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ابوالفضل جليلي:

فيلمسازان واقعي بدون تحقيق و پژوهش سراغ هيچ كاري نمي روند

پژوه�ش مانند چراغي در ش�ب تاريك اس�ت كه مس�ير را 
روش�ن مي كن�د. كارگردان هاي�ي ك�ه ب�ه معن�اي واقع�ي 
فيلمساز هستند آنقدر براي كارش�ان ارزش و اعتبار قائلند 
كه ب�دون تحقي�ق و پژوهش س�راغ هي�چ كاري نمي روند.

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي چهارمین دوره جايزه 
پژوهش سینمايي، ابوالفضل جلیلي با اشاره به مهم بودن موضوع 
پژوهش و لزوم توجه به اين مهم در س��ینما گفت: سال ها پیش و 
اوايل انقالب كه در گروه كودك مش��غول كار شده بودم، خیلي با 
معناي دقیق واژه پژوهش آشنا نبودم. در واقع معناي لفظي اين 
كلمه را مي دانستم، اما نمي دانستم دوستان دقیقاً چه كاري انجام 
مي دهند. بعد از توضیحات دوستان، ذهن من از دنیايي بسته به 

دنیاي ديگري باز شد و اهمیت اين موضوع برايم روشن تر شد. 
وي ادامه داد: از زماني كه به ش��كل جدي وارد دنیاي فیلمسازي 
شدم، همیشه با خودم مي گفتم چقدر خوب است يك فیلمساز يا 
هنرمند درباره هر موضوعي كه مي خواهد فیلم بسازد، تحقیق و 

پژوهش كند و درباره همه جزئیات آن بداند و با مطالعه و تحقیق 
درباره آن موضوع اشراف پیدا كند. 

اين فیلمساز با اش��اره به اهمیت موضوع پژوهش و جدي گرفته 
شدن آن از س��وي مس��ئوالن بیان كرد: پژوهش و تحقیق باعث 
مي ش��ود يك كارگردان راهش را پیدا كند، بداند مخاطبش چه 
مي خواهد كه در نتیجه آن اثري كه مي سازد، مورد قبول مخاطب 
واقع خواهد ش��د. از طرف ديگر مسئوالن و دس��ت اندركاران نیز 
بايد توجه به اين موضوع را در اولويت ق��رار دهند. افرادي كه كار 
پژوهش انجام مي دهند بسیار مهم و تأثیرگذارند، زيرا آنها هستند 
كه مي توانند خط و مشي درست و راه و مسیر اصولي را مشخص و 

به شكل دقیق تعريف كنند. 
جلیلي با بیان اينكه يك فیلمساز انديشمند و متفكر به حضور يك 
پژوهشگر در كنار خود نیاز دارد، اظهار كرد: تحقیق نه تنها در حوزه 
سینما بلكه در بس��یاري از برنامه ريزي هاي يك جامعه مي تواند 
تأثیرگذار و راهگشا باش��د، به همین دلیل من معتقدم مسئوالن 
در بسیاري از بخش هاي اداره جامعه مي توانند با توجه به پژوهش 

تصمیم هاي درست تر و منطقي بگیرند.  
جلیلي توضیح داد: كارگردان هايي كه به معناي واقعي فیلمس��از 
هستند آنقدر براي كارشان ارزش و اعتبار قائلند كه بدون تحقیق 
و پژوهش سراغ هیچ كاري نمي روند. ايشان خودشان به بسیاري از 
علوم و فنون مسلط هستند و در زمینه هاي زيادي اشراف دارند. اين 
كارگردان سینما گفت: من معتقدم پژوهش مانند چراغي در شب 
تاريك است كه مسیر را روشن مي كند و با توجه به مهم بودن اين امر 

مهم و توجه مسئوالن به آن مي توانیم شاهد نتايج پرباري باشیم. 

روايت نجم الدين شريعتي از ديدارش با حاتمي كيا

 سريال »موسي)ع(« 
حاتمي كيا را پاي جلسات حاج آقا عابديني كشاند

حاتمي كيا قصد دارد با نگاهي عرفاني و معرفتي به قصه حضرت موسي)ع( بپردازد!

در رشته هاي نگارگري، تذهيب، نقاشي، عكس، پوستر و خوشنويسي انجام مي شود 

نمايش آثار هنرمندان برجسته معاصر در نگارخانه نمايشگاه مجازي قرآن
بخ�ش نگار خانه نمايش�گاه مج�ازي ق�رآن كريم ب�ا ارائه 
آثار هنرمندان كش�ورمان در رش�ته هاي مختلف پذيراي 
عالقه مندان ب�ه قرآن كري�م در ماه مبارك رمضان اس�ت. 
بخش نگار خانه نمايش��گاه مج��ازي قرآن كريم همه س��اله در 
نمايش��گاه فیزيكي ق��رآن با عن��وان بخش هنري نمايش��گاه 
برگزار مي ش��د كه امس��ال در بس��تر فضاي مجازي ب��ا عنوان 
نگارخان��ه پذي��راي عالقه من��دان اس��ت. اين بخ��ش يكي از 
زيرمجموعه هاي قسمت محتوايي نمايشگاه مجازي قرآن است 
 كه عالقه مندان مي توانند با مراجعه به سامانه نمايشگاه به نشاني

www .iqfa . ir و انتخاب گزين��ه خدمات محتوايي با كلیك 
روي گزينه نگارخانه از آن بازديد كنند. نگارخانه نمايشگاه قرآن 
كريم در رشته هاي هنري مانند نگارگري، تذهیب، گل و مرغ، 
نقاشي خط، نقاشي، عكس، پوستر و خوشنويسي برپا شده كه 
آثار ارائه ش��ده در هر كدام از اين رشته هاي هنري در صفحه اي 
مجزا به نمايش درآمده است. از خدمات نگارخانه نمايشگاه قرآن 
امكان جست وجوي آثار بر اساس نام، رشته هنري يا تاريخ تولید 
اثر اس��ت كه به اين صورت امكان دسترسي به آثار هم راحت تر 
شده اس��ت. همچنین با ورود به صفحه هر رشته لیست آثار به 
همراه تصوير و مش��خصات اثر و نام هنرمند بارگذاري شده و با 
كلیك روي تصوير مي توانید آن را مشاهده كنید. علي تن، مدير 
اين بخش درباره نگارخانه نمايشگاه قرآن كريم گفت: امسال با 
توجه به شیوع كرونا برپايي نمايشگاه مجازي قرآن فرصتي شد تا 
بتوانیم برخي آثار فاخر هنري را در رشته هاي نگارگري، تذهیب، 
گل و مرغ، نقاشي خط، نقاش��ي، عكس، پوستر و خوشنويسي 

در معرض ديد عالقه مندان ق��رار دهیم. تن درب��اره تعداد آثار 
ارائه شده در نمايشگاه قرآن عنوان كرد: با توجه به اينكه امسال 
نمايشگاه مجازي است و محدوديتي از نظر فضاي نمايشگاهي 
نداريم، آثار منتخب تولید شده در يك سال گذشته و آثار فاخر 
تولید شده در س��ال هاي قبل هم به نمايش درآمده است. مدير 
نگار خانه نمايشگاه مجازي قرآن كريم درباره نحوه انتخاب آثار 
براي نمايشگاه گفت: اين آثار يا برگزيده جشنواره آيات هستند 
يا نهاد هاي هنري مانند انجمن خوشنويسان يا خانه كاريكاتور 
برترين آثارشان را براي ما ارسال كرده اند. در اين راستا 6۰۰ اثر 
هنري فاخر براي نمايشگاه گرد آوري شد كه از اين تعداد 33۰ 
اثر در بخش نگارخانه نمايش��گاه قرار گرفت. وي آثار به نمايش 
درآمده را از هنرمندان و اساتید برتر هر رشته معرفي كرد و گفت: 
در نمايشگاه امسال آثار هنرمنداني چون كاظم چلیپا، مرتضي 
گودرزيي، مصطفي گودرزي، بهمن شريفي، احمد عبدالرضايي و 
بسیاري از اساتید برتر هنري كشورمان به نمايش درآمده است.

 ماه خدا در سريال هاي رمضان 
در حاشيه است

 ماه رمضان به طور عادي رسانه را تقويت مي كند و مخاطب را افزايش مي دهد 
اما رسانه ملي اين فرصت را مغتنم نمي داند

     تجسمی

    سریال

در س�ال هاي اخير س�ريال هاي مناسبتي 
نداش�ته ايم بلكه به مناس�بت م�اه رمضان 
سريال هايي با مضمون اجتماعي ساخته ايم، 
اين در حالي اس�ت ك�ه در اين م�اه مبارك 
مخاطبان تلويزيون افزاي�ش پيدا مي كند. 
نعمت اهلل س��عیدي، كارشناس عرصه فرهنگ 
و هنر با بی��ان اين مطلب در دومین نشس��ت 
مجازي نقد سینما و تلويزيون با عنوان »رمضان 
در تلويزيون« كه به صورت مجازي و به همت 
دفتر جبهه مطالعات فرهنگي انقالب اسالمي 
برگزار ش��د، گفت: ماه رمضان خودش رسانه 
و بهانه اي براي تقويت رس��انه است و فرصتي 
در جهان اس��الم براي ايجاد مخاطب تعريف 
مي كن��د؛ مخاطبي كه در بس��تر دي��ن براي 
درياف��ت محص��ول فرهنگي و دين��ي تعريف 

مي شود. 
    فرصت رسانه اي ماه رمضان

وي با بیان اينكه رمضان بس��تري مشترك در 
جهان اسالم اس��ت و نامگذاري روز قدس در 
اين ماه دال بر اين موضوع است، گفت: رمضان 
رسانه را تقويت و مخاطبان را افزايش مي دهد و 
به نوعي گويا ماه مصرف گرايي ديني و فرهنگي 
است و در آداب دينداري مان نیز در رمضان با 
ادعیه هاي مختلف همراه ش��ده و براي سحر، 
افطار و شب هاي آن نیز برنامه ريزي شده است. 
اين كارشناس، فرصت رسانه اي ماه رمضان را 
فرصتي براي طرح دين دانس��ت و عنوان كرد: 
سؤالي كه در صدا و سیما بايد مطرح شود اين 
است كه »كدام دين؟« براي مثال مواجهه اي 
كه با مصرف گرايي در دين وجود دارد، چقدر 
در رس��انه ملي م��ورد توجه اس��ت؟ دوري از 
اسراف گرايي چه جايگاهي در اين رسانه دارد؟ 
اين مصرف گراي��ي در مقوله ه��اي فرهنگي و 
ديني برعكس است و ما توصیه به انجام هر چه 
بیشتر اعمال عبادي و خوراك سالم فرهنگي 
شده ايم و رمضان فرصتي براي احیاي اقتصاد 

فرهنگي است. 
    در م�اه رمضان دنبال س�رگرم كردن 

مردم هستند! 
س��عیدي در ادامه تصريح كرد: با يك بررسي 
اجمالي متوج��ه مي ش��ويم در م��اه رمضان 

في نفس��ه مخاطبان تلويزي��ون افزايش پیدا 
مي كند اما ما در س��ال هاي اخیر سريال هاي 
مناسبتي نداشته ايم بلكه به مناسبت رمضان 

سريال هايي با مضمون اجتماعي ساخته ايم. 
    افراط در كمدي سازي 

اين كارش��ناس عرصه فرهن��گ و هنر با بیان 
اينكه اف��راط در ورود به مباح��ث ماورائي در 
س��ريال ها موجب چن��د س��ال دوري از اين 
موضوع شده است، ادامه داد: رسانه مي خواهد 
تغییر مس��ئله ايجاد كند و به تبع آن به تغییر 
افكار برسد تا بتواند شاهد تغییر رفتار در میان 
مخاطب باش��د. يكي از مهم تري��ن ژانرها در 
مس��یر تغییر افكار ژانر معناگراس��ت، چراكه 
معاد كه از اصول دين ماست مقوله اي معنوي 
اس��ت. پیش ف��رض غلطي وجود داش��ت كه 
مخاطب در ماه رمضان، خس��ته از روزه داري 
براي گذران وق��ت نیاز به فضاي ش��اد دارد و 
اين مسئله سريال س��ازي را به سمت ساخت 

كمدي سوق داد. 
س��عیدي با بیان اينكه در بحبوح��ه گفتمان 
امید و ناامیدي، س��اخت آثار طنز موضوعیت 
دارد اما مسئله اين است كه در درجه اول يك 
عقب نشیني در مفهوم دين به وجود آمده است، 
تأكید ك��رد: جريان فرهنگي، ن��گاه و رويكرد 
ماورائي ساخت اثر را در نطفه خفه كرد و چند 

سال تلويزيون در اين زمینه الل شده بود. 
اين كارش��ناس عرصه فرهنگ و هنر در ادامه 
تصريح كرد: تفكر انتقادي با گرايش س��لبی، 
تفكر جهان اسالم نیست چراكه به نسبي گرايي 
بازمي گردد و ريشه در ناش��كري دارد و ما در 
ادبیات خود وقتي از نق��د صحبت مي كنیم از 

نگاه ايجايي سخن به میان مي آيد. 
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن نشس��ت رض��ا 
زاده محمدي، كارشناس تلويزيون با اشاره به 
عقبگرد در سريال س��ازي ماه مبارك رمضان 
گفت: در میان سريال هاي ماه رمضان امسال 
يك اثر نسبتاً خوب است و بقیه ضعیف هستند. 
»بچه مهندس« س��ريال بدي نیس��ت چراكه 
توانسته بحث هوش و علم ايراني ها را به نمايش 
گذارد. س��ريال »احضار« آنجايي كه س��راغ 
روابط دختر و پس��ري مي رود از لحاظ كیفي 

افت مي كند و آنجايي كه به مس��ائل ماورائي 
مي پردازد، ي��ك تكاني مي خ��ورد و به نظرم 
نقطه قوت س��ريال هم همان مس��ئله احضار 

روح است. 
وي افزود: س��ريال هايي مثل »گاندو« و »بچه 
مهندس« نشان داده اند كه به هر حال ما هوش 
و ذكاوت هم داريم و بسیاري از اين سريال ها 
توان عرضه در جهان اسالم به عنوان فرهنگ 
ايراني- اسالمي را دارند. صدا و سیما همچنان 
مخاطب خود را دارد و حتي سريال هايي نظیر 
»نون.خ« و »پايتخت« مخاطبان بس��یاري از 

خارج كشور دارند. 
زاده محمدي بر اهمیت وجود شهرك سینمايي 
براي ساخت آثار تلويزيوني تأكید كرد و افزود: 
كره جنوب��ي در يك ش��هرك س��ینمايي اش 
ح��دود 4۰ اثر تاريخي س��اخته اس��ت و اين 
مسئله نشان مي دهد ما بايد نسبت به اقتصاد 

سريال سازي مان نیز توجه كنیم. 
    ح�وزه علميه ب�ا تلويزي�ون ارتباط 

ندارد
در بخش ديگ��ري از اين نشس��ت، نعمت اهلل 
س��عیدي ب��ا بی��ان اينك��ه فض��اي انتقادي 
تأثیر بس��زايي در جهت ده��ي كارگردانان و 
نويسندگان در سريال سازي دارد، عنوان كرد: 
س��ريال احضار اگر بتواند همین مسئله را به 
مخاطب ثابت كند كه روح وجود دارد و دنیا به 
همین كالبد دنیوي خالصه نمي شود، كار خود 

را كرده است، اگر چه كار ضعیف هم باشد. 
وي ب��ا بی��ان اينكه م��ا در آموزه ه��اي ديني 
خودمان يك تعريف از روح و جهان برزخ داريم 
و با ادبیات مسیحي يا سرخ پوستي يك تعريف 
ديگر گفت: ابتدا تصور مي كردم كه اين سريال 
مي خواهد يك تعري��ف میانه و تعريفي بر باور 
عوام از عالم ماوراء ارائ��ه دهد اما رفته رفته به 
مسیر صحیح خود بازگشت و توانست تعلیق 

خوبي هم به مخاطب ارائه دهد. 
اي��ن كارش��ناس عرص��ه فرهن��گ و هنر در 
پايان تصريح كرد: رمض��ان بايد فرصتي براي 
تلويزيون و تلويزيون نیز بستري براي رمضان 
باش��د و اين ماه مبارك بهترين فرصت براي 
نگاه جهاني به انقالب اسالمي و جهاني كردن 
اين انقالب است. نقطه ضعف بزرگي كه وجود 
دارد اين اس��ت كه فضاي فكري و انديشه اي 
ما با فضاي هن��ري پیوند نمي خ��ورد و حوزه 
علمیه با تلويزيون ارتب��اط ندارد و اين ارتباط 
تنها در پخش سخنراني هاي مذهبي خالصه 
شده و در ادبیات سازي ديني و هنري ما ورود 

نكرده است. 
احس��ان دهقاني، خبرنگار حوزه س��ینما هم 
در بخشي از اين نشس��ت به ارائه گزارشي از 
وضعیت رسانه ها در كش��ورهاي عربي در ماه 
رمضان پرداخت و گفت: در كشورهاي عربي 
از جمله مصر، س��وريه و لبنان كه در صنعت 
سريال سازي س��رآمد هستند، س��ريال هاي 
پربینن��ده كه بیش از 3۰ قس��مت هس��تند، 

شروع شان را ماه رمضان قرار مي دهند. 
   سینما

    تلویزیون

پخش يك سريال جديد با بازي اكبر عبدي
اولين قس�مت از س�ريال تلويزيوني »روزه�اي آبي« پنج ش�نبه، ۲۳ 
ارديبهشت ماه مصادف با عيد سعيد فطر از شبكه5 سيما پخش مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه5 س��یما، اين سريال در 
26 قسمت 4۰دقیقه اي به سفارش گروه فیلم و سريال شبكه5 تهیه و تولید 
شده است و اكبر عبدي، نادر سلیماني، مهران رجبي، فريبا متخصص و ايرج 
نوذري از جمله بازيگران اين پروژه تلويزيوني هستند. »روزهاي آبي« درباره 
خانواده اي است كه در شرايط مالي سختی قرار مي گیرند و مجبور مي شوند 
در روستايي ساكن ش��وند و ارتباط آنها با اهالي روستا، ماجرايي كمدي و تا 
حدودي فانتزي را پديد مي آورد. زندگي خانواده اي كه با توجه به مشكالت 
مالي پدر، مجبور به تجربه زندگي در روستاي مادري شان مي شوند و اين آغاز 
چالش هاي تلخ و شیرين آنها در روستاس��ت. »روزهاي آبي« به كارگرداني 
محمدرضا حاجي غالمي و تهیه كنندگي پرويز امیري از شنبه تا پنج شنبه هر 

شب ساعت23 پخش و تكرار آن روز بعد 1:45، 1۰صبح و 19 خواهد بود. 

    سيدمرتضي ذاكر
 حاتمي كي�ا به دنب�ال اين بود ك�ه با يك ن�گاه عرفاني و 
معرفت�ي ب�ه قص�ه حض�رت موس�ي)ع( بپ�ردازد 
ب�راي همي�ن به جلس�ات بح�ث ح�اج آق�اي عابديني 
مي آم�د، چ�ون فك�ر مي ك�رد اي�ن بحث ه�ا مي تواند 
در س�اخت س�ريال »موس�ي)ع(« ب�ه او كم�ك كن�د. 
نجم الدين شريعتي، مجري برنامه س��حرگاهي »ماه من« و 
برنامه شناسنامه دار »سمت خدا« در رابطه با علت ديدارش 
با ابراهیم حاتمي كیا به مهر گفت: حجت االس��الم عابديني 
جلساتي دارد كه درباره انبیا)ع( بحث مي كند و اين روايت ها 
به قصه حضرت موسي)ع( رسید. آقاي حاتمي كیا هم از نحوه 
بحث و بیان حاج آقاي عابديني خیلي خوشش آمد و فكر كرد 
كه اين بحث ها مي تواند در ساخت س��ريال »موسي)ع(« به 
او كمك كند. اين سريال كار س��نگیني است، چند بار آقاي 
حاتمي كیا به جلس��ات حاج آقاي عابديني آمد و چند باري 
هم ما پیش او رفتیم و امیدواريم در حد وسع و توانمان به او 
كمك كرده باشیم. ايشان دوست داشت از منظر ديگري غیر 
از آنچه در تاريخ و كتب نقل شده است از حضرت موسي)ع( 
بگويد و قصد دارد با نگاهي عرفاني و معرفتي به قصه حضرت 
موس��ي)ع( بپردازد. مجري برنامه »ماه من« با تأكید بر اين 
نكته كه خیلي راه نرفته در همین ح��وزه مذهبي و معارفي 
هست، مي افزايد: اين تلقي من اس��ت و فكر مي كنم جداي 
از اينكه مردم به س��رگرمي نیاز دارن��د و مباحث اجتماعي و 
سیاسي و آگاهي بخش رسالت رسانه است اما اگر حوزه معرفت 
مردم را مورد توجه و اهتمام قرار دهیم، خیلي از مشكالت ما 
حل مي شود. بخش عمده اي از مشكالت سیاسي، اجتماعي و 
خانوادگي ما به اين برمي گردد كه آموزه هاي ديني را درست 
تبیین نكرده و دين را آنگونه كه بايد به مردم نشناسانده ايم. 
اگر هنر خوب زيستن را به مردم ياد بدهند و مردم هنرمندانه 
زندگي كنند، به نظرم حوزه برنامه س��ازي خیلي هم خطیر 
است اما متأسفانه آنچنان كه بايد و شايد به آن توجه نمي شود. 
ش��ريعتي درباره نحوه تولید برنامه س��حرگاهي »ماه من« 
اظهار مي دارد: در ماه رمضان 3۰شب بدون استراحت برنامه 
داريم، البته من به عنوان مجري باز استراحت دارم ولي گاهي 
تهیه كننده و باقي تیم بايد م��واردي را هماهنگ و مديريت 
كنند كه خیلي كار سختي است. خودم همیشه نوعي ترس از 
اجراي برنامه سحر داشته ام؛ به لحاظ زمانبندي، حتي خواب 

و زندگي اي كه همیشه تحت تأثیر اين برنامه ها قرار دارد، به 
 طور مثال االن و همزمان با »ماه من« نبايد »سمت خدا« را 
هم اجرا مي كردم، آن وقت ديگر مس��ئله اي نبود و خستگي 
كار و س��حرها از تن��م در مي رفت اما در دل همین س��حرها 
برنامه »س��مت خدا« را هم دارم كه زنده هم پخش مي شود 
و اتفاقاً من براي مخاطب آن برنامه هم احترام قائل هستم و 
احساس مي كنم آن مخاطب هم دوست دارد در بهار قرآن و 
معارف برنامه اش را ببیند كه در نهايت اينها فشار مضاعفي را 
تحمیل مي كند. اين مجري تلويزيوني مي افزايد: امسال هم 
سومین سالي است كه برنامه سحر شبكه3روي آنتن مي رود و 
دومین سال تجربه مشترك من و يوسف منصوري تهیه كننده 
اس��ت. قبل از اين برنامه ما بارها با تهیه كننده صحبت هايي 
داشته ايم كه مخاطب قرار اس��ت در برنامه سحر چه ببیند. 
آنچه به جمع بندي رسیديم اين بود كه برنامه سحر بايد دلي 
باشد و ما نامحرم و مهمان ناخوانده س��حرها نباشیم. به اين 
گفته اعتق��اد دارم چراكه خودم بارها پاي برنامه هاي س��حر 
نشسته ام. شريعتي با تأكید بر اينكه من از كسي يا جايي ايده 
نمي گی��رم، از دلم ايده مي گیرم، ادام��ه مي دهد: خودم را به 
شدت جاي مخاطب مي گذارم و با او همراه مي شوم. تلويزيون 
زياد مي بینم، فیلم زياد مي بین��م. مطالعات، تلويزيون، فیلم 
ديدن و توجه به بازخوردهاي مخاطب و همراه شدن با او در 
كنار هم قرار مي گیرد و مي شود نجم الدين شريعتي كه شما با 
همه ضعف هايش مي بینید. درباره نقاط قوت حرفي نمي زنم، 
چون فكر مي كنم خیلي راه نرفته اس��ت كه بايد ادامه داد و 
خودم هم همیشه به تقصیرهايم قائل هستم. به نظرم مجري 
بايد همیشه دستش پر باشد. چهره، صدا، تصوير و احساس 

مسئولیت هم در كنار اين موارد قرار مي گیرد. 

چند نكته درباره موساي ابراهيم 
 در خبره��ا ب��ه نق��ل از نجم الدي��ن ش��ريعتي، مج��ري برنام��ه 
»س��مت خدا« آمده كه حاتمي كی��ا قصد دارد س��ريال حضرت 
موسي)ع( را با رويكردي عرفاني بسازد و ناخودآگاه ذهن آدم با ديدن 
اين خبر به سمت فیلم محمد رسول اهلل)ص( مجید مجیدي مي رود 
كه اتفاقاً او هم پیش و پس از ساخت آن فیلم عنوان كرده بود قصد 
داشته چهره رحماني پیامبر)ص( را با رويكردي عرفاني بازتاب دهد. 
فیلم پرهزينه مجیدي درباره پیامبر)ص( اثري موفق و ماندگار از 
كار درنیامد و همین سبب مي شود گرايش عرفاني در ساخت سريال 
موسي)ع( حاتمي كیا ناخودآگاه آدم را نگران كند اما خوشبختانه 
داليلي وجود دارد كه مي توان امیدوار بود حاتمي كیا متفاوت عمل 
كند. اول اينكه حال و هواي اغلب آثار حاتمي كیا و شخصیت هاي 
فیلم هاي او مبتال به نوع مثبتي از درون گرايي هس��تند و س��یر و 
سلوكي دروني دارند كه بستر پرداخت فضاي معنوي و عرفاني آثار او 
را فراهم مي آورد. اين حس و حال معنوي در شخصیت درون گرايي 
چون حاج كاظم »آژانس شیشه اي« با نوعي برون گرايي عمل گرايانه 
تلفیق شد و يكي از ماندگارترين كاراكترهاي تاريخ سینماي ايران 
را خلق كرد. در فیلم »از كرخه تا راين« س��یر و سلوك دروني يك 
جانباز دفاع مقدس كه از فضاي كامالً معنوي جنگ به فضاي كشور 
آلمان پرتاب شده كنتراستي جذاب و ويژه براي شخصیت پردازي 
خلق كرد. حاتمي كیا در فیلم»چ« توانست ابعاد معنوي و عرفاني 
شخصیت چمران را در كنار آن بعد جنگجويانه شخصیت او به سود 
يك تعادل دروني ارائه كند. اين حس و حال حتي در ش��خصیت 
برون گرايي چون شهید علي اصغر وصالي تا حدودي نمود دارد. او در 
فیلم متفاوت و حیرت انگیز روبان قرمز نیز به نحوي ديگر و البته موفق 
شخصیت هايي خلق كرد كه سیر و سلوك دروني آنها را نمود مي داد. 
حاتمي كیا حتي در فیلم دفاع مقدسي مهاجر نیز به طرزي ماهرانه 
و باورپذير ارتب��اط ذهني و معنوي يك رزمنده ب��ا يك پهپاد را به 
نمايش گذاشت. همه شخصیت هاي حاتمي كیا با نوعي نبرد دروني 
دست و پنجه نرم مي كنند و هنرمندي او اين است كه اين درگیري 
دروني را با نوعي عمل گرايي پیوند مي دهد؛ كاري كه قريب به اتفاق 
فیلمسازان جنگ از انجام آن يا عاجز نشان داده اند يا در اين وادي 
دچار ضعف مفرط بوده اند. حاتمي كیا در فیلم »باديگارد« نیز در اين 
زمینه توانمندي هاي خود را به رخ كش��ید اما در »به وقت شام« تا 
حد زيادي ناموفق نشان داد و نتوانست شخصیتي قوي و ماندگار 
خلق كند. حاال اما حاتمي كیا قرار است سريال موسي)ع( را بسازد. 
او پیش از اين نشان داده براي گام نهادن در عرصه بیگ پروداكشن و 
ويژوآل افكت موفق عمل مي كند و برخالف مجید مجیدي كه براي 
ساختن محمد رس��ول اهلل)ص( اعتمادي به ظرفیت هاي داخلي و 
جوانان ايراني نش��ان نداد، او بارها روي توان تكنسین هاي داخلي 
حس��اب باز كرده و اتفاقاً موفق هم بوده است. حاال به نظر مي رسد 
همه چیز مهیاي آن است تا حاتمي كیا از همه اندوخته هاي چهار 
دهه فیلمسازي بدون وقفه براي ساخت پروژه موسي)ع( استفاده 
كند و تجربه هاي متفاوت او نسبت به مجید مجیدي در فیلمسازي 
سبب مي شود امیدها به موفقیت او در يك تجربه تاريخي به طور 

عادي بسیار بیشتر باشد. 

سهم پررنگ دولت از آنتن رسانه ملي
گذش�ته  س�ال  در  سراس�ري  ش�بكه هاي    
ه�زارو 5۹5 س�اعت برنام�ه ب�ه »انع�كاس فعاليت ه�ا و 
اقدام�ات اعض�اي هيئ�ت دول�ت« اختص�اص دادن�د. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي رس��انه ملي، بنا 
بر اطالعات گردآوري ش��ده در اداره كل آمار و توس��عه فناوري 
اطالعات، از اين میزان شبكه هاي سراسري راديويي 222:56 
س��اعت، ش��بكه هاي سراس��ري تلويزيوني 3۷8:16 ساعت، 
شبكه هاي استاني تلويزيوني 3۷:۰5 ساعت، بخش هاي خبري 
راديويي 4۰3:18 ساعت و بخش هاي خبري تلويزيوني 553:۰9 
ساعت به اين موضوع پرداخته اند. از شبكه هاي راديويي سراسري 
»ش��بكه اقتصاد« با 81:45 ساعت، بیش��ترين میزان پخش را 
داشته است. بیشترين مدت حضور اعضاي هیئت دولت متعلق 
به »حسن روحاني رئیس جمهور« به مدت 36:26 ساعت است 
و بیشترين مدت حضور اعضاي هیئت دولت در برنامه »روز از 
نو« به مدت 22:39 س��اعت بوده كه از »شبكه اقتصاد« پخش 
شده است. از ش��بكه هاي تلويزيوني سراسري »شبكه خبر« با 
23۷:59 ساعت، بیشترين میزان پخش را داشته است. بیشترين 
مدت حضور اعض��اي هیئت دولت متعلق به »حس��ن روحاني 
رئیس جمهور« به مدت 16۷:5۰ ساعت است و بیشترين مدت 
حضور اعضاي هیئت دولت در برنامه »جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا« به مدت 59:31 ساعت بوده كه از »شبكه خبر« پخش 
شده است. از ش��بكه هاي تلويزيوني استاني »شبكه تلويزيوني 
مركز كردستان« با 4:36 ساعت، بیشترين میزان پخش را داشته 
است. در ش��بكه هاي تلويزيوني استاني بیشترين مدت حضور 
اعضاي هیئت دولت متعلق به »حسن روحاني رئیس جمهور« به 
مدت 1۰:۰2 ساعت است و بیشترين مدت حضور اعضاي هیئت 
دولت در برنامه »آيین بهره برداري از طرح هاي ملي و زيربنايي 
استان فارس« به مدت 2:59 ساعت بوده كه از »شبكه تلويزيوني 

مركز فارس« پخش شده است.

  خبر 

جواد محرمي     یادداشت

پيامبر)ص(: 

خوش�ا ب�ر آن ك�س كه ب�ا مردم 

نيك خويی كن�د و به آن�ان مدد 

رس�اند و گزن�دش را از آن�ان 

بگردانَد!

»گزيده تحف العقول«


