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سريال هاي تلويزيوني پس از ماه رمضان كدامند
4 سريال جديد پس از ماه مبارك رمضان روي آنتن تلويزيون مي روند

تلويزي�ون ب�ه مناس�بت م�اه رمض�ان ۱4۰۰، س�ه س�ريال 
ب�راي مخاطب�ان در نظ�ر گرفت�ه ب�ود ك�ه ب�ا پاي�ان اي�ن 
م�اه مب�ارك س�ريال هاي جدي�دي روي آنت�ن م�ي رود. 
ساخت فصل دوم مجموعه تلويزيوني »زيرخاكي« به كارگرداني 
جلیل سامان از دي ماه سال 1399 آغاز شد و در حالي كه خبر هاي 
اولیه حاكي از اين بود كه اين مجموعه به جدول پخش شبكه يك 
براي ماه رمضان سال 14۰۰ مي رس��د، به دلیل حساسیت هاي 
كرونايي و تالش براي رعايت حداكثري شیوه نامه هاي بهداشتي، 
همچنین حجم باالي لوكیشن ها و طوالني شدن تصويربرداري 
به زمان ديگري موكول ش��د. گروه س��ازنده »زيرخاكي« پیش 
از رسیدن به شمال كشور، در شهرك س��ینمايي دفاع مقدس و 
لوكیش��ن هايي واقع در تهران و كرج نیز مشغول تصويربرداري 
بودند. فصل اول »زيرخاكي« با فضايي ش��اد و در بس��تر وقايع 
ماه هاي منتهي به انقالب اس��المي در ماه رمضان سال 99 روي 
آنتن شبكه يك رفت و توانست پربیننده ترين سريال مناسبتي در 

آن مقطع لقب بگیرد. فصل اول اين سريال با تالش ناكام فريبرز 
باغ بیشه براي خروج از كشور، همزمان با آغاز جنگ تحمیلي به 
پايان رسید. حاال مخاطبان اين سريال بعد از ماه مبارك رمضان 
منتظر تماش��اي فرجام ماجراجويي فريبرز و خوش شانس��ي ها 
و ناكامي هايش هستند. س��ريال تلويزيوني »صبح آخرين روز« 
شهريور ماه در زنجان كلید خورد و بعد از مدتي تصويربرداري در 
زادگاه شهید شهرياري، عوامل راهي تهران شدند. داستان سريال 
از يك سال قبل تا روز ش��هادت اين دانشمند هسته اي به تصوير 
كشیده مي شود. همچنین گريزي به اتفاقات حوزه هسته اي در 
چند سال بعد از ش��هادت دارد. اين سريال پربازيگر است و 4۰۰ 
كاراكتر در آن ايفاي نقش خواهند كرد. اين سريال در 3۰ قسمت 
4۰دقیقه اي تولید و جايگزين سريال»بچه مهندس4« مي شود. 
از س��وي ديگر تصويربرداري مجموعه تلويزيون��ي »بوتیمار« به 
تهیه كنندگي مهران مه��ام و كارگرداني علیرض��ا نجف زاده در 
جنگل سي سنگان به تازگي آغاز ش��ده و علي صبوري به عنوان 
بازيگر جديد به سريال اضافه شده اس��ت. علیرضا نجف زاده كه 
مجموعه طنز »زوج يا فرد« را نیز در كارنام��ه خود دارد، اين بار 
حمید لواليي و مرجانه گلچین را با خود به جنگل هاي ش��مال 
برده است تا چالش هاي يك خانواده ايراني را در يك داستان نو به 
تصوير درآورد. اما اولین قسمت سريال تلويريوني »روز هاي آبي« 
به كارگرداني محمدرضا حاجي غالمي 23 ارديبهشت ماه مصادف 

با عید فطر ساعت 23 از شبكه5 سیما پخش مي شود. 
اكبر عبدي، نادر سلیماني، مهران رجبي، فريبا متخصص و ايرج 

نوذري از هنرمندان اين پروژه تلويزيوني هستند. 

مرثيه شاعران فارسي زبان به ياد شهداي دشت كربالي كابل

بر داغتان، معصومه هاي شهر كابل
مثل پدر با سوز مادر گريه كرديم

عبدالوه���اب ش���هيدي، خوانن��ده 
در  ايران�ي  موس�يقي  پيشكس�وت 
بيمارس�تان رس�الت ته�ران درگذش�ت. 
عبدالوه��اب ش��هیدي خواننده پیشكس��وت 
موس��یقي ايران��ي كه ب��ه دلیل عارض��ه قلبي 
در بیمارس��تان بس��تري ش��ده بود، دار فاني را 
وداع گفت. مرحوم ش��هیدي در س��ال 13۰1 

در میمه اصفهان ب��ه دنیا آمد. اي��ن هنرمند از 
اوايل س��ال 132۰ فعالیت هاي هنري خود را با 
فراگیري موسیقي رديف دستگاهي ايران، آواز، 
نوازندگي سنتور و نوازندگي عود نزد اسماعیل 
مهرتاش آغ��از كرد و عالوه ب��ر مهارت هايي كه 
در حوزه خوانندگي و آهنگس��ازي داش��ت، در 
حوزه عودنوازي نیز نوازنده اي معتبر به حساب 

مي آمد. اين هنرمند در طول س��ال هايي كه در 
عرصه موس��یقي فعالیت مي كرد، با هنرمنداني 
چون جلیل شهناز و محمد اسماعیلي همكاري 
داشته است. »در مدح علي)ع(«، »دوبیتي هاي 
بابا طاهر«، »راز عود« و »ع��ود من خداحافظ« 
از جمله آثاري اس��ت كه تاكنون توسط مرحوم 
شهیدي در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 

عبدالوهاب شهيدي، خواننده صاحبنام موسيقي ايراني درگذشت

سيدجمال ساداتيان:

جدي گرفتن پژوهش، سينماي ما را از حالت سكون خارج مي كند
كش�ورمان،  س�ينماي  كنن�ده  تهي�ه  اعتق�اد  ب�ه   
پژوه�ش كوشش�ي ب�راي يافت�ن بهتري�ن راه حل ه�اي 
ممك�ن در راس�تاي ح�ل معض�الت موج�ود اس�ت. 
سیدجمال ساداتیان، تهیه كننده باسابقه س��ینما درباره اهمیت 
موضوع پژوهش و لزوم توجه س��ینماي ايران ب��ه آن گفت: حوزه 
فیلمس��ازي از نگاه من دو بخش دارد؛ يك بخ��ش محتوا و بخش 
ديگر تكنولوژي است كه محتوا را به تصوير تبديل مي كند. در هر 
دو حوزه ما نیاز به خالقیت و ابتكار داريم، زيرا اگر قرار باشد در هر 
عرصه اي موضوعي به مدت طوالني استمرار داشته باشد، به حالت 
س��كون مي رس��د. وي ادامه داد: از خالقیت به عنوان يك ويژگي 
مثبت زماني نام برده مي شود كه در آن نوآوري وجود داشته باشد، 
بنابراين اگر بخواهیم نگاهي به موضوع مهم پژوهش داشته باشیم، 
بايد بگويم پژوهش مرز هاي دانايي را افزايش مي دهد. ما امروز به 
سطحي از دانش رس��یده ايم و آن را به كار مي گیريم، اما وقتي به 
پژوهش مي رسیم گس��تره نگاه مان به تكنولوژي و خیلي مسائل 
ديگر تغییر پیدا مي كند. در واقع شاخص هاي پیشرفت را ما بیشتر 
مي توانیم در پژوهش دنبال كنیم. وي ادامه داد: همانطور كه اشاره 
كردم به دلیل اينكه سینما از دو بخش تشكیل مي شود، هم محتوا 
نیاز به تحقیق، پژوهش و نوآوري دارد و هم تكنولوژي كه مي خواهد 
متون را به تصوير تبديل كند. به نظر من پژوهش كوشش��ي براي 
يافتن بهترين راه حل هاي ممكن در راستاي حل معضالت موجود 
اس��ت. قطع به يقین ما اگر بخواهیم در ج��ذب مخاطب و رقابت 
جهاني موفق باش��یم و اس��تراتژي ای را كه در ذهنمان متصوريم 
محقق كنیم، قطعاً بايد از حالت سكون خارج شويم. اين تهیه كننده 

درباره تأثیر مثبتي كه پژوهش در نتیجه آثار سینمايي مي گذارد، 
بیان كرد: پژوهش نقاط ضعف و قوت ما را برايمان روشن مي كند و 
افق و مرز جديدتري را برايمان نمايان مي سازد. تحقیق و مطالعه به 
دلیل اينكه امكان دسترسي به منابع مختلف را به ما مي دهد، سطح 
دانايي را باال مي برد. اگر اين نگاه را در ذهن مان داش��ته باشیم چه 
در رقابت بازار داخلي، چه خارجي و منطقه اي و بین المللي ابتكار 
عمل را سرلوحه كارمان قرار مي دهیم. اين ابتكار عمل نیز قطعاً با 
پژوهش محقق مي شود، ما هیچ وقت نمي توانیم با آثار تكراري چه 
به لحاظ مضمون و قصه و چه استفاده از تكنولوژي هاي بصري به 
نقطه مطلوب برسیم. ساداتیان ادامه داد: هر سال فیلم هايي مورد 
توجه مخاطبان قرار مي گیرند كه آن نوآوري و خالقیتي كه به آن 
اشاره كردم را در درونشان داشته باشند يا براي مثال فیلمي كه يك 
پديده اجتماعي كه جامعه به آن مبتالست را دستمايه قرار داده، 
زماني براي مخاطب جذابیت پیدا مي كند كه با نگاهي تازه و بديع به 

آن موضوع پرداخته باشد. 

 پايمال كردن كرامت انساني زن 
در »سيم آخر« 

ساخت اين دست از برنامه ها كه اصالت را مطلقاً به سرگرمي مي دهد و فرهنگ در حاشيه قرار دارد 
مستلزم بازنگري و آسيب شناسي در مركز تحقيقات صداوسيماست

      سینما

      شعر

   جهانگير نيكخواه
اگر چه يكي از اهداف و سياس�ت هاي سيما 
در ش�بكه3 ايجاد شور، نش�اط و سرگرمي 
اس�ت، اما بايد در نظ�ر گرفت كه اساس�ًا به 
وجود آوردن فضاي ش�ادي و نش�اط به هر 
قيمتي نه تنها مطلوب نيست بلكه با اهداف 
سازمان و رسالت رس�انه اي در تضاد است. 
سیماي زن در س��یما مطلوب نیست و اگر اين 
شكل از آسیب، در پخش برنامه هاي تلويزيوني 
شناسايي نش��ود، مديران اين س��ازمان با اين 
عملكرد، خس��ارت جبران ناپذي��ري در حوزه 
رسانه ملي روي دست خواهند گذاشت. شادي 
بدون معیار، آف��ت س��همگیني دارد و رعايت 
نكردن حدود ش��رعي در س��اخت اي��ن برنامه 
تلويزيوني، با ايجاد ش��رايط غافلگیري و غفلت 
آني، سبب پايمال شدن حقوق افراد به اصطالح 
بازنده در مس��ابقه می ش��ود و ب��ر همین مبنا، 
موجب تحقیر، تضعیف و آس��یب رس��اندن به 
شخصیت فرد شركت كننده در برنامه، با الگوي 
نشاط و سرگرمي مي شود و اغلب، اين نوع رفتار 
در رس��انه ملي، متناس��ب با ذائقه مخاطب در 

ايجاد شادي نیست. 
    شليك به شخصيت زن 

 پخش مسابقه تلويزيوني »سیم آخر« با اجراي 
رضا رشیدپور از ش��بكه3 سیما با جريان سازي 
رسانه اي، به تحقیر زن ختم مي شود، به طوري 
كه اگر شركت كننده اي، سیم سؤال را به درستي 
قطع نكند، در انتها موجب رنگ پاشي مستقیم 
به س��مت بازنده در اين مس��ابقه می شود كه 
اين نوع هدف گیري و ش��لیك نهايي به صورت 

شركت كنندگان زن، نقض حقوق آنان بوده و با 
اين نوع نگاه، سبك و سیاق سرگرمي در رسانه 
ملي، ختم به خیر نمي شود و مقصد نهايي اين 
گونه از برنامه س��ازي، مناسب و مطلوب نیست 
و به اصطالح اين س��بك از تولیدات، مضمون 
»باهم بخنديم« را »به هم بخنديم« تغییر داده 
و اين نوع ساخت برنامه در رسانه ملي، منجر به 
كسب اطالعات مفید در ارتقای سطح معلومات 
بیننده نیز نمي ش��ود، با اين تعبیر كه محتواي 
مفید در قالبي نامناس��ب ب��وده و فراهم آوري 
اين نوع موقعیت خنده و نش��اط، با اجراي آن 
مغايرت داش��ته، نق��ض غرض ب��وده و خروج 
غیرمنطقي را ب��ه هم��راه دارد و از معیارهاي 
اخالقي فاصل��ه دارد و افتضاح ب��ه بار مي آورد 
و نكته ديگ��ر اينكه بگوبخنده��اي طلبكارانه 
مجري با ش��ركت كنندگان مس��ابقه، منجر به 
تحقیر شخصیت واالي زن مي شود، در حالي كه 
اين نوع هدف گیري دقیق و رنگ پاشي مستقیم 
به صورت آقايان ش��ركت كننده به ندرت ديده 
مي شود و زنان شركت كننده در خط مقدم اين 

شلیك هاي رسانه اي قرار دارند. 
نادي��ده گرفتن حقوق زن در مس��ابقه س��یم 
آخر و برجس��ته كردن محیط برنامه نسبت به 
شخصیت ش��ركت كنندگان، رفتارهاي مدني 
زن را نادي��ده گرفت��ه و با چیدم��ان و طراحي 
دكور با عدم بسترس��ازي حقوق شهروندي، به 
گونه اي عمل شده اس��ت كه به جاي وابستگي 
برنامه سازان به مخاطبان، وابستگي مخاطب به 
برنامه س��ازان را به همراه دارد و اين وابستگي 
واردات��ي در س��اخت برنامه ه��اي تلويزيوني 

مغاير با كرامت زن اس��ت و با عملكرد ناشیانه 
برنامه سازان صدا و سیما، توأمان در يك پاتك 
رس��انه اي، ش��اهد انفجار و تخري��ب در حوزه 
شخصیتي زن ايراني ش��ده و در سیماي منفي 
زن تالش مي كنند تا در يك فضاسازي نمادين، 

جايگاه واقعي و انساني زن را متزلزل كنند. 
    القائات فرهنگي مجري 

بیان اش��عار و متن ها در طول برنامه از س��وي 
مجري برخالف ظاهر كه ممكن است في البداهه 
به نظر برس��د، كاماًل فكر شده اس��ت و القائات 
خاصي را دنبال مي كند، براي مثال در قسمت 
42 اين مس��ابقه مجري عن��وان مي كند: همه 
بمب هاي دنبا بر اثر يك اشتباه منفجر مي شوند؛ 
هیروشیما و ناكازاكي يا در ابتداي برنامه مجري 

اين شعر عرفاني از موالنا را قرائت مي كند كه:
صنما تو همچو شیري من اسیر تو چو آهو 

به جهان كه ديد صیدي كه بترسد از رهايي 
او از اين شعر مفهوم رهايي از هر قید و بندي را 
نتیجه مي گیرد و مي گويد: رهايي يعني عشق 
رهايي يعن��ي زندگي، به آدم ه��اي رها از غم و 
غصه يا هر چي كه باش��ه! رها بش��یم! اما قطعاً 
رهايي مدنظر شاعر با رهايي ای كه مجري سعي 

در القاي آن دارد، كاماًل متفاوت است. 
    يك برنامه وارداتي 

س��اخت و تولید برنامه تلويزيوني س��یم آخر 
حتي با جزئیات كار، كپي ش��ده از يك مسابقه 
اسرائیلي به نام »mooB« بوده و دردآور اين 
است كه كپي و تقلید ناش��یانه در ساخت اين 
برنامه از يك رژيم غاصب، با صرف هزينه هاي 
گ��زاف و از همه مهم ت��ر اصل نب��ودن كار، به 
جاي اينكه احس��اس مخاط��ب را درگیر كند، 
احساس بیننده را خدشه دار مي كند و هیجان 
كاذب، كیفی��ت انتقال پی��ام اين مس��ابقه را 
كاه��ش مي ده��د، از طرفي پیچیدن نس��خه 
تقلبي در تولید برنامه هاي سرگرمي در رسانه 
ملي سرانجام به مخاطب گريزي منجر مي شود 
چراكه اتاق فكر برنامه هاي تقلیدي در خارج از 
كشور تشكیل شده و صرفاً عوامل برنامه موظف 
به اجراي فرمايشي و طبق دستورالعمل و فرمان 
اتاق فكر از خارج كشور هستند و اين پروژه نفوذ 
در س��یما بايد توس��ط كارشناس��ان بررسي و 
آسیب شناسي شود، تولید و ساخت اين دست از 
برنامه هاي سرگرمي و نشاط، مستلزم بازنگري 
اس��ت كه بايد در مركز تحقیقات صداوس��یما 

صورت پذيرد.

   تلویزیون

    بیانیه

 مديري كه پيام هيچ كتابداري را 
بي پاسخ نگذاشت

تع�دادي از كتاب�داران در حماي�ت از 
دبي�ركل نه�اد كتابخانه ه�اي عموم�ي 
كشور نوش�تند: ما س�ربازان عرصه ادب 
نمي تواني�م س�رداران عرص�ه فرهن�گ 
برنياوري�م.  دم  و  ببيني�م  مظل�وم  را 
در پي مصاحبه ه��اي اخیر حجت االس��الم 
پژمانفر، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي به 
ويژه مصاحبه اخیر با موضوع بررسي تخلفات 

نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در كمیس��یون اصل9۰، ضمن اينكه نهاد 
اطالعیه اي در جهت تنوير افكار عمومي منتشر كرده، تعدادي از كتابداران نیز 
در يادداشتي، حمايت خود را از علیرضا مختارپور، دبیركل نهاد كتابخانه هاي 

عمومي كشور منتشر كرده اند. 
در اين يادداشت آمده است:

 در وضعیت بغرنج كرونا افرادي هستند كه جبهه آموزش و فرهنگ را سرپا نگاه 
داشته اند تا رخوت خانه نشیني و بیماري موجب فجايعي از جمله افسردگي، 
اعتیاد و خداي ناك��رده مانند كش��ور هاي غربي سوءاس��تفاده از كودكان و 
نوجوانان در فضا هاي مجازي و در نهايت تباهي آينده ايشان يا حتي اقداماتي 

از قبیل آسیب به خود، خانواده و جامعه نگردد. 
 در رأس اين دستگاه هاي همیش��ه بیدار در دوران كرونا، نهاد كتابخانه هاي 

عمومي كشور ايستاده است. 

جمع�ي از ش�اعران فارس�ي زبان تازه ترين ش�عرهاي 
خ�ود را ب�ه خانواده ه�اي داغدي�ده افغانس�تاني در 
حادث�ه تروريس�تي اخي�ر در كاب�ل تقدي�م كردن�د. 
انتشار خبر تلخ بمب گذاري و كشتار مدرسه دخترانه شیعیان 
در شرق كابل در افغانستان كه در آن ده ها كودك به شهادت 
رس��یدند، موجي از واكنش ها را در فضاي مجازي به همراه 
داشت. جمعي از شاعران فارسي زبان نیز به اين واقعه تلخ و 

جانسوز واكنش نشان دادند. 
ضیا قاسمي از شاعران افغانستاني با استقبال شعري از شهید 

عبدالقاهر عاصي چنین سرود:
گاهي پدر شديم و پسر را گريستیم
گاهي پسر شديم و پدر را گريستیم

هر روز و شب، درست چهل سال مي شود
ساعات تلخ پخش خبر را گريستیم

هر دم به خون خويش فتاديم و ساختیم
هي قبر تازه كوه و كمر را، گريستیم
مادر شديم و از پس هر زخم انفجار

هي چشم هاي مانده به در را گريستیم
در خون نشست روسري دختران مان

رخساره گان قرص قمر را گريستیم
بعد از تو روزگار هماني كه بود، ماند

هر سال ما قضا و قدر را گريستیم
بعد از تو نیز مثل خودت عاصي عزيز!

»شب را گريستیم، سحر را گريستیم«
احمد ش��هريار، ش��اعر فارس��ي زبان پاكس��تاني نیز به ياد 
مظلومیت افغانستان تازه ترين سروده خود را به مردم مظلوم 

اين كشور تقديم كرد:
از زخِم تنت آتشي افتاده به جان ها

بند آمده از شدِت درِد تو زبان ها
غم بود و الم بود و جفا بود و ستم بود
ما هرچه شنیديم از اين ها و از آن ها
در مدرسه اين بار سِر درِس رياضي

غلتیده به خون بود عددها به توان ها
قرمز شده ديوار و دِر مسجِد اين شهر
خون مي چكد از حنجره  سبِز اذان ها

بر باِم فلك نیست مگر طائِر فرياد
از خاك نخیزد مگر آواز فغان ها

پرسید كه اين شهر كه گفتید، كجا هست؟
جايي كه به پیري نرسیدند جوان ها

محمدشريف سعیدي نیز در واكنش به اين جنايت اينگونه 
سرود: 

بین جوي خون زينب، زير خشت ها زهرا
سوخته است گل بیگم سر به دامن رعنا

مادر علي اكبر آمده است در میدان
جیغ مي زند: اهلل! يا حسین يا زهرا
كیف پاره كلثوم، كفش پاره بیگم
روي ماه لیال سرخ قلب پاره سارا

بین نعش ها هر كس طفل خويش مي پالد
مي زند صدا: نرگس! مي زند صدا: صغرا

تا به چشم خود بینند نعش هاي طفالن را
پیش هر شفاخانه صف كشیده آدم ها

پنج دختر از مكتب سوي خانه مي رفتند
تا قطار بنشیند پیش مادر و بابا... 

آن يكي يگدانه نو گل تر خانه
صبح زود بر مي خاست آن قیامت كبرا

فصل امتحانات است روي خاك خون جاري است
چشم باز كن بنگر دشت كشته واويال... 

 محمدعلي يوسفي نیز اينگونه سرود:
بعد از شما گل هاي پرپر گريه كرديم
از داغ هر سرو و صنوبر گريه كرديم
بر داغتان، معصومه هاي شهر كابل
مثل پدر با سوز مادر گريه كرديم
مثل برادرهاي خواهر مرده اينجا

همراه با چشمان خواهر گريه كرديم
كیف و  كتاب و دفتر جامانده تان را

ديديم و مانند برادر گريه كرديم
چون پاره هاي جسمتان را جمع كردند

بر زخم هاي تیر و خنجر گريه كرديم
وقتي پر و بال شماها را شكستند
بر بال خونین  كبوتر گريه كرديم 

مثل يمن، مثل فلسطین، مثل بوسني
چون كودكان تل زعتر گريه كرديم

كابل شد از جهل و تعصب چون قیامت 
بر داغتان تا روز محشر گريه كرديم

چاپ دوم »جان بها« منتشر شد
رمان »جان بها« نوش�ته س�يدمصطفي موس�وي توس�ط 
انتش�ارات كتابس�تان معرف�ت ب�ه چ�اپ دوم رس�يد. 
به گ��زارش »جوان« رمان »جان بها« نوش��ته س��یدمصطفي 
موسوي به تازگي توسط انتش��ارات كتابستان معرفت به چاپ 
دوم رسیده است. چاپ اول اين كتاب اسفندماه 99 عرضه شد و 

حاال نسخه هاي چاپ دومش راهي بازار نشر شده اند. 
»جان بها«  به عنوان يك رمان امنیتي درباره حوادث س��ال 88 
معرفي و پیش از شروعش، آيه 5۷ س��وره عنكبوت درج شده 

است: »هر انساني طعم مرگ را مي چشد.« 
نويسنده كتاب مي گويد داستانش تلفیقي است از آنچه ديده و 
آنچه شنیده و برخي مطالب كتاب را هم برايش تعريف كرده اند. 
موس��وي همچنین مي گويد برخي از فرازهاي داستانش را به  
طور شفاهي از مأموران امنیتي شنیده و بعضي  ديگر از مطالب 
كتابش نیز خاطرات نانوشته نیروهاي اطالعاتي كشور هستند. 
نويسنده كتاب پیش رو، پیش از شروع متن داستانش، اين تذكر 
را به مخاطبان كتاب داده كه در حالي كه آنها مشغول مطالعه 
اين كتاب در امنیت و آرامش هس��تند، نیروه��اي اطالعاتي و 
امنیتي، ش��ب و روز و ب��ودن در كنار خانواده را ب��ر خود حرام 

كرده اند تا مردم كشور با آسايش زندگي كنند. 
رمان »جان به��ا« چهار فص��ل دارد كه به ترتی��ب عبارتند از: 
جان گداز، جان سوز، جان دار و جان به لب. چاپ دوم اين كتاب 
با 152 صفحه، شمارگان هزار نس��خه و قیمت 28 هزار تومان 

عرضه شده است. 
...........................................................................................................

»شناي پروانه« در نمايش خانگي
فيلم سينمايي »شناي پروانه« به كارگرداني محمد كارت، بعد 
از پنج هفته اكران آنالين وارد شبكه نمايش خانگي مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي پروژه، فیلم سینمايي 
»شناي پروانه« نخستین ساخته سینمايي محمد كارت پس 
از پنج هفته ب��ه اكران آنالين خ��ود پايان داد و از پنج ش��نبه 

23ارديبهشت ماه وارد شبكه نمايش خانگي مي شود. 
»شناي پروانه« كه عنوان بهترين فیلم جشنواره سي و هشتم 
فیلم فجر از نگاه تماش��اگران را با خود به همراه دارد، توانست 
در جذب مخاطب در اكران آنالين پیشتاز آثار سینمايي باشد. 
براي اين فیلم بعد از گذشت پنج هفته 188هزار و 98۰ بلیت 

فروخته شد. 
بر همین اس��اس میزان فروش اين فیلم در پايان اكران آنالين 
به رقم 5میلیارد و 669 میلیون و 4۰۰ هزار تومان رسیده است. 
با توجه به پايان اكران آنالين، اين فیلم سینمايي قرار است از 
صبح روز پنج شنبه 23 ارديبهش��ت ماه همزمان با تعطیالت 
عید س��عید فطر در ش��بكه نمايش خانگي در دسترس عموم 

قرار گیرد. 

 وزارت فرهنگ و ارشاد 
نبايد پروانه ساخت به سينماگران مي داد 

حدود 100 فيلم در صف اكران مانده اند
داريوش بابائيان، تهيه كننده س�ينما عنوان كرد كه حدود 
۱۰۰ فيل�م در ص�ف اك�ران مانده اند، پ�س وزارت فرهنگ 
و ارش�اد نباي�د مجوز س�اخت ب�ه س�ينماگران م�ي داد. 
داري��وش بابائی��ان، تهیه كننده س��ینما با حض��ور در برنامه 
صبحگاهي »س��الم تهران« درباره تغییر كاربري سینماها در 
اوضاع پس از كرونا گفت: پرديس هاي سینمايي جاي سالن هاي 
تكي را گرفته اند و در اوضاعي كه كس��ب و كار سینماداران و 
سینماگران كمرنگ شده است، س��الن ها ديگر توانايي تنظیم 

دخل و خرج شان را ندارند و يكي يكي بسته مي شوند. 
وي افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد هم كه بايد حامي اصلي اين 
قشر باشد، هیچ چاره اي براي آنها نمي انديشد. همكاران ما براي 
حل اين ماجرا به س��تاد ملي كرونا رفتند تا جهت بازگشايي، 
س��ینماها را از گروه3به گروه 2 تغییر دهند، ام��ا اين چندان 
مؤثر واقع نشد چراكه اس��تقبال مردم همچنان به دلیل وضع 
معیش��ت پررنگ نیس��ت. بابائیان عنوان كرد: امروزه با وجود 
پلتفرم هاي اك��ران برخِط فیلم، به عنوان نقطه مقابل س��ینما 
كه فیلم و سريال هاي متعدد با هزينه اش��تراك ماهانه كم به 
نمايش مي گذارند، خانواده ها حتي اگر كرونا هم نباشد، اقبال 
چنداني به سینما نخواهند داشت. بخشي از فروش سینما در 
1399 به خاطر بهره گیري از همی��ن پلتفرم هاي برخط بوده 
است، به همین دلیل اين وظیفه دولت است كه از سینماگران 
حمايت كند. اين تهیه كننده ادامه داد: در اوج رونق سینما هم 
فقط پنج الي 1۰ فیلم به سودآوري مي رسید، بقیه فیلم ها ضرر 
مي كردند و تهیه كننده، ديگر فیلم نمي ساخت. در اوضاع فعلي 
كرونا حدود 1۰۰ فیلم از سال های 1398 و 139۷ آماده بود، 
دولت بايد از اين فیلم ها حمايت مي كرد نه اينكه پروانه ساخت 

مجدد صادر كند.

  خبر 

مصطفي محمدي      دیده بان

امام زين العابدين)ع(:

ب�ار خدايا! تو ب�ه كارهايی كه من 

ك�رده ام، داناترى. پ�س آنچه را 

می دانی، بر من ببخشاى و با قدرت 

خويش، مرا به كارهايی كه دوست 

می دارى، بازگردان. 
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