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 علي سرتيپي مطرح كرد

انتقاد از بي اعتنايي جشنواره جهاني فجر به فيلم هاي ايراني

جواب دبير جشنواره كه مي گويد فعالً بنايي نداريم تا فيلم هاي 
ايراني را معرفي كنيم به چه معناست؟ شما در كنار فيلم هاي 
خارجي فيلم هاي ايراني را نيز معرفي كن، چه اشكالي دارد؟

علي س��رتیپي، تهیه كننده س��ینما با بی��ان اين مطل��ب درباره 
بي اعتنايي جش��نواره جهاني فجر به فیلم هاي ايراني به تس��نیم 
گفت: چرا نبايد از كارگردانان ايراني خوبمان حرف بزنیم؟ البته من 
منكر اهمیت بخش خارجي اين جشنواره ها نیستم اما به شرطي كه 
به بخش داخلي خودمان نیز اهمیت بدهیم. با ورود بخش خصوصي 
به فرهنگ ما اين روال به وجود آم��د كه بايد هزينه كنیم تا دفاتر 
فیلمسازي مان را حفظ كنیم. خیلي از اقداماتي كه اين آقايان انجام 
مي دهند براي اين است كه دفاتر فیلمس��ازي خودشان را بزرگ 
كنند. سرتیپي در ادامه عنوان كرد: ما خودمان را چه در سینما و 
چه در تلويزيون مقلد غربي و  هالیوودي نشان مي دهیم تا با تعامل 
و همكاري با خارجي ها خودمان را بزرگ كنیم و بقاي ما تضمین 
شود، واال 42 سال است كه در سینما هیچ گونه برنامه هنري غیر از 

تقلید نديده ايم. متأسفانه روي سیاست اينكه خودمان را مقلد كنیم 
تا بقا داشته باشیم سرمايه گذاري كرده ايم. من به هند رفتم و فیلمي  
درباره امام حسین)ع( ساختم ولی همین فیلم را به جشنواره هاي 
خودمان داديم اما مي گويند باشد براي وقتي ديگر. سريال هاي ما 
مدام از خواس��تگاري حرف مي زنند، حتي اگر درباره احضار روح 
باشد. وي افزود: دبیر محترم جشنواره گفتند كه هزينه برگزاري 
جش��نواره اندازه يك نصفه فیلم است. من س��ؤالم اين است كه 
هزينه هاي جشنواره چگونه متراژبندي مي شود؟ متراژ شما در خرج 
كردن هزينه ها چیست؟ بله اگر بخواهیم از اسكار كسي را بیاوريم 
هزينه دارد، اما آوردن بچه هاي خودمان كه اين قدر هزينه ندارد. در 
جشنواره جهاني مي توانید از فیلم هاي هنري خارجي استفاده كنید 
و آنها در جشنواره شما شركت كنند و جشنواره شما را بشناسند، 
اما طريق شناخت اين نیست كه شما التماس خارجي ها را بكنید 
كه ايران هم جشنواره دارد و تشريف بیاوريد در جشنواره ما شركت 
كنید، چون جش��نواره محتوايش را از دس��ت داده است و حرفي 
براي گفتن ندارد، مجبوريم نفر بفرس��تیم تا رايزني كند تا فالني 
به جشنواره ما بیايد. اما اگر توانستید همین تیم سازنده فیلم را با 
فرض اينكه خودشان خواستند ثبت نام كنند، بیاوريد داخل و آنها 
هم انتقال تجربه بدهند و در كنار آن به فیلمسازان داخلي نیز بها 
بدهید نیز آن وقت صورت درستي پیدا مي كند. خیلي زشت است 
كه كارگردان خارجي يك كپي از فیلمش را بفرستد به جشنواره 
و ما هم در سینما فیلم را بدون حضور وي تماشا كنیم و بعد هم به 
او جايزه بدهیم. اين به نظرم يك حقارت محض است. اين شكل از 

كار چه خیري براي جشنواره دارد؟

متوقف در كليشه!  
حجم زياد لوكيشن هاي تكراري و نماهاي اضافي شكل داستانگويي سريال »ياور« را با 

ضعف جدي روبه رو كرده است و حجم غم و اندوه و مرگ و زندان مخاطب را خسته مي كند

همزمان با روز بزرگداشت زبان فارسي

اخوان ثالث در راديو از فردوسي مي گويد
  محمد صادقي

در ابت�كاري جال�ب، رادي�و فرهن�گ س�خنان ب�زرگان 
ادبي�ات فارس�ي درب�اره فردوس�ي را ب�ه مناس�بت 
مي كن�د.  پخ�ش  ت�وس  حكي�م  بزرگداش�ت  روز 
مرتضي صداقت گو،  مدير گ��روه ادب و هنر رادي��ور فرهنگ در 
گفت و گو با »جوان« گفت: راديو فرهنگ به مناسبت بزرگداشت 
نام و ياد شاعر بزرگ حماسه سراي ايران حكیم ابوالقاسم فردوسي 
و پاسداشت زبان فارس��ي ويژه برنامه اي با عنوان حكیم توس به 
مدت چهار ساعت تقديم ش��نوندگان مي كند.صداقت گو ادامه 
داد: برنامه »حكیم توس« كه شامل بخش هاي متنوع با محوريت 
معرفي فردوسي و آشنايي با اثر او  و  نقشي كه در پاسداشت زبان و 
ادبیات فارسي ايفا كرده است، در روز بزرگداشت حكیم ابوالقاسم 
فردوسي روي آنتن راديو فرهنگ مي رود. وي به شاهنامه خواني 
به عنوان سنتي ديرينه در بین اهل ادب اشاره كرد و گفت: از ديرباز 
داستان هاي ش��اهنامه به عنوان اثري حماسي- اخالقي در بین 
مردم به شكل نقالي و پرده خواني رواج داشته است، در اين برنامه 
نیز صداي استادان بزرگ ادبیات فارسي از گذشته تا امروز كه اجرا 
و  خوانشي از شاهنامه داشته اند، پخش مي شود. وي با تأكید بر اين 
مسئله كه فردوسي شاعري شناخته ش��ده در بین فارسي زبانان 
دنیاس��ت به بخش��ي از برنامه با حضور كارشناس��ان غیرايراني 
فردوسي پژوه اشاره داشت و افزود: فردوسي براي اظهار هنر خود، 
زبان ساده  اي را به كار برده و شاهنامه را شاهكار زمان و بیان ساخته 
اس��ت. پس از اس��الم و با ورود ادبیات عرب به ايران اندك   اندك 
بسیاري از واژگان و تركیب  هاي اصیل فارسي، به دست فراموشي 

سپرده مي  ش��د، ولي حكیم توس با به نظم درآوردن شاهنامه، 
تا حد زيادي جلوی اين كار را گرفت، از اي��ن رو در اين برنامه از 
صحبت هاي كارشناسان غیرايراني فارسي زبان درباره فردوسي و 
نقش وي در پاسداشت زبان و ادبیات فارسي بهره مند خواهیم شد. 
مدير گروه ادب و هنر راديو فرهنگ درباره مهمانان و كارشناسان 
برنامه »حكیم توس« اظهار كرد: از استاداني كه صحبت هايشان 
را درباره حكیم توس در اين برنامه خواهیم شنید مي توان به دكتر 
مجتبي مینوي، دكتر ايرج افشار، استاد مهدي اخوان ثالث، دكتر 
مرتضي كاخي، دكترخالقي مطلق، دكتر الهي قمش��ه اي، دكتر 
میرجالل الدين كزازي، دكتر اسالمي ندوشن، دكتر روديكا النا از 
كشور روماني، دكتر گلبخت خداي نوا از قزاقستان، دكتر نوراف از 
تاجیكستان، دكتر اخالق احمد آهن از هند، دكتر باتريس ساالس 
مترجم شاهنامه به اس��پانیايي، دكتر سلیم مظهر از پاكستان و 
بسیاري ديگر اشاره كرد. يادآور مي شود ويژه برنامه حكیم توس 

امروز از شبكه راديويي فرهنگ پخش مي شود. 

در گفت و گوي »جوان« با پژوهشگر علوم اجتماعي مطرح شد

 سواد رسانه اي نباشد
گول فيك نيوزها را مي خوريم

     شعر و ادب

     سریال

   محمدصادق عابديني
در هفته هاي پيش رو، جامعه ايران خود را 
آماده برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
مي كند و در اين زم�ان بيش از پيش فضاي 
رس�انه اي به س�وي چالش پيش مي رود و 
شبكه هاي اجتماعي پر مي شود از شايعات 
و اخبار راست و دروغي كه تالش دارند در 
جامعه موج سواري كنند، در اين ميان داشتن 
»س�واد رس�انه اي« ابزاري قدرتمند براي 
مردم اس�ت كه مي توانند فارغ از هيجانات 
كاذب دست به انتخابي درست بزنند، سواد 
رسانه اي همچنين در زمينه شناخت صحيح 
و فعاليت درس�ت اقتص�ادي خانواده ها در 
فض�اي مج�ازي كم�ك ش�اياني مي كند. 
محمدرضا ترابي، پژوهش��گر سواد رسانه اي و 
كارشناس ارش��د علوم اجتماعي در اين باره 
به »جوان« مي گويد: س��واد رسانه اي را شايد 
به س��اده ترين و كارآمد ترين بی��ان مي توان 
به ابزاري ب��راي حماي��ت از مخاطب در عصر 
ارتباط��ات امروزي ب��دل كرد. جامع��ه آگاه 
مردماني هس��تند كه مي توانند بیاموزند و به 

ياد بیاورند و بازآموزي كنند. 
ترابي ادامه مي دهد: يونسكو در مقدمه سلسله 
مباحث خود در زمینه تعريف سواد رسانه اي، 
اس��تانداردها و دس��تورالعمل ها، آم��وزش و 
ش��رح آن بر اين نكته توج��ه و تأكید مي كند 
كه دسترس��ي آزادانه به اطالع��ات و دريافت 
آنها و به دست آوردن عقیده ها و ديدگاه هاي 
مختلف بدون مداخله ديگران، از اصول اولیه 

حقوق بشر محسوب مي شود. 
پژوهشگر سواد رسانه اي معتقد است: مخاطب 
بايد بتواند در مواجهه با مطالب )عكس، فیلم، 
خبر و متن( از س��طح و پوس��ته نمايش داده 
شده، جدا شده و مفهوم و عمق موضوع را مورد 
كنكاش قرار دهد. در برخي از موارد مخاطب 
بايد بتواند درستي يا نادرستي هر مطلب را به 
واس��طه میزان مطالعه و كن��كاش خود مورد 
سنجش قرار دهد و از برخوردهاي احساسي 
و بعضاً اش��تباه جلوگیري كن��د. در فضاي با 
وس��عت نامحدود امكان غربال گري و نظارت 
بسیار كم و حتي مي توان گفت ناممكن وجود 
دارد، به همین دلیل هر خبر يا نكته حتي بعضاً 
اشتباه به سرعت به تیتر اول موضوعات تبديل 

می شود و مي تواند يك موج ناامني يا حاشیه اي 
و تنش زا را در جامعه ايجاد كند. 

ترابي با اشاره به اس��تفاده ابزاري دولت هاي 
متخاصم از فضاسازي رس��انه اي مي گويد: با 
پیش��رفت هاي امروزي رس��انه و در دسترس 
بودن آن شكي در اين نیس��ت كه دولت هاي 
متخاص��م مي توانن��د از آن به عنوان س��الح 
ارزش��مند پراكندن ش��ايعه و اخبار كذب در 
كشورهاي ديگر استفاده كنند كه شواهد نیز 
چنین اس��تفاده مخربي را در طول گسترش 
اين رس��انه ها در كش��ورهاي مختلف نش��ان 
داده است و كشورهاي مرتبط سالح رسانه را 
بس��یار مخرب تر و زيانبارتر با گستره وسیع تر 
و از طرفي به صرفه تر از نظر اقتصادي معرفي 

كردند. 
وي ادامه مي دهد: در كش��ورهاي پیش��رفته 
و مدرني چ��ون كانادا و ژاپن سال هاس��ت كه 
دوره ه��ا، برنامه ها، همايش ه��ا و كالس هاي 
مختلفي در جهت آموزش، شناخت و استفاده 
صحیح مخاطب از رس��انه ها برگزار مي شود و 
ديگر كش��ورها نیز به الگوبرداري از روش ها و 
تجربیات اين دو كشور روی آورده و آموزش را 

سرلوحه كار خود قرار داده اند. 
پژوهش��گر علوم اجتماعي در ادامه مي گويد: 
نكته مه��م نهفت��ه در موضوع اين اس��ت كه 
مخاطب بايد بتواند به همه اطالعات دسترسي 
داش��ته باش��د اما بايد از طرفي قدرت تجزيه 
و تحلی��ل و درك را در خود به می��زان كافي 
پرورش داده باش��د كه اين مه��م فقط در زير 
س��ايه آموزش صحیح و روش��ن بینانه به اجرا 

درمي آيد.
 امید است با توجه به مطالب و نكات گفته شده 
تا حدود زيادي اهمیت سواد رسانه اي، آموزش 
و محدوده وسیع قابل اس��تفاده آن براي همه 

عزيزان روشن تر شده باشد. 
در ادامه سعي مي ش��ود نكاتي ديگر از زواياي 

مختلف مورد بحث و بررسي قرار گیرد. 
   سواد رسانه اي؛ دشمن مصرف گرايي

ترابي با اش��اره به اينكه تنها هدف رس��انه ها 
س��رگرمي، دسترس��ي به اطالعات، اخبار و 
آموزش نیس��ت، مي گويد: رس��انه ها امروز به 
عنصري فعال در زمینه اقتصاد بدل ش��ده اند. 
تبلیغات متنوع و پُرزرق و برق و تهییج كننده 
مصرف گرايي را مي توان ب��ه عنوان بهترين و 

مهم ترين اين نمونه ها بیان كرد. 
اما يك كارب��رد ديگر نیز در زمین��ه اقتصاد و 
رسانه مي توان در نظر گرفت و آن كارآفريني 
است. ش��خصي كه با تكیه بر دانش و مهارت 
دس��ت هاي خود ب��دون س��رمايه هنگفت به 
خلق يك اثر يا يك محصول تجاري كاربردي 
خوراكي يا پوش��اك مي پ��ردازد، مي تواند در 
شبكه هاي مختلف مجازي به تبلیغ آن بدون 
ص��رف هیچ هزين��ه اي )صرف نظ��ر از هزينه 
اينترنت( بپردازد و بعض��اً خريداراني نیز پیدا 
كرده و اينگونه ب��ا گس��ترش و معروفیت در 
همی��ن دنیاي مج��ازي كس��ب و كار خود را 
رونق بخش��یده و مقدار زيادي سود را نصیب 

خود كند. 
 وي تأكید مي كند: بايد اين موضوع را نیز بیان 
كرد كه راه سوءاس��تفاده در اين دنیا گسترده 
است و متأسفانه هستند افراد سودجويي كه 
جز برداش��تن كاله ديگران حرف��ه ديگري را 
نیاموخته اند، اينجاست كه سواد رسانه اي بار 
ديگر رخ نشان داده و توجه مخاطب را به اين 
موضوع سوق مي دهد كه آيا تبلیغات موجود 
مي تواند واقعي يا نوعي شیادي و كالهبرداري 

باشد. 
اين پژوهش��گر با اش��اره به اينكه هر آنچه از 
عرف و واقعیت دنیاي واقعي دور باشد مسلماً 
در دنیاي مجازي هم واقعي نیست، مي گويد: 
بايد به اين نكته نیز توجه ك��رد كه در دنیاي 
واقعي ش��ما در خريد اجناس آنها را با دست 
لمس و با قدرت تفكر مورد س��نجش و خريد 
ق��رار مي دهید، ام��ا در دنیاي مجازي ش��ما 
نمي توانید با تكیه بر دانس��ته هاي خود از يك 
محصول به خريد آن بپردازيد و ريس��ك اين 

كار را نپذيريد. 
ترابي در پاي��ان تأكید مي كند: ه��ر تجارت، 
مهارت، موسیقي، خبر، عكس و متن در فضاي 
مجازي مي تواند تبديل به يك دروازه ورودي 
ش��ود و روزانه هزاران نفر به راحت��ي و تنها با 
يك تلفن هوش��مند از آن عبور ك��رده و وارد 
اين دنیاي بیكران طراحي شده شوند. در واقع 
مي توان اين طور بیان كرد ك��ه اين دنیا فقط 
محدود به دنبال كننده ها و دنبال ش��ونده ها و 
نمايش هاي مرتبط با آنها نیست بلكه امروزه 
به صورت يك بازار بورس فعال، مشغول كار و 

فعالیت است. 

در فض��اي ب��ا وس��عت نامحدود 
امكان غربال گري و نظارت بسيار 
كم و حتي مي ت��وان گفت ناممكن 
وج��ود دارد، به همي��ن دليل هر 
خبر يا نكته حتي بعضًا اش��تباه 
به سرعت به تيتر اول موضوعات 
تبدي��ل می ش��ود و مي تواند يك 
م��وج ناامن��ي ي��ا حاش��يه اي و 
تن��ش زا را در جامع��ه ايجاد كند

   سینما

   خبر

پيكر عبدالوهاب شهيدي در خانه ابدي آرام گرفت
آواز غمگين افتخاري بر مزار پير موسيقي ايران

بزرگ ترين ميراث شهيدي ساز و آواز اوست كه نزديك هشت دهه اين 
ميراث ساري و جاري بوده و براي نسل هاي بعدي به يادگار باقي مي ماند.

حمیدرضا نوربخش، مديرعامل خانه موسیقي با بیان اين مطلب در مراسم 
تشییع و خاكسپاري مرحوم عبدالوهاب شهیدي، خواننده پیشگام موسیقي 
ايراني ضمن پاسداشت مقام هنري مرحوم عبدالوهاب شهیدي توضیح داد: 
عبدالوهاب ش��هیدي بزرگ قبیله آواز ايران بود. بزرگ ترين میراث شهیدي 
ساز و آواز اوست كه نزديك هشت دهه اين میراث ساري و جاري بوده و براي 
نس��ل هاي بعدي به يادگار باقي مي ماند و آنچه او بیش از همه چیز سفارش 
مي كرد، پاس��داري از همین میراث بود. پس ما هم بايد موس��یقي را گرامي 
بداريم. ما بايد آواز را به عنوان يك میراث كهن نگه داريم. حسن ناهید، نوازنده 
پیشكسوت ني كه به دلیل ضعف جسماني نتوانسته بود در مراسم حضور پیدا 
كند، در يك فايل صوتي خطاب به مخاطبان حاضر در برنامه گفت: مرگ استاد 
بزرگ آواز ايران مايه بس��یار ناراحتي براي من بود، چون من حدود 6۰سال 
افتخار دوستي با او را داشتم و از اين خبر بسیار ناراحت شدم. علیرضا افتخاري، 
خواننده موس��یقي ايراني هم در اين مراس��م ضمن اجراي يك قطعه آوازي 
عنوان كرد: من شیفته مرحوم عبدالوهاب شهیدي بودم، من شیفته شخصیت 
واالي او بودم. او داراي شخصیت بسیار بزرگ و بلندي بود كه هیچ گاه فراموش 
نمي كنم. او يك استاد صاحب فن بود كه با صالبت زندگي كرد. او شخصیت 
بزرگي داشت كه به اعتقاد من باالتر از موسیقي بود و من بر اين باورم اگر ايشان 

در پزشكي هم وارد مي شد، تبديل به يك متخصص بزرگ مي شد.

    افشين عليار 
در ماه رمضاني كه گذش��ت با س��ريال هايي مواجه بوديم 
كه اساس��اً جزو ضعیف ترين آثار مناسبتي چند سال اخیر 
بودند. »ياور« به كارگرداني سعید سلطاني و اصغر نعیمي 
در 92 قسمت ساخته شد و آن چیزي كه ما ديده ايم كپي 
دست چندم سريال ستايش است، البته بايد اضافه كنم كه 
س��عید مطلبي به عنوان نويس��نده عالقه بیش از حدي به 
چنین موضوعاتي دارد كه س��ريال »ماه و پلنگ« هم جزو 

همین عالئق محسوب مي شود.
 رويكرد اجتماع��ي و روش مواجهه با يك بح��ران در نظر 
مطلبي همچنان مثل يك فیلمفارسي است و شخصیت هاي 
فیلمنامه ه��اي او هنوز در حال و هواي دهه هاي گذش��ته 
مانده اند. اگر »ستايش« در س��ه فصل مورد استقبال قرار 
گرفت، چ��ه لزومي دارد باز فیلمنام��ه اي با همان مضمون 

تولید شود؟ 
فیلمنامه اي كه قصد دارد اخالق م��داري و رفاقت و مهم تر 
از آن خانواده را به تصوير بكشد اما صرفاً در كلیشه متوقف 
مانده است. مطلبي ياور چلويي را به همان شكل و شمايل 
حشمت فردوس ترس��یم كرده اس��ت؛ نوع ديالوگ گويي/ 
ري  اكشن ها و تكیه كالم ها از يك طرف، حتي پسر او يعني 
جمال هم بیننده را به ياِد صابر فردوس مي اندازد؛ بي دست و 
پا بودن او و اينكه زن دوم دارد هم مي تواند به اين شباهت ها 
دامن بزند اما در اين سريال پسر ياور چلويي يكباره متنبه 
مي شود و از زن دومش جدا و رابطه اش با همسر اولش بدون 

هیچ اقدام مهمي رو به راه مي شود! 
نويس��نده در دهه هاي گذشته س��یر مي كند و سلطاني و 
نعیمي هم گوش به فرمان او هس��تند و كس��ي به اين فكر 
نمي كند دانشگاه چرا نبايد دوربین مداربسته داشته باشد؟ 
دانشگاه حراست يا نگهبان ندارد؟ شامیز يك پیرمرد نحیف 
و الغر بیشتر مي تواند باباي مدرسه باشد اما انگار در سريال 
ياور بايد همه چیز همانند فیلمفارس��ي ها جلو برود، مثل 
نوع ازدواج كردن شامیز و ياور يا اينكه تمامي زن هاي اين 
سريال زير سايه مردهايش��ان زندگي مي كنند. نويسنده و 
كارگردان جزئي ترين مسئله را از سريال بیرون كشیده اند تا 

محسن چلويي در تاكسي آن راننده باج گیر بنشیند. 
چندين نما در سريال وجود دارد كه محسن با تاكسي رفت 
و آمد مي كند ام��ا چرا او به عنوان فرزن��دي از يك خانواده 
سرمايه دار ماشین ندارد؟ يعني اگر محسن ماشین داشت 

روايت شبه معمايي بودن س��ريال شكل نمي گرفت؟ اينكه 
ي��اور چلويي خاطره گويي كند درس��ت همانند حش��مت 
در س��ريال س��تايش! اين پرداخت هاي منس��وخ ش��ده با 
انتخاب هاي اش��تباه بازيگران مثل ارسالن قاسمي، محمد 
رش��نو در نقش آصف و اصلي ت��ر از آن داري��وش ارجمند 
مخاطب را پس مي زند چراك��ه هیچ كدام نمي توانند غالب 
بر نقش باش��ند. ديالوگ گويي رفاقت گون��ه بايد با يك نوع 
باورپذيري همراه باش��د اما چنین حس��ي میان محسن و 

آصف احساس نمي شود. 
ديالوگ هايي كه میان آن دو رد و بدل مي شود اغراق شده 
اس��ت، حتي عالقه آصف به غزل هم براي اين دهه نیست، 
بايد در نظر داش��ته باش��یم كه آدم هاي داستان بي هويت 
هستند. محیط دانشگاه هیچ تأثیري در خط روايي ندارد. 

ما از دانش��گاه فقط محوط��ه مي بینیم ن��ه كالس درس! 
ابراهی��م نیوندي فقط ب��ه عنوان ش��خصیت منفي حضور 
دارد و ديالوگ مي گويد و هیچ كس��ب و كاري از او نش��ان 
داده نمي ش��ود، اضافه كنید پلیس جوان ه��م جزو همان 
كلیشه هاي مرسوم است كه يك آش��نايي دور با ياور دارد 
و قادر اس��ت در اوج منفعل بودن همه چیز را حدس بزند. 
در اجرا هم نكته دندان گیري ديده نمي شود. حجم زياد از 
لوكیش��ن هاي تكراري و نماهاي اضافي شكل داستانگويي 
س��ريال را با ضعف جدي روبه رو كرده و حجم غم و اندوه و 
مرگ و زندان به عنوان شاكله اصلي يك سريال مناسبتي 
براي ماه رمضان مخاطب را خسته مي كند، به همین دلیل 
اس��ت كه س��ريال هاي رضا عطاران همچنان مهم ترين و 
ماندگارترين آثار ماه رمضان محسوب مي شود و مي توانیم 
چندين بار تكرار آن را تماشا كنیم اما تكرار يك قسمت از 

ياور براي مخاطب قطعاً سخت است. 

 حسن روح االمين 
ماجراي »سلسله الذهب« را نقاشي كرد 
نقاشي »ش�رط توحيد« اثر حس�ن روح االمين با موضوع 
حدي�ث سلس�له الذهب ك�ه 3/6 در ۲مت�ر ان�دازه دارد، 
در وزارت فرهن�گ و ارش�اد رونماي�ي و جانماي�ي ش�د. 
نقاشي »شرط توحید« اثر حسن روح االمین در مدت 4/5ماه 
اجرا شده و يكي از پنج نقاش��ي مورد قرارداد بنیاد بین المللي 
امام رضا)ع( با روح االمین اس��ت. احتجاج امام رضا و مناظرات 
حضرت با علماي ديگر اديان، نماز باران و وداع با جواداالئمه در 
مدينه، ديگر نقاشي هايي می باشد كه در قرارداد با روح االمین 
درج شده است.  به گفته علي ثابت نیا، معاون هنري بنیاد امام 
رض��ا)ع( در قرارداد ب��ا روح االمین چنین توافق ش��د كه پس 
از پايان هر اث��ر، قیمت گذاري انجام ش��ود. او همچنین گفته 
بود: »اين آثار مقدمه اي براي تأس��یس موزه هنرهاي معاصر 
رضوي است و اگر چنین امري میسر نش��د، در يك بخشي از 
موزه آستان قدس رضوي به نمايش درمي آيند.« اين در حالي 
است كه تابلوي »شرط توحید« اكنون در مسیر مركزي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي نصب شده است.  سیدعباس صالحي، 
وزير فرهنگ و ارشاد در حاشیه مراسم رونمايي از تابلوي حسن 
روح االمین گفت: يكي از مقاطع قابل توجه حضور امام رضا)ع( 
در مسیري كه به سمت ايران داشتند در نیشابور است، در اين 
مسیر اتفاقات خاصي رقم خورد كه در تاريخ ماندگار شد و آن 
هم حديثي است كه از جانب امام از سوي اجداد ايشان صادر و از 
پیامبر اكرم)ص( به منبع قدسي مي رسد كه معروف به »حديث 

سلسله الذهب« است. 
...........................................................................................................

 »خورشيد« همچنان در رتبه دوم 
جدول فروش سينماي ايران

جدول ف�روش هفتگ�ي س�ينماي اي�ران در س�ال۱۴۰۰ 
در حال�ي اع�الم ش�د ك�ه فيل�م »خورش�يد« مجي�د 
دارد.  ق�رار  ليس�ت  اي�ن  دوم  رده  در  مجي�دي 
سینماي سال14۰۰ با اكران پنج فیلم در قالب اكران نوروزي 
همراه بود، آث��اري همچون »خون ش��د«، »الله«، »تكخال«، 
»هفته اي يكبار آدم باش« و خورشید كه همگي در كنار يكديگر 
نتوانستند به فروش��ي در مجموع 5۰۰میلیون توماني دست 
يابند؛ اتفاقي كه نشان مي دهد سینمای سال 14۰۰ همچون 

سال گذشته همچنان در بحران نبود مخاطب به سر مي برد. 
فیلم »هفت��ه اي يكبار آدم باش« به كارگرداني ش��هرام ش��اه 
حسیني با میزان فروش 441میلیون و85۰هزارو234 تومان 
در رده اول است. »خورشید« به نويسندگي و كارگرداني مجید 
مجیدي با میزان فروش 369میلیون و988هزارو95۰ تومان در 
رده دوم اين جدول است. در رده بعدي فروش فیلم »تكخال« 
به نويس��ندگي و كارگرداني مجی��د مافي ق��رار دارد با میزان 
فروش 299میلیون و1۰7هزارو65۰ تومان.فیلم »خون شد« 
به نويسندگي و كارگرداني مس��عود كیمیايي با میزان فروش 

86میلیون و73۰هزارو846 تومان در رده بعدي قرار دارد. 
در انته��اي اي��ن لیس��ت نی��ز فیل��م پرهزين��ه »الل��ه« به 
كارگرداني اس��داهلل نیك نژاد قرار دارد كه می��زان فروش آن 

27میلیون و956هزارو8۰۰ تومان است.
...........................................................................................................

پخش مستند »گاندو« فعاًل منتفي شد
تلويزي�ون ق�رار ب�ود در س�الروز تب�ادل جيس�ون 
رضائي�ان، مس�تندي از »گان�دو۱« روي آنت�ن بب�رد 
ام�ا اي�ن مس�تند در آس�تانه پخ�ش، منتف�ي ش�د. 
در سالروز تبادل جیسون رضائیان، جاسوس دوتابعیتي قرار بود 
مستندي از »گاندو1« روي آنتن برود اما با فشارهايي خارج از 
سازمان صدا و سیما در آستانه پخش، اين مستند از كنداكتور 
حذف شد. اين مستند درباره شخصیت اصلي سريال »گاندو« 
)جیسون رضائیان( است كه در اين مجموعه تلويزيوني به نام 
مايكل هاشمیان مي شناسیم. اين مس��تند 5۰ دقیقه اي قرار 
بود براي اولین بار تصاوير و فیلم هاي ديده نشده اي به نمايش 
درآورد كه نشان از پش��ت پرده  سرويس هاي جاسوسي امريكا 
دارد و »جیس��ون رضائیان« طي گفت و گوي��ي از توطئه هاي 

عوامل بیگانه در ايران و منطقه پرده برمي دارد. 
در اين مستند كه تولید گروه مستند مؤسسه  فرهنگي- هنري 
انديشه  ش��هید آويني اس��ت، به عوامل نفوذي داخلي كه طي 
پروژه  جاسوسي با »جیس��ون رضائیان« همكاري مي كردند، 

اشاره شده است. 

     دیده بان نوید پارسا

امام حسين)ع(: 

و  خوش نام�ی  نش�انه هاى  از 

ب�ا  همنش�ينی  نيك بخت�ی، 

خردمندان است.

»گزيده تحف العقول«


