
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6235 |   یک ش��نبه 30 خ��رداد  1400 | 9 ذی القع��ده 1442 |  اذان ظه��ر: 13:06 | 
غروب آفتاب: 20:23 | اذان مغرب:45: 20 | نیمه شب شرعی:00:13 |      اذان صبح فردا: 04:02 | طلوع آفتاب فردا: 05:49 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498450
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

 خاطرات كيانيان از آبگوشت خوري با فرح بخش 
و كار با حاتمي كيا وقتي فكر مي كرد او به درد بازي در »آژانس شيشه اي« نمي خورد 

مادرم رفت نزد امام رضا)ع( و نذر كرد بچه دار شود

در مراس�م گراميداش�ت ش�هداي مقاوم�ت و همزم�ان ب�ا برپايي 
بيست ودومين نمايش�گاه بين المللي كتاب بغداد از كتاب زندگينامه 
خودنوشت س�ردار حاج قاسم س�ليماني به زبان عربي رونمايي شد. 
ويژه برنامه گرامیداشت شهداي مقاومت، شهید حاج قاسم سلیماني و شهید 
ابوالمهدي المهندس و مراسم رونمايي از كتاب »از چیزي نمي ترسیدم« 
)زندگینامه خودنوش��ت س��ردار حاج قاسم س��لیماني( با حضور جمعي 
از عالقه مندان ش��هداي مقاومت و با هماهنگي مؤسس��ه بین المللي ابرار 

معاصران در بیست ودومین نمايشگاه بین المللي كتاب بغداد برگزار شد. 
حجت االسالم والمسلمین فالح قريشي، رئیس مؤسسه فرهنگي اسالمي 
اصیل و اس��تاد حوزه علمیه بغداد در ابتداي اين برنامه در خصوص كتاب 
»از چیزي نمي ترس��یدم« كه زندگینامه خودنوشت س��ردار حاج قاسم 
سلیماني است، گفت: اگر بخواهیم از عنوان اين اثر شروع كنیم، »ترس« 

از آن ويژگي هايي است كه در احاديث و روايات دين به آن اشاره شده است 
كه اگر وجود نداشته باشد، فرد در جهت راستي و درستي قرار ندارد. اسم 
كتاب »از چیزي نمي ترسیدم« اشاره دارد به امر نترسیدن به واسطه ترس 
از خداوند تبارك و تعالي و اين ويژگي خاص و منحصربه فرد س��ردار حاج 

قاسم سلیماني بود. 
فالح قريشي در ادامه عنوان كرد: حاج قاس��م سلیماني پروژه مكتب امام 
خمیني)ره( بود و انقالب اسالمي بخش جدانشدني حاج قاسم بود. از زمان 
پیروزي انقالب اسالمي به بعد، حاج قاسم سلیماني سرباز امام خمیني)ره( 
مي شود و در تمام حاالت و مقاطع با انقالب اسالمي همراه بوده است. اين 
كتاب تمام آنچه حاج قاسم سلیماني بود را نشان نمي دهد اما بخش هايي 
دارد كه گوشه هايي از روح و جان حاج قاسم را آنچنان كه بوده است، عرضه 

كرده و به مخاطب نشان مي دهد. 

طي مراسمي در نمايشگاه بين المللي كتاب بغداد

ترجمه عربي زندگينامه حاج قاسم سليماني رونمايي شد

 پاي واكسيناسيون 
و انتخابات هم به »نون خ4« باز شد

تلويزيون�ي  مجموع�ه  چه�ارم  فص�ل  پيش تولي�د 
»ن�ون خ4« اواخ�ر م�رداد م�اه آغ�از خواه�د ش�د 
و اي�ن س�ريال در ش�هريورماه كلي�د مي خ�ورد. 
طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، فصل چه��ارم مجموعه 
تلويزيوني »نون خ4« بناست براي نوروز 1401 ساخته شود. 

بنا بر اين گزارش، پیش تولید فصل چه��ارم اواخر مرداد ماه 
آغاز خواهد شد و اين سريال در شهريور ماه كلید مي خورد. 
در حال حاضر نويسندگان مش��غول نگارش قصه هاي فصل 
جديد هستند كه گفته مي شود در دل خود ماجراها و اتفاقات 
روز جامعه نظیر انتخابات و واكسیناسیون هم در آن گنجانده 
شده است. هنوز مشخص نیست تصويربرداري در كرمانشاه 
و كردس��تان صورت خواهد گرفت يا در لوكیشني كه حوالي 

تهران ساخته شده است.

    سیما

    گزار ش

رئيس هيئت مديره اتحاديه صنف تهيه كنندگان سينما:

سينما دچار شبه ورشكستگي شده  است

تهيه كننده باسابقه سينما ضمن اش�اره به افزايش نامتعارف 
هزينه توليد در سينما گفت: در حال حاضر تهيه كنندگان به دليل 
شرايط اكران و توليد با نوعي شبه ورشكستگي مواجه هستند. 
غالمرضا موس��وي، تهیه كننده س��ینما و رئی��س هیئت مديره 
اتحاديه صنف تهیه كنندگان با اشاره به مشكالت تهیه كنندگان 
در حوزه تولید فیلم با شیوع ويروس كرونا به مهر گفت: در حقیقت 
اصلي ترين مشكلي كه وجود دارد اين است كه كرونا هست و زماني 
كه كرونا هست، تولید با مشكالت بیش��تر و هزينه بیشتر روبه رو 
است، چون در حقیقت هر تهیه كننده اي براي سالمت همكارانش 
و اينكه كارها به درستي انجام شود و كسي دچار مصیبت و مشكل 
نشود، با مش��كالتي مواجه اس��ت. وي بیان كرد: با توجه به اينكه 
اكثريت دوستان واكسینه نشده اند، تهیه كنندگان با هزينه هاي 
بسیار بااليي روبه رو هستند و اين هزينه باال باعث مي شود نتوانند 
با قیمت هاي متعارف تولیدات خ��ود را ادامه دهند. از طرف ديگر 
ورود پلتفرم ها به تولید باعث شده است هزينه هاي تولید را به نحو 

غیرعاقالنه اي افزايش دهند، در واقع هزينه تولید و دستمزدها به 
شكل غیرمتعارفي افزايش پیدا كرده و اين باعث شده است قیمت 

تولید در سینما نیز افزايش پیدا كند. 
اين تهیه كننده سینما ادامه تأكید كرد: از سوي ديگر فیلم هايي 
از س��ال 1398 باقي مانده، فیلم هاي س��ال 1399 اضافه شده و 
فیلم هاي نیمه اول 1400 نیز اضافه خواهد شد و هنوز هیچ كدام 
اكران نشده است، بنابراين با يك انبوهي از فیلم مواجه هستیم كه 
عماًل اكران نش��ده و اين خود جزو مصیبت هايي است كه سینما 
درگیر آن شده اس��ت. از طرفي به دلیل اينكه در حوزه واكسینه 
كردن مردم، كشوري هس��تیم كه وزارت بهداشت در اين زمینه 
دير اقدام كرده اس��ت و عماًل در حوزه واكسینه كردن مردم عقب 
هستیم، بنابراين زندگي به شكل متعارف و عادي به سادگي شكل 
نخواهد گرفت. اين تهیه كننده سینما و رئیس هیئت مديره اتحاديه 
صنف تهیه كنندگان توضیح داد: سینماداران عماًل بعد از 16ماه با 
نوعي شبه ورشكستگي روبه رو هستند چراكه در بسیاري از موارد 
حتي هزينه هاي اولیه و دستمزد را نمي توانند پرداخت كنند، ضمن 
اينكه سال به سال حقوق و دستمزد كاركنانشان طبق قانون كار 

افزايش پیدا كرده و اين هزينه ها اضافه شده است. 
موسوي در پايان گفت: تولید نیز با همین مشكالت روبه رو است، 
يعني امكان اكراني كه بتواند هزينه ها را بازگرداند وجود ندارد، در 
حقیقت اكران در حال حاضر وج��ود دارد و هر فیلمي كه بخواهد 
مي تواند اكران شود، اما به دلیل اينكه مردم كمتر به سینما مي روند، 
طبیعتاً تهیه كنندگان عالقه اي به اينكه بتوانند فیلم هاي خود را 

اكران كنند، ندارند چراكه نگران بازگشت سرمايه هستند.

     سینما

رامین جهان پور      نقد کتاب

نگاهي به رمان »نقشبندان«
پرداختي صميمي، روان و بدون سكته

»نقشبندان« پرداختي صمیمي، 
روان و بدون سكته دارد و اين از 
ويژگي هاي بارز اين رمان است. 
نثر نويس��نده در بیان داستان 
خود از نكات مهم و تأثیرگذاري 
است كه باعث مي شود مخاطب 
ارتباط عمیق تري با يك داستان 

برقرار كند. 
داس��تان از زبان اول ش��خص 
روايت مي شود: »بچه كه بودم پدرم مرد. راهبان قطار بود. شب ها 
با چراغ دستي و كوله پشتي كه از ابزار كار و غذاي راهش پربود، 
پاي پیاده، ري��ل راه آهن را تا اولین ايس��تگاه بازديد مي كرد.« 
حمید رزمنده نقاشي است كه پدرش را كه يك سوزن بان قطار 
بوده حین انجام وظیفه از دست داده اس��ت و بعد از مرگ پدر 
مسئولیت زندگي را مادرش با استخدام در يكي از ادارات شركت 
راه آهن بر عهده مي گیرد. مادر به زحمت او را بزرگ مي كند و به 
مدرسه مي فرستد. وقتي جنگ  شروع مي شود. حمید داوطلبانه 
به همراه دوس��تانش به جبهه مي رود و در يك��ي از عملیات ها 
هنگام خنثي كردن  مین هر دو دس��تش را از دس��ت مي دهد. 
اين حادثه تأثیر منفي زيادي روي روحی��ات حمید مي گذارد 
و از اينكه ديگر نمي تواند نقاشي كند دچار افسردگي شديدي 
مي شود تا اينكه مدت ها بعد يكي از دوستان رزمنده اش به نام 
حبیب را مي بیند كه قباًل والیبالیست ماهري بوده و اكنون هر دو 
پايش را از دست داده است اما برخالف حمید نه تنها روحیه اش 
را از دست نداده بلكه بس��یار هم به زندگي امیدوار است و مثل 
بقیه مردم به زندگي طبیعي اش ادامه مي دهد. حمید با ديدن 
دوستش تحت تأثیر رفتار و اخالق او قرار مي گیرد و رفته رفته 
روحیه اش را به دس��ت مي آورد. او به توصیه و تشويق حبیب و 
مادرش دوباره نقاش��ي را از س��ر مي گیرد، او با تمرين زياد ياد 
مي گیرد قلم نقاش��ي را بر دهانش بگذارد و به خاطر اينكه ياد 
و نام دوس��تان شهیدش را زنده كند، ش��روع به كشیدن چهره 
آنها مي كند...«. يكي از صحنه هاي زيباي داستان لحظه انفجار 
مین و مجروح شدن حمید از ناحیه دو دست است كه به خوبي 
تشريح و توصیف شده است: »صدا در هوا، كش مي آيد، در سرم 
حبس مي ش��ود. در مغزم مي پیچد و آنقدر تكرار مي شود تا در 
آن طرف گودال به زمین مي افتم. انفجاري ديگر از زمین بلندم 
مي كند و دوباره به زمینم مي كوبد... دستم با چفیه باال و پايین 
مي پرد. دست ديگرم ريش ريش شده اس��ت. از جاي خالي هر 
دو دس��تم خون با فش��ار بیرون  مي آيد و زمین خشك را رنگ 

مي كند...«)صفحه۷(. 
داستان از ش��خصیت پردازي مناس��بي برخوردار است و به جز 
حبیب و حمید و مادرش ش��خصیت هاي فرعي ديگري هم در 
داستان حضور دارند وگاهي نويسنده از چاشني عشق و عاشقي 
هم در داستان استفاده كرده است اما با اين حال اشكاالتي جزئي 
هم در ساختار داس��تان به چش��م مي خورد. لوكیشن داستان 
يك شهر ساحلي در ش��مال ايران اس��ت كه احتماالً بايد يكي 
از شهرهاي استان گلس��تان باش��د كه در نزديكي ريل راه آهن 
قرار دارد اما در طول داس��تان هیچ اش��اره اي به محل يا شهري 
كه بیشتر فصل هاي داستان در آنجا اتفاق مي افتد، نكرده است.  
مورد بعدي اينكه در صفحه ۷4كتاب از زبان نويس��نده اين 
گونه مي خوانیم: »حبیب به كن��ار تختخوابش عكس هايي از 
بازي والیبالش را چسبانده بود كه در حال زدن پنالتي بود.« 
در اينجا نويسنده انگار بازي فوتبال را با والیبال اشتباه گرفته 
و به جاي اصطالح اسپك يا سرويس يا آبشار از كلمه پنالتي 
استفاده كرده كه اصاًل در والیبال كاربرد ندارد. اين كتاب در 
128صفحه به نويس��ندگي داريوش عابدي توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر شده است.

»رض�ا كياني�ان« نويس�نده، بازيگ�ر س�ينما، تئات�ر 
و تلويزي�ون از چگونگ�ي بازيگر ش�دنش تا آبگوش�ت 
خوردن با محمدحس�ين فرح بخش و نپسنديدن سليقه 
س�ينمايي اش، فيلس�وف خواندن�ش توس�ط ابراهي�م 
حاتمي كيا به خاطر مقاالت ژورناليس�تي اش و پيشنهاد 
بازي در فيلم »هامون« داريوش مهرجويي و »س�لطان« 
مسعود كيميايي صحبت هاي جالبي را مطرح كرده است. 
به گزارش »جوان« رضا كیانیان در گفت وگويي با موزه سینما 
با بیان اينكه 29خرداد1330 متولد شده است، گفت: متولد 
تهران هستم اما در مشهد بزرگ شده ام، زيرا در يك سالگي 
با خانواده به مشهد رفتیم. مادرم مدت ها بچه دار نمي شد تا 
اينكه به امام��زاده داوود)ع( مي روند، دع��ا مي كنند و برادر 
بزرگم داوود كه 9 سال با من تفاوت سني دارد به دنیا مي آيد. 
بعد از چند سال براي دوباره بچه دار شدن به مشهد مي روند و 
نذر مي كنند كه اگر بچه دار شدند براي ادامه زندگي به مشهد 
مي روند كه من به دنیا آمدم و اسمم را رضا گذاشتند. مادرم 
مي گفت قرار بود اسم من را دانیال بگذارند به دلیل اينكه اسم 

برادرم داوود بود اما به خاطر نذرشان رضا گذاشتند. 
وي با اشاره به اينكه از يك سالگي به مشهد رفته و پدرش در 
آنجا مجاور شده است، ادامه داد: در مشهد برادرم كارگردان 
تئاتر شد و من دائم به او مي گفتم من را در گروهش كه تئاتر 
پارت بود، راه بدهد. يادم مي آيد تئاتري را در سالن دانشگاه 
فردوسي مش��هد كارگرداني مي كرد و بازيگري داشت كه 
هم سن من بود. به او گفتم چرا من را جاي او نمي گذاري و او 
مي گفت اگر تو را بگذارم مي گويند برادرش را گذاشته و من 

به او مي گفتم بگويند، من خیلي بهتر بازي مي كنم. 
وي با بیان اينكه قرار بود در فیلم »هامون« حضور داش��ته 
باش��د، عنوان كرد: يادم مي آيد در دوره اي زنده ياد عزت اهلل 
انتظامي براي داريوش مهرجويي بازيگ��ر انتخاب مي كرد 
و براي نقش عل��ي عابديني در فیلم هامون م��ن را معرفي 
كرده ب��ود. مهرجويي به هم��راه انتظامي به پش��ت صحنه 
تئاتر »مي سي س��ي پي« زنده ياد حمید س��مندريان آمده 
بودند و بازي من را آنجا ديده بودند. انتظامي پیش زنده ياد 
سمندريان رفته بود و درباره من و اينكه چه كسي هستم از 
او س��ؤال كرده بود. با من تماس گرفتند، ب��ه دفتر داريوش 
مهرجويي رفتم و با او صحبت كوتاهي داشتیم، به من گفت 
در تئاتر كه ديدمت، قدت بلندتر بود اما االن قدت كوتاه است 

و من را نپذيرفت و من خیلي حالم بد شد )با خنده(.
وي با بی��ان اينكه هیچ وقت بی��ن خودش و ديگ��ران ديوار 

نكش��یده اس��ت، خاطر نش��ان مي كند: حتي با كساني كه 
سلیقه شان با من متفاوت است هم دوست هستم. به عنوان 
مثال، با محمدحسین فرح بخش دوست هستم، به دفترش 
مي روم و باهم آبگوش��ت مي خوريم اما در فیلم هايش بازي 

نكرده ام، چون سلیقه مان باهم در اين مورد متفاوت است. 
كیانیان درباره هم��كاري اش با مس��عود كیمیايي در فیلم 
»سلطان« نیز مي گويد: در آن فیلم س��امان مقدم دستیار 
بود و من را به كیمیايي معرفي كرده بود )آقاي كیمیايي من 
را نمي ش��ناخت(. زماني كه به دفترش رفتم، هديه تهراني 
هم حضور داش��ت و او را به م��ن معرفي ك��رد. از همان جا 
آشنا شديم و در چند فیلم ديگر باهم بازي كرديم. مسعود 
كیمیايي درباره نقش��م در فیلم »سلطان« به من گفت اين 

نقش مانند نقش بهمن مفید در فیلم قیصر است. 
اين بازيگر باسابقه تلويزيون و سینما درباره همكاري خود با 
حاتمي كیا نیز مي گويد: ابراهیم حاتمي كیا را نمي شناختم، 
فقط فیلم هاي��ش را ديده بودم و به نظرم كارگردان بس��یار 
خوبي اس��ت. در آن فیلم آتیال پس��یاني ب��راي حاتمي كیا 
بازي گرداني و انتخاب بازيگر انجام مي داد، فیلمبرداري اين 
فیلم كمي به تأخیر افتاده بود و پس��یاني تئاتري داشت كه 
بايد به هلند مي رفت و كارگ��ردان هم گفته بود بايد يكي را 
جاي خودت بگذاري و پسیاني به او گفته بود »رضا كیانیان 
مناسب است« و مشخصات من را داده بود، حاتمي كیا قبول 
نكرده بود و گفته بود او فیلسوف اس��ت و دائم مي خواهد با 
من بحث كند )مقاالتم را در مجالت خوانده بود(. زماني بود 
كه من زياد مي نوش��تم كه چرا فیلم را به عن��وان فیلم نقد 
نمي كنند و به عنوان پیام نقل مي شود و همچنین مقاالتي 
درباره تئوري هاي بازيگري كه در جواب، آتیال پسیاني گفته 
بود، به اين شكل نیست، خودش متفاوت است و از من دعوت 

كردند و بازيگر آن فیلم شدم.

امام حسن مجتبي)ع(:

مصيبت ه�ا، كليد اج�ر و پاداش 

هستند.

)نزهه الناظر و تنبيه الخاطر(

خواسته علي رهبري از رئيس جمهور آينده

در موسيقي هم انقالب كنيد!
متأس�فانه هي�چ چيز س�ر ج�اي خ�ودش نيس�ت. وضع 
هنرس�تان هاي موس�يقي، صدا و س�يما و دانش�گاه هنر 
بس�يار اس�فناك اس�ت، چرا بايد اينجور باش�د، مادامي 
كه بودجه ش�ان نس�بت ب�ه قب�ل هم بهتر ش�ده اس�ت. 
علي رهبري، آهنگس��از و رهبر اركسترهاي معروف جهان كه 
دلي پر از دولت رو ب��ه پايان روحاني دارد، ب��ا بیان اين مطلب 
خواسته هاي خود از رئیس جمهور آينده را مطرح كرد و به فارس 
گفت: من از رئیس جمهور آينده تقاضا دارم ببینند در دوره های 
آقاي خاتمي، آقاي احمدي نژاد و آقاي روحاني چه اش��تباهي 
كرده اند كه اين آب گل آلودتر ش��ده اس��ت. اينكه همان گروه 
از اول امور را به دست گرفتند و متأسفانه حتي در دوران آقاي 
احمدي نژاد باز هم تمام اختیارات به آنها واگذار ش��د. در دوره 
آقاي روحاني هم كه تبلیغ كرده بودند كه مي خواهند موسیقي 
را سر و سامان بدهند، اركستر سمفونیك را تقويت كنند، باز هم 
با همان گروه در قالب شورا و هیئت امنا كار كردند و اگر شما هم 
بخواهید از همین سیستم و همین افراد استفاده كنید، باز هم 

اوضاع بدتر خواهد شد. 
وي ادامه داد: يك گروه مافیايي ح��دود 10 نفري در تمام اين 
س��ال ها تمام اختیاراتي را كه رئیس جمه��ور و وزير در حوزه 
موس��یقي دارند از دستش��ان گرفته اند و تصمیمات بزرگ را 
آنها اتخاذ مي كنند. حاال اين مسئله به كنار، چیزي كه بیشتر 
ناراحت كننده اس��ت اينكه اين افراد س��طح بس��یار پايیني از 
نظر موسیقي دارند و موسیقي را در س��طح همان خودشان و 
دوستانشان نگه داشته اند و نكته ديگر اينكه بودجه اي كه خیلي 

هم باال نیست و متوسط است همان را هم تقريباً بین دوستان 
و آشنايان خود تقسیم مي كنند، بنابراين آقاي رئیس جمهور 
آينده، ش��ما خواهید ديد كه زندگي اين 10نف��ر و چند تن از 
دوستانشان بسیار عالي است و حتي از اروپا هم باالتر است ولي 
بقیه هنرمندان موسیقي ايران اوضاع چندان خوبي ندارند و از 

اين پروژه ها و بودجه ها و فعالیت سازنده بي نصیب هستند. 
اين هنرمند عرصه موس��یقي در ادامه گفت: من پس از مدتي 
متوجه شدم آب موسیقي به شدت گل آلود است و موسیقیدانان 
حتي اگر در سطح بااليي هم باشند، دارند در اين آب گل آلود 
زندگي مي كنند. پیگیري كردم و متوجه شدم بدترين اخالق 
آشنا و فامیل بازي بر موسیقي ايران حاكم است. متأسفانه هیچ 
چیز سر جاي خودش نیست. وضع هنرستان هاي موسیقي، در 
صدا و سیما و دانشگاه هنر بسیار اسفناك است. چرا بايد اينجور 
باشد، مادامي كه بودجه شان نسبت به قبل هم بهتر شده است. 

معتقدم رئیس جمهور آينده بايد در موسیقي انقالب كند.

   موسیقي

   افشين عليار
منوچهر هادي كه س�ال 95 در نمايش خانگي »عاشقانه« را به عنوان 
س�ريالي عامه پس�ند س�اخت، آن زمان بازيگ�ران چه�ره اش مثل 
محمدرضا گلزار و مهناز افشار روي پرمخاطب بودن آن تأثير داشتند 
اما مخاطب سال 1400 تفاوت هاي زيادي با مخاطب پنج سال پيش دارد. 
هادي پس از شكس��ت س��ريال »دل« در ج��ذب مخاطبي ك��ه دلزده از 
كلیشه هاي آثار او بود، تصمیم به ساخت عاش��قانه2 يعني گیسو گرفت، 
البته گیسو هم پس از 16قسمت همچنان نتوانسته از نقدها در امان باشد و 
به دنبال سريال دل و ساخته هاي سینمايي هادي به شدت ضعیف و الكن 
است و پس از 16 قسمت توان ارائه روايت استاندارد با معیارهاي حداقلي را 
نداشته است. هادي در سريال گیسو همان رويه سريال دل را پیش گرفته 
اس��ت اما گويا براي دهن كجي به منتقدان به منظ��ور تالفي ريتم كند از 
تصاوير فست موشن در البه الي سكانس ها استفاده كرده كه نشان مي دهد 
كارگردان دركي از معني ريتم ندارد، اما آنچه هنوز در محتوا و اجراي سريال 
هادي احساس مي شود، نابلدي در روند يك قصه دراماتیك است، به لحاظ 
اتفاقات فرامتن نقش گیسو با بازي مهناز افشار و از سوي ديگر نقش ريحانه 

هم به دلیل عدم پذيرش نقش از سوي پانته آ بهرام حذف شده است. 
نبودن همین دو بازيگر ضربه شديدي به سريال زده اما حضور گلزار نه به 
عنوان يك بازيگر بلكه به دلیل سلبريتي بودنش هم نتوانسته است سريال را 
پرمخاطب كند. حضور هومن سیدي در سريال گیسو مثل سريال عاشقانه 

يك كمدي شخصیت خفیف به حساب مي آيد كه شايد بتواند در بعضي از 
لحظات جِو داستان را كمیك كند اما میزان لمپن بودِن اين كاراكتر براي 
مخاطب جوان اين سريال بسیار مخرب اس��ت. ديگر بازيگراني هم كه به 
سريال اضافه شده اند آنقدر ضعیف ايفاي نقش مي كنند كه انگار براي بار 

اول است جلوي دوربین رفته اند! 
در س��كانس هاي متع��دد مي بینیم نه تنه��ا بازيگراني مثل س��اره بیات 
ي��ا محمدرضا گل��زار يا مس��عود رايگان حتي ق��ادر ب��ه ديالوگ گويي و 
ري اكش��ن هاي معمول��ي نیس��تند بلكه ديگ��ر بازيگران مث��ل علیرضا 
زماني نسب، آزاده رياضي يا سانیا ساالري قدرت بازي حداقلي هم ندارند 
و نمي توانند در ساده ترين سكانس ها بازي متقاعدكننده اي داشته باشند 
به همین جهت گیس��و از لحاظ بازي دچار ضعف شديدي است و اين به 
دلیل عدم توانايي در انتخاب و بازي گیري هادي است. از سوي ديگر پس از 
16 قسمت همچنان گره افكني خاصي در سريال احساس نمي شود. حاج 
يونس به عنوان پدر و بزرگ تر خانواده به دلیل رانت خواري و اس��تفاده از 
پول هاي كثیف خانواده اش را وارد مخمصه كرده و خودش فراري ش��ده؛ 
يك پدر ايراني بیچاره و بدعاقبت؛ پدري كه در قسمت اول به دنبال هوا و 
هوس خودش بوده و حاال در اين قسمت براي اينكه به پلیس جواب پس 

ندهد، خانواده اش را گرفتار كرده است.
ماجراي س��هیل و پگاه هم اوج زندگي ش��به مدرنیته اي اس��ت كه آقاي 
كارگردان همیشه اين سبك زندگي را مي پسندد. رابطه يك مرد متأهل با 
يك زن مجرد كه تأكید روي اين كلیشه و رفتار غلط مي تواند تخريب كننده 
باشد اما آنچه از سروشكل اين سريال مشخص است، برداشت كلیشه اي از 

سريال هاي تركیه اي است. 
رابطه هاي نافرجام، عش��ق هاي توخالي و اس��تفاده از زندگي الكچري و 
فخرفروشي در تمامي آثار هادي به چشم مي آيد و انگار مي خواهد طبقه 
متوسط جامعه را لگدمال كند و زندگي اشرافي را كه چارچوب و استاندارد 
مشخصي هم ندارد بر سر مخاطبش بزند اما اين را اضافه كنید كه آدم هاي 

سريال گیسو همه بي هويت و بي انگیزه  هستند. 
به رغم اينكه رضا و س��هیل و پیمان براي س��اخت تی��زر تبلیغاتي به آن 
رستوران رفته اند اما ما چیزي از كار آنها نمي بینیم و مسئله عشق و عاشقي 
رضا و سهیل بیش��تر به چش��م مي آيد، پیمان هم به عنوان يك كاراكتر 
سطحي با ديالوگ هايش مزه پراني مي كند. پگاه دكتر زنان است اما انگار 
خودش مش��كل حاد رواني دارد و جالب تر از آن اينك��ه او را در موقعیت 

طبابت نمي بینیم. 
اساساً سريال گیسو بر اساس يكس��ري موقعیت هاي سطحي و كلیشه اي 
شكل گرفته است كه حتي براي مخاطب عام هم قابل تحمل نیست. مطمئناً 
اين سريال به دلیل عدم تسلط كارگردان از نظر محتواي تكراري و كلیشه اي 
و اجراي بساز و بفروشي آسیب ديده اس��ت و اين را به ياد داشته باشیم كه 
حضور يك سلبريتي نمي تواند سريال را پرمخاطب كند، مردم به دنبال قصه 

جذاب  هستند نه سلبريتي ای با چشم آبي و بازوهاي متورم!

 لكنت »گيسو« 
در روند يك قصه دراماتيك 

شكست سريال نمايش خانگي گيسو بار ديگر ثابت كرد مردم براي تماشاي بازي ضعيف سلبريتي ها 
تمايلي ندارند و قطعاً سريال با وجود ستاره هاي رو به افول بازيگري پرمخاطب نمي شود!

     خبر

     کتاب

 آخرين وضعيت مدير شبكه »افق«
در بيمارستان

همس�ر س�ليم غف�وري مدير 
ش�بكه اف�ق درب�اره آخري�ن 
وضعيت سالمتي وي بيان كرد 
كه او همچن�ان در آي س�ي يو 
بس�تري اس�ت و اميدوارن�د 
زودت�ر وضعيتش بهتر ش�ود. 
س��لیم غفوري، مدير شبكه افق 
چند روزي است كه به دلیل كرونا 
در بیمارستان خاتم بستري است 

و به تازگي نیز به بخش  آي سي يو منتقل شده است. غفوري سه شنبه هفته 
گذشته به ويروس كرونا مبتال و چهارشنبه شب 26خرداد در بیمارستان 

بستري شد. 
همسر سلیم غفوري درباره وضعیت جسماني كنوني وي به مهر گفت: آقاي 
غفوري همچنان در بخش آي سي يوی بیمارستان خاتم بستري است و بايد 

صبر كنیم و ببینیم تأثیر داروها و درمان چگونه خواهد بود. 
وي ادامه داد: ريه ها درگیر شده است و اكسیژن خون بدون دستگاه پايین 
مي آيد و امیدواريم وضعیت او زودتر بهتر شود. مدير شبكه افق در وضعیت 
هوش��یار و باثبات به س��ر مي برد و براي مراقبت هاي بیشتر در آي سي يو 
بستري است. سلیم غفوري از مديران توانمند صداوسیماست كه پیش از 

شبكه افق مديريت شبكه مستند را بر عهده داشت. 
روزنامه »جوان« براي وي آرزوي سالمتي و بهبود كامل دارد.


