
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6330 |     دوش��نبه 3 آب��ان  1400 | 18 ربی��ع االول 1443 |  اذان ظه��ر: 11:48 | 
غروب آفتاب: 17:17 | اذان مغرب:35: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 04:56 | طلوع آفتاب فردا: 06:21 |

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:  88498458
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

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

www.javanonline.ir

امام علي)ع(:

هميش�ه جاه�ل، ي�ا افراط گر و 

تجاوزكار يا كندرو و تفريط كننده 

است. 

)النهايه، جلد3، ص435(

 هوشنگ چالنگي، شاعر جنوبي
در 81سالگي درگذشت

هوشنگ چالنگي، شاعر 
جنوب�ي اه�ل مس�جد 
س�ليمان كه ح�دود 60 
س�ال در جامع�ه ادب�ي 
كشورمان فعاليت داشت، 
ديروز در سن 81 سالگي 

درگذشت. 
هوشنگ چالنگي، شاعر جنوبي اهل مسجد سلیمان كه حدود 
6۰ سال در جامعه ادبي كش��ورمان به عنوان بنیانگذار »شعر 
موج نو« شناخته مي ش��د، در سن 81 س��الگي و بر اثر سكته 

درگذشت. 
مرحوم چالنگي كه س��ابقه معلم��ي نیز در كارنامه داش��ت، 
نخستین بار توسط »احمد شاملو« در مجله »خوشه« به جامعه 
ادبي ايران معرفي ش��د، اما پس از آن به تقابل با ش��عر شاملو 
برخاست. آنجا كه مي ايستي، نزديك با ستاره مهجور، زنگوله 
تنبل، آبي ملحوظ و گزينه اشعار از آخرين و مشهورترين آثار 

مرحوم هوشنگ چالنگي به شمار مي رود.

    رویداد

 سازمان فرهنگ و ارتباطات 
خانه تكاني الزم دارد

از بازوهاي مهم ديپلماس��ي عمومي كش��ور كه با آن مي توان 
تحريم ها را شكس��ت و نگاه جهاني را به س��مت ايران دوخت، 
رايزني ه��اي فرهنگي هس��تند؛ مجموعه اي ك��ه گاه با برخي 
چهره هاي درخشان توانس��ته نقش مهمي در اين عرصه بازي 
كند و گاه خنثي بوده است، اما اگر برآيند كلي سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمي را در طول سال هاي گذشته بررسي كنیم، 
عمدتاً جز گاليه و ش��كايت هنرمندان و اهالي فرهنگ و دين 
نخواهیم شنید. سازمان فرهنگ و ارتباطات سال هاست مانند 
بس��یاري از مجموعه هاي انقالبي به آفت بوروكراسي و پشت 
میزنشیني مبتال ش��ده اس��ت. خروجي هاي اين سازمان گاه 

دندانگیر نیست و حتي به چشم نمي آيد. 
سال هاست سازمان فرهنگ و ارتباطات كه با ريخت و پاش هاي 
نجومي به موجودي فربه و تنبل تبديل شده با حمالت اقتصادي 
دشمن تواني براي ايستادن و دفاع از انقالب اسالمي و فرهنگ 
ندارد.  چند سال پیش برخي مسئوالن فرهنگي كشور نیجريه 
گاليه داشتند كه ما شیعیان نیاز به متخصص داريم ولي جايي 

نیست ما را حمايت كند. 
آنچه بیش��تر جاي تأس��ف دارد آن اس��ت كه وزارت خارجه 
)رايزني هاي فرهنگ��ي( با نادي��ده گرفتن جامعه ش��یعیان، 

مسیحیان را براي بورسیه به دانشگاه هاي ايران مي فرستد. 
متأس��فانه ماج��را فقط ي��ك كرم خوردگي س��اده نیس��ت، 
اين س��ازمان عري��ض و طويل نیاز ب��ه تحول بنیادي��ن دارد. 
حس��ن روح االمین، نقاش مش��هور مذهبي حتي در زمان اوج 
فعالیت هايش كه مس��ئوالن مختلف با او عكس مي گرفتند از 
طرف اين سازمان به خارج از كشور اعزام نشد بلكه مجموعه هاي 
خصوصي او را به اروپا بردند و پس از آن بود كه سازمان قسمتي 
از كار را ب��ر عهده گرفت. در ش��رايط جنگي ام��روز تحول در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات كه مسئولیت رايزني هاي فرهنگي 
و اعزام مبلغ را به عهده دارد، امري اجتناب ناپذير است. اگر در 
بین مبلغاني كه از سوي اين سازمان به خارج اعزام شده اند هم 
بگرديم، نگاه عجیب و حس��رت انگیز ك��م نمي بینیم؛ افرادي 
كه نه يك كلمه زبان بلد هس��تند و نه سن و س��ال و نگاه هاي 
اجتماعي شان به تبلیغ بین الملل مي خورد، به لطف اين سازمان 
رزومه هاي پر و پیماني در كشورهاي مختلف پر كرده اند و خود 

را مرجع فعالیت هاي بین المللي مي دانند. 
در اين میان مطمئناً مجموعه اي مانند مجمع فعاالن بین الملل 
كه اجتماع مجموعه هاي خودجوش مردمي است، بايد نظرشان 
در مديريت جديد اين س��ازمان اعمال شود نه آنكه كارمندي 
بیايد و كارمندي برود و اتفاقي در وضعیت كنونی كشور كه نیاز 

به ديپلماسي عمومي دارد، رخ ندهد. 
حضور نیروهاي جوان و خالق و آتش به اختیاري كه با فضاي 
بین المللي آگاهي دارند، يك الزام است. حقیقت تلخ اين است 
كه رايزني هاي فرهنگي ما نتوانستند خود را با شرايط كنوني 
جهان مطابقت بدهند و نتوانستند با گروه هاي اثرگذار كشورها 
تعامل داشته باشند، آنجا كه حتي حیاط خلوت ما بوده است 

آنها حضور نداشته اند و اين موضوع سابقه تاريخي دارد. 
وضعیت كنوني سوريه و عراق را ببینید، آذربايجان، پاكستان 
و... اينها كشورهاي همسايه ما هستند، چه برسد به كشورهای 
دورتر، لذا بايد كالبد بیمار و فربه سازمان فرهنگ و ارتباطات با 
مديريتي جوان و متعهد مانند فرماندهان زمان انقالب و جنگ 
روحی تازه پیدا كند تا از شر مديريت بوروكراتیك و محافظه كار 
چسبیده به صندلي رها شود. فراموش نكنیم كه امروز هم ما در 
شرايط جنگي هستیم، پس افراد خموده و ناكارآمد را با نیروهاي 

تازه نفس و انقالبي بايد تعويض كرد. 

معصومه طاهري     یادداشت

مصالح كم براي يك »پوست« باكيفيت
»پوست« با نگاه به مخاطب خاص ساخته شده است، در صورتي كه مضمون آن اين ظرفيت 

را داشت با پرداختي متفاوت مخاطب عام تري را به خود جذب كند

   مصطفي شاه كرمي
جشنواره موسيقي نواحي ايران در حالي روز 
گذشته به ايس�تگاه پاياني رسيد كه ابتداي 
آن تحت تأثير انتشار خبر درگذشت پروين 
بهمني مش�هور به بانوي الاليي اي�ران قرار 
گرفت و روزهاي پاياني آن با مس�دود شدن 
صفحه اينستاگرام جشنواره به بهانه نمايش 
چهره س�ردار ش�هيد حاج قاسم س�ليماني 
و ماجراي گروه موس�يقي افغانس�تاني كه از 
دست طالبان به ايران فرار كرده اند، همراه بود. 
چهاردهمین جشنواره موس��یقي نواحي ايران 
شامگاه پنج شنبه 29مهر ماه در باغ موزه وزيري 
كرمان آغاز به كار كرد. ابتداي مراسم افتتاحیه 
با انتشار پیام دكتر محمدمهدي اسماعیلي، وزير 
مبني بر اينكه »جشنواره موسیقي نواحي ايران 
فرصتي براي تأمل درباره داش��ته هاي گرانقدر 
و قدرشناس��ي از هنرمندان موس��یقي نواحي 
و ضرورت اس��تمرار موس��یقي نواحي با نگاه به 
آينده اس��ت« آغاز ش��د. هنوز دقايقي از قرائت 
پیام وزير و شروع اين رويداد موسیقايي توسط 
محمدعلي مراتي، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي استان كرمان و دبیر اين دوره از جشنواره 
نگذشته بود كه وي خبر درگذشت پروين بهمني 
را كه به بانوي الاليي ايران معروف اس��ت، اعالم 
كرد. نكته جالب اينكه دامون شش بلوكي، فرزند 
مرحوم پروين بهمني به عن��وان يكي از اعضاي 
هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقي 
نواحي ايران در مراسم حاضر بود كه پس از مطلع 
ش��دن از خبر فوت مادرش برنام��ه را ترك و به 

سمت تهران حركت كرد. 
    مس�دود ش�دن صفح�ه اينس�تاگرام 

جشنواره
همزمان ب��ا دومی��ن روز جش��نواره جمعي از 
هنرمندان حاضر در اين رويداد به گلزار شهداي 
شهر كرمان و مزار سردار قاسم سلیماني رفتند 
و ضمن قرائت فاتحه به مقام شهدا و به خصوص 
سردار دل ها اداي احترام كردند. از آنجا كه اين 
جشنواره در شرايط شكننده كرونايي و با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي همراه بود، بخش هاي 
مختلف آن از طريق بس��تر برخ��ي پلت فرم ها 
مثل اينس��تاگرام براي مخاطبان و عالقه مندان 
موس��یقي نواحي به صورت زنده پخش مي شد. 
خبر اين ويژه برنام��ه نیز مثل ديگ��ر اخبار در 
صفحه اينستاگرام جشنواره پوشش داده مي شد، 
اما گردانندگان اينس��تاگرام اين پست را تعلیق 

و عالوه ب��ر تذكر اجراي زنده اي��ن رويداد را نیز 
مسدود كردند. 

سومین حاشیه اين دوره از جشنواره مربوط به 
سخي رسولي و گروهش از افغانستان بود كه در 
دومین روز از برگزاري اين رويداد به عنوان يكي 
از گروه هاي شركت كننده در جشنواره به اجراي 
موسیقي منطقه هرات پرداختند؛ اجرايي كه به 
دلیل كیفیت مطلوب اجرا و رپرتواري كه گروه 
براي جشنواره در نظر گرفته بود با استقبال خوبي 
هم از سوي مخاطبان مواجه شد. دو نكته در مورد 
اين گروه مورد توجه مخاطبان قرار گرفت؛ اول 
ملیت افغانس��تاني اين گروه بود، دوم اينكه آنها 
تا همین چند روز پیش در كشورش��ان مستقر 
بودند اما به گفته »َسخي رس��ولي« سرپرست 
گروه به دلیل ش��رايط جديدي كه با اس��تقرار 
طالبان در كشور افغانستان صورت گرفته است، 
ناچار به گريز از افغانستان به ايران شده و فعالیت 

موسیقايي خود را در ايران دنبال مي كنند. 
    معضل اتوبوسي جشنواره

چند روز پیش »جوان« در گفت و گو با هوشنگ 
جاويد، پژوهشگر شناخته شده عرصه موسیقي 
نواحي از برخي كاستي هاي جشنواره در رابطه 
با نحوه اطالع رس��اني، ثبت نام شركت كنندگان 
و مسائل و مشكالت حضور آنها از سراسر كشور 
با اتوب��وس و قطار در محل برگزاري جش��نواره 
موسیقي نواحي )ش��هر كرمان( نكاتي را مطرح 
كرد؛ مسئله اي كه باعث اعالم نارضايتي برخي 
هنرمندان پیشكسوت و پا به سن گذاشته نواحي 

مختلف كشور شده است. 
برخي هنرمندان پیشكس��وت ش��ركت كننده 
در جش��نواره كه هر كدام از سرآمدان موسیقي 
منطقه خود محسوب مي شوند، از طريق زمیني 
و با اتوبوس مس��افت زيادي را جهت حضور در 
جش��نواره تا ش��هر كرمان پیموده اند؛ شرايطي 
كه به نظر مي آيد حداقل براي اس��تاداني كه به 
جشنواره دعوت شده اند مي توانست با امكانات 
و تس��هیالتي چون تهیه بلیت هواپیما با در نظر 
گرفتن ش��رايط س��ني آنها صورت پذيرد. قطعاً 
مديران اجرايي جشنواره كه عهده دار مديريت 
بودجه جش��نواره بودند، مي توانس��تند با تدبیر 
و اقدامات س��نجیده تر ش��رايط مناس��بت تري 
براي نحوه حضور اين هنرمندان پیشكسوت در 

جشنواره فراهم نمايند. 
    ظرفيت بين المللي شدن

دام��ون ش��ش بلوكي، عض��و هیئ��ت انتخاب 

چهاردهمین جشنواره موس��یقي نواحي ايران 
با اش��اره به 2۰۰ اثري كه از س��وي هنرمندان 
موسیقي نواحي كش��ور به اين دوره از جشنواره 
ارسال شد، مي گويد: ما در زمینه موسیقي نواحي 
ايران پتانسیل هاي زيادي داريم و مي توانیم در 
طول سال جشنواره هاي متعددي برگزاري كنیم. 
ايران به تنهايي به اندازه يك قاره تنوع موسیقايي 
دارد و ما مي توانیم بخش بین المللي به جشنواره 
اضافه كنیم، حتي مي توانیم در زمینه گردشگري 
موسیقي حرف داشته باش��یم. موسیقي نواحي 
صرفاً يك ژانر نیست بلكه در دل خودش ادبیات 
شفاهي،  تاريخ شفاهي و آيین هاي مهمي را جاي 
داده كه شناس��نامه يك قوم است و تقويت آن، 

تقويت فرهنگ است. 
    نشست هاي پژوهشي

نشست هاي پژوهشي همواره يكي از مهم ترين 
و مؤثرترين بخش هاي جشنواره هاي موضوعي 
حوزه موسیقي به ويژه موسیقي نواحي است كه 
مي تواند با تدوين و گ��ردآوري نتايج مقاله هاي 
ارائه ش��ده در آن تبديل به ي��ك منبع ارجاعي 
براي دستیابي به اهداف واالي يك رويداد مهم 

تلقي شود. 
محمدعلي مرات��ي، دبیر جش��نواره در اين باره 
مي گويد: نشست پژوهشي امروز درباره محورهاي 
سه گانه سنت، اصالت و آفرينش هاي درون قومي 
و برون قومي در موسیقي اقوام ايران است. ما در 
قوم موسیقي شناس��ي با مفهوم اصالت برخورد 
زيادي داريم و آفرينش درون قومي و برون قومي 
نیز بحثي است كه در اين میان مطرح مي شود. 
از طرفي سنت يك مفهومي است كه با مقبولیت 
عام و وفادار به خ��ود به وجود مي آي��د و تغییر 
خاصیت آن اس��ت. اصالت را نوعي متر و معیار 

براي آسیب نديدن اين موسیقي مي دانیم. 
احمد صدري، پژوهش��گر و دبیر ادوار گذش��ته 
جشنواره موسیقي نواحي در نشست پژوهشي 
چهاردهمین جشنواره موسیقي نواحي با تأكید 
بر اينكه مهم ترين دستاورد چنین جشنواره هايي 
گفت وگوهايي اس��ت كه در راستاي آن صورت 
مي گیرد و طرح سؤال مي ش��ود، مي افزايد: اين 
باعث مي ش��ود كه راجع به امري فك��ر كنیم و 
همین فكر ديالوگ هايي می��ان ما ايجاد خواهد 
كرد كه در بخش نقد ب��ه كار مي آيد. در بخش 
اصالت دو موضوع مهم داريم. موضوع اول بحث 
زمان و موضوع دوم مكان است كه در جهاني كه 
نظام آي تي بر آن مسلط اس��ت، دو بعد مكان و 

زمان به چالش كشیده مي شود. 
فواد توحیدي، پژوهشگر موسیقي نواحي ايران 
نیز در بخش ديگري از اين نشست در رابطه با 
جايگاه شعر در عرصه موس��یقي نواحي اظهار 
مي دارد: در موسیقي نواحي ايران، شعر عامل 
چندان تأثیرگذاري نیست، برعكس موسیقي 
كالسیك كه بر مبناي شعر است، براي همین 
است كه مردم ساير كشورها با موسیقي نواحي 
ارتباط مي گیرند اما ش��كل گیري اين ارتباط 
با موس��یقي كالسیك برايش��ان سخت است. 
به زعم بن��ده »عرف« ي��ك واژه بینابین میان 
سنت و اصالت اس��ت كه خودش عامل تغییر 
اس��ت. عرف در واقع محصول عوامل دروني و 

بیروني است.

    افشين عليار
»پوس��ت« اولین فیلم س��ینمايي ب��رادران ارك مضمون 
تازه اي در سینماي ايران دارد؛ موضوعي كه گاه ساخِت آن 
با ريسك همراه اس��ت چراكه فیلمي مثل پوست مي تواند 
مخاطب خاص خودش را داشته باشد و فیلمساز نیز تقريباً 
با همین نگاه آن را ساخته اس��ت، در صورتي كه مضمون 
پوست اين ظرفیت را دارد كه با پرداختي متفاوت مخاطب 

عام تري داشته باشد. 
چیدمان موضوع��ي از خرافه و عقايد س��نتي كه تا حدي 
مصالح ژانر وحشت را فراهم كرده در درام درست جا گرفته 
است اما مقدار آن براي نگه داشتن مخاطب روي صندلي 

كافي نیست. 
برادران ارك با استفاده از يك افسانه محلي كه براي شهر و 
ديار خودشان است توانستند درامي خلق كنند كه جذابیت 
آن به دلیل نوع روايت كه مي توان آن را به صورت نس��بي 
خالقانه دانست، بروز پیدا كرده است اما اصرار براي ترسناك 
يا دلهره وار كردن فیلم به دلیل آنكه مختصات ژانر درست 

چیده نشده براي اين اثر ايجاد اشكال كرده است. 
از آنجا كه مخاطب ايراني قصه شنیدن را دوست دارد دلیل 
مهمي است براي تعريف و تمجید از آن. پوست بیشتر از آنكه 
بترساند دلهره آور است اما اين قابلیت هم ادامه چنداني پیدا 

نمي كند يا چگالي زيادي ندارد.
به رغم جدي بودن فیلم اما نوع روايتش در متن و اجرا پوست 
را بیشتر به يك اثر فانتزي سرگرم كننده شبیه كرده است. 

پوست از كمبود مصالح كافي براي روايت درام رنج مي برد، 
بنابراين 9۰دقیقه براي اين فیلم مدت طوالني اس��ت. اگر 
پوست در قالب يك فیلم كوتاه با بستري محكم تر ساخته 
مي شد، قطعاً اثرگذاري بیشتري داشت اما در شرايط كنوني 
آنچه عاشیق روايت مي كند چفت و بست يا گرهي محكم 
براي 9۰دقیقه ندارد، يعني عش��ق میان آراز و مارال شكل 
نمي گیرد يا نبودن س��ید در قصه از جذابیت عشق مثلثي 

آن كم مي كند. 
آنچه از جانب راوي روايت مي شود بیش��تر از آنچه تبديل 
به قصه ش��ود بازي با المان هاي ژانر اس��ت ك��ه دغدغه دو 

كارگردانش بوده است. 
از سكانسي كه دستخط در كیف مارال پیدا مي شود، يعني 
از نیمه دوم اصرار س��ازندگان فیلم بر ترس��اندن مخاطب 

بوده اس��ت اما آن چیزي كه به عنوان عنصر ترس در فیلم 
واگذاري ش��ده قابلیت الزم را نداشته و نمي ش��ود با ادا و 
اطوار بصري و ش��كلي ترس را در قصه گنجاند، به طوري 
كه اگر ژانر اثر وحشت يا دلهره آور اس��ت، اين بايد از متن 

بیايد نه اجرا. 
نماهاي بسته و رنگ پريده نه تنها ايجاد فرم نمي كند بلكه از 
لحاظ بصري در سالن تاريك سینما به هیچ وجه نمي تواند 

تأثیرگذاري بر مخاطب داشته باشد. 
اصالت فیلم پوست تنها در انتخاب موضوع خالصه مي شود، 
اينكه به واسطه ساخته ش��دن اين فیلم بیننده با بخشي از 
افسانه هاي محلي كشورش آشنا شود، تنیده شدن خرافه و 
عشق قطعاً عناصر مهمي براي يك فیلم مي تواند باشد اما اين 

عناصر بايد كاركرد الزم را براي مخاطب داشته باشند. 
فیلم پوست از زاويه اي ديگر يك اثر فولكلوريك ايراني است 
كه حتي مي تواند براي مخاطبان خارجي هم جذابیت الزم 
را داشته باشد، اين را اضافه كنید كه زبان اثر تركي است و 
زيرنويس دارد كه اين موضوع مهمي براي پوست است اما 
آن چیزي كه در متن بايد رخ دهد تا مخاطب را غافلگیر كند، 
اتفاق نمي افتد. ما با ذوق كارگردان در روايت يك افسانه يا 

قصه طرفیم كه دوام كافي براي گسترش ندارد. 
موفقیت برادران ارك در ساخت فیلم كوتاه و مستند در اين 
فیلم به ضررشان بوده چراكه پوست از نظر زمان اضافه دارد و 

انگار قرار بوده اين فیلم در قالب مستند ساخته شود. 
در بعضي از سكانس ها دوربین به ش��دت اصرار بر مستند 
بودن دارد و انگار يادش مي رود قرار اس��ت ي��ك اثر بلند 
سینمايي باشد، به همین دلیل گاهي دوربین سوژه مورد 
نظ��ر را فراموش مي كند و بس��تر دراماتیك ب��راي روايت 

صورت نمي گیرد.

نگاهي به حواشي و متن چهاردهمين جشنواره موسيقي نواحي 

 از انسداد اينستاگرامي 
تا گروه موسيقي گريخته از دست طالبان

     گفت وگو     بازیگری

بازيگر نقش ابوطالب در فيلم »محمد رسول اهلل)ص(« مجيدي:

بازي در فيلم »محمد رسول اهلل )ص(« افتخاري بود كه نصيبم شد
بازيگ�ر فيل�م »محم�د رس�ول اهلل )ص(« ضم�ن اش�اره به 
اينك�ه س�اخت اين اث�ر ب�ه عن�وان ي�ك فيل�م تاريخي، 
زحم�ت و كار زي�اد و درگي�ري فوق الع�اده اي داش�ت، 
مي گوي�د: به نظ�ر من اي�ن فيلم ج�زو يك�ي از بزرگ ترين 
فيلم ه�اي تاريخ س�ينماي اي�ران ب�ه حس�اب مي آيد كه 
نقش آفرين�ي در آن براي�م ي�ك افتخ�ار ب�زرگ اس�ت. 
مهدي پاكدل، بازيگر سینما و تلويزيون پیرامون ايفاي نقش در 
فیلم سینمايي »محمد رسول اهلل )ص(« به میزان مي گويد: بايد 
بگويم ك��ه نقش آفريني در »محمد رس��ول اهلل )ص(« برايم يك 
افتخار بزرگ بود و خدا را ش��اكرم كه اين اتف��اق براي من افتاد. 
اين نقش و بازي در اين فیلم نقشي متفاوت و ماندگار در كارنامه 
كاري ام اس��ت، عالوه بر اين همكاري با »مجی��د مجیدي« نیز 

افتخاري بود كه نصیب من شد. 
بازيگر سريال »ستايش« پیرامون انتقاداتي كه برخي منتقدان 
بر فیل��م »محمد رس��ول اهلل )ص(« دارند، عن��وان مي كند: نظر 
منتقدان محترم اس��ت، اما بايد بگويم كه حقیقت اين است كه 
ما براي منتقدان فیلم نمي سازيم و يك اثر سینمايي براي عموم 
مخاطبان ساخته مي شود، در اكران عمومي فیلم كه با استقبال 
گسترده مخاطبان مواجه شده است، مي توانیم بگويیم كه مجید 

مجیدي كار خود را مثل همیشه به درستي انجام داده است. 
وي درباره مدت زمان طوالني اين فیلم مي گويد: من سه بار پشت 
سر هم »محمد رسول اهلل )ص(« را ديده ام و از تماشاي آن خسته 
نشده ام، اما واقعیت اين است كه من به عنوان بازيگر اين فیلم به 
تنهايي نمي توانم نظر بدهم، زيرا گروه 3۰۰ نفره اين فیلم ضمن 

همفكري باهم به اين نتیجه رسیده اند كه اين اثر ظرفیت پذيرش 
سه ساعت زمان را براي نگه داشتن مخاطب پاي فیلم دارد. 

بازيگر فیلم »تنگه ابوقريب« در همین رابطه عنوان مي كند: به نظر 
من پیش فرض هاي در نظر گرفته ش��ده مبني بر اينكه مخاطب 
اين مدت طوالني را نمي تواند تحمل كند، درست نیست و نبايد 
ذهن مخاطب را درگیر اين مسئله كنیم. پاكدل با اشاره به گريم 
خود در »محمد رسول اهلل )ص(« تصريح مي كند: گريم ما در اين 
فیلم بسیار سنگین بود و به نظرم الزمه  چنین فیلمي همین نوع 
گريم بود، زيرا »محمد رسول اهلل )ص(« يك فیلم تاريخي است و 

نمي توانستیم شبیه فیلم هاي تلويزيوني گريم شويم. 
بازيگر نقش ابوطالب فیلم »محمد رس��ول اهلل )ص(« مجیدي را 
فیلمي تاريخ ساز دانسته و خاطرنشان مي كند: محمد رسول اهلل 
)ع(« به عنوان يك فیلم تاريخي، زحم��ت و كار زياد و درگیري 
فوق العاده اي داشت، به نظر من اين فیلم جزو يكي از بزرگ ترين 

فیلم هاي تاريخ سینماي ايران به حساب مي آيد.

الله صبوري در گفت وگو با »جوان«: 

فعاًل در سريال سازي كميت بر كيفيت مي چربد

سريال سازي از نظر كمي بسيار رونق گرفته و به غير از تلويزيون 
در ش�بكه خانگي و پلت فرم ها ه�م بعضًا تجربه ه�اي موفقي 
از س�ر گذرانده اند ولي هنوز كمي�ت بر كيفيت برت�ري دارد. 
الله صبوري، بازيگر باس��ابقه با بیان اين مطلب ب��ه »جوان« گفت: 
كارگرداني در تلويزيون با س��ینما و كاًل سريال سازي با فیلمسازي 
تفاوت هاي اساس��ي دارد و كمتر كارگرداني را ديده ايم كه در هر دو 
گونه موفق باشد و براي همین در تولید سريال بايد خیلي دقت كرد 
كه متن خوب باشد و ذائقه تماش��اگراني كه با آثار روز دنیا مواجهه 
دارند نی��ز در نظر گرفته ش��ود. صبوري كه اخیراً س��ريال »روزگار 
جواني3« را روي آنتن داشته است، عنوان كرد: حضور اصغر توسلي 
به عنوان كارگردان در فصل ت��ازه »روزگار جواني« مهم ترين عامل 
بود در اينكه مجاب ش��وم در اين س��ريال بازي كنم، چون ايشان از 
جمله نیروهاي باسابقه تلويزيون است كه همچنان هم نبض مخاطب 
تلويزيون دستش اس��ت. اين بازيگر ادامه داد: سابقه ساخت و تولید 
»روزگار جواني« ذهنیتي مثبت نسبت به فصل سوم سريال را برايم 

ايجاد كرد و زماني كه با توسلي همكاري داشتم، دريافتم او كارگردان 
مسلط و بسیار دقیقي اس��ت كه بر همه امور صحنه، حسابي تسلط 
دارد و در كنترل بازي هم كارگردان آگاهي است. بازيگر »كمربندها 
را ببنديم« و »رس��توران خانوادگي« توضیح داد: سريال س��ازي در 
دو س��ال اخیر به خصوص پ��س از كرونا، از نظر كمي بس��یار رونق 
گرفته است و به غیر از تلويزيون در ش��بكه خانگي و پلت فرم ها هم 
سريال س��ازي انجام مي شود ولي واقعاً تعداد س��ريال هايي كه قابل 

توجه باشند و مخاطبان را جلب كنند، اندك است. 
صبوري با اش��اره به اقبال بینن��دگان به »روزگار جوان��ي3« ادامه 
داد: اينكه كارگرداني آش��نا به الزامات تولید در تلويزيون، به عنوان 
كارگردان »روزگار جواني« حضور داشت، نقش بااليي در موفقیت 
سريال داشت. اصغر توس��لي بدون هزينه هاي آنچناني و با استفاده 
درست از موقعیت هاي روزمره و قرار دادن آن موقعیت ها در زندگي 

جوانان محوري، سريالي ساخت كه نسبتاً قابل قبول است. 
اين بازيگر ادامه داد: از ويژگي هاي سريال »روزگار جواني3« معرفي 
كردن تعدادي جوان بااستعداد به مخاطبان است كه با هدايت توسلي 
توانسته اند از پس ايفاي نقش در س��ريال برآيند و اگر جدي تر، كار 
خود را دنبال كنند، قطعاً در آينده موفق خواهند بود . خودم به عنوان  
بازيگري كه سال هاست در تلويزيون فعالیت دارم، معتقدم بايد در كنار 
باتجربه ها حتماً از جوانان هم استفاده كرد تا زمینه نوزايي در بازيگري 
وجود داشته باشد. صبوري تأكید كرد: تجربه تولید سريال هايي مثل 
»روزگار جواني3« با تیم تولیدي باس��ابقه و استفاده از جوان ترهاي 
مستعد در كنار باتجربه ها، نشان داد همچنان اگر تخصص گرايي در 

اولويت باشد، مي توان سريال هاي خوب و ديدني ساخت.

    نقد فیلم

    سریال

 با موضوع زندگي شهيد محمدجواد باهنر 
در حال فيلمبرداري است 

پيگيري »راز ناتمام« در تركيه
سكانس هاي پاياني سريال 
تلويزيون�ي »راز ناتم�ام« 
اي�ن روزه�ا در كش�ور 
تركيه در حال ضبط است. 
ب��ا اتم��ام تصويرب��رداري 
س��كانس هاي زم��ان حال 
قصه سريال تلويزيوني »راز 

ناتمام« به كارگردان��ي و تهیه كنندگي امین اماني در ته��ران، گروه در حال 
حاضر براي ضبط قس��مت هاي پايانی عازم كشور تركیه ش��ده اند. بر اساس 
برنامه ريزي هاي انجام گرفته، تصويربرداري اين س��ريال تا اواخر آبان ماه در 
تركیه به پايان مي رسد. »راز ناتمام« با محوريت روايت زندگي پر فراز و نشیب 
شهید محمدجواد باهنر به اتفاقات سال هاي پس از جنگ و نفوذ دشمن در 

اركان دولت در زمان حال مي پردازد. 
فرهاد جم، نگین معتضدي، سیدجواد هاشمي، رامین راستاد، بهرام ابراهیمي، 
ش��هرام عبدلي، مريم كاوياني، مريم خدارحمي، مهدي امیني خواه، مسعود 
رحیم پور، مهدي كوشكي و لیال بوشهري گروه بازيگران اين پروژه تلويزيوني 
را تش��كیل مي دهند. »راز ناتمام« در معاونت سیماي استان ها و با مشاركت 
مركز كرمان در حال تولید است. اين سريال پس از اتمام كامل مراحل فني از 

يكي از شبكه هاي سراسري روي آنتن خواهد رفت.


