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درگذشت راوی  »آمدم  ای شاه پناهم بده«
آريا عظيمی نژاد، آهنگساز و سازنده موسيقی قطعه ماندگار »آمدم  ای شاه پناهم بده« ساعاتی پس از انتشار خبر درگذشت استاد کريم در فضای مجازی نوشت: 

»سکوت می کنم… انگار حنجره ام از کار افتاده… انگار صدايم را از دست داده ام. استاد کريمخانی به اربابش پيوست.«
   مصطفي شاه کرمي

استاد محمدعلی کريمخانی، خواننده و مداح اهل 
بيت)عليهم السالم( و خواننده قطعه مشهور »آمدم 
 ای شاه پناهم بده« در آخرين ساعات روز دوشنبه 
بعد از مدت ها تحمل رنج بيماري در سن 71 سالگی 
درگذش�ت و پيکرش روز گذش�ته در زادگاهش 
شهر نرجه از توابع تاکستان اس�تان قزوين و در 
جوار پدر و مادر مرحومش به خاک س�پرده شد.

مرحوم محمدعلی كریمخانی، خوانن��ده و مداح فقید 
كشورمان كه طی سال های اخیر با اجرای زیباي قطعه  
مشهور به »آمدم  ای شاه پناهم بده« در تكریم و تجلیل 
از جایگاه منیع و رفیع امام هش��تم ش��یعیان حضرت 
علي بن موسي الرضا)ع( در میان مردم شناخته مي شد، از 
جمله هنرمندان پیشكسوت موسیقی آیینی كشورمان 
بود كه سال ۱3۲9 در ش��هر قزوین به دنیا آمد. مرحوم 
كریمخاني از كودكی ب��ه مداحی عالقه من��د بود و در 
محافل و هیئت ها در ایام محرم و رمضان مناجات  خوانی و 
مداحی می كرد و اولین مداحی خود را در سن ۱6 سالگی 
در حرم و روز والدت امام رضا)علیه السالم( با نوای خاص 
و رس��ای خود خواند. ایش��ان از محضر اس��تاد مرحوم 
حس��ین صبحدل بهره برد و توسط ایش��ان وارد رادیو 

شد. وی سال ها بعد به واس��طه تجارب ارزشمندی كه 
در حوزه های مختلف مداحی و خوانندگی داشت قطعه 
»آمدم  ای شاه پناهم بده« را كه شعرش توسط مرحوم 
حبیب اهلل چایچیان متخلص به »حسان« سروده شده 
بود با همراهی آریا عظیمی نژاد تولید كرد. اثری كه در 
تجلیل مقام واالی حضرت امام رض��ا)ع( تولید و بعد از 
پخش، تبدیل به یك��ی از ماندگارترین نواهای مذهبی 

پیرامون شخصیت بزرگوار امام هشتم شیعیان شد.
این مداح اهل بیت)علیهم الس��الم( ج��دای از فضای 
اجتماعی معنوی كه در آن رشد و نمو یافته و با ارادت 
قلبی اش مداحي مي كرد از منظر موسیقایی هم دارای 
ویژگی هایی منحصر به فرد بود كه او را در مقایس��ه با 
دیگران از وجاهت و مكانت ویژه ای برخوردار می كرد. 

مرحوم كریمخان��ی از این اس��تعداد و توانایی حنجره 
طالیی اش تنها برای اهل بیت)ع( استفاده می كرد، چون 
معتقد بود: »اینها همه عنایت خداوند است و خداوند ما 
را بازخواس��ت می كند كه من این صدا را به تو دادم، تو 
كجا مصرفش ك��ردی؟!« از این رو با ص��دای او نواهای 
ماندگاری برای اهل بیت)ع( تولید شده است. او عالوه 
بر حضور در مجالس مداحی اهل بیت)ع( افتخار داشت 
كه در تهیه و تولید آثار موس��یقایی نی��ز فعالیت  كند. 

اجرای ملودی »قطعه ای از بهشت« یا همان »آمدم  ای 
شاه پناهم بده«، اجرای قطعه ای عاشورایی در حسینیه 
كربالیی ها با همكاری صادق آهنگ��ران و نزارالقطری 
و تولید آلبوم »س��اقی سرمس��ت« به آهنگسازی آریا 

عظیمی نژاد از جمله آنهاست.
این مداح و خواننده پیشكسوت در رابطه با تولید آلبوم 
»ساقی سرمست« برای امام حسین)ع(  می گفت: »من 
برای تولید این آلبوم زحمت بسیار فراوانی كشیدم و 
هرچه از دل برآید، الجرم بر دل نش��یند. من از عمق 
دل این قطعه ها را خوان��ده ام و حس می كردم خدمت 
امام حسین)ع( و امام رضا)ع( می خوانم. بنابراین تالش 
می كردم كارم، كم و كسری نداشته باشد. برای تولید 
یک قطعه بیش از ۲۰ روز در استودیو بودم. اگر با دل و 

جان به سمت و سوی امام  حسین)ع( بروی و نیم نگاهی 
به كارت داشته باش��ند، كار تو ماندگار می شود. یقین 
دارم آلبوم ساقی سرمست از این درجه باالتر هم می رود 
و حتی جوانان خارج از كشور را نیز شیفته خود كرده 
و می كند. هر كسی، قطعات منتشر شده من را گوش 

می كند از این لحن و صدا متعجب می شود.« 
استاد كریمخانی درباره آرزوی خود هنگام مرگ گفته 
بود فقط چش��م انتظار دیدار حضرت اباعبداهلل و امام 

رضا)ع( هنگام مرگم هستم.
آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و س��ازنده موسیقی قطعه 
ماندگار »آمدم  ای شاه پناهم بده« ساعاتی پس از انتشار 
خبر درگذشت استاد كریمخانی، مداح و پیرغالم اهل 
بیت)ع( در فضای مجازی نوشت: »سكوت می كنم… 
انگار حنجره ام از كار افتاده… انگار صدایم را از دس��ت 
داده ام. استاد محمدعلی كریمخانی به اربابش پیوست. 
آمده، آمده   ای شاه پناهش بده.« مراسم تشییع و تدفین 
مرحوم محمدعلي كریمخاني روز گذشته در زادگاهش 
شهر نرجه از توابع تاكستان استان قزوین برگزار و در 
جوار پدر و مادر مرحومش به خاك سپرده شد. روزنامه 
»جوان« نیز درگذش��ت این اس��تاد فقید را به جامعه 

موسیقي و مداحین كشور تسلیت مي گوید.

      گزارش

قانون مقابل برادران لیال
 مسعود فراستی در واکنش به حضور فيلم برادران ليال در جشنواره کن:

 تحمِل حقارِت باِر گدايِی جايزه فرنگی را نپذيريد. فيلم تان را برای مخاطب اينجا بسازيد

     محمدصادق عابدينی
سازمان سينمايی با انتشار بيانيه ای با اشاره به 
قانون گريزی سازندگان فيلم »برادران ليال« از 
صادر نش�دن مجوز نمايش اين فيلم خبر داد. 
چند سال پیش، زمانی كه یكی از فیلمسازان زن 
كه از جمله كارگردانان سرش��ناس سینماست، 
س��اخت فیلمش را بدون مجوز آغاز كرد، رئیس 
وقت سازمان سینمایی به جای آنكه جلوی اقدام 
غیرقانونی فیلمس��از را بگیرد، یک پیک موتوری 
گرفت و مجوزی را كه خودش ب��رای فیلم صادر 
كرده بود به دس��ت پیک داد تا برود و به دس��ت 
خانم كارگردان برس��اند. فیلمی كه در نهایت به 
مجموعه ای از بیانیه های ضدحاكمیتی تبدیل شد 
و در چند فستیوال خارجی به نمایش درآمد. این 
ماجرا تنها گوشه ای از رفتار خارج از چرخه قانون 
در رابطه فیلمساز و سازمان سینمایی بود. حاصل 
این كار، رش��د رفتارهایی بود كه ش��أن و جایگاه 

سینما را با خدشه روبه رو می كرد. 
ماجرای فیلم برادران لیال كه این روزها س��ازمان 
سینمایی از عدم اكران آن خبر داده است، ماجرایی 
بود كه می توانس��ت به تجربه ای مانند كاری كه 
خانم فیلمس��از در سال های گذش��ته انجام داده 
بود، بینجامد. سعید روستایی، پس از موفقیت با 
فیلم های »ابد و یک روز« و »متری شیش و نیم«، 
از مردادماه سال گذش��ته با كسب مجوز ساخت  
فیلمی با عنوان »برادران لیال«، كار تازه خود را با 
تهیه كنندگی جواد نوروزبیگی آغاز كرد. روستایی 
تالش كرد فیلم در سكوت خبری پیش برود، برای 
همین صرفاً اطالعاتی كه از »برادران لیال« منتشر 
شد، حاكی از این بود كه فیلم یک درام اجتماعی 
است. اگرچه شروع فیلمبرداری از همان مردادماه، 
این شانس را برای »برادران لیال« قائل  می شد كه 
در چهلمین جش��نواره فیلم فجر حاضر شود، در 
دی ماه سعید روس��تایی با انتش��ار یک استوری 
نوشت: »فیلمبرداری برادران لیال همچنان ادامه 
دارد و امكان اینكه فیلم به این زودی ها آماده شود 

وجود ندارد.«
  همه چيز برای حضور در کن 

ت��ا اینج��ای كار »ب��رادران لیال«، فیلمی اس��ت 
كه فیلمس��ازش به دلیل طوالنی ش��دن فرآیند 
فیلمبرداری امكان حضور در جشنواره فیلم فجر 
را پیدا نكرده است. پس از جش��نواره هم كه تب 
س��ینما رو به افول م��ی رود، خب��ری از »برادران 
لیال« نمی ش��ود و همه چیز به دس��ت فراموشی 
می رود تا اینكه خبر حضور فیلم ه��ای ایرانی در 
فستیوال كن در اوایل سال جاری منتشر می شود 

و »ب��رادران لیال« جزو آثار حاض��ر در این دوره از 
جش��نواره معرفی می ش��ود. این فیلم در بخش 
اصلی جشنواره حضور یافته بود و نگاه ها را مجدداً 
به سمت روس��تایی و تیمش انداخت. در همین 
زمان، یكی از رسانه ها از اینكه فیلم بدون دریافت 
پروانه نمایش به خارج از كش��ور رفته است، ابراز 
تعجب و این سؤال را مطرح می كند كه »اگر این 
فیلم در كن نمایش داده ش��د و بعد به نظر رسید 
كه مناسب نمایش در ایران نیست یا بخش هایی 
از آن باید اصالح ش��ود، این اتفاق چه تبعاتی در 
فضای رسانه ای ایران خواهد داشت؟« همزمان با 
این اتفاقات، در یک پیج اینستاگرامی، ماجرایی از 
قول یک دستیار كارگردان پیرامون تعرض فرهاد 
اصالنی به وی منتشر می شود، كمپینی با حضور 
ترانه علیدوستی شكل می گیرد و افشاگری ها ادامه 
پیدا می كند. فیلم »برادران لیال« به دلیل حضور 
اصالنی و علیدوس��تی كه یكی متهم به تعرض و 
دیگری لیدر جریان مشكوك موسوم به »می تو«ی 
ایرانی است، بیش از پیش رس��انه ای می شود. در 
طول جش��نواره كن نیز پررنگ شدن فیلم موهن 
»عنكبوت مقدس« عم��اًل »برادران لی��ال« را به 
حاشیه می برد. جایزه فیپرشی كه به برادران لیال 
داده می شود، زیر سایه جایزه زر ابراهیمی می رود 
و حضور فیلم چندان جدی گرفته نمی شود. با این 
حال هن��وز ماجرای بدون مجوز ب��ودن »برادران 
لیال« به مسئله جدی تبدیل نمی شود و سازمان 
سینمایی ترجیح می دهد كه سكوت اختیار كند 
تا اینكه وزیر ارشاد پس از جلسه هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران گفت: »فیلم »برادران لیال« بدون 
دریافت مجوز اكران به جشنواره كن رفت و عوامل 
آن به دلیل عدم رعایت قانون، مش��مول ضوابط 

تنبیهی می شوند.«
اس��ماعیلی توضیح داد: »طبق قانون، فیلم هایی 
كه به جشنواره خارجی می روند باید مجوز اكران 
داش��ته باش��ند، چون اس��كار فیلم بدون مجوز 
نمی پذیرد، اما جش��نواره كن اینط��ور نبود و به 
عوامل فیلم »برادران لیال« اعالم شده بود بدون 
اخذ مج��وز نروند و چون مجوز اك��ران نگرفتند، 

مشمول اعمال قانون می شوند.«

   روايت فراستی از حقارت گدايی 
برای جايزه فرنگی 

فیلم با وجود كسب یک جایزه از سوی جشنواره 
با برخورد س��رد منتقدان روبه رو می ش��ود و در 
میان ضعیف ترین آثار حضار در بخش مس��ابقه 
جش��نواره كن قرار می گیرد. مسعود فراستی در 
موضع گیری خود، جای��زه فیلم »برادران لیال« را 
زیر سؤال می برد و می نویسد: »به جایزه بی ارزش 
منتقدان »فیپرشی« كه در ید قدرت راست های 
نئولیبرال است، نبالید. این جایزه چند دهه قبل 
به فیلم اگزوتیک بهمن قبادی »زمانی برای مستی 
اس��ب ها«، به خاطر تصویر رقت آمیز، اما دقیق از 
مشكالتی كه بین انس��ان ها و اسب ها مشتركند 
داده ش��ده بود و جایزه امروز به »ب��رادران لیال«، 
به خاطر »تصویر دقیق از جامعه پدرس��االر« نیز 
در امتداد همان نگرش پاترنالیستی است. به آن 
افتخار نكنید و جاهالنه به مردم داغداِر همیش��ه 
سربلنِد آبادان تقدیمش نكنید. تحمل حقارِت باِر 
گدایِی جایزه فرنگی را نپذیرید. فیلم تان را برای 
مخاطب اینجا، نه آنجا با همه جوایزش بس��ازید. 
هیچ فیلمساز جدی برای جایزه فیلم نمی سازد.«

در  حالی كه فیلم برادران لیال پ��س از حضور در 
كن برای حضور در جشنواره مونیخ آماده  می شد، 
سازمان س��ینمایی از یک خواب چند ماهه بیدار 
شد  و ش��روع به صدور بیانیه كرد. این سازمان در 
بیانیه ای با تأكید بر اینكه فیلم برادران لیال بدون 
اخذ پروانه نمایش به كن فرانس��ه رفته اس��ت از 
همكاری این س��ازمان برای اصالح فیلم و صدور 
مجوز نمایش این فیلم خبر داده اس��ت. سازمان 
س��ینمایی تأكید كرده كه روستایی، بخش هایی 
را به فیلم اضافه كرده كه حتی در فیلمنامه نبوده 
اس��ت، ولی با وجود هم��ه همكاری های صورت 
گرفته، تهیه كننده و كارگردان فیلم ترجیح داده اند 
كه نسخه بازبینی نشده را به كن ببرند و هیچ كدام 

از اصالحات سازمان سینمایی را اعمال نكنند. 
 در پایان اطالعیه س��ازمان سینمایی آمده است: 
»فیلم برادران لیال به تأسی از اصل قانون گرایی، 
استانداردس��ازی و عدالت مح��وری و ب��ه دلیل 
تخلفات آگاهانه و رفتار مغایر با قوانین و مقرراتی 
چون شركت در جشنواره های خارجی بدون عبور 
از مجرای قانونی و اخذ پروانه نمایش، سرپیچی 
از مقررات و اصرار بر ارائه نس��خه اصالح نش��ده 
به رغم تعهدات صورت گرفته و استمرار بر تخلف و 
مداومت بر آن، حتی بعد از جشنواره كن و شركت 
در جش��نواره مونی��خ و در نهایت اعالم رس��می 
كارگردان محترم مبنی بر ع��دم پذیرش اصالح 
فیلم تا اط��الع ثانوی و تا رفع موانع ایجاد ش��ده، 

صالحیت اخذ پروانه نمایش را نخواهد داشت.«
به نظر می رس��د كه این بار س��ازمان س��ینمایی 
می خواهد از اصل قانون دفاع كند و جلوی پایمال 
ش��دن قانون از سوی چند فیلمس��از ماجراجو و 
جویای نام را بگیرد. روس��تایی، كارگردان فیلم 
»برادران لی��ال« در واكن��ش به حكم س��ازمان 
سینمایی با انتشار یک استوری نوشت: »برادران 
لیال را با خون دل س��اختم، با جگر سوخته، برای 
ساختنش تمام روحم زخمی ش��د! لطفاً بیش از 
این نسوزانیدم!« و در كپشن اضافه كرد: »تحقیر 
و تهدید را تمام كنید لطفاً!« گویا اكنون پس از فاز 
نادیده گرفتن قانون، نوبت مظلوم نمایی برای جلب 

ترحم رسیده است.

در اطالعیه سازمان سینمایی 
آمده: ب��رادران لیال تا اطالع 
ثانوی صالحیت اخذ مجوز 
اک��ران را نخواهند داش��ت

   افشين عليار
س��ریال جادوگر، تازه ترین اثر مس��عود اطیاب��ی به دنبال 
آثار س��ینمایی اش یک اثر ضعیف و بی كیفیت اس��ت. اگر 
این سریال ۲۰ سال پیش ساخته  می ش��د شاید بعضی از 
تک نماهای آن خنده آور بود، اما در برهه كنونی این سریال 
یكی دیگر از ضعیف ترین س��ریال هایی اس��ت كه از نماوا 
پخش می شود. نه فیلمنامه ای وجود دارد و نه فراز و فرود 
دراماتیک، سراسر سریال شوخی های هجو و تاریخ انقضا 
گذشته است كه به دوره كنونی ربطی ندارد و انگار اطیابی، 

كمدی را با لودگی و مسخره بازی اشتباه گرفته است. 
او دقیقاً كمدی را به تمسخر گرفته و با چند بازیگر ضعیف 
س��عی كرده س��ریال كمدی بس��ازد كه البته جادوگر به 
ش��به كمدی هم نرس��یده و هیچ  كدام از عناصر كمدی را 
ندارد، حتی احمد مهرانفر هم كه روزگاری جزو بازیگران 
خوب و حرفه ای سینما و تئاتر بود در اینجا آنقدر لوس بازی 
درمی آورد كه انگار یک بازیگر مبتدی است. اساساً كلیت 
جادوگر براساس موقعیت های بداهه شكل گرفته و هیچگونه 

ظرافتی در شكل گیری سكانس ها دیده نمی شود. 
دیالوگ های چندپهلو و ایجاد موقعیت های جنسی تكراری 
دیگر مخاطب را نمی خنداند. فضای آثار اطیابی به فیلم های 
شانه تخم مرغی دهه 8۰ شباهت دارد، آثاری بی محتوا كه 
فقط باید ساخته  می شدند، مخاطب امروز سینما از كمدی 
توقع دیگری دارد اینكه بازیگری مثل احمد مهرانفر بخواهد 
برقصد دیگر نمی تواند جذابیتی داشته باشد، از سوی دیگر 
اطیابی قصد داش��ته س��ریالی درباره نقد رمالی و جادو و 
جمبل بسازد، اما چرا این اندازه سست و الكن! او می توانست 
درباره خرافات در جنوب كشور سریالی به مراتب استاندارد 
بسازد، اما بهتر دانسته از احمد مهرانفر كه برای او دینامیت 
را بازی كرده استفاده كند، اما او و جواد رضویان به عنوان 
یک زوج نتوانسته اند حتی برای لحظه ای بار كمدی به وجود 
بیاورند، به این دلیل كه فیلمنامه به طور كامل و منس��جم 
نوش��ته نش��ده و موقعیت های به وجود آمده هم به شدت 
باسمه ای و ناكارآمد اس��ت و كمدی در كار نیست بیشتر 
احساس می شود این سریال بر اساس شوخی نویسی های 

افتاده شكل گرفته است.  پیش پا 
جادوگر فاقد ارزش های یک س��ریال استاندارد است، به 
طوری كه از قسمت اول تا ششم هیچ كشمكشی در روند 

دراماتیک آن احساس نمی ش��ود. كارگردان گفته است 
مخاطب صبور باشد و در ادامه سریال جذاب تر می شود! اما 
آقای كارگردان نمی داند كه یک سریال باید از قسمت اول 
تا چهارم مخاطب كس��ب كند، یعنی باید آنقدر جذابیت 
داش��ته باش��د تا مخاطب بتواند با آن همراه باشد. اضافه 
كنید كه مخاطب باید تا چه زمانی اشتراك نماوا بخرد تا 

سریال جذاب شود! 
به نظر می رسد كارگردان با ژانر كمدی و مخاطب شوخی 
دارد، چگونه می ش��ود یک س��ریال با عناص��ر حداقلی 
هم ساخته نشده باش��د و بعد توقع داشته باشیم كه در 
قس��مت های آینده مخاطب با آن همراه ش��ود! سریال 
جادوگر نه بستر س��ازی دراماتیک دارد و نه یک اجرای 
اس��تاندارد، به نوعی كه انگار با مجموعه آیتم س��روكار 
داریم. عدم انس��جام در روایت باعث ش��ده كارگردانی 
هم در كار نباش��د، چند بازیگر با بدترین بازی هایش��ان 
دور هم جمع شده اند و به طور بداهه دیالوگ می گویند. 
دیالوگ هایی كه بیشتر شبیه به تكه پرانی های كوچه و 
خیابان است. در چنین شرایطی مخاطب چرا باید پولش 
را دور بری��زد و اش��تراك بخرد تا س��ریال ضعیفی مثل 

جادوگر را ببیند؟
 اطیابی با پول هایی كه از فروش دینامیت به دست آورده، 
آثاری می سازد كه می ش��ود بی تفاوت از كنار آنها گذشت. 
س��ریال جادوگر فقط ی��ک نكت��ه دارد و آن اینكه چگونه 
می شود یک س��ریال به این اندازه بد ساخت كه مخاطب 
اش��تیاقی به دیدن آن نداش��ته باش��د. تنزل كیفیت در 
سریال های پلتفرمی، روزافزون شده است. اگر جلوی این 
روند نزولی در كیفیت آثار گرفته نش��ود مخاطب قید آثار 

سینمایی و سریالی را به كلی خواهد زد.  

»جادوگر« فاقد بستر سازی دراماتيک اجرای استاندارد
نه فيلمنامه ای وجود دارد و نه فراز و فرود دراماتيک و سراسر سريال، شوخی های هجو 

و تاريخ انقضا گذشته است

 رئیس صدا و سیما
عذرخواهی کرد

جبلی: غفلت در انتشار گزارش پليس را 
جبران می کنيم

رئي�س رس�انه مل�ی در نام�ه ای خط�اب ب�ه رهب�ر 
انق�الب از غفل�ت پيش آم�ده در ماج�رای پرداخت�ن 
به دس�تگيری س�ارقان بان�ک مل�ی، عذرخواه�ی کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در پی تذكر رهبر معظم 
انقالب پیرامون برخورد یكی از برنامه های صداوسیما با توفیق 
اخیر نیروی انتظامی، رئیس رس��انه ملی در نامه ای خطاب به 
معظم له از غفلت پیش آمده، عذرخواهی كرد. متن نامه پیمان 

جبلی بدین شرح است:
باسمه تعالی

محضر مبارك رهبر معظم انقالب ؛
سالم علیكم

فرزندان شما در رس��انه ملی تذكر و گالیه ش��ما را با گوش جان 
شنیدند. از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی می كنیم و بدیهی 
است كه جبران خواهد شد. بی شک، ما سربازان شما در صداوسیما 
همواره نیازمند تذكرات و نصایح راهگش��ایتان هستیم و یكی از 
شاخصه های تحول در رسانه ملی، توجه جدی و پیگیری مجدانه 

هشدارها و رهنمودهای حضرتعالی خواهد بود.
..........................................................................................................

»هناس« یک میلیاردی شد
 رشد ۳۵ درصدی مخاطبان

با طرح بليت شناور
ب�ا اس�تقبال مخاطب�ان از ط�رح ش�ناوری قيم�ت 
بليت ه�ای فيلم »هن�اس« در س�ينماهای ح�وزه هنری، 
اين فيل�م س�ينمايی به ف�روش ي�ک ميلياردی رس�يد.

فیلم س��ینمایی »هن��اس« ب��ه كارگردانی حس��ین دارابی و 
تهیه كنندگی محمدرضا شفاه با حضور بیش از 35هزار مخاطب 
در سینماها و 5 هزار مخاطب در اكران های سیار از مرز فروش 

یک میلیارد تومان عبور كرد.
این فروش در حالی در هفت��ه دوم اكران »هناس« رقم خورده 
كه با آغاز طرح شناوری قیمت بلیت های این فیلم در زنجیره 
سینمایی حوزه هنری، شاهد رش��د 35 درصدی مخاطبان از 
ابتدای هفته بوده و در مدتی كوتاه با اس��تقبال مردمی از این 
طرح مواجه شده است. »هناس« با برداشتی آزاد از یک داستان 
واقعی در دل تاریخ معاصر به زوایای زندگی پرتالطم داریوش 
رضایی نژاد از شهدای ترور هسته ای و تالش های همسرش برای 
حفظ جان او در اوایل دهه 9۰ می پردازد. مریال زارعی و بهروز 
شعیبی، زوج اصلی این فیلم را تشكیل می دهند و وحید رهبانی 

و سیاوش طهمورث نیز سایر بازیگران آن هستند.
..........................................................................................................

 »مستوران« از دوم تیرماه 
روی آنتن می رود

در آس�تانه آغ�از پخش فص�ل نخس�ت »مس�توران« از 
شبکه يک سيما، پوستر رس�می اين سريال رونمايی شد.

به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومی س��ازمان هنری 
رسانه ای اوج، در آستانه پخش سریال »مستوران« به كارگردانی 
مسعود آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی و تهیه كنندگی عطا 

پناهی، از پوستر این سریال رونمایی شد.
این سریال ۲6 قسمتی محصول سازمان هنری رسانه ای اوج كه 
به داستان های كهن ایرانی می پردازد از پنج شنبه دوم تیر ماه 

ساعت ۲۲:۱5 روی آنتن شبكه یک سیما می رود.
پوستر این مجموعه توسط خانه طراحان انقالب اسالمی تولید 

شده و محمد تقی پور، طراحی آن را به عهده داشته است.
حمیدرضا آذرن��گ، نازنین فراهان��ی، رؤی��ا میرعلمی، بیژن 
بنفش��ه خواه و علی دهكردی از جمله بازیگرانی  هستند كه در 

فصل نخست »مستوران« مقابل دوربین قرار گرفته اند.
..........................................................................................................

 »والری گرگیف« علی رهبری را 
به روسیه دعوت کرد

وال�ری گرگيف، يک�ی از مش�هورترين رهبران ارکس�تر 
جه�ان،  علی رهب�ری را ب�ه روس�يه دعوت کرده اس�ت.

به گزارش ایس��نا، علی رهبری بنا بر دعوت »والری گرگیف«، 
مدیر هنری اپرای مارینسكی در روز شنبه ۱8 تیرماه در  شهر 
سن پترزبورگ با اجرای آثاری از شوستاكوویچ و كورساكف روی 
صحنه می رود. والری آبیسالوویچ گرگیف رهبر اركستر، اپرا و 

مدیر »شركت اوستیایی اورجین« است.
او مدیر ارشد و مدیر هنری سالن نمایشی تئاتر مارینسكی و رهبر 
اركستر سابق اركستر فیالرمونیک مونیخ و مدیر هنری جشنواره 
شب های سفید در سن پترزبورگ است. والری گرگیف روس در 
روزهای ابتدایی مناقش��ه روس��یه و اوكراین، به خاطر امتناع از 
اظهارنظر در این مورد به دستور شهردار مونیخ از رهبری اركستر 

بزرگ فیالرمونیک این شهر بركنار شد.

   شعر

در آيين نقد کتاب »شمعدانی ها« گزيده رباعی های ميالد عرفانپور مطرح شد

ميرشکاک: رباعی قالب شعری آينده جهان خواهد بود
يوس�فعلی ميرش�کاک، ش�اعر و پژوهش�گر ب�ا اش�اره 
ب�ه تغيي�ر ذائق�ه مخاط�ب در دني�ای م�درن، »رباع�ی« 
ک�رد. معرف�ی  آين�ده  روزگار  در  اش�عار  قال�ب  را 

به گ��زارش »جوان«، ب��ه نق��ل از روابط عمومی ح��وزه هنری، 
یوسفعلی میرش��كاك در آیین نقد كتاب »شمعدانی ها« شامل 
گزیده رباعیات سال های ۱383 تا ۱399 میالد عرفان پور گفت: 
رباعی در روزگار ما از ساحت رباعی خارج شده و هایكو و تقلبی 
ش��ده، اما در این كتاب با رباعی هایی مواجه هس��تیم كه مانا و 

ماندگار خواهد بود.
وی با بیان اینكه بسیاری رباعی گفتند، اما مانایی نداشته است، 
ادامه داد: رباعی برخالف دیگر قالب های شعری، متعلق به شعر 
فارسی اس��ت و اعراب نتوانس��تند از آن بهره ببرند. میرشكاك 
اضافه كرد: اگر تمدن بشری مجالی برای ادامه داشته باشد، قالب 
اشعار در روزگار آینده رباعی خواهد بود، زیرا دیگر انسان امروزی 
مجالی برای اشعار طوالنی ندارد. البته هر اندازه سرودن رباعی در 
این روزگار ممكن می شود، قالب دوبیتی محال خواهد بود و جز 

باباطاهر دیگر هیچ هماوردی ندارد.
وی افزود: شاید دلیل متولد نشدن دوبیتی این باشد كه خاستگاه 
این قالب شعری عاطفه انسان است كه حضرت حق عطا كرده و 
دیگر به كسی نداده است. وی با بیان اینكه در رباعی های عرفان پور 
با ایماژهای اغلب معطوف به معنا روبه رو هستیم، افزود: رباعی های 
تصویری، مانایی و جذابیت خاصی دارند. میرشكاك یكی دیگر از 
خصوصیات رباعیات میالد عرفان پور را ارتباط پیدا كردن عام و 
خاص با این اشعار دانست و گفت: رباعیات شاعران معاصر دیگر 

بیشتر برای خواص بود و عامه مردم فهمی از آن پیدا نكردند. این 
پژوهشگر با بیان اینكه امروز نمی توان انتظار جریان سازی را در 
عرصه شعر داشت، تصریح كرد: قالب اصلی شعر كهن فارسی ابتدا 
قصیده و سپس غزل بود، ولی امروز با خلق شاهكارهایی از جمله 
در اشعار عرفان پور، رباعیات برای جامعه جاذبه دار شده اند و این 
قالب به زودی پرطرفدارترین میان شاعران و مخاطبان می شود.

مرتضی امیری اسفندقه، ش��اعر نیز در ادامه با اشاره به رباعیات 
موفق عرفان پور در كتاب »ش��معدانی ها« گف��ت: عرفان پور به 
واقع شاعر ادبیات انقالب است. او از بهترین رباعی سرایان معاصر 
است كه راه رباعی سرایان بزرگی چون قیصر امین   پور، سیدحسن 

حسینی، بیژن ارژن و ایرج زبردست را ادامه می دهد.
وی با اشاره به اشعار عرفان پور ادامه داد: عرفان پور جای رباعیات 
قیصر را پر می كند و حتی ب��ه آن می افزاید. رباعی قالب ش��عر 
امروز و فرداست و قالبی است كه عام و خاص با آن ارتباط برقرار 

می كنند.

      نمایش    خانگی

نوید پارسا     دیده بان

قال علی)علیه السالم(:

به كسی كه بر او برتری داده شده ای 
بس��یار بنگر، زی��را ای��ن كار یكی از 

انگیزه های شكرگزاری است. 
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