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فرهنگ حماسه
دیدار با پیکر شهید مدافع حرم
پس از  ۳سال از شهادتش

مراسم دیدار و وداع با پیکر مطهر علی سعد،
ش��هید مدافع حرم ،بعد از گذشت سه سال
از شهادتش در معراج شهدای تهران برگزار
شد.به گزارش تسنیم ،مراسم وداع با پیکر
مطهر شهید علی سعد که بیش از سه سال
پیش در سوریه به شهادت رسیده است ،با
حضور همسر ،همرزمان و بستگانش صبح
روز یکشنبه  25فروردین ماه  98در معراج
شهدای مرکز برپا شد .در این مراسم که با
ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت(ع)
همراه بود ،همس��ر شهید برای آخرینبار با
پیکر او وداع کرد.پیکر ش��هید مدافع حرم
«علی سعد» که در بهمن  94در خانطومان
س��وریه توس��ط تروریس��تهای تکفیری
به ش��هادت رسیده بود ،توس��ط گروههای
تفحص شهدا کش��ف و پس از شناسایی،
به وطن بازگش��ت .هویت پیکر مطهر این
شهید توس��ط آزمایش  DNAشناسایی
شد .این شهید پنجمین شهید خانواده سعد
و از ش��هدای مدافع حرم شهرستان دزفول
اس��ت .پیکر مطهر شهید پس از تشییع در
محل س��کونت جهت انجام مراسم تشییع
و تدفی��ن به ش��هر دزفول منتق��ل خواهد
شد.مراس��م تشییع پیکر مطهر شهید علی
سعد در دزفول برگزار میشود .این مراسم از
کیلومتر  14بزرگراه شهید لشکری ،خیابان
احد ،کوچه شهید علیرضا کاهه ،منزل شهید
علی س��عد آغاز ش��ده و تا مسجد حضرت
ابوالفضل(ع) ادامه خواهد داشت.

تلویزیون
کارگردان «ستایش»
سریال تاریخی میسازد

ســعید سـلطانی کارگردان «ستایش »۳که
ی را میگذراند ،سریال
این روزها مراحل فن 
تاریخی را برای شبکه دو سیما میسازد؛ او
درباره ساخت سریالهای تلویزیونی ،گفت:
قصه خوب و روایت تازه جزو ملزومات اصلی
سریالهای نمایشی است که میتواند بیننده
را درگیر خود کند.به گزارش تسنیم ،آرمان
زرینکوب تهیهکننده سریال «ستایش »3با
اش��اره به پایان تصویربرداری این مجموعه
و شروع یک سریال تاریخی ،تصریح کرد:
س��ریال  30قس��متی «مهربانو» پروژهای
اس��ت که پیشتولید آن را با سعید سلطانی
آغاز کردهایم و این مجموعه تاریخی برای
شبکه دو سیما ساخته میشود.وی در پاسخ
به این سوال که گفته میشد «ستایش»3
کاندید رمضانی تلویزی��ون بود ،تأکید کرد:
«س��تایش »3مراح��ل فن��ی و تدوی��ن را
میگذراند و سیما و شورای کنداکتور شبکه
درباره آن تصمیمگیری میکنند چه زمانی
روی آنتن برود.

گ�روه فرهنگ�ی  :اظه��ارات یک��ی از
مدی��ران س��ینمایی درب��اره فاقد مجوز
ب��ودن پرفروشترین فیل��م نوروز  ۹۸و
درپی آن توقف اکران این فیلم ،باردیگر
سازوکار «نظارت» در سینمای ایران را
با سواالت جدی مواجه کرده است.
پرون��ده فیلم «رحم��ان  »۱۴۰۰که در
مس��یر تولی��د ،در فرص��ت تکمیل فرم
حض��ور در جش��نواره فج��ر ،در مرحله
ورود به ترکیب فیلمهای اکران نوروز و
سرانجام در اکران عمومی همواره نامش
عجین با حاش��یه بود ،سرانجام با حکم
«توقیف» از س��وی س��ازمان سینمایی
بسته شد تا وداعش از پرده سینماها هم
از جنس حاشیه باش��د .فیلمی که فارغ
از واکنشه��ای مثبت و منفی نس��بت
ب��ه محت��وا و مختصات س��ینماییاش
ح��اال از منظ��ر مدیریت س��ینمایی ،به
یک��ی از عجیبترین مصادیق در زمینه
ناکارآمدی سیس��تم «نظارت» و چرخه
ص��دور «پروانه نمایش» در س��ینمای
ایران تبدیل ش��ده است.درباره حواشی
اک��ران و س��رانجام توقیف ای��ن فیلم
سینمایی ،بازخوانی ،مرور و تأمل بر چند
نکته میتواند حائز اهمیت باشد.
رحمان  »۱۴۰۰چطور فیلمی است؟


منوچهر هادی فیلمسازی مؤثر و الاقل
از منظر اقتصادی موفق در س��الهای
اخی��ر ب��وده اس��ت؛ فیلمس��ازی که با
«من سالوادور نیس��تم» و «آینه بغل»
در ردیف فاتحان گیش��ه سال سینمای
ایران ظاهر شد و با «عاشقانه» توانست
عن��وان یک��ی از س��ریالهای موف��ق
شبکه نمایش خانگی پس از درخشش
«شهرزاد» را از آن خود کند و همزمان
در قاب تلویزیون با «خداحافظ بچه» و
این اواخر «دلدادگان» در کورس رقابت
ب��رای کس��ب عن��وان پرمخاطبترین
سریال تلویزیونی عرضاندام کرد.همه
اینه��ا یعن��ی منوچهر ه��ادی برخالف
تصویری که امروز در برخی رس��انهها
ت�لاش میش��ود از او ارائ��ه ش��ود ،نه
فیلمس��ازی ناآش��نا با قواع��د و قوانین
فرهنگ��ی و هن��ری ایران اس��ت و نه
مهمت��ر از آن فیلمس��ازی زیرزمینی و
خ��ارج از چرخه رس��می تولید و عرضه
محصوالت نمایشی در کشور محسوب
میش��ود؛ هادی به معنای واقعی کلمه
یک��ی از موردوثوقترین کارگردانها از
س��وی مدیران چه در تولید سینمایی و
چه در عرصه سریالس��ازی تلویزیونی
بوده است.
منوچه�ر ه�ادی در کن�ار چهرههای

تضمینکننده فروش فیلمش

ب��ا این مقدم��ه و ش��ناخت ،باید گفت
«رحم��ان  »۱۴۰۰پیش از هر توصیف
دیگ��ری« ،فیلم ت��ازه منوچهر هادی»
است؛ محصولی که نه آنطور که برخی
هوادارانش میخواهن��د القا کنند ،فیلم
مهمی اس��ت و نه در قی��اس با ویترین
س��الهای اخیر سینمای ایران به سیاق
برخی منتقدان س��فت و س��خت فیلم،
میت��وان آن را قطع��های ناجور و اثری
فاجعهآمیز قلمداد کرد؛ تازهترین ساخته

نادر مقدس کارگردان
«پسران سپیدرود» شد

ناظران ارش��اد را دور زدهاند!؟ به فرض
ام��کان وقوع چنین تخلف آش��کاری،
زمان مفیدی که میتوان متصور بود تا
دستگاه عریض و طویل ارشاد از وقوع
آن مطلع شود ،چقدر باید در نظر گرفته
ش��ود!؟ و مهمتر از هم��ه آیا باید برای
یافتن پاسخ این سواالت نام تهیهکننده
و پخشکنن��ده فیلم را ه��م بهعنوان
یک��ی از متغیرهای تأثیرگ��ذار مدنظر
ق��رار داد؟نکته جالبتر اما این اس��ت
که ه��م علی س��رتیپی و هم منوچهر
هادی اصل وقوع این تخلف را تکذیب
کرده و صراحت ًا در ساعات پایانی شب
گذشته اعالم کردند که نسخه نمایش
داده ش��ده در تمامی س��ینماها همان
نس��خه اصالح و تأیید ش��ده از سوی
س��ازمان س��ینمایی بوده است؛ این آیا
به معنای یک مخفیکاری دیگر است
یا بای��د بدبینانه حکم ب��ه صدور یک
«دروغ مصلحت��ی» از س��وی مدیران
جهت حفاظ��ت از خود در برابر ترکش
انتقادات بدهیم؟!
تهیهکننده باید پاسخگو باشد


هادی حکم نماد و نمونهای از تولیدات
«مصرفی» سینمای ایران در سالهای
اخی��ر را دارد .فیلمهای��ی که همچون
چیپس و پفک در سبد تغذیه خانوادهها
مصرفش��ان فای��ده و ارزش غذای��ی
ن��دارد اما مس��تقیم ًا ه��م عامل مرگ
هیچ مصرفکنندهای نمیش��وند! لذت
مصرف تفننیشان را نمیتوان منکر شد
و صدالبته که مصرفش��ان در بلندمدت
ع��وارض دارد و در کن��ار عوامل دیگر
حت��ی میتواند س�لامتی مصرفکننده
را تهدی��د کند«.رحم��ان  »۱۴۰۰یکی
از فیلمهایی اس��ت که اساس ًا با تکیه بر
لذتهای لحظهای و دمدستی مخاطب
س��اخته میش��وند و مأموریتی جز فتح
گیش��ه هم برای خود تعریف نمیکنند.
فرمول س��اخت فیلمهایی از این دست
هم آنقدر ش��بیه هم و یکسان شده که
گاهی به س��ختی میتوان ساخته یک
فیلمس��از را از س��اخته فیلمس��از دیگر
تشخیص داد! بار اصلی طنز این دست
فیلمها هم بر شوخیهای جنسی و گاه
خلق موقعیتها و دیالوگهای کمدی با
بهرهگیری از سوءبرداشتهای احتمالی
مخاط��ب اس��توار اس��ت.در «رحم��ان
 »۱۴۰۰البته این دس��ت ش��وخیهای
لب م��رزی و نزدیک به خطوط قرمز از
چن��د مورد خاص فراتر رفته و بخش��ی
از بدن��ه و چارچوب اصل��ی فیلمنامه و
داستان را به خود اختصاص داده است و
از این منظر بیش از نمونههای مش��ابه،
غیرمنتظ��ره جلوه میک��رد.در مجموع
فیلم ت��ازه منوچهر ه��ادی را نمیتوان
و نباید مس��تقل از جریان پرقدرتی که
این روزها سایهاش بر سر تولید و اکران
سینمای ایران سنگینی میکند تحلیل
و نقد ک��رد؛ ما با محصول و به تعبیری
معلول یک فرآین��د مواجهیم که حذف

ص��رف آن الزام�� ًا نمیتواند معنای حل
مسئله را داشته باشد.
چه کسی قانون را دور زد؟


فیل��م «رحمان  »۱۴۰۰ام��ا مهمتر از
کارگردان ،نام چه��ره کلیدی دیگری
را هم بر پای خود دارد .علی س��رتیپی
تهیهکننده باس��ابقه و چهره ش��اخص
عرصه پخش و اک��ران ،تهیهکنندگی
این فیلم س��ینمایی را برعهده داش��ته
و از همی��ن منظ��ر هم حضور نس��بت ًا
تضمینش��دهاش در ترکیب فیلمهای
ن��وروزی از چند هفت��ه مانده به اعالم
ترکی��ب نهایی ،م��ورد انتقادهایی قرار
گرفت.ی��ک فیل��م عالوهب��ر ترکیب
بازیگ��ران بف��روش و س��وژه ملتهب،
پش��توانهای ق��وی در عرص��ه پخش
داشته باش��د ،دیگر بهسختی میتواند
«نفروش��د» و ب��رای همی��ن از همان
روزهای آغاز اکران نوروزی« ،رحمان
 »۱۴۰۰در کنار «متری شیش و نیم»
(س��اخته سعید روستایی که البته امتیاز
حضور در جش��نواره و ش��کار سیمرغ
بهترین فیلم از نگاه مردم را در قیاس با
فیلم منوچهر هادی داشت) از رقبا پیش
افتادند و رکوردش��کنیهای مختلف را
آغاز کردند.چگونه ممکن است فیلمی
که بهصورت متوسط هر روز نزدیک به
 ۸۰۰نوبت در سینماهای سراسر روی
پرده رفته تا این اندازه از چشم ناظران
ارش��اد پنه��ان مانده باش��د؟ به فرض
ام��کان وقوع چنین تخلف آش��کاری،
زمان مفیدی که میتوان متصور بود تا
دستگاه عریض و طویل ارشاد از وقوع
آن مطلع شود ،چقدر باید در نظر گرفته
ش��ود!؟.همزمان ب��ا صع��ود تصاعدی
ف��روش «رحمان  »۱۴۰۰در گیش��ه،
ای��ن فیلم (ک��ه پیشتر در جش��نواره
حاضر نب��ود و طبیعت ًا دیده نش��ده بود

ت��ا موردانتقاد ق��رار بگیرد) ،از س��وی
منتق��دان و اصحاب رس��انه هم دیده
ش��د و همین نقطه آغ��از کلید خوردن
انتقادات نسبت به محتوا و ساختار فیلم
شد .خط داستانی نامأنوس و مهمتر از
آن شوخیهای کالمی و حرکتی فیلم
آنقدر برای گروهی غیرمنتظره بود که
خیلی زود این س��وال در ذهن بخشی
از مخاطبان ش��کل گرفت که چگونه
این فیل��م پروانه نمایش دریافت کرده
اس��ت؟.این س��وال آرامآرام به ویترین
رسانههای رس��می هم راه پیدا کرد و
ش��اید به همین دلیل مدیران سینمایی
ک��ه خود پروانه نمای��ش فیلم را صادر
کرده بودند ،کنجکاو شدند تا نسخه به
نمایش درآمده در سینماها را با نسخه
اصالحشده از نگاه خود قیاس کنند!.
ب��ه گزارش مهر ،بدون تردید و فارغ از
هر توضیح��ی صحبتهای محمدرضا
فرج��ی بهعن��وان مدیرکل س��ینمای
حرف��های س��ازمان س��ینمایی درباره
فاقد مجوز بودن نس��خه اکران ش��ده
فیلم «رحم��ان  »۱۴۰۰آن هم پس از
عبور مجموع ف��روش فیلم از مرز ۲۲
میلی��ارد تومان ،یک��ی از عجیبترین
اظهارنظره��ای مدیران س��ینمایی در
سالهای اخیر بوده است.چگونه ممکن
اس��ت فیلمی که بهصورت متوسط هر
روز نزدیک به  ۸۰۰نوبت در سینماهای
سراس��ر روی پرده رفته تا این اندازه از
چشم ناظران ارشاد پنهان مانده باشد؟
با احتس��اب چند روز منته��ی به نوروز
 ۹۸فیل��م نزدیک به یک م��اه بر پرده
سینماها بوده و چطور میتوان پذیرفت
که در تمام این مدت اصالحات اعالم
ش��ده از س��وی ش��ورای صدور پروانه
نمایش بدون اط�لاع ناظران در فیلم
اعمال نشده و به تعبیری صاحبان فیلم

مدی��رکل دفت��ر س��ینمای حرف��های
همچنی��ن درباره تاخی��ر در توقف فیلم
«رحمان  »۱۴۰۰گفت :همه فیلمهای
س��ینمایی که پروان��ه نمایش میگیرند
بن��ای ما بر حرفهای ب��ودن تهیهکننده
و پخشکننده اس��ت و تاکی��د دارم در
طول س��الهایی که در این سمت کار
میکن��م چنی��ن اتفاقی نیفت��اده بود و
همه تهیهکنندهه��ا و پخشکنندهها به
دلیل اهمی��ت موضوع قوانین را رعایت
میکنن��د.وی در پاس��خ به این س��وال
مبنیبر اینک��ه این اش��تباه متوجه چه
فردی اس��ت؟ توضیح داد :فع ً
ال از نظر
حقوقی پخشکنن��ده و تهیهکننده باید
پاسخگوی این اتفاق باشند و ما هم در
حال بررسی این موضوع هستیم.
ظرفی�ت اکران «رحم�ان  »۱۴۰۰به

چه فیلمی میرسد؟

در این راستا غالمرضا فرجی سخنگوی
ش��ورای صنفی نمایش در پاسخ به این
پرس��ش و با اش��اره به اینکه هنوز زمان
برگزاری جلسه این هفته شورا مشخص
نش��ده اس��ت ،گفت :با توجه به اینکه از
روز ش��نبه  ۲۴فروردی��ن م��اه نمایش
فیلم سینمایی «رحمان  »۱۴۰۰متوقف
ش��ده ،به طور طبیعی س��انسهای این
فیلم در اختیار آث��ار دیگری که در حال
اکران است ،گذاشته میشود.وی درباره
اولویتبندی این تخصیص ظرفیت بیان
کرد :تا زمانی که جلس��ه شورای صنفی
نمایش برگزار نش��ود ،نمیتوان در این
زمینه اعالم نظ��ر کرد.فرجی همچنین
تاکی��د کرد :تا امروز جایگزینی هم برای
«رحمان  »۱۴۰۰برای اکران در سرگروه
س��ینمایی ایران معرفی نش��ده اس��ت.
روز شنبه س��ازمان سینمایی اکران فیلم
سینمایی «رحمان  »۱۴۰۰به کارگردانی
منوچهر هادی را به دلیل تخلف این فیلم
بر ح��ذف نکردن برخ��ی از صحنههای
اعالمی از س��وی شورای پروانه نمایش
در برخی از سینماها متوقف کرد.

رحیممخدومی:

فرهنگایثاروشهادتمحصولهنررزمندگاندفاعمقدساست

عزیزاهلل حمیدنژاد« :بانوی عمارت»۲
را نمیسازم

هلل حمیدن��ژاد اعالم ک��رد« :از آنجا
عزیزا 
ک��ه بنده در ک��م و کیف ن��گارش فصل
دوم نبوده و نیس��تم فصل دوم را نخواهم
ساخت».عزیزاهلل حمیدنژاد در گفتگویی با
تسنیم ،تصریح کرد :با توجه به خبری که از
نگارشفیلمنامه«بانویعمارت»2رسانهای
ش��ده ،متأسفانه با طرح موجود اعتقادی به
بهتر شدن فصل دوم این سریال تلویزیونی
ن��دارم .بنابراین ترجیح میدهم فصل دوم
این س��ریال ساخته نشود تا شیرینی دیدن
«بان��وی عمارت» همچنان نزد مخاطبین
محترم باقی بمان��د.وی افزود :بنا به گفته
مجید موالیی تهیهکننده س��ریال «بانوی
عمارت» طبق دس��توری که از مسئولین
تلویزیون گرفتهاند ن��گارش فصل دوم را
حتی بدون حضور نویس��نده قبلی(احسان
جوانمرد) ش��روع کردند .از آنجا که بنده در
کم و کیف نگارش فصل دوم نبوده و نیستم
فصل دوم را نخواهم ساخت.

سریال

یکی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس گفت :ایثار و
ش��هادت محصول هنر رزمندگان ما در طول دفاع
مقدس است که امروز به عنوان یک فرهنگ آن را
در عرصه بینالملل عرضه میکنیم.
به گ��زارش فارس« ،رحیم مخدومی» از اس��اتید
هنری و نویسندگان برجس��ته حوزه دفاع مقدس
به مناسبت فرا رس��یدن روز هنر انقالب اسالمی
و سالروز ش��هادت شهید سید مرتضی آوینی طی
گفتوگویی با فارس به معرفی هنر متهد و جایگاه
فعلی این هنر در جامعه اسالمی پرداخت که متن
این گفتوگو به شرح زیر است:
*هنر متعهد که شما به عنوان خدمت به انسان از
آن یاد کردید آیا در جامعه ما جایگاهی هم دارد؟
قطعا جایگاه دارد .مثال امام خمینی(ره) میفرمایند
«ش��هادت هنر مردان خداست» .این تعبیر جالبی

است ،چون ش��هید با مرگ هنرمندانه خدمتی به
بشریت کرده است که در زمان حیات ،چنین خدمتی
امکان پذیر نبوده است .از سنگینترین و گرانترین
سرمایه خود گذشته است و گذشت کردن سختی
بوده به همین علت ایشان شهادت را هنر مینامند.
مملکت ما ش��هادت را به عن��وان روش به جوامع
انس��انی و مستضعفین جهان عرضه میکند و اگر
امروزه شاهد این هستیم که دفاع از مظلوم به یک
فرهنگ جهانی تبدیل ش��ده از ثمرات ترویج این
فرهنگ اس��ت .مصادیق آن نیز دفاع از حرم ،دفاع
از مظلومان س��وریه و دفاع از افرادی از کش��ورها
و ملیتهای مختلف اس��ت و چهبس��ا سازمانها
جلوی این اقدامات را میگیرند اما با سختی خود را
میرسانند.ایثار و شهادت محصول هنر رزمندگان
ما در طول دفاع مقدس اس��ت که امروز به عنوان
یک فرهن��گ آن را در عرص��ه بینالملل عرضه
میکنیم اما باید در نظر داش��ته باش��یم که هنر از
نگاه رهبران متعهد ما باید ویژگیهای خاص خود
را داشته باشد ،یعنی باری از دوش مردم بردارد ،نه
این که باری بر دوش آنان بگذارد.ما در این وادی
میبینیم که کسانی به زیبایی در قالب تولید فیلم

س��ینمایی ،نگارش کتاب و داستان و دیگر قابلها
نقشآفرینی میکنند و با یک زبان تاثیرگذار مردم
را به یک بینش و بصیرت و بیداری میرسانند .در
حقیقت ،بار جهل را از دوش مردم برمیدارد .مثال
ش��هید بار ناامنی و خطر و تهدید را برداشته است،
کس��ی بار فقر را و فرد دیگر ب��ار جهل را از دوش
بشریت برمیدارد.

سازمان بسیج هنرمندان در اعتالی هنر متعهد

چه نقشی داشته است؟

فلسفه بس��یج ،خدمت به انسانهاست و بسیج به
این منظور تش��کیل ش��ده که از خودش بگذرد تا
ه��م نوع خود را نج��ات دهد .هر جا نیاز به کمک
داشت به یاری او بشتابد پس فلسفه بسیج ،نوعی
هنر است .در میان تشکیالت بسیج نهاد دیگری به
نام بسیج هنرمندان درحال درخشش است؛ به این
معنا که در میان هنرهای متعددی که در نهاد بسیج
در قالب بسیج پزشکان ،بسیج دانشجویی و غیره
وجود دارد بسیج هنرمندان نیز هنر متفاوتتری را
ارائه و دنبال میکند.فلسفه همه این هنرها خدمت
به مردم و نهایت راه آن ش��هادت اس��ت هر چند
شاخه تعریفشده هنر ،بسیج هنرمندان شده است،

یعنی گروهی که با ابزار شناخته شده هنر قرار است
به مردم خدمت کنند .پس اهداف و قله مشخص
است .ش��ما مالحظه میکنید که امروزه هنر غیر
متعهد به هزار راه میرود و چهبس��ا مصیبت به بار
میآورد و انسانها را گرفتار سختیها و مشکالت
میکن��د ،فردی که ن��ام خود را هنرمند گذاش��ته
اس��ت ،به خود اجازه میدهد که داروی مس��موم
برای انس��انها تجویز کند که این معضل بس��یار
وحشتناکی اس��ت .هنرمند باید سنگ را از جلوی
پای مردم بردارد نه این که انسانها را سنگ بزند
اما برخی با تعریف کاذب و غلط هنرمند هس��تند
درحالیک��ه بس��یج هنرمندان با تعری��ف واقعی و
حقیقی قرار اس��ت خدمت به مردم را رقم بزنند.از
آنجا که بسیج همیشه در حال زایش و تکثیر است
و نسلهای آینده باید با فرهنگ بسبج آشنا شوند،
یکی از مهمترین اهداف بسیج هنرمندان این است
که هنر مرس��وم شناخته شده را دفع و ابزار مبارزه
با آن را تکثیر کند .زمانی الزم بود که بس��یجی با
سالح جنگی آشنا شود اما امروز الزم است با سالح
هنری ،دوربین ،قلم و موسیقی آشنا شود تا بتواند با
این ابزار به مردم و دین خدمت کند.

کارگردان��ی مجموع��ه تلویزیون��ی
«پس��ران س��پیدرود» به تهیه کنندگی
اس��داهلل اعالی��ی ب��ه «ن��ادر مقدس»
سپرده شد.اس��داهلل اعالیی تهیه کننده
سریال «پس��ران سپیدرود» درباره تغییر
کارگردان این س��ریال گفت :به تازگی
نادر مقدس ب��ه عنوان کارگ��ردان این
س��ریال انتخاب شده اس��ت .وی ادامه
داد :هنوز بازیگرانمان انتخاب نشدهاند و
در حال تغییر روی فیلمنامه این سریال
هستیم .این تهیه کننده با اشاره به زمان
کلید خوردن س��ریال نیز گف��ت :بنا بر
برنامهریزیهایی ک��ه داریم به احتمال
ف��راوان بعد از ماه مب��ارک رمضان وارد
مرحل��ه تولید خواهیم ش��د .نادر مقدس
تا به ح��ال س��ریالهای «راز ققنوس،
دوب��اره زندگی ،تنگن��ا ،دومین انفجار و
 ...را ب��رای تلویزی��ون کارگردانی کرده
است .همچنین او تجربه تهیه کنندگی
در س��ینما و نویسندگی را نیز در کارنامه
کاری خود دارد .به گزارش فارس ،حسن
هدایت و پرویز شیخ طادی پیش از این
به عنوان کارگردانهای سریال «پسران
سفیدرود» اعالم شده بودند که هر کدام
بنا به دالیلی از این پروژه جدا شدند .این
سریال در شهر دیگری در شمال کشور
مقابل دوربین میرود.
«بهترین سالهای زندگی ما»
در روزهای پایانی

مجموعه تلویزیونی «بهترین سال های
زندگ��ی ما» ب��ا حضور داری��وش کاردان
در جل��وی دوربین روزه��ای پایانی خود
را س��پری م��ی کند.به گ��زارش فارس،
تصویرب��رداری آخری��ن بخشه��ای
سریال «بهترین س��الهای زندگی ما» به
کارگردانی احم��د کاوری و تهیهکنندگی
محمودرضا تخشید در تهران ادامه دارد و
این روزها داریوش کاردان جلوی دوربین
رفته است.بنا بر این گزارش ،همچنین به
تازگی «پیمان خازنی» آهنگساز ،ساخت
موس��یقی «بهترین سالهای زندگی ما»
را بر عهده گرفته است.تصویربرداری این
س��ریال طی روزهای اخیر در بیمارستان
هاج��ر واقع در عباسآب��اد صورت گرفته
و لوکیشنهایی در منطقه چهاردانگه نیز
دیگر محل های تصویربرداری این سریال
بوده اس��ت«.بهترین سالهای زندگی ما»
به نویسندگی جابر قاس��معلی ،یک درام
تاریخی عاشقانه است و اقتباسی از رمان
مطرح «مهاجران» هاوارد فاست محسوب
میشود.این س��ریال در  ۳۰قسمت برای
پخش از شبکه سه سیما تولید میشود.

کتاب
کتاب «بر بلندای نشاط» منتشر شد

کت��اب «بر بلندای نش��اط» ب��ا ترجمه
نعیمه حس��نیگرکانی منتش��ر ش��د.به
گزارش فارس ،کتاب «بر بلندای نشاط»
نوش��ته دیوید نی��ون ،با ترجم��ه نعیمه
حسنیگرکانی فروردین  ۱۳۹۸وارد بازار
نشرشد.این کتاب که در حوزه و موضوع
آثار روانشناس��ی آموزشی قرار میگیرد،
درواق��ع ت�لاش ک��رده  ۱۰۰توصی��ه
کاربردی برای افزایش رضایت از زندگی
را به افراد آم��وزش دهد«.دیوید نیون»
نویسنده کتاب ،از اساتید دانشگاه دولتی
«فلوریدا آتالنتیک» و دانشگاه «ایالتی
اوهای��و» اس��ت که دلی��ل تالیف کتاب
«بر بلن��دای نش��اط» را اینگونه روایت
کرده اس��ت« :این کتاب نتایج بهترین
و جدیدتری��ن تحقیق��ات روانشناس��انه
پیرامون زندگی انسانهای شاد است که
در مجالت مختلف دانشگاهی به چاپ
رس��یده .اما از آنجا که درک زبان علمی
و پیچی��ده اینگونه مج�لات غالب ًا برای
مخاطبان عام دشوار است ،نیاز به تدوین
چنین کتابی را احس��اس کردم و بر خود
دیدم که با مطالعه هزاران تحقیقی که در
طول یک دهه اخیر انجام شده و کشف
مهمترین ویژگیهای ،باورها و اعتقادات
انسانهای شاد ،کاربردیترین موارد را از
آن بدنه عظیم استخراج کنم».

