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اخبار
نمایشی برای شهدای  ۱۷شهریور

رادی��و نمای��ش با پخ��ش نمای��ش رادیویی
«مثلت» یاد و خاطره ش��هدای  ۱۷شهریور
را گرامی میدارد.به گزارش ایس��نا به نقل از
رواب��ط عمومی اداره کل هنرهای نمایش��ی
رادیو ،ش��بکه رادیویی نمایش به مناس��بت
قیام  ۱۷ش��هریور و ش��هادت جمعی از مردم
به دست ماموران ستمشاهی پهلوی ،نمایش
رادیوی��ی «مثلث» ب��ه کارگردان��ی مهدی
نمینیمق��دم را ب��ه روی آنت��ن میبرد.ای��ن
نمای��ش رادیویی را حمیدرضا پورعلی محمد
نوشته اس��ت که به ماجرای شهادت سه نفر
از ش��هدای قیام  ۱۷ش��هریور میپ��ردازد.در
«مثلث» سیما خوشچش��م ،فریده دریامج،
نورالدین جوادیان ،مونا صفی ،حمید هدایتی،
قربان نجفی ،محمدپورحسن ،کامیارمحبی و
محمدآقامحمدی به ایفای نقش میپردازند.
ای��ن نمایش رادیویی ب��ه کارگردانی مهدی
نمینیمق��دم ،تهیهکنندگی محم��د مهاجر،
صداب��رداری ف��رزاد ش��ریفی و افکت��وری
محمدرضا قبادیفر روز یکش��نبه ـ هفدهم
شهریور ماه ـ ساعت  ۱۳:۳۰از رادیو نمایش
پخش میشود.
تاکید محسن تنابنده بر حضور
مهران احمدی در «پایتخت »۶

محسن تنابنده تاکید کرد که مهران احمدی
در «پایتخت  »۶حضور دارد.به گزارش ایسنا،
بر اساس آنچه تهیهکننده پیشتر اعالم کرده
است ،در مجموعه جدید «پایتخت» دو اتفاق
افتاده اس��ت؛ یکی حذف کاراکتر پنجعلی و
دیگری اضافه ش��دن ش��خصیت بهبود که
محس��ن تنابنده اخیرا با انتش��ار عکس��ی از
مه��ران احم��دی ،خطاب ب��ه مخاطبان این
س��ریال تاکید کرده اس��ت که منتظر مهران
احم��دی در «پایتخت  »۶باش��ید.همچنین
مهران احم��دی چندی قبل درب��اره حضور
دوبارهاش در سریال «پایتخت» اظهار کرده
بود« :صحبتهایی انجام ش��ده است که من
دوباره در این س��ریال ایف��ای نقش کنم؛ اما
باید فیلمنام��ه فصل شش��م پایتخت کامل
نوشته شود تا بشود بهتر در موردش صحبت
کرد».بازیگر س��ریال «پایتخ��ت» گفته بود:
نقش بهبود را بس��یار دوس��ت دارم و در این
سالها مردم هم این را نشان دادند که چقدر
برایشان این نقش دوستداشتنی است و من
فقط در این صورت ،باید خدا را ش��اکر باشم.
به خاطر مردم این نقش را پذیرفتم زیرا مردم
هستند که مشخص میکنند بازیگر باید چه
کند و چه نکند .با قبول بازی در فصل ششم،
در برابر خواس��ت مردم تسلیم شدم .احساس
کردم ک��ه به هر صورت باید به خواس��ت و
نظر مردم اهمیت داد و برایشان احترام قائل
شد.س��ریال «پایتخت »۶ای��ن روزها مرحل ه
پیش تولید و آمادگی متن را سپری میکند و
از اوایل آذر وارد مرحله تصویربرداری خواهد
شد .این سریال قرار است نوروز پخش شود.
کاسبی:بازیگر سختگیری هستم

بازیگر سریال «سه در چهار» گفت :من خیلی
وقت اس��ت که بعد از فیل��م امپراتور جهنم در
اثری سینمایی بازی نکردهام ،من وقتی سینما
را می ببینم از خودم می پرسم که چرا این آثار
تا این حد پوچ و بی معنی هستند .به هر صورت
متاسفانه وضعیت س��ینما همین است و نمی
ش��ود کاری کرد.محمد کاسبی بازیگر سینما،
تئاتر و تلویزی��ون در گفتوگو با میزان ،درباره
مجموع ه فعالیتهای خود در عرصه بازیگری
گفت :طی ماههای گذشته هیچ پیشنهادی به
من نش��ده اس��ت که بخواهم در کاری حاضر
باشم ،در حال حاضر به طور کامل بیکارم .وی
درباره دلیل عدم حضورش در عرصه بازیگری
اضافه کرد :دوستان فیلمنامه خوب بدهند ،فیلم
خوب بس��ازند تا من هم کم کار نباشم و بازی
کنم ،هی��چ بازیگری دلش نمیخواهد کم کار
باش��د اما من زمانی میتوانم به پیشنهادات به
صورت جدی فکر کنم که نقش خوب پیشنهاد
ش��ود .وی درب��اره احتمال حض��ورش در دو
سریال سلمان فارسی و موسی (ع) اضافه کرد:
هنوز این دو س��ریال به مرحله انتخاب بازیگر
نرسیدهاند ،اما اگر پیشنهادی از هر دو کار به من
شود با کمال میل در مورد آنها فکر خواهم کرد
زیرا تجربه همکاری با کارگردانان را داشته و به
نظرم آثار خوبی خواهند ش��د .کاسبی کم کار
بودن را انتخابی ش��خصی اعالم و خاطرنشان
کرد :در کل بازیگر س��ختگیری هستم ،این را
به کالم نمی گویم بلکه سابقه کاری من نشان
میدهد بازی در ه��ر کاری را قبول نمیکنم،
پس همچنان ترجیحم بر آن است که به این
وس��واس و دقت در انتخاب ادامه دهم تا مردم
مرا با آثار خوب به یاد آورند.

هویت پیکر مطهر  ۵شهید دفاع مقدس شناسایی شد

هویت پیکرهای مطهر پنج ش��هید دوران
دفاع مق��دس همزمان با ایام س��وگواری
اباعبداهلل الحسین (ع) شناسایی شد.
به گزارش تسنیم ،همزمان با ایام سوگواری
اباعبداهلل الحس��ین علیه الس�لام هویت
پیکره��ای مطهر پنج ش��هید دوران دفاع
مقدس شناس��ایی ش��د .این شهدا متعلق
به اس��تانهای فارس ،مازندران ،خراسان
رضوی و تهران هس��تند .پیکرمطهر این

ش��هدای گرانقدر ب��رای وداع ،تش��ییع و
تدفین به اس��تانهای خود اعزام خواهند
شد.ش��هید حس��ن صادقی ،فرزند محمد
 ،متول��د  ،1340اعزامی از اس��تان فارس
،شهرستان استهبان (ناجا) است .این شهید
بزرگوار س��ال  67درتک دشمن در منطقه
زبیدات به درجه رفیع ش��هادت نائل شد.
پیکر مطهر ش��هید از طریق آزمایش دی
ان ای شناس��ایی ش��ده اس��ت .همچنین

ش��هید ولی اهلل صدرایی فرزند قربانعلی،
متولد  ،1336اعزامی از ساری (ناجا) است.
این ش��هید بزرگوار در سال  59در جریان
درگیری با دش��من در منطقه دهالویه به
درجه رفیع ش��هادت نائل شد .پیکر مطهر
شهید از طریق اطالعات میدانی شناسایی
شده است .ش��هید رضا علی ابراهیمنژاد،
فرزند محمد قلی ،متول��د  ،1341اعزامی
از بابل(لش��کر  25کربال) است .این شهید

بزرگ��وار س��ال  65در جری��ان عملی��ات
کربالی پنج در منطقه عملیاتی شلمچه به
درجه رفیع ش��هادت نائل شد .پیکر مطهر
ش��هید از طریق پالک هویت ،شناس��ایی
شده است.ش��هید محسن مهاجر قوچانی،
فرزند محمد حسن ،متولد  ،1344اعزامی
از مشهد(لشکر پنج نصر) است .این شهید
بزرگوار سال  61در جریان عملیات مسلم
ابن عقیل(ع) در منطقه عملیاتی سومار به

تئاتر شهر از  ۱۷تا  ۲۲شهریور
اجرایی ندارد

درجه رفیع ش��هادت نائل شد .پیکر مطهر
ش��هید از طریق پالک هویت ،شناس��ایی
شده است.ش��هید زیداهلل قهرمانی ،فرزند
سرخوش  ،متولد  ، 1341اعزامی از تهران
(لشکر  58ذوالفقار) است.

سید احمد میرعالیی :سردرهای سینما با فرهنگ مردم بیتناسب است

ن بین المللی فیلمهای فاخر را دریابید
رهبر انقالب گفتند اکرا 

ب��ازار جهانی مانع ایجاد کنند .البت��ه باتوجه به نگرانیها
و دش��منیهایی ک��ه آنها و متعهدین آنها نس��بت به
جمهوری اسالمی احساس میکنند این از زاویه دید آنها
طبیعی است؛ ما چه باید بکنیم؟
من و همکارانم مدتی ک��ه در فارابی بودیم هدفگذاری
ما این بود که باید جذابیت در س��ینما را هدف قرار دهیم.
تازه بعد از چهار س��ال توانس��تیم به این هدف تاحدودی
برس��یم .اما چیزی که مهم بود این ب��ود که این فیلمها
فرهنگی و اخالقی باشد و فقط برای فروش به هر قیمت
س��اخته نش��ود .این فیلمها عموما پرفروش بودند اما نه
پرفروش مبتذل و بیاخالق .االن س��ینمای ما دچار یک
نوع بداخالقی شده است و اگر معالجه نشود به بد باتالقی
که هم اکنون گوش��ههایی از آن احساس میشود گرفتار
خواهد ش��د و این محصول عدم تعهد مسئولین مربوطه
میباشد و بعد سازندگان این گونه آثار.

گروه فرهنگی  :سینمای فرهنگی و جدی ما در یک دوره
از ف��روش و محبوبیت باالیی برخوردار ب��ود اما امروز با
تغییر ذائقه مخاطب این بخش از سینما دچار چالش جدی
شده است .روز س��ینما در هفته آتی قرار دارد .سینما نیز
به عنوان ویترین فرهنگی هر کش��ور از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت .س��ینمای ما نیز در آس��تانه ورود به 50
س��الگی انقالب اسالمی باید در ساختارها و سازمانها و
نهادهای تصمیمساز و تصمیم گیرنده خود تفکر کند که
آی��ا واقعا کارنامه قابل قبولی در این زمنیه دارد یا خیر؟در
ادامه مصاحبه تسنیم با آقای سیداحمد میرعالیی مدیر
اسبق بنیاد سینمایی فارابی که بعد از مجید شاه حسینی
تصدی این سازمان را بر عهده داشته است را میخوانیم.
ای��ن دوره ک��ه در پایان دولت دهم قرار داش��ت یکی از
دورههای مهم این نهاد سینمایی شناخته میشود.
مشکل اصلی نبود برنامه ریزی برای سینما است


*آقای میرعالیی مساله برنامهریزی و کارشناسی سینما
برای مدیریت این پدیده برجسته و مهم کشور از اهمیت
ویژهای برخوردار است؛ تربیت نسل جوانی که وارد سینما
میشوند و آینده آنان به عنوان مثال یکی از موارد مهمی
است که باید برای آن برنامه داشت .در دوره مدیریت شما
برای این حوزه چه اقداماتی انجام شد؟
اصل مش��کل س��ینمای ما نبود برنامهری��زی برای یک
س��ینمایی که قرار اس��ت در خدمت کش��وری که به آن
جمهوری اس�لامی می گویند باش��د .این خدمت در هر
دس��تهای قرار داشته باشد کارشناسی میخواهد و برنامه
ریزی .بگذارید در ابت��دا و مقدمتا چند نکته را بگویم .ما
در مدیریت سینمایی کشور برنامه ریزی کامل و درستی
نداش��تیم 40 .سال از انقالب گذش��ت ولی برنامه ریزی
جامعی نداشتیم البته به هر صورت و یا بهتر بگویم باری
به هر جهت به جاهایی رسیدیم ولی الزم است برای 40
س��ال بعد برنامه ریزی کنیم .انقالب ما سیاسی ،مادی و
اقتصادی نبوده اس��ت بلکه ریش��ه آن مبتنی بر فرهنگ
بوده است.خدمت امام گفتند که ساواک دارد ایجاد رعب و
وحشت می کند و اجازه بدهید که ما هم کار نظامی کنیم.
ولی امام گفتند که خیر و فقط کار روشنگری و فرهنگی
کنید .همان امامی که گفتند اگر دش��منان این کشور به
ما تعدی نظامی کنند و زور بگویند ما باید مبارزه نظامی
کنیم.در مقایسه با رهبر معظم انقالب امروزه هیچ رهبری
در دنیا وجود ندارد که مانند ایش��ان در کنار س��ایر موارد
اینچنین مش��رف به مس��ائل فرهنگی باشد .ایشان یک
انسان فهیم و روشن نسبت به مسائل فرهنگی هستند و
رسما یک ادیب و مفسر مسائل مهم روز در جهان معاصر
به شما می آیند.
فیلمهایی محکوم به عدم اکران


زمان��ی که ما ب��ه فارابی آمدیم فیلمهای��ی بود که چون
بخ��ش دولت��ی آنها را س��اخته ب��ود محک��وم به عدم
اک��ران بود .با کمک مش��اوران و معاونین تالش کردیم
ت��ا این نق��ص را تا حد ممکن رفع کنی��م تا هیچ فیلمی
بدون اکران دچار فراموشی در آرشیو نشوئ .کارگردانان
زیادی بودند که فیلم س��اخته بودند و هنوز اکران نش��ده
ب��ود .به عنوان مثال فیلم ملک س��لیمان که در اکران با
مش��کالتی مواجه بود .با جلساتی که با تهیه کننده فیلم

تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از روز
 ۱۷تا  ۲۲ش��هریور به دلیل همزمانی با ایام
سوگواری شهادت امام حسین (ع) و یارانش
اجرای��ی نخواهد داش��ت.به گ��زارش ایلنا،
تاالرهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر از روز
 ۱۷تا  ۲۲ش��هریور به دلیل همزمانی با ایام
عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی اجرایی
ندارند .این در حالی است که محوطه بیرونی
مجموعه تئاتر ش��هر در دهه آغازین محرم
هرش��ب میزبان یکی از مجالس تعزیه امام
حسین (ع) بوده است.با پایان گرفتن اجرای
نمایشهای «اسکرین شات» به کارگردانی
ندا قربانیان و «شکم» به کارگردانی علیرضا
رفیع��ی در ت��االر قش��قایی« ،تصعی��د» به
کارگردانی محمد صاحبی در کارگاه نمایش
در پایان هفته گذشته ،پس از ایام سوگواری
دهه نخس��ت محرم اجراه��ای «آرش» به
کارگردان��ی گلچه��ر دامغان��ی و «رگ» به
کارگردانی ایوب آقاخانی در تاالر چهارس��و،
«کریم لوژی» به کارگردانی رضا بهرامی در
تاالر قشقایی و «ستاره شناس» به کارگردانی
اصغر نوری در تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر
روی صحنه خواهند بود.

سینما
تالش برای اکران
«بی وزنی» در پاییز

فروش باال به چه قیمت؟


برگزار کردیم مسائل فیلم را برطرف کردیم و فیلم را به
اکران موفق نزدیک کردیم .یکی از مشکالت ما این بود
که جامعه مذهبی ما که بخش وسیعی از مخاطبین سینما
را تش��کیل میدهند به سینما نمیآمدند .به عنوان مثال
اگ��ر درصد اندکی از جمعیتی که به راهپیمایی روز قدس
و س��ایر شموارد شرکت میکنند به سینما بروند میدانید
چه تحولی ایجاد میشود؟ البته این به آن معنا نیست که
فقط یک سلیقه باید حمایت شود بلکه همه سلیقهها باید
م��ورد حمایت قرار بگیرد.با توجه ب��ه اینکه تا قبل از آن
پخش کنندههای سینما اصال تمایلی به اکران فیلمهای
ساخته شده بنیاد را نداشتند ،یکی از اتفاقات مهم این بود
که با باال بردن جذابیت برنامه ریزی شده فیلم های مورد
حمایت این بنیاد پخشکنندههای قدرتمند ما میآمدند
و حتی حاضر می شدند که پول پیش بدهند و فیلمهای
ما را برای اکران ببرند .این خیلی اتفاق نادر و مهمی بود.
پخشکنندههایی که ای��ن کار را کردند از فروش خوبی
هم برخوردار ش��دند .بخشی از هزینههایی که به فارابی
تعلق میگیرد با عنوان هزینههای حمایتی از س��ینما به
هزینههای جاری و پرسنل آن تعلق میگیرد .روند درست
همین بود ک��ه فیلمها به خوبی بفروش��د تا هزینههای
فارابی از آنجا تامین ش��ود ش��ود .اگر اعتباری به فارابی
تعلق بگیرد مس��تقیم باید برای فیلم و سینما هزینه شود
ولی این مس��یر از سال س��وم به بعد جواب داد .در سال
سوم و چهارم توانستیم با پول فروش فیلمهایمان بیشتر
از قبل از فیلمها حمایت کنیم .در دو سال آخر ما امکاناتی
که جذب کردیم برای فارابی معادل یک سال کمکی بود
که دولت به ما میکرد .س��ینما فرهنگ به فروش خوبی
رسید و توانست فیلم فرهنگی در کنار فیلمهای خارجی
اکران کند و هزینههای خودش را درآورد و حتی توانست
به فارابی هم کمک کند.مسئولین محترم فرهنگی برای
کارنام��ه کاری خود میآیند و ب��ا افتخار میگویند که ما
فالن قدر در س��ال فروش داش��تیم ،اما باید توجه داشته
باشند که چه چیزی را فروختهاند؟این نکته را هم اضافه
کنم که فیلم هایی که میبایس��ت برای اکرانهای بین
المللی در نظر گرفته شود باید توجه الزم در مورد مضمون

آن صورت گیرد .بگذارید یک مثال بزنم سریال یوسف در
کشورهای زیادی در دنیا به نمایش درآمده است .هر کس
که این س��ریال را ببیند می فهمد که جمهوری اسالمی
ایران داعش را ایجاد نکرده است .این همان قصه و فهم
درست از هنرهای نمایشی است که با آن میشود با دنیا
حرف زد.
برخی از مس��ئولین فرهنگی ما به وظایف خود به خوبی
عمل نکرده اند و اال ما باید یک نقش��ه راه خوب ،کامل،
عملی و کارشناسی ش��ده برای سینما ،تئاتر ،تلویزیون و
کنسرتهای موسیقی و ...داشته باشیم .اما کجا است؟ آیا
نباید کمیسیون فرهنگی مجلس الاقل در دوره بعدی خود
برای آینده فرهنگ کش��ور برنامه داشته باشد؟ این نهاد
و س��ایر نهادها و مهمتر از آن ش��ورای انقالب فرهنگی
باید فعالترین و مهمترین نیروها را در اطراف خود داشته
باشد و با داشتن برنامه مناسب و شفافیت در برنامهریزی
و کار عم��ل کن��د .یک نفر مانند آق��ای پژمانفر هم که
درباره مسائل فرهنگی دلسوزانه ابراز نظر میکند دانسته و
ندانسته با موضعهای تندی مواجه میشود .حمیات از این
نیروهای فکری بر عهده کیست؟
الگوی ما برای جوانان چیست؟ آیا انتظار داریم که جوانان
ما بروند به سمت یک سینمایی که تحول برانگیز است؟
البته پرچم جمهوری اسالمی ایران را در مجامع سینمایی
بین المللی به اهتزاز درآوردیم .این مهم است که کشورها
و جش��نوارههای مهم دنیا میخواهند که پرچم ما در کنار
کشورهای دیگر در جشنوارههایشان برافراشسته باشد.
ضرورت اکرانهای خارجی در نگاه رهبر انقالب


رهبر انقالب حدود  8س��ال قبل فرمودن��د که حاال بعد
از حض��ور در جش��نوارههای مهم دنیا بای��د اکرانهای
بی��ن المللی را فتح کرد .اما برنامهریزی ما (مس��ئولین و
سینماگران) برای اکرانهای بینالمللی چیست؟ ما کلی
در ای��ن زمینه مانع داریم .رژیم صهیونیس��تی همیش��ه
مترصد آن اس��ت تا مانع حضور جهانی ما ش��ود .کسانی
که در بازارهای جهانی فیلم حضور دارند میدانند من چه
میگویم .آنها به صورت غیر محس��وس همواره تالش
مجدان��ه دارند تا در رون��د خرید و فروش فیلمهای ما در

وقتی مشکالت را ریشهیابی نمیکنیم همین نتایج منفی
ایجاد میش��ود .ما یک ش��ورا داریم در اکران ،یک شورا
داریم در بخش دیگر و یکباره میبینیم کلی ش��ورا داریم
و نتیجه آن ش��ده اس��ت که داریم میبینی��م ،پس وجود
این همه ش��ورا به چه دردی میخورد؟ طبیعی اس��ت در
ش��رایط اقتصادی موجود و هزینههای باالی فیلم و فیلم
س��ازی یکی از اصول مهم فیلم س��ازی موفق توجه به
عرضه و درآمد آن باش��د .البت��ه در کنار توجه به محتوا و
پیام فرهنگی که این محصول باید داشته باشد .اما توجه
کنی��م برخی از فیلمهای ما چه چیزی را به مخاطب خود
میفروشد؟ مسئولین محترم فرهنگی برای کارنامه کاری
خود میآیند و با افتخار میگویند که ما فالن قدر در سال
فروش داشتیم ،اما باید توجه داشته باشند که چه چیزی را
فروختهاند؟ اما کارشناسی صورت گرفته بر اساس محتوا
و پیام فیلمهای اکران شده تامین نشده که در این صورت
ممکن اس��ت گاهی اوقات وجدانا باعث سرافکندگی نیز
میباشد .این روند باعث شده است مخاطب ما ذائقهشان
افت کند و آثار مبتذل و سطحی امروز را تماشا کند .اما به
نظر میرسد سینماروهای ما مقصر نیستند .و یک سوال
اینجا مقصر کیست؟ مسئولین ،سینماگران بدون تفکر و
اندیشه ،پخش کنندهها یا سینماداران یا همه گزینهها؟
فیلمهایی که در آن س��الها ساخته شد و نتیجه داد مانند
چمران ،دربند ،هیس دخترها فریاد نمیزنند و ..فیلمهایی
بودند که هم پیام داشتند و هم از سالمت برخوردار بودند
و البته فروش خوبی هم داشتند .قصد ما این بود که مسیر
را برای فیلمس��ازان به گونهای هموار کنیم که ثابت شود
میش��ود فیلم خوب و فرهنگی ساخت که فروش خوب
هم داش��ته باش��د .که اصل فروش خوب مس��اوی است
ب��ا باال بودن مخاطب آن اثر همیش��ه م��ورد توجه برای
هر فیلم س��ازی میباش��د.فیلمی مانند «هیس دخترها
فریاد نمیزنند» واقعا با اس��ترس ساخته شد .مدیریت در
عرصه فرهنگی زمانی موفق اس��ت که که ریسک پذیر
باش��د و این اس��ترسها را تجربه کند .شاید جواب بگیرد
شاید هم به نتیجه نرسد .بدیهی است نباید انتظار داشت
تمام��ی محصوالت یک مجموعه با موفقیت صد در صد
مواجه شود.

فیلم س��ینمایی «بی وزنی» ب��ه کارگردانی
مهدی ف��رد قادری و تهیه کنندگی مرتضی
شایس��ته به احتمال فراوان در پاییز امس��ال
به روی پ��رده س��ینماها میآید.به گزارش
ایلنا«،بی وزنی» اولین فیلم س��ینمای ایران
اس��ت که تم��ام اتفاقات آن در یک ش��ب
عروس��ی اتفاق می افت��د و فیلمبرداری این
فیلم سال گذشته به مدت هفده جلسه و در
عمارت باشکوه دانیال انجام شد«.بی وزنی»
از لح��اظ فرمالیس��تی تجرب��های جدید در
اس��تفاده از فلش بک و فالش فوروارد برای
ایجاد جهانهای موازی در س��ینمای ایران
است و به همین دلیل مراحل فنی آن چندین
ماه به طول انجامید .اخیراً با آماده شدن این
فیلم سینمایی و پس از صدور پروانه نمایش،
دفت��ر پخش هدای��ت فیلم مش��غول برنامه
ریزی برای اکران گس��ترده «بی وزنی» در
سینماها است«.بی وزنی» بهعنوان یک فیلم
اجتماعی با قصهای زنانه ،فیلمنامهای متفاوت
دارد که فرد قادری در راستای نگاه منحصر
به فرد خ��ود در این اثر نی��ز فضایی تجربه
گرا و روایتی نو در س��ینمای اجتماعی را به
تصویر کشیده است«.جاودانگی» اولین فیلم
بلند سینمایی فرد قادری بود که توانست در
چندین جشنواره مهم جهانی حضور پیدا کند
و جوایزی از اروپا و آمریکا به دست آورد.

شبکه نمایش خانگی
ساخت یک سریال تاریخی دیگر
در نمایش خانگی

جریان سیاسی و اجتماعی قیام امام حسین(ع) ؛

همه ساله در ایام محرم ایین سوگواری سیدالشهدا در سراسر جهان برگزار می
ش��ود .عاشورا در تفکر ازادی خواهی جهان نماد مقاومت در مقابل زورگویی و
استبداد است .یکی از دالیل ماندگاری این روز ریشه مقاومت عاشورا است .روزی
که نشان داد ایمان به خدا و قدم گذاشتن در فی سبل اهلل عزت جهانی را به همراه
خواهد داشت.دنیا گرایی در زمان پیامبر(ص) نشان میدهد که همه اصحاب با
نیت پاک و برای حمایت دین خدا پا به میدان نگذاشتند .بلکه هستند کسانی که
دنیای خود را به آخرت فروخته و حاضرند برای به دست آوردن آن به پیامبر(ص)
تهمت عدالت بزنند و برای رسیدن به مطامع دنیوی و حکومت ری ،سر پسر
پیامبر(ص) را باالی نیزه ببرند .رسالت تمامی انبیا در بستر اجتماع با بازخوردهای
متفاوتی روبرو بود که این امر ،با عکس العملهای متفاوتی از گروههای مختلف
اجتماع روبرو بود ،اندیشمندان اجتماع را در سه طبقه ثروتمندان و صاحبان قدرت،
خرده ثروتمندان(بورژوا) و ضعفا یا فقرا تقسیم بندی میکنند ،لذا دو گروه نخست
همیشه با انبیا سر جنگ داشتند و رسالت ایشان را تکذیب کرده و تهمت سحر و
جادو به آنها میزدند اما در مقابل فقرا و پا برهنگان همیشه از انبیا حمایت کرده
و با روی باز از ایش��ان حمایت میکردند و تا حد جان برای اهداف عالی انبیا
تالش میکردند.این نمونه درباره پیامبر اسالم(ص) نیز صادق است وقتی پیامبر
اسالم(ص) به رسالت مبعوث شد بزرگان قریش ایشان را تکذیب کردند و برای
از بین بردن ایشان به تهدید ،تحریم و جنگ متوسل شدند اما ایشان با عنایت
خداوند و حمایت پابرهنگانی که حامی حضرتش بودند از موانع قریش عبور کرده
و مدینه فاضلهای را در مدینه الرسول را که متشکل از مهاجر و انصار بود تشکیل
دادند و در ژئوپلتیک جدید اجتماع جدیدی را با ارزشهای نوین الهی(بر خالف
ارزشهای قهقرایی دوران جاهلیت) تشکیل دادند و ساختار اجتماعی با محوریت
تقوا ،علم ،اخالق و ...تشکیل دادند.البته همچنانکه در بین تمامی اصحاب انبیای
گذشته عدهای بودند که به خاطر منافع دنیوی با پیامبر زمان خود همراه میشدند
اصحاب پیامبر(ص) هم از این امر مثتثنی نبودند عدهای وجود داش��تند که نه

عاشورانمادمقاومتدرمقابلاستکبار
فقط به خاطر خدا و پیامبر(ص) بلکه به خاطر امور دنیوی چه قبل از هجرت
و چه بعد از هجرت همراه ایشان بودند .لذا آن اشخاص هم در زمان رسالت و
حکومت پیامبر(ص) روحیه دنیاگرایی و مال اندوزی خود را بروز دادند و هم بعد
از پیامبر(ص) به سمت و سوی دنیا حرکت کردند و این امر در زمان خیفه سوم
به اوج خود رسیده و شکاف عمیقی بین طبقه اول و دوم با طبقه سوم افتاد و
همان گرایشهای جاهلی را در پیش گرفتند و در مدینه فاضله پیامبراسالم(ص)
ش��کاف بزرگی رخ داد و عدهای خود را سرس��پرده مال دنیا کرده و با غاصبین
خالفت همراهی کردند و در ادامه نیز با امویان همراه شده و معارف و نصایح
پیامبر(ص) را زیر پا گذاشتند.در این بین تنها یادگار پیامبر(ص) که زمان ایشان را
درک کرده بود و ارزشهای اصیل اسالمی را میدانست در مواجهه با خلیفه خود
خوانده که هیچ قرابتی با علم ،تقوا و اخالق نداشت سر بیعت فرود نیاورد و علم
مخالفت برای اصالح امور امت جدش بلند کرد و خیلی از اصحاب پیامبر(ص)
و تابعین که دنبال دنیا گرایی رفته بودند صدای ایشان را شنیدند اما دست از دنیا
کششیدن برایشان سخت بود و سکوت کرده یا بر علیه حضرت شمشیر کشیدند
و ایشان را به مذبح فرستادند.حال جریان شناسی اجتماعی عصر پیامبر(ص) و
بعد از ایشان مشخص میکند که اگر افراد جامعه راه انحراف را در پیش گیرند
چه خسارات بزرگی محتمل جامعه خواهد شد .رفاه طلبی و دنبا گرایی یکی از
مهمترین آفت برای هر اندیش��ه و فکری است در طول تاریخ بزرگانی وجود
داشتند که در گذر زمان گرفتار دنیاگرایی و رفاه طلبی شدند و باعث شده حق را
رها کرده و به سمت ناحق رفته و الجرم انحراف در مبانی فکری شان به وجود
آید .در زمان پیامبر(ص) نیز اصحابی بودند که جزو متقدمین امر جهاد و مصاحبت
با پیامبر(ص) بودند اما رفته رفته دنیا گرایی و رفاه طلبی مسیر زندگیشان را تغییر
داد و از راه حق جدا شده و به سوی طاغوت حرکت کردند و در این مسیر گوی
س��بقت را از دیگران ربودند در روایتی امام علی (ع) درباره این افراد میفرماید:
«حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن؛ دنیاپرستی سرآغاز فتنهها و ریشه همه

محنتها و رنج هاست » .دنیا گرایی و رفاه طلبی بالیی را متحمل آدمی میکند و
انسان را اسیر چاه دنیا میکند که خروج از آن در توان هر کسی نیست و در طول
تاریخ اسالم شخصیتهای فراوانی در این منجالب افتادند و غرق شدند .عصر
پیامبر(ص) پرتالطمترین دوره انتقال از دوره جاهلیت به دوره طالیی اسالمی
بود و بودند اصحابی که راه خود را پیدا کرده و به مقام غسل المالئکهای رسیدند
اما در این بین بودند کسانی که در حضور پیامبر(ص) حاضر بودند اما بصیرت
نداشتند تا مقام معنوی ایشان را درک کنند.برخی از اصحاب که در مکه به ظاهر
مسلمان شده بودند چون پیامبر(ص) در مکه نیرویی و امکاناتی برای جمگ با
دشمنان و کفار قریش را نداشت این اشخاص اصرار داشتند که ما با کفار بجنگیم
اما پیامبر(ص) آنها را به صبر دعوت میکرد اما وقتی در مدینه مستقر شدند و اذن
جهاد از طرف خداوند نازل شد همین اشخاص به خاطر دنیا دوستی و دنیا پرستی
و دلبستگی به مال دنیا به خوف و حشت افتادند که چرا خداوند جنگ را بر عهده
ما گذاشته و ای کاش خداوند جنگ را کمی تأخیر میانداخت.همچنین عدهای
بودند که وقتی در غزوهایی مانند :بدر ،احد و ...حضور داشتند بیشتر به فکر جمع
کردن غنائم بودند تا دفاع از اسالم و پیامبر اسالم(ص) همین فکر جمع آوری
غنائم بود که مسلمانان جنگ برده را در احد باختند و حمزه عموی پیامبر(ص)
شهید شد .یا در جنگ حنین موقع تقسیم غنائم بود که عدهای در تقسیم غنائم
به پیامبر(ص) اعتراض کردند و گفتند :اعدل یا محمد و باز عدهای بودند که به
خاطر امور دنیوی از دستور پیامبر(ص) سرپیچی کردند و به سپاه اسامه برای دفاع
از سرحدات حکومت اسالمی در مقابل رم نپیوستند و یا عدهای مانند خالد بن
ولید به خاطر رسیدن به پست یا مقامی به پیامبر ملحق شده و اسسالم آوردند.دنیا
گرایی در زمان پیامبر(ص) نشان میدهد که همه اصحاب با نیت پاک و برای
حمایت دین خدا پا به میدان نگذاشتند بلکه هستند کسانی که دنیای خود را به
آخرت فروخته و حاضرند برای به دست آوردن آن به پیامبر(ص) تهمت عدالت
بزنند و برای رسیدن به مطامع دنیوی سر پسر پیامبر را باالی نیزه ببرند.

مجموعه نمایش خانگی «آهوی من مارال»
با پروداکشنی بزرگ و موضوعی تاریخی برای
شبکه نمایش خانگی تولید میشود.به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،نگارش فیلمنامه
قس��متهای اول تا س��وم مجموعه نمایش
خانگی «آه��وی من مارال» ب��ه کارگردانی
مهرداد غفارزاده از حدود دو هفته گذشته آغاز
شده است.این کارگردان تمام پیشنهادهایی که
از ترکیه برای ساخت فیلم سینمایی و سریال
داش��ته به دلیل این پروژه رد کرده و به طور
جدی و تمام وقت برای ش��روع تولید«آهوی
من مارال» تالش میکند.این س��ریال فضا
و قص��های متف��اوت دارد و روایت آن مربوط
به دوره قاجاریه و ناصرالدین ش��اه است.این
کارگردان به همراه تیم نویسنده خود و پس از
سیناپس بندی فیلمنامه که  ۱۵قسمت است
به طور مس��تمر در حال نگارش قسمتهای
محتلف آن هستند تا هرچه سریعتر به تولید
برسانند.اواسط پاییز فیلمبرداری این مجموعه
آغ��از میش��ود و این اولین س��ریال تاریخی
غفارزاده اس��ت که پربازیگر خواهد بود.گفته
میشود یکی از کارگردانهای مطرح سینما
و تلویزیون در کنار مهرداد غفارزاده به عنوان
مشاور فعالیت میکند.

