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اخبار
کوروش تهاميبا «محکومين»
به قاب تلويزيون برميگردد

سريال جديد «محکومين» به کارگرداني
سيدجمال سيدحاتميدر حال فيلمبرداري
است که کوروش تهاميو محمود جعفري
به گروه اضافه شدند.به گزارش تسنيم ،
تصويربرداري دهمين قس��مت از سريال
اپيزوديک «محکومي��ن »2درحالي آغاز
ش��ده که کوروش تهاميبهعنوان بازيگر
جديد اين س��ريال مقاب��ل دوربين رفت.
محمود جعفري ديگر بازيگري بود که در
اين سريال ايفاي نقش خود را همزمان با
کوروش تهاميآغاز کرده است .موضوع
مح��وري در فص��ل اول محکومي��ن
مجازات جايگزين زندان بود اما در فصل
دوم اي��ن مجموعه ،نيمياز س��ريال به
بحران خان��واده و طالق اختصاص دارد.
سيدجمال سيدحاتميکارگردان و مجيد
اس��ماعيلي پارس��ا و اميرمحم��د عبدي
کار نگارش فيلمنامه را ب��ر عهده دارند.
مجموعه تلويزيون��ي «محکومين »2به
تهيهکنندگي بهروز مفيد ،کاري از گروه
فيلم و س��ريال شبکه يک سيماست که
در  40قس��مت براي پخش از اين شبکه
توليد ميشود.
کشف يک انبار ديگر
کتاب قاچاق در تهران

کارگروه صيانت از حقوق ناشران ،مؤلفان
و مترجمان اتحاديه ناشران و کتابفروشان
ته��ران يک انبار ديگر کتاب قاچاق را در
مح��دوده ميدان س��پاه کش��ف کرد.به
گزارش تسنيم  ،به نقل از اتحاديه ناشران
و کتابفروشان تهران ،کارگروه صيانت از
حق��وق ناش��ران ،مؤلف��ان و مترجم��ان
اتحاديه ناش��ران و کتابفروش��ان تهران
روز ش��نبه پنج آبان  1397با مس��اعدت
اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالميو همکاري و اقدام پليس امنيت
و دستور قضايي يک انبار کتاب قاچاق را
در محدوده ميدان س��پاه کشف و پلمپ
کرد.کتابهاي ضبط شده از اين انبار که
در حجم شش وانتنيسان است با دستور
قضايي «توقيف» و انب��ار مذکور تخليه
و «پلم��ب» و صاح��ب آن تحت تعقيب
قضاي��ي قرارگرف��ت .با اقامه ش��کايت
ناشران متضرر از متهم ،وکيل اتحاديه به
وکالت از شاکيان مبادرت به اقامه دعوي
در مراجع ذيصالح خواهد کرد.با وجود
تمهيداتي که کارگ��روه صيانت اتحاديه
انديش��يده ،توفيق در مسير پيشگيري و
مب��ارزه با قاچاق کتاب بدون مس��اعدت
و همراهي تماميهمکاران صنف ممکن
نيست.
نفس صنعت نشر به شماره افتاده است

عبدالمجيد نجفي ميگويد :نفس صنعت
نش��ر در کشور به ش��ماره افتاده و براي
تهي��ه ماده اولي��ه کتاب يعن��ي کاغذ ،با
مش��کالت فراواني روبهرو هس��تيم .اگر
مجبور باشيم از بازار آزاد براي خريد کاغد
اقدام کنيم و حمايتي از طرف مسئوالن
صورت نگي��رد ،تبديل ش��دن کتاب به
يک کاالي لوکس اجتنابناپذير اس��ت.
اين نويسنده ادبيات کودک و نوجوان در
گفتوگو با ايسنا ،با تشبيه ادبيات به يک
درخت اظهار کرد :همانطور که هر منطقه
بوميو اقلي��م جغرافيايي داراي يک نوع
گياه است که در ديگر مناطق امکان رشد
و پرورش آن ميس��ر نيس��ت ،ادبيات هر
منطقه با گويش ،فرهنگ و آداب رس��وم
منحص��ر به فرد خود از س��اير گونههاي
ادبي متمايز ميشود .او ادامه داد :ادبيات
آذربايج��ان از قصهه��ا و چيس��تانهاي
بوميغني است و نميتواند جداي از اين
بومزيست باش��د ،همين نشات گرفتن از
خاستگاه بوميباعث ميشود تا بتواند در
س��طح ملي هم مورد استقبال قرار گيرد.
نجفي بازنويس��ي و بازآفريني قصههاي
بوميب��راي کودک ام��روزي را ضروري
دانس��ت و افزود :با توجه به اينکه برخي
حکايات قديم��ي ،متن دش��واري براي
کودک امروز دارند تا بتوانند با آنها ارتباط
برقرار کنند ،مکتوب کردن و سادهنويسي
قصههايي که سينه به سينه از گذشتگان
منتقل ش��دهاند امري بس��يار ارزش��مند
است .اين نويس��نده کودکان و نوجوانان
بيان کرد :به عن��وان مثال من در کتاب
«حکايات عطار» و «قصههاي ش��يرين
مرزباننامه» از همين روش سادهنويسي
اس��تفاده کردم تا حکايات کهن را براي
کودکان اين نس��ل ملموستر کنم .او با
اش��اره به اينکه اغلب مس��ائل فرهنگي
متاثر از مس��ائل معيشتي است گفت :به
نظر ميرس��د کتاب جزء اولين کاالهايي
خواهد بود ک��ه در بحرانهاي اقتصادي
از س��بد خانوار حذف شود .وقتي والدين
در رف��ع نيازهاي روزمره خود با مش��کل
مواجه هس��تند ،انتظار نم��يرود بتوانند
در رش��د فرهنگي و فکري کودک خود
حساسيت به خرج بدهند.

زينب ثاني:هرکجا ميروم از اربعين ميگويم

گ�روه فرهنگي  :بانوي تازهمس��لمان اس��کاتلندي
ميگويد اربعين بايد فراخوان��ي براي عمل کردن
باش��د ،فراخواني براي تفکر کردن درباره اينکه آيا
ما ب��ه اندازه کافي وظيفهم��ان را انجام ميدهيم؟
وقتي ام��ام مهدي (عج) ظهور کن��د ،آيا ما ياران
واقعي حضرت هستيم؟
به گزارش تسنيم ،زينب ثاني يکي از تازهمسلماناني
اس��ت که ب��ه تازهگي وارد ايران ش��ده اس��ت .او
ميگويد تا قبل از مس��لمان شدن پيرو هيچ ديني
نب��وده اس��ت اما بر حس��ب يک اتفاق خوش��ايند
مس��ير زندگي او به س��وي مطالعه بر اديان تغيير
ميکند تا اينکه با دين مبين اس�لام آشنا ميشود.
زينب ثاني از عش��ق و ارادتش نس��بت به ساحت
مقدس اهلبيت(ع) سخن ميگويد و آرزو دارد در
پيادهروي اربعين حسيني شرکت کند .او اربعين را
تجديد ميثاق با راه امام حس��ين و تجديد پيمان با
منجي عالم معرفي کرد .متن کامل گفتوگو با اين
بانوي اسکاتلندي را در ادامه بخوانيد.
* لطفاً خودتان را معرفي کنيد.

من زينب ثاني هس��تم ،در اس��کاتلند به دنيا آمدم
اما در آلمان بزرگ ش��دم و همين اواخر در استراليا
زندگي ميکردم .در حال حاضر دانش��جوي حوزه
علميه قم هستم.
* تحصيالت شما در چه وضعيتي قرار داشت؟

در بريتاني��ا همان طور که در اي��ران مدرک گفته
ميشود ،در مقطع ليسانس مدرک فلسفه و زبانها
را گرفتم و در مقطع فوق ليس��انس ادبيات مدرن
اروپا خواندم .ديپلم حقوق دارم و همچنين مدرک
تدريس دوره راهنمايي هم دارم.
* فرآيند مسلمان شدن شما چگونه بود؟

من رسم ًا ديني نداشتم .هنگاميکه به آلمان رفتم،
در مورد دين مس��يحيت اطالعات��ي يافتم .پس از
ورود به دانش��گاه در مورد دين يه��ود آگاهي پيدا
کردم چ��را که تعدادي دوس��ت يهودي داش��تم.
چند س��ال پيش دخت��ر بزرگم که اکنون س��يزده
ساله اس��ت و آن موقع  10س��اله بود ،شروع کرد
به س��وال پرس��يدن در مورد مرگ و اينکه به چه
معناس��ت و اينکه پ��س از آن چه اتفاقي ميافتد و
من فهميدم که اگر بخواهم آن را توضيح دهيم از
طريق مس��يحيت نميتوانم جواب او را بدهم چرا
که مس��يحي نبودم .آخرين تجربهاي که داش��تم،
اطالعات��ي بود که از دين يهود کس��ب کرده بودم
براي همين او را چند ماهي به استراليا بردم و اين
کار اين امکان را براي من فراهم کرد تا بنش��ينم
و گ��وش کنم و مش��اهده کنم که اي��ن کار خيلي
براي من خوشايند نبود .به چيزهاي توجه ميکردم
ک��ه خيلي عجيب به نظر ميآم��د .بعد در يکي از
جشنهاي يهوديان بود که متوجه شدم رابطه من
با خدا يک رابطه مس��تقيم اس��ت که شايد همان
عبادت کردن اس��ت .پس آن اولين بار من بود که
به طور خصوصي عم ً
ال به وجود ا ...ش��هادت دادم.
خيلي زود پس از آن ش��هادت ب��ه خداوند دادم.در
آن زمان در حال انجام دادن تحقيقات دکترا بودم
و به نوعي از مش��غوليتهاي آنالين سياس��ي من
گرفته شده بود .همه افرادي که با آنها در ارتباط
بودم مسلمانان ش��يعه بودند .در نتيجه ليستها و
لينکهاي زيادي به من داده ش��د و من شروع به
يادگيري هر آنچه بايد ياد بگيرم شدم و پس از آن
مسلمان شدم.

پس از زيارت امام رضا(ع) به حوزه قم رفتم

* چه انگيزهاي باعث شد به ايران بياييد و دروس
حوزوي را بخوانيد؟

از آنجاي��ي که قب ً
ال به صورت رس��ميدر مس��جد
ش��هادت داده بودم ح��دودا  18ماه قب��ل يکي از
دوس��تانم در استراليا به من پيشنهاد داد که چرا به

امس��ال از ط��رف يک مؤسس��ه براي پي��ادهروي
اربعين به مدت دو هفته دعوت شدم؛ متأسفانه اگر
ميخواس��تم با گذرنامهام برم و ايران را ترک کنم،
بايد براي بازگش��ت مجدد به ايران و براي گرفتن
ويزاي جديد اقدام ميکردم که کار س��ختي است.
به همين دلي��ل نميتوانم ب��راي اربعين به عراق
بروم .اما به هر دليلي امس��ال درگير ويراس��تاري
متن يک مس��تند در مورد اربعين ش��دم .به تازگي
ه��م دو مقال��ه در مورد اربعين نوش��تم .هر جا که
ميروم هميشه در مورد اربعين و امام حسين از من
سؤال ميشود .امس��ال نتوانستم بروم ولي من به
تالشم ادامه ميدهم.
ب�دون ش�هادت امام حس�ين(ع) دين اسلام

نجات نمييافت
* چه حسي از زيارت اربعين داريد؟

دوره آموزشي در ايران ملحق نشوم که در قم و در
مورد رسالت است؟ بعد مرجعي براي من پيدا کرد
و من درخواس��ت دادم و آنه��ا پذيرفتند ،اما هيچ
وقت نتوانس��تم به آن دوره آموزشي بروم چرا که
ويزاي من خيلي طول کش��يد تا حاضر ش��ود و در
نتيجه من آن دوره را از دست دادم .اما وقتي ويزاي
من رس��يد ،سريع به تهران آمدم و بعد مستقيم به
مش��هد رفتم و امام رض��ا را زيارت کردم و به چند
مؤسس��ه در ايران رفتم و برايش��ان مقاله نوشتم و
با افرادي ک��ه مطالب آنالين و کمکهاي آنالين
ميکردند مالقات داشتم .در ابتداي سال ،براي بار
دوم به ايران آمدم که کميطوالنيتر بود؛ چرا که
به من پيشنهاد دادند در حوزه درس بخوانم .سپس
اولين مصاحبهام در ابتداي س��ال صورت گرفت و
بعد دوباره کارهاي بيشتري براي مؤسسات انجام
دادم و بع��د دوباره ،دو م��اه قبل آمدم که تحصيل
کنم و مصاحبههاي بيشتري داشته باشم.
فرزند  11س�الهام ش�هادتين را جلويم خواند و

مسلمان شد
* آيا خانوادهتان همراه شما در ايران هستند؟

من در اينجا تنها هستم ،سه فرزند دارم که 11 ،6
و  13ساله هستند .آنها در استراليا زندگي ميکنند
و سعي ميکنم خيلي سريع آنها را مالقات کنم.
فرزند وس��طي من که اکنون يازده ساله است چند
ماه قبل يعني حدوداً ماه ژوئن جلوي من شهادتين
را گفت و مسلمان شد.
تا قبل از مسلماني پيرو هيچ ديني نبودم

* ت�ا قبل از اينکه مس�لمان ش�ويد ،پيرو چه ديني
بوديد؟

من مس��يحي نبودم ،يهودي ه��م نبودم پس هيچ
وقت غس��ل تعميد داده نش��دم .پدر و مادرم افراد
بدون مذهبي هستند .از وقتي کودک بودم هميشه
خ��ودم به نوع��ي با خدا صحبت ميک��ردم .قبل از
اينکه من رسما شهادت دهم ،زندگينامه حضرت
محمد(ص) را خوانده بودم.

* رعايت حجاب يکي از آداب مس�لماني است؛ به
مشکلي بر نخورديد؟

در غ��رب من با حج��اب کامل و لب��اس معمولي
م��يدوم .من نزدي��ک پارک زندگ��ي ميکنم؛ به
طبيع��ت ميروم ،قدم ميزنم ،ميدوم و زماني هم
براي تفکر و دانش ميگذارم.

* ب�ا توجه به فرهنگي که در غ�رب وجود دارد ،آيا
دينداري به سبک اسلاميبراي مسلمانان سخت
نيست؟

حتي اگر مردم خود را مس��لمان يا مس��يحي يا هر
چيز ديگري ندانند ،هميشه آن ارتباط يا نوري که
خداوند روش��ن برايمان روش��ن کرده جاري بوده
است .اما من فکر ميکنم وقتي به صورت مستقيم

به خداوند ميگوييد که تنه��ا به ا ...ايمان داريد و
وقتي خودتان را تسليم ا ...ميکنيد و ميفهميد که
ا ...همه تصميمها را ميگيرد ،آرامش مييابيد .پس
ما با وجود اينکه ت�لاش ميکنيم ،کار ميکنيم و
خواستههايي داريم ،قرار نيست اينطور فرض کنيم
ک��ه هر چه بخواهيم به ما ميدهند .يک برنامهاي
وجود دارد .آن نور اس��ت ،مسيري است که با نور
روشن ميشود.
عالقه زيادي به مناجاتهاي امام سجاد دارم

* تاکنون به زيارت ائمه رفتيد؟

فقط در ايران زيارت رفتهام .نه تنها به زيارتگاههاي
بزرگ م��يروم بلکه به ام��ام زادههاي زيادي هم
ميروم .من هنوز کس��ي را ن��دارم که با او به حج
بروم .انش��اءهلل وقتي خانواده مس��لمان بيشتري
داش��ته باش��م ،به حج ميروم .اين خيلي س��خت
اس��ت ،ميدانم ک��ه به اربعين نزديک ميش��ويم،
در اين مورد خيلي صحبت کرديم ،روز ش��نبه هم
گفتوگويي داش��تم و در مورد کربال و امام حسين
خيل��ي صحبت کردم .در مورد امام علي و حضرت
فاطم��ه زهرا و حضرت زين��ب صحبت کردم .من
هميشه وقتي بر ميگردم ،در مورد امام سجاد هم
صحبت ميکنم؛ چرا که يک فرد معتقد فوقالعاده
ديگري در ايران هس��ت که به من در طول اولين
ماه رمضان کمک ک��رد و دعاهاي آنالين زيادي
ب��راي من ميفرس��تاد .من س��خنان امام س��جاد
را ميخوان��دم و برايم عجيب ب��ود .هرگاه به امام
زادههاي��ي ک��ه از فرزندان يا نوادگان امام س��جاد
هس��تند ميروم ،به ش��دت احساس��اتي ميشوم.
داستانهاي زيباي زيادي در مورد امام سجاد وجود
دارد .يکي از آنها اين اس��ت که شبها ،ايشان از
خانه خارج ميشدند و به  100خانواده غذا ميدادند.
البته کسي نميدانست و ايشان هم به مردم چيزي
نميگفتند و بعدها مردم متوجه شدند .در مورد امام
س��جاد ميگويند که قب��ل از اينکه غذا ميل کنند،
اول مطمئن ميش��دند که ديگر مردم يا افراد فقير
غ��ذا براي خوردن دارند و پس از آن ايش��ان آنچه
که باقي مانده ب��ود را ميل ميکردند .من به تمام
امام��ان معصوم عالقه دارم .من فکر ميکنم همه
ما يا اکثر ما يک رابطه احساسي خاصي با يکي از
امامان برقرار ميکنيم ،اين تنها چيزي اس��ت که
ميتوانم توضيح دهم.
هر کجا ميروم درباره اربعين و امام حسين(ع)

سخن ميگويم
* زي�ارت اربعين امام حس�ين(ع) در اين س�الها
بس�يار باشکوه برگزار ميش�ود و مردم از سراسر
دنيا ميآيند .درباره زيارت اربعين حسيني بگوييد.

من هي��چ وقت در اربعين حضور نداش��تم و ديدم
اربعين س��ال گذشته خيلي پرش��کوه بود .من قب ً
ال
به زيارت اربعين فکر کردم ،اما امسال تغيير عقيده
دادم و گفتم هر وقت دعوت بش��وم ميروم؛ البته

وقتي من در مورد اربعي��ن فکر ميکنم ،چند فکر
به ذهنم ميآيد ک��ه به دنبال آن طبيعت ًا ياد کربال
ميافت��م و زماني که در م��ورد کربال فکر ميکنم
ي��اد فداکاري و ش��هادت ميافتم .م��ن اين را به
عنوان تصميميميبينم که توس��ط يکي از امامان
گرفته شد تا مطمئن شود که اسالم نجات مييابد.
حرکت امام حسين(ع) يک تصميم حسابشده بود.
امام حس��ين ميدانس��ت که چه اتفاقي قرار است
بيفتد .ايشان ميدانستند که قرار است کشته شوند،
ايشان ميدانستند که خانوادهها ،زنها و بچهها به
اسارت گرفته ميشوند و در صحرا ميروند و بيش
از پيش ضجر ميکش��ند .اما نقشه همين بود ،چرا
که بدون آن اسالميکه ما ميشناسيم نجات پيدا
نميکرد .پس اين يک تفکر بود.
ب��ا وجود اينکه قبل از واقع��ه کربال هزاران نفر در
کوفه با امام حس��ين پيمان بسته بودند و يزيد که
حاکمينفرت انگيز و دهشتناکترين شخصيتي که
ميتوان تصور کرد ،بود ،آيا ما واقع ًا حاضريم براي
امام حس��ين آنجا باش��يم؟ پس وقتي امام مهدي
(ع��ج) ظهور کن��د ،آيا م��ا ياران واقع��ي حضرت
هس��تيم؟ آيا ما واقع ًا آن طور که بايد سر پيمانمان
ميمانيم؟اربعين باي��د فراخواني براي عمل کردن
باشد ،فراخواني براي تفکر کردن درباره اينکه آيا ما
به اندازه کافي وظيفهمان را انجام ميدهيم؟
وقتي به کربال فکر ميکنم گريه ميکنم و به اين
که چه اتفاقي براي آنها افتاد و چه رفتاري با آنها
کردن��د .نميدانم آيا به خاط��ر اينکه نام من زينب
اس��ت اينطور هس��تم يا خير؟ من فکر ميکنم به
اينکه س��ر آنها را بريدن��د و آنها را دفن نکردند.
گفته ش��ده چهل روز پس از ش��هادت امام حسين
باران آمد و گويا همه جا پر از خون شده بود.
اربعين تجديد ميثاق با راه امام حسين است


از اين جهت همه ما ميخواهيم به پيادهروي اربعين
برويم و همه ما خودمان را جزو ياران امام محسوب
ميکنيم و ميگوييم اگر اين اتفاق دوباره بيفتد ،ما
آنجا خواهيم بود و نزد امام حس��ين خواهيم ماند.
اما من يک س��ؤال ديگر دارم :با وجود اينکه قبل
از واقعه کربال هزاران نفر در کوفه با امام حس��ين
پيمان بسته بودند و يزيد که حاکمينفرت انگيز و
دِهشتناکترين شخصيتي که ميتوان تصور کرد،
بود ،آي��ا ما واقع ًا حاضريم براي امام حس��ين آنجا
باش��يم؟ پس وقتي امام مه��دي (عج) ظهور کند،
آيا ما ياران واقعي حضرت هس��تيم؟ آيا ما واقع ًا آن
طور که بايد سر پيمانمان ميمانيم؟ پس اين يک
وظيفه خطير براي ماس��ت .اربعي��ن بايد فراخواني
براي عمل کردن باشد ،فراخواني براي تفکر کردن
درباره اينک��ه آيا ما به اندازه کاف��ي وظيفهمان را
انج��ام ميدهيم؟همانطور که معلوم اس��ت اربعين
يک واقعه مش��هور است و مثل يک درياي خيلي
بزرگ براي مس��لمانان شيعه ميماند و حتي فراتر
از آن اس��ت ،چرا که براي همه مس��لمانان جهان
است.

فردوسیپور :به تصمیم سازمان صدا و سیما احترام میگذارم

فروغی :بهروز افخميمجري برنامه «هفت» شد

مدير ش��بکه سه س��يما گفت :برنامه
«هفت» از اواس��ط دي يک ماه قبل
از جش��ن س��ينماي اي��ران ب��ا بهروز
افخم��يروي آنت��ن خواه��د رفت .به
گزارش تس��نيم  ،عل��ي فروغي مدير
شبکه س��ه س��يما بعد از حاشيههايي
در برنام��ه «ح��اال خورش��يد» حاضر
ش��د .او درباره ضعف سريالها و تنوع
برنامههاي شبکه سه تصريح کرد :در
تلويزيون س��الها از اواخ��ر دهه 80
حضور داش��تم و به اي��ن نميخواهم
بپردازم .بهترين ميزان سنجش افراد،
عملکرد است .نگاه مردم اين است که
کشور به حال تازه و نشاط جوانها نياز
دارد .فکر ميکنم يکي از چيزهايي که
ميتوان بررس��ي کرد يک مدير جوان
ميآيد چ��ه معاي��ب و نواقصي وجود
دارد و فک��ر ميکنم درب��اره عملکرد
بيش��تر صحبت کنيم بهتر باش��د .در
دانشگاه امام صادق(ع) حقوق خواندم
و ليس��انس و فوقليسانس گذراندم و
در دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات دوره

در پايانبندي سريال کمک کند حاضر
نش��دند و کار زمين خورد .پانتهآ بهرام
ميتوانس��ت مطالبه خود را بهگونهاي
ديگر پيگيري کن��د نه اينکه يک کار
عجيب و غيرحرف��هاي انجام دهد .تا
جايي که يک پست در اينستاگرام خود
منتش��ر کرد “ما را سانسور کردند” که
واقع ًا چنين اتفاقي نيفتاد .مس��ئله اين
ب��ود ي��ک فيلمنامه مصوبي داش��تيم
و ب��ر پايه همان پي��ش رفتند و دقيقه
 90وقت��ي بازيگ��ر در هر ش��رايطي
دکتري را ميگذرانم.
حاضر نميشود به نقشآفريني بپردازد
زحمت و س��رمايه تلويزي��ون را هدر
چ�را از سوپراس�تارها اس�تفاده ميدهد .ما چني��ن اتفاقي را پيگيري
ميکنيم که باب نش��ود و اين اش��تباه
ميکنيد؟
وي در پاسخ به اين سؤال که “چرا از ادامه پيدا نکند.
سوپراستارهاي سينمايي براي برنامهها
«هفت» با بهروز افخميجلو ميرود

استفاده ميکنيد؟” ،تصريح کرد :يکي
از چيزهايي ک��ه به يک برنامه کمک مدير شبکه سه در پاسخ به اين سؤال
ميکن��د چه��ره ب��ودن مجري��ان و که چرا برنامه هفت را نميتوان روي
برنامهسازان آن است که مصداق بارز آنتن قرار داد ،گفت :از اواس��ط دي و
آن محمدرضا گلزار که محبوبيت هم يک ماه قبل از جش��ن سينماي ايران
دارد و هفت��ه به هفته برنامه پختهتر و روي آنت��ن خواهي��م داش��ت و بهروز
اج��راي اين بازيگر هم ه��ر روز بهتر افخميب��ا انرژي کار را پيش ميبرد و
ميش��ود .ما در اين مدت شجاعت و يک هفت جدي خواهيم داشت.
شفافيت را بهعنوان رويکردهاي اصلي
«ن�ود» از هفت�ه آين�ده روي آنت�ن

و توجه به دختران و خانمها در دستور
ميرود
کار قرار داديم.
مدير ش��بکه سه س��يما ،در خصوص
اتفاق غيرحرف�هاي خانم بازيگر را برنام��ه نود گف��ت« :ن��ود» ادامه پيدا
ميکن��د و از هفت�� ه آين��ده روي آنتن
پيگيري ميکنيم
فروغي با اش��اره به انتقادات از سريال ميرود .فردوس��يپور مج��ري خوبي
«دلدادگان»  ،گفت :نقشي که قرار بود اس��ت اما همهچيز بايس��تي ب��ر مدار

منط��ق و عقالني��ت و حرفهايگري
پيش ب��رود .حتي بازي پرس��پوليس
و السد قطر را ش��خص ًا گفتم گزارش
آن را فردوس��يپور انجام دهد با تمام
حاش��يههايي که درس��ت ميکردند.
چون موضوع برنامه رفتار غيرحرفهاي
«ن��ود» بود؛ کار اگ��ر حرفهاي و روي
منطق باشد اتفاقات خوب پديد ميآيد.
وي در خاتمه با اش��اره به برنامههاي
زمستانه شبکه س��ه ،خاطرنشان کرد:
اگر در جلسه شوراي کنداکتور تصميم
گرفته شود من موافق هستم که يک
برنامه وي��ژه فينال جام باش��گاههاي
آسيا داشته باشيم .البته برنامهاي ويژه
زمس��تانه با احس��ان عليخاني و چند
سريال و مس��ابقه تلويزيوني جديدي
هم روي آنتن ميرود.
**عادل فردوس��يپور هم روي خط
تلفن «برنام��ه حاال خورش��يد» آمد
و لحظاتي را به انتق��ادات مخاطبين
و اتفاق��ات حاش��يهبرانگيز اي��ن
روزهاي «نود» و ش��بکه س��ه پاسخ
داد:فردوس��يپور در رابط��ه با اينکه
“رفتار غيرحرفهاي انجام داديد” ،گفت:
من فرزند رسانه هستم و مردم خيلي
به من لطف داشتند .مديران مختلف
هميش��ه به من فرصت دادند که من
هم با تمام وجودم برنامهاي بسازم که
منعکس کننده کاس��تيها ،مشکالت
و فس��ادهاي موجود در فوتبال کشور
است و آن را بهتصوير بکشم و ارتقاء
و پيشرفت را ش��اهد باشيم .اختالف
سليقه در همهجا وجود دارد و در اين

چند س��الي که س��ازمان صداوسيما
بودم اصول حرفهاي را رعايت کردم.
وي خاطرنش��ان کرد :اين اتفاقي که
مدير ش��بکه سه هم به آن اشاره کرد
يک اختالف نظر و سوءتفاهميکه در
هر مجموعهاي پيش بيايد و تصميم
گرفته شد يک فوتبال جاي برنامه ما
روي آنتن برود .من ميتوانم نس��بت
به آن ابراز مخالفت داش��ته باشم اما
تصميم ش��وراي کنداکتور بوده است.
به من گفتند س��اعت  12ش��ب روي
آنتن بروم اين طور نبوده است و سوء
تفاه��م پيش آمد .البته ميتوانس��تند
بازي را جابهج��ا کنند و «نود» طبق
روال روي آنتن برود.
فردوس�یپور :به تصمیم س�ازمان
صدا و س�یما احترام میگذارم

تهیه کننده و مجری برنامه نود تصریح
کرد :به هر ح��ال در هر مجموعه ای
اختالف س��لیقه وجود دارد .اصال قرار
نیس��ت من و فروغی مث��ل هم فکر
کنی��م .البته کامال همه دیس��یپلین و
اص��ول حرفه ای را رعای��ت کرده ام.
من اصول را م��ی دانم .اتفاقی که دو
هفته قب��ل جناب فروغ��ی درباره آن
صحب��ت کرد همانطور که گفته ش��د
یک اختالف س��لیقه بود .اینکه بازی
در شبکه سه پخش شود تصمیمی بود
که من می توانستم با آن مخالف باشم
ولی تصمیمی بود که در نهایت گرفته
شد و من هم به تصمیم شبکه احترام
گذاشتم.

سريال
سريالهاي انقالبي سيما
معرفي شدند

يدعلي حميدي قائم مقام س��يمافيلم به
عنوان بازوي سريال سازي صدا و سيما
در گفتگويي از روند توليد س��ريالهاي
تلويزيوني سخن گفت.سيدعلي حميدي
قائم مقام مرکز س��يمافيلم در گفتگو با
مهر درب��اره پروژههايي که قرار اس��ت
در ايام دهه فجر از ش��بکههاي مختلف
س��يما پخش ش��وند ،بيان کرد :سريال
«نف��وذ» به کارگرداني جواد ش��مقدري
و تهيه کنندگي محس��ن علي اکبري از
جمله آثاري اس��ت که براي  ۴۰سالگي
انقالب اس�لاميتدارک ديده شده است
و ب��ه پخش در ايام دهه فجر ميرس��د.
وي ادامه داد :همچنين س��ريال «بانوي
عمارت» به کارگرداني عزيزا ...حميدنژاد
و تهيه کنندگي مجيد مواليي امس��ال
و در چهل س��الگي انق�لاب به پخش
ميرس��د .اين س��ريال اگرچه در حوزه
تاري��خ معاص��ر اس��ت اما ريش��ههاي
انقالب اس�لاميدر آن مطرح ميشود.
قائم مقام مرکز س��يمافيلم همچنين با
اشاره به سريال «لحظه گرگ و ميش»
ب��ه کارگردان��ي همايون اس��عديان ،از
اين س��ريال به عنوان اثر انقالبي ديگر
تلويزيون ياد کرد و گفت :سريال «لحظه
گرگ و ميش» سريال ديگري است که
به تازگ��ي تصويرب��رداري آن به پايان
رسيده است و مراحل پس از توليد خود
را ط��ي ميکند و همه اين آثار که پيش
از اين براي پخش در  ۴۰سالگي انقالب
وعده داده ش��ده بود به آنتن ميرس��د.
وي درباره آث��ار ديگر تلويزيون از جمله
سريال رضا ميرکريميبيان کرد :کار رضا
ميرکريميهنوز در حال نگارش فيلمنامه
است که طال معتضدي نويسندگي متن
آن را بر عهده دارد.

موسيقي
موسيقي سنتي ايراني
در حال نابودي است

مديرعامل خانه موس��يقي ضمن اعالم
برنام ه «کنس��رتهاي پژوهشي» گفت:
متأس��فانه موسيقي س��نتي ما در حال از
بي��ن رفتن اس��ت؛ در حالي ک��ه «آواز»
باالترين جلوه موس��يقي ايراني اس��ت.
به گزارش خبرگ��زاري فارس ،نوربخش
گفت :س��عي خود را ميکني��م تا بتوانيم
جريان هنري موس��يقي اصيل ايراني را
زن��ده نگه داريم ،به وي��ژه اينکه جريان
غالب حول محور موسيقي پاپ ميگردد.
آيا واقعا پتانسيل موسيقي اصيل ما چهار
ت��ا پنج خواننده اس��ت؟ قطع�� ًا اين طور
نيس��ت .به همين جهت کنس��رتهاي
پژوهش��ي را برنامهري��زي کردهاي��م.
مديرعامل خانه موس��يقي در اين زمينه
گروههايي نيز اعالم آمادگي کردهاند که
به صورت اجمالي از بيس��ت و سوم آبان
ماه سال جاري تا بيستم دي ماه ميزبان
دوستداران موسيقي اصيل ايراني خواهند
بود .خوشبختانه در زمينه برگزاري چنين
رويدادهايي تقاضا زياد است و قصد داريم
پس از برنامهريزي براي گروههايي که به
آن اشاره کرديم کنسرتهاي ديگري را
نيز برنامهريزي و برگزار کنيم.نوربخش از
«آواز» به عنوان پيشاني موسيقي ايراني
نام برد و از کمرنگ شدن آن انتقاد کرد:
تحت عنوان نوگرايي نبايد موسيقي ايراني
را فراموش کنيم .ذائقه قابل تربيت است،
ذائقه برآيند عادت گوش است .متأسفانه
رس��انه ملي حمايت خوبي در اين زمينه
انجام نداده است.

جشنواره مقاومت
حضور  ۱۲فيلم سينمايي در بخش
ملي جشنواره مقاومت

 12فيل��م س��ينمايي در بخ��ش مل��ي
جشنواره بينالمللي فيلم مقاومت پذرفته
شدند.به گزارش فارس به نقل از روابط
عموميجش��نواره مقاوم��ت ۱۲ ،فيل��م
س��ينمايي در بخش مس��ابقه سينماي
ملي پانزهمين جشنواره بينالمللي فيلم
مقاوم��ت رقاب��ت ميپردازن��د .دو فيلم
سينمايي «به وقت شام» به کارگرداني
ابراهي��م حاتميکيا و «امپراطور جهنم»
ب��ه کارگرداني پرويز ش��يخ ط��ادي در
اين بخ��ش به عنوان فيلمهاي ميهمان
حضور مييابند.اساميفيلمهاي سينمايي
راه يافته به بخش سينماي ملي جشنواره
مقاومت بدين ش��رح است«:س��رو زير
آب» محمدعلي باش��هآهنگر« ،س��احل
امن» کرامت پورشهسواري« ،چراغهاي
ناتم��ام» مصطفي س��لطاني« ،دايان»
بهروز نورانيپور« ،کنجان چم» ياسمن
نصرتي« ،درياچه ماهي» مريم دوستي،
«تنگه ابوقريب» بهرام توکلي« ،ماجراي
نيم��روز» محمدحس��ين مهدوي��ان،
«ويالييه��ا» مني��ر قي��دي« ،صداي
من��و ميش��نويد...؟» ص��ادق پروي��ن
آش��تياني« ،ماهورا» حمي��د زرگرنژاد ،
«اش��نوگل»هادي حاجتمن��د -عل��ي
سليماني سرنس��ري.فيلمهاي «به وقت
شام» و «امپراطور جهنم» بنا بر مصوبه
ش��وراي راهبردي جش��نواره بينالمللي
مقاومت ،به عنوان ميهم��ان و خارج از
مسابقه اين بخش حضور دارند.

