فرهنگ و هنر

چهارشنبه  10مرداد 1397

انیمیشن

سرشار فیلمنامه انیمیشن «شهرزاد»
را نوشت

وطن امروز

گزارش «وطن امروز» از مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا» اثر تازه حسین قرایی

اسرافیلی ،راوی صادق شعر انقالب است

شماره 13 2500
نوشت افزار

لبنان و عراق؛ بازار جدید
برای نوشتافزارهای ایرانی

حسین اسرافیلی :ریشههایم در انقالبی است که امام خمینی(ره) بنا کردند

محمدرضا سرشار از نویسندگان کشور گفت:
پویانمایی «شهرزاد
نگارش فیلمنامه مجموع ه
ِ
دختر شرقی» در  ۵۲قسمت با موفقیت به پایان
رسید و طرح آن در بانک فیلمنامه خانه سینما
ثبت شد .به گزارش فارس ،محمدرضا سرشار
درباره تازهترین اثر خود ابراز داش��ت :سرانجام
نگارش فیلمنامه مجموع ه پویانمایی «شهرزاد
دختر ش��رقی» در  ۵۲قس��مت با موفقیت به
پایان رس��ید و ط��رح آن در بان��ک فیلمنامه
خانه سینما ثبت ش��د .این فیلمنامه در گروه
«پویانگاران فردا» به سرپرس��تی بنده و همت
بیش از  ۱۰نویس��نده جوان و متعهد نوش��ته
شده است .این نویسنده با بیان اینکه مخاطبان
«شهرزاد دختر شرقی» ،کودکان سالهای اول
دبستان (کالسهای اول ،دوم و سوم) هستند،
تصریح کرد :فضای نو ،قصههای بدیع و جذاب،
تعلیق کاف��ی ،توجه به جذابیتهای الزم برای
گروه س��نی مخاطب ،رعای��ت نکات تربیتی و
تالش برای الگوس��ازی جهت شکلگیری یک
عروسک ملی از نقاط قوت این فیلمنامه است.
شهرزاد با دارا بودن نمادهایی شرقی ،دختری
شاد ،مهربان ،زیبا و توانمند است که با درایت
و تالش خود به اهدافش میرس��د .او در بستر
خانوادهای رشد کرده است که با وجود مواجهه
با مشکالت غیرمنتظره ،زندگی شاد و سالمی
دارند و س��بک زندگ��ی ایرانی -اس�لامی در
جزء جزء رفتارهای آنها نمایان است.
مستند

شبکه افق با «ایرانیش»
سراغ کاالهای داخلی میرود

مجموعه مستند «ایرانیش»
درب��اره وضعی��ت کنون��ی،
توانمندیه��ا و مش��کالت
تولید کاالی داخلی ،از هفته
جاری روی آنتن ش��بکه افق
میرود .به گ��زارش «وطنام��روز» ،مجموعه
مستند «ایرانیش» روایتی متفاوت از وضعیت
تولیدکنن��دگان کاالی ایرانی ،ب��رای پخش از
شبکه افق آماده ش��ده است .این مجموعه به
تهیهکنندگ��ی و کارگردان��ی روحاهلل رحیمی،
در هر قس��مت س��راغ یکی از صاحبان برند و
تولیدکنن��دگان کاالی داخلی م��یرود و طی
گفتوگو با آنه��ا ،عالوه ب��ر نمایش تصویری
روشن از توانمندی ایرانی در صنایع مختلف ،به
مشکالت و موانع پیش روی آنها نیز میپردازد.
به گفته رحیمی ،مجموعه «ایرانیش» س��عی
دارد به مخاطب��ان خود بگوید کارگران و خط
تولی��دی وجود دارد کامال ایرانی که در صورت
حمایت ج��دی ،میتواند به برندهای معتبری
در س��طح منطقه و جهان تبدیل شود ولی در
حال حاضر به خاطر بعضی سیاستها و نیز نبود
فرهنگ درس��ت استفاده از کاالی داخلی ،این
توانایی از آنها سلب شده است« .ایرانیش» در
 14قسمت  42دقیقهای برای پخش از شبکه
افق آماده ش��ده و نخس��تین قسمت آن امروز
ساعت  22:00روی آنتن میرود.

ساخت «آتش به اختیار»
در روستای موشکی ایران

کارگ��ردان مس��تند «آت��ش
ب��ه اختیار» با اش��اره به اتمام
تولید مس��تندش گفت :این
اثر درباره روس��تایی است که
در ی��ادواره س��االنه خ��ود ،با
موش��کهای دستس��از به صورت نمادین کاخ
س��فید را هدف قرار میدهند .به گزارش فارس،
اسماعیل جعفری ،کارگردان و مستندساز درباره
مس��تند جدیدش با عنوان «آت��ش به اختیار»
گفت :آشنایی من با سوژه این مستند به تحقیقی
بازمیگردد که درباره یکی از مس��تندهای خود
در منطقه «هزار جریب» بهشهر مازندران انجام
دادم .در این پژوهشها با فردی که در شبکه افق
فعالیت میکرد ،آش��نا شدم و او سوژه این کار را
در اختیارم قرار داد .این کارگردان با بیان اینکه
زمان محدودی را برای تولید مس��تند «آتش به
اختیار» در اختیار داشتیم ،توضیح داد :مستند را
باید همزمان با یادواره شهدایی که همه ساله در
روستای کیاسر برگزار میشود ،تولید میکردیم
که این یادواره هم بهمدت  ۶روز برگزار میشود
و ما همین مقدار ،زمان برای س��اخت داشتیم.
مس��تند «آتش به اختیار» بیانگ��ر این موضوع
است که عدهای در کشور وجود دارند که پای کار
انقالب اسالمی هستند و مخلصانه هم این کار را
انجام میدهند و در بین آنها هم زن ،مرد ،پیر و
جوان حضور دارند و البته با توجه به فاصلهای که
از مرکز دارند کار خود را به بهترین شکل ممکن
انجام میدهد.

گ�روه فرهنگ و هنر« :حوالی روشن صدا» عنوان
تازهترین اثر حس��ین قرایی ،نویسنده و پژوهشگر
حوزه تاریخ شفاهی است که در ارتباط با زندگی
و زمانه حسین اسرافیلی ،شاعر کشورمان نوشته
ش��ده اس��ت؛ اثری که رونمای��ی از آن در مرکز
تبادل کتاب ،عالوه بر مخاطبان خاص ،با استقبال
مخاطبان عام کتاب و ادبیات نیز روبهرو ش��د .به
گزارش «وطن امروز» ،مصطفی محدثیخراسانی
از جمل��ه چهرهه��ای حاض��ر در این مراس��م در
س��خنانی با تقدیر از کار ارزش��مند آقای حسین
قرایی در تالیف این کتاب گفت :جای این کتابها
در گس��تره فرهنگ و ادبیات معاصر بویژه انقالب
بش��دت خالی بود ،اگرچه دیر اما در این س��الها
هم اگر این خاطرات ثبت نمیشد آنها را از دست
داده بودیم.
■■نق�ش بیبدی�ل اس�رافیلی در وف�اق میان
شاعران کشور

اگ��ر کم��ی از این مقط��ع عب��ور میکردیم،
بس��یاری از این گنجینهها ی��ا از بین میرفتند یا
نمیتوانستیم آنها را ثبت و ضبط کنیم اما حسین
قرایی با هوشمندی این اتفاق خجسته را رقم زد.
محدثیخراس��انی به کتاب «حوالی روشن صدا»
اش��اره کرد و با بیان اینک��ه نقش عمده کتاب به
زندگی پربار حس��ین اسرافیلی و نقشی که او در
جریان شکلگیری جریان شعر انقالب و پیشبرد
آن طی این چند دهه داش��ته ،برمیگردد ،گفت:
این کتاب دارای ویژگیهای خوبی است و مطالب
آن بس��یار در آینده ارزشمند خواهد بود ،چرا که
حس��ین اس��رافیلی از معدود ش��اعرانی است که
هس��ته اولیه شعر انقالب را در حوزه هنری شکل
داد و از نخس��تین لحظات شکلگیری جریان در
میدان حاضر بود و امیدوارم سایهش��ان مس��تدام
باش��د .به گفته وی ،اس��رافیلی محور وفاق میان
ش��اعران کش��ور در جامعه ادبی است .با شاعران
محسن ش�همیرزادی :نخستین
تئاتر
نشست رس��انهای سیوهفتمین
جش��نواره تئاتر فجر روز گذش��ته ب��ا حضور نادر
قربانیمرند ،دبیر جش��نواره در تاالر مشاهیر تئاتر
شهر برگزار شد .قربانیمرند در ابتدای این نشست با
اشاره به اینکه خودش را بیش از هر چیزی از اهالی
رسانهمیداند،پیرامونسیوهفتمینجشنوارهتئاتر
فجر اظهار داشت :فراخوان امسال ما رویکرد خیلی
متفاوتی نسبت به س��الهای پیش دارد و ممکن
است به اقتضای شرایط ،تغییراتی را داشته باشد اما
فراخوان ما ادامه روند منطقی چند سال اخیر است.
وی زمان آغاز جشنواره تئاتر فجر را از  22بهمنماه
عنوان کرد و بیان داشت :به دلیل همزمانی دهه اول
بهمنماه با ایام فاطمیه ،چند گزینه برای برگزاری
جشنواره در اختیار داش��تیم .همزمانی با سال نو
مس��یحیان باعث ش��د گزینه برگزاری جشنواره
در دیماه از میان برداش��ته ش��ود و ایام دهه فجر
نیز با جش��نواره فیلم فجر همزمان میش��د که با
مشورتهای گوناگون تصمیم گرفتیم همزمان با
جشنواره موسیقی فجر از  22بهمنماه کار را آغاز

عطیه همتی :در یک هفتهای
نگاه
که س��فر بودم قسمتهای
زیادی از س��ریال «پدر» را از دست دادم اما متوجه
ش��دم س��ریال «بهرنگ توفیقی» مخاطبان زیادی
پیدا کرده و هر روز لحظات و سکانسهای مختلف
سریال در فضای مجازی دست به دست میشود و
اظهارنظرهای زیادی در شبکههای اجتماعی درباره
این سریال میش��ود؛ اتفاقی که در سالهای اخیر
تنها برای س��ریالی مانند «پایتخت» افت��اده بود و
به س��بب دنبالهدار بودن ،نمونه دیگری را نمیتوان
کنارش پیدا کرد .به همین خاطر بعد از بازگش��ت
از سفر بالفاصله همه قسمتهای ندیده را به کمک
تلوبیون دیدم تا من نیز در گعده اظهارنظرها حضور
داش��ته باشم .سریال پدر با همه اشکاالتی که دارد،
بعد از مدتها یک «داس��تان عاش��قانه» جذاب را
ای��ن بار با چهرههای تازه به تلویزیون آوردهاس��ت.
چی��زی که تلویزی��ون به آن واقعا احتی��اج دارد اما
کمتر توانس��ته به آن جواب درست بدهد و همین
عاشقانه خود به خود با خودش بیننده میآورد .دیگر
نکته خوب سریال پدر این است که برخالف عادت
همیشگی تلویزیون ،این بار در قصهاش مردان خوب
و تراز میبینیم .مردهایی که زنذلیل نیستند .لوده
توسریخور هم نیستند .قلدر و متحجر هم نیستند
و از همه مهمتر میشود در زندگی به آنها تکیه کرد
و زیر سایهشان زندگی آرامی داشت .از نقدهایی که
درباره این س��ریال خواندهام این بود که شخصیت
اول داس��تان حام��د تهرانی زیادی خوب اس��ت و
ش��اید چنین شخصیتی وجود نداشته باشد و توقع
دختران جوان را باال میبرد .اگر حامد زیادی خوب
هم باشد مشکلی نیست .چه بس��ا آدمهای زیادی
خوب را در نمونههای موفقی داشتیم .رضا صباحی
خانه سبز ،امیرعلی دلشکسته و حتی در نمونههای
خارجی امروزی مانند کاراکتر «جک» در س��ریال
«»This is usک��ه در خ��ود س��ریال نیز اش��اره
میشود که جک به نوع افسانهای خوب است .پس

مقطع از کتاب چند بار خدمت ایشان رسیدیم و
فکر میکردم ش��اید استاد این بخشها را حذف
کند و اما دیدم نه ،ایشان همان اسرافیلیای است
که شعر را به حوزه هنری آورد .من از او به عنوان
راوی صادق ش��عر انقالب یاد میکنم .اسرافیلی
خریدنی نیس��ت و پای عقایدش ایستاده است.
وقت��ی اینگونه میبینم به خ��ود میگویم نباید
اجازه دهم چنین کوه��ی زیر خاک بماند .آنچه
من از استاد اس��رافیلی دیدم و من را ترغیب به
نوش��تن کرد این بود که او دوس��تان بسیاری از
هم��ه طیفها دارد در حالی ک��ه میبینم امروز
عدهای از ش��اعران خطکش��یهایی ب��رای خود
دارند اما افق دید اسرافیلی در انتهای دید است.
■■ریشههایم در انقالبی است که امام بنا کردند

مختلف و گرایشهای مختلف حشر و نشر داشته،
پس چه کسی بهتر از او که بتواند فراز و فرود این
سالها را در حوزه شعر بیان کند؛ حضور مستمر
و فعال او در محافل شعر ،کنگرهها ،شبهای شعر
و ...گنجینهای است که گفتنیهای زیادی در این
کتاب پیرامون آن میبینیم و با رش��د و تکامل و
شکلگیری انجمنها و جشنوارهها آشنا میشویم.

■■عاشقانههای کوتاهی که نقطه عطف کارنامه
اسرافیلی است

حمیدرضا شکارسری ،نویسنده کشورمان نیز
در بخ��ش دیگری از این مراس��م صحبت کرد .او
با تقسیم کتاب «حوالی روشن صدا» به  3بخش
گفت :خواننده ب��ا مطالعه این کتاب ابتدا متوجه
میشود شخصیت حسین اسرافیلی چگونه است
و دوم اینک��ه متوجه میش��ود عالیق ش��عری او
چطور است و سوم زمانه فرهنگی و شعری شاعر
را بخوب��ی درک میکند و وقتی کتاب را میبندد
برای هر سه پاس��خ به دست میآورد .وی با بیان
اینکه در شعرهای اس��رافیلی باید درباره حماسه

صحبت ک��رد ،گفت :محتواهای مربوط به انقالب
اس�لامی ،دفاع مق��دس و مقاوم��ت از فکتهای
موجود در ش��عر او به دست میآید و ما میتوانیم
س��رنخها را از میان مصاحبهها اس��تخراج کنیم.
مصاحبهها سال  95انجام شده و فکر میکنم در
همان سالها رگههایی از نوگرایی و سرودن اشعار
کوتاه عاشقانه توسط استاد داریم که منتشر شده
و بنده در نقد به آن اشاره کردهام که نقطه عطفی
در کارنامه استاد اسرافیلی است.

■■جس�ارت قابل تحسین اس�رافیلی در بیان
عقایدش

حسین قرایی ،نویسنده این کتاب نیز با بیان
اینکه ابتدا دوست داشتم این مطالب را در قالب
یادنامه منتش��ر کنم ،گف��ت :این کتاب مجموعا
 280صفح��ه بود که  80صفحه از آن کم ش��د،
البته این کاستن از کتاب مربوط به نمونه اشعار
و تعاریف دیگران از آقای اسرافیلی بود که آنها را
حذف کرد .من جس��ارت آقای اسرافیلی در ابراز
برخی عقایدش را تحس��ین میکنم .برای چند

دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر فجر:

رویکرد بخش بینالملل معرفی آثار ایرانی به جهان است
کنی��م .وی با تاکید بر اینکه
فراخوان جشنواره امسال ادامه
فراخوانهای سالهای گذشته
اس��ت ،از تغییرات��ی در این
فراخوان خبر داد .قربانیمرند
در ادامه افزود :فراخوان امسال
کمی واقعبینانهتر از س��الهای گذش��ته است و با
توجه به ش��رایط خاص امروز از جمله گس��ترش
تئات��ر خصوصی و افزایش حضور نس��ل جدید در
تئاتر تصمیم گرفتیم جشنواره را به صورت رقابتی
برگزار کنیم .وی با بیان اینکه آسیبشناسیهای
جشنوارههای گذشته ،گروه دبیران جشنواره را به
چند نتیجه مشخص رس��انده ،بیان داشت :ما چه
بخواهی��م و چه نخواهیم قاطب��ه هنرمندان تئاتر
تمای��ل دارند جش��نواره رقابتی باش��د .حتی اگر
دقت کنید بیش��ترین چالش دبیران در گذش��ته

ه��م به این امر بازمیگش��ت
که باعث میش��د در روزهای
منتهی به جشنواره تصمیمات
دیگری را اتخ��اذ کنند .دبیر
س��یوهفتمین جش��نواره
تئاتر فجر همچنی��ن با بیان
اینکه رضایت عمومی یکی از ش��اخصههای مهم
برگزاری جشنواره است ،احترام به همه صنفها و
رش��تهها را از دیگر اولویتهای خ��ود در این دوره
از جشنواره دانس��ت .قربانیمرند با اعالم اینکه در
این دوره از جش��نواره برخالف دورههای پیش��ین
تمام آثار مرورمحور هس��تند و پیش از این تولید
شدهاند ،اظهار داشت :با توجه به مرورمحور بودن
جش��نواره ،ما  2مسؤولیت مهم برگردن خواهیم
داشت؛ نخست آنکه انتخابکننده خوبی باشیم و
دیگر اینکه مراسم خوبی برگزار کنیم .در وجه اول

تحلیلی درباره سریال «پدر» که این روزها مخاطبان را پای تلویزیون نشانده است

احیای حیا

آیا حامد میتواند تلویزیون را نجات دهد؟

هیچ ایرادی ندارد که حامد هم جزو باش��گاه زیادی
خوبها باشد و مخاطب از این زیادی خوبها چیزی
ی��اد بگیرد .اگرچ��ه این تحلیل ما ه��م در روزهای
ابتدایی سریال است و باید قصه جلو برود تا بیشتر
بتوان آن را قضاوت کرد .آنچه میتوان نقطه مهم و
قابل اتکای سریال «پدر» دانست که گمشدهای در
اکثر سریالهای تلویزیونی ما بوده تمرکز سریال روی
«حجب و حیا» است .سریال تمام تالشش آن است
که مناسبات دینی را آنگونه که شریعت فرموده به
نمایش بگذارد و خط و مرزگذاری دقیقی روی روابط
دارد؛ حامد حواسش هست که حدود شرعی را لحاظ
کند ،از ابتدا این خطکشی را دارد و حتی حرمت نگاه
به نامحرم را نیز نگه میدارد ،در بزنگاهی که او هم
دیگر گرایش��ی به «لیال» پیدا کرده است و لیال از او
میخواهد با هم به س��لف بروند و غذا بخورند ،هم
باز میگوید اعتقاداتی دارد که به آنها پایبند است و
تا نامحرم هستند مطابق با آن اعتقادات این رفت و
آمدها قابل قبول نیست! اعتقاداتی که لیال بهخاطر
آنها جذب حامد ش��ده است و اتفاقا مخاطب هم از

او میپذیرد .از نکات مثبت این س��ریال میتوان به
فضای دانشجویی آن اشاره کرد .فضایی که میتواند
بس��تر اتفاقات مهمی در زندگی مانند ازدواج باشد.
فضایی که حامد تنها با منش و اخالق و اعتقاداتش
توانس��ته آن را تح��ت تاثیر خود قرار ده��د .ازدواج
دانش��جویی حامد و لیال و تح��ت تاثیر قرار گرفتن
لیال از حام��د میتواند به عنوان یک م��دل ازدواج
دانش��جویی جذاب و مورد تایید حتی در مخالفت
با تفکیک جنس��یتی دانشگاهها باش��د و همزمان
روی پایی��ن آوردن س��ن ازدواج تاکید کند .حامد
پس��ر مذهبی است که در اصطالح میتوان او را به
گروه حزباللهیها نس��بت داد و میتواند نماینده
مردمی باش��د ک��ه مخاطب این ش��خصیت را در
تلویزیون کمتر دیده و چی��ز زیادی از او نمیداند،
تصوری از عاشقیکردنهایش ندارد ،ابراز محبتش
را نمیشناس��د و حامد یک تنه میتواند این تصور
خشک و اتوکشیده را به هم بریزد .اما سریال پدر تا
اینجای کار نقاط ضعف و منفی گل درشتی دارد.
در روزهای اخیر اشرافیستیزی بحث بسیار جدی

حسین اسرافیلی هم در پایان این مراسم ابراز
داشت :اگر برای مش��فق کاشانی ،قیصر ،سلمان
هراتی و بزرگواران دیگری نیز این تاریخ شفاهی،
ثبت و ضبط میش��د بس��یار میتوانست ماندگار
شود .آقای قرایی نام کتاب را به من سپرد و گفت
نام��ی را انتخاب کن .من نی��ز برای اینکه مطالب
شفاف و روشن بیان شده و گفتوگوها صریح بوده
این نام را معرفی کردم اما اگر در این کتاب نظری
درباره کس��ی دادهام شخصیت شعریاش را جدا
و معیش��ت و زندگیاش را نیز جداگانه دیدهام و
تعمیم به تمام زندگیاش ندادهام .در هیچ گروه و
حزبی فعالیت نداشتم و همیشه سعی کردم با همه
رابطه خوبی داشته باشم؛ تالشم بر این بود با تفکر
سال  57زندگی کنم ،با همان تفکر نیز زندگیام را
ادامه دادم ،چون حس کردم ریشههایم در انقالبی
است که امام به جریان انداختند و در روح و جان
ما دمیدند که اگر به فراموشی سپرده شود در اصل
ما هویت خود را فراموش کردهایم .من سعی کردم
در شعر معاصر و مصاحبههایم این هویت سال 57
منعکس شود.
انتخابها دیگر بر اساس بازبینی فیلم تئاتر نبوده
و گروه��ی برای بازبینی نمایش حضور دارند و در
وجه دوم نیز اولویت باالیی برای پیوست تشریفاتی
و نه تجمالتی جشنواره قائل بودهایم ،چرا که فشار
کاری باعث ش��ده اس��ت عمدتا مدیران از جشن
بودن جش��نواره فج��ر غافل ش��وند .قربانیمرند
درباره نکوداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
و اختصاص بخش وی��ژهای به این موضوع ،اظهار
داش��ت :تالش داریم در همه بخشه��ا آثاری با
بهترین کیفیت انتخاب ش��وند ،این روح انقالب
اس�لامی اس��ت که در آث��ار متجلی میش��ود و
انقالب اسالمی تنها به یک بخش محدود نخواهد
شد .وی با بیان اینکه بودجه جشنواره تئاتر فجر
نس��بت به س��ال گذش��ته تغییری نکرده است،
جدای��ی بخش ملی با بخش بینالملل را نیازمند
بررسی کارشناسانه دانست که در آیندهای نزدیک
امکانپذیر نیس��ت .وی همچنی��ن رویکرد بخش
بینالملل را معرفی آثار ایرانی به جهان دانست و
بیان داشت که هدف بخش بینالملل صرفا آمد و
شد چند گروه خارجی نخواهد بود.
اس��ت و تبدیل به مطالبات مردمی شدهاست .اما
منش و خانه و زندگی بیش از حد اشرافی خانواده
این روزها بدجوری توی ذوق میزند .بس��یاری از
مذهبیهایی از این دست با وجود ثروتی که دارند
ترجیح میدهند سادهتر زندگی کنند و بیشتر شبیه
مردم عادی باش��ند تا مانند اشرافیهایی که ظاهر
کامال مذهبی دارند .مادرانگی لعیا زنگنه در نقش
ش��ریفه ،مادر حامد تا اینجای کار اصال در نیامده،
تکیهکالمهایش و مواجههاش با حامد تصنعی است
و حتی پوش��ش او در اجتماع بویژه آرایش بیش از
اندازه صورتش از تیپ و منش زنانی با این س��بک
و س��یاق کامال دور اس��ت و حت��ی میتوان گفت
طبق��های که حامد به آن تعلق دارد ظاهر این نوع
زنان را برای یک مادر مذهبی و معتقد نمیپسندد.
حامد زیادی مردمگریز است .تفریحاتش مشخص
نیس��ت .ش��ادی ندارد و به جای آنکه ش��بیه یک
پسر دانشجوی درسخوان فعال عمل کند ،خلق و
خوی مردان میانس��ال را دارد؛ اگرچه هنوز ابتدای
راه هستیم و همه ابعاد شخصیت حامد به ما نشان
داده نشدهاست .پیش از دیدن سریال همه درباره
صحنه بیرون پریدن حامد از پنجره حرف میزدند.
با گذشت چند قس��مت از این صحنه برایم سوال
اس��ت چرا دلیل قانعکنن��دهای از زبان حامد برای
این کارش نمیش��نویم .چرا این موضوع رها شد و
سازندگان به این موضوع فکر نکردند که باید برای
این کار حام��د به مخاطب توضیح بدهند؟ اگرچه
عدهای معتقدند این کار حربه تبلیغاتی سازندگان
بود تا کس��انی که این س��ریال را نمیبینند با این
صحنه س��ریال را بشناس��ند و به جمع مخاطبان
اضافه ش��وند .با این حال س��ریال پ��در در جذب
بیننده موفق بوده و میتواند داستان عاشقانه جالبی
داشته باشد که شبیه قصههای تکراری و تیپهای
کلیشهای دلنوازانگونه که در زمان خودش محبوب
بود نباش��د .اما باید دید حام��د میتواند این کار را
انجام دهد و تلویزیون را از کلیشه برهاند؟

مدیر مجمع نوش��تافزار ایرانی  -اسالمی
از بررس��ی ب��رای ایجاد بازاره��ای جدید برای
عرضه نوش��تافزار بومی خب��ر داد .به گزارش
تسنیم ،سعید حسینی ،مدیر مجمع نوشتافزار
ایرانی ـ اسالمی در ارتباط با ظرفیتهای موجود
در ای��ن عرصه برای صادرات نوش��تافزارهای
ایرانی  -اس�لامی ،گفت :ما االن به توانمندی
ص��ادرات این کاالها رس��یدهایم و این موضوع
از سال گذش��ته برایمان جدیتر شده است.
بعضی از بازارها به عنوان بازار هدف شناسایی
شدهاند ،مث ً
ال موضوعاتی مانند زبان ،مقاومت،
کشورهای همسایه و ...میتواند فصل مشترکی
برای آغاز این همکاری باشد .ما این موارد را به
عنوان آغاز صادرات نوشتافزار ایرانی  -اسالمی
در نظ��ر گرفتهایم و حتی تحقی��ق در برخی
بازاره��ا را نیز آغاز کردهایم .به عنوان نمونه ،در
کشورهای عراق و لبنان این بررسیها در حال
انجام است .مواردی به صورت جزئی انجام شده
اما امیدواریم امسال این اتفاق جدیتر رخ دهد.
در کنار صادرات به فکر فرهنگسازی استفاده
از این کاالها در کش��ورهای هدف نیز هستیم
و قصد داریم همانطور که این جریان در ایران
ش��کل گرفته در کشورهای هدف نیز از سوی
نیروهای بومی شکل بگیرد .در حوزه بینالملل
نی��ز عمدتاً طرحهای غربی قالب هس��تند؛ در
تالش هستیم که این فضا شکسته شود .شاید
الزم نباش��د در همه جا ما صادرکننده باشیم،
بلکه میخواهیم تجربه خودم��ان را منتقل و
این گفتمان را ایجاد کنیم .به عنوان نمونه در
کشور لبنان امس��ال یک تولیدکننده وارد این
حوزه ش��ده و با تصاویر شهدای حزباهلل اقدام
به تولید نوشتافزار میکند .این مساله نیز برای
ما موضوعیت دارد.
موسیقی

اعالم آمادگی دفتر موسیقی برای
صدور مجوز کنسرتهای رایگان

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ
و ارشاد اس�لامی برای صدور
مج��وز کنس��رتهای رایگان
در حمای��ت از جامعه و مردم
اعالم آمادگی کرد .به گزارش
«وطنام��روز» ،به دنبال اع�لام آمادگی برخی
هنرمندان موسیقی برای برگزاری کنسرتهای
موس��یقی رای��گان ب��ه منظ��ور امیدافزایی و
نشاطبخشی در میان قشرهای مختلف جامعه،
دفتر موس��یقی نیز همگام با این حرکت ،برای
صدور مجوز این نوع کنس��رتها اعالم آمادگی
کرد .پ��س از لغو برخی رویداده��ای هنری در
راستای همراهی با مردم در مشکالت معیشتی،
حاال برخی هنرمندان پیشنهاد اجرای کنسرت
رایگان برای بهتر کردن حال مردم در این شرایط
اقتص��ادی را مطرح و اعالم آمادگی کردهاند که
میتوان به نامهایی همچون «شهرام شکوهی» و
«همایون شجریان» اشاره کرد .حاال باید منتظر
بود و دید هنرمندان کش��ورمان نسبت به این
اعالم آمادگی وزارت ارشاد برای برگزاری برنامه
رایگان ،چه واکنشی خواهند داشت.
سینمایجهان

ساخت مقدمهای بر سریال «»۲۴

تهیهکنندگان سریال «»۲۴
اع�لام کردن��د قص��د دارند
مقدمهای بر س��ریال «»۲۴
بسازند .به گزارش مهر به نقل
از ایندی وای��ر ،پیشمقدمه
« »۲۴که کیفر ساترلند در آن حضور نخواهد
داش��ت ،یکی از پروژههایی است که بر مبنای
سریال پرطرفدار « »۲۴جلوی دوربین میرود.
یک ماه پیش اعالم شد تهیهکنندگان سریال
« »۲۴یعن��ی هاوارد گردون ،جوئل س��ارناو و
رابرت کوچران قصد دارند یک نس��خه جدید
از س��ریال « »۲۴را بس��ازند ،حاال رسما اعالم
شده یک پیشمقدمه بر سریال «»۲۴با حضور
ج��ک باوئر جوان و درباره زمانی که او تازه وارد
دنیای سیتییو میشود ،ساخته میشود .این
س��ریال جدید به تهیهکنندگان اجازه میدهد
تا ش��خصیت محبوب جک باوئر را که در همه
فصلهای سریال کیفر ساترلند بازیگر آن بود،
دوباره به قاب تلویزیون برگردانند .البته طبیعی
است که کیفر ساترلند نمیتواند در نقش جک
باوئر جوان ظاهر ش��ود و این نقش باید توسط
فرد دیگری ایفا ش��ود .سریال جدید « »۲۴باز
هم از  ۲۴اپیزود تشکیل میشود .پیشمقدمه
« »۲۴یکی از  2نس��خهای اس��ت که کمپانی
فاکس قصد دارد روی آنتن بفرستد .گفته شده
یک فصل جدید با بازی جرمی دانر درباره یک
بازرس زن نیز در دست تهیه است.

