
گزارش
سالم فرمانده: سالم به حقیقت

سرود "ســام فرمانده" هم از آن شگفتی های بی نظیر 
نخســتین بهار از آغازین قرن جدیدی است که انگار  از 
دل خیل عظیمــی از فریاد و فغان های برآمده از انتظار 
و عطش و آتش ســربرآورده باشــد، قرنی که از آن به 
نام قرن تغییر معادالت جهانی، به نفع اســتقرار حق و 
پیروزی مستضعفین بر مستکبرین باید نام برد و اینک؛ 
انــگار باید این ســرود را از الطــاف و عنایات خاصه ی 
حضرت حجت ابن الحســن العسگری "عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف" دانست که در این شوره زار سرگشتگی و 
حیرت و حیرانی، سر از جان و تن و روح و روان فرزندان 
پاک "دیار عاشقان" برآورده است؛ نسلی که از آن به " 
دهه نودی ها" نام برده می شــود؛ نسلی که هنوز، آفات 
شیطانی، باطن پاک و فطرت الهی شان را نیالوده است.

نگارنده؛ بدون هیچ واهمه ای از زخم زبان و ســرزنش 
ها و قضاوت هایی که احتماال گریبان این یادداشــت را 
هم بگیرد و تنها از ســر دغدغه و تکلیف، بر خود الزم 
دانســتم، در مقام دفاع تمام قــد از این اثر زالل، چند 
نکته ای را متذکر شــوم، اثری که بارها و بارها و در هر 
بار از زمزمه ها و باز شنوی هایش، دل به نسیم آسمانی 
اش سپرده و همپای کودکان پاک سیرت، اشک شوق 
توام با حســی از وصال و فراق ریخته ام، راز ماندگاری 
این اثر به غایت دل پذیر و اثرگذار را باید در پرداختی 
بــه دور از هیاهو، با عزمی سرشــار از دل و دلدادگی 
جســتجو کرد، همواره این گونه بوده اســت؛ هر زمان 
که یک کار فرهنگی تاثیرگذار در حال شــکل گرفتن 
بوده اســت، برای اراده و عزم بی تکلفانه اش، پشتوانه 
ی گرانســنگی از عنایات خداوند باریتعالی و حضرات 

معصومین )ع( با جوششی مردمی را شاهد هستیم.
شور حماسی باوصفی در زیر الیه های این اثر، همراه 
با حزن شیرین شــورانگیزی در الیه های رویی آن می 
توان دید که البته این نیز به واسطه ی پیوند قلبی بین 
امام زمان )عج( و کودکان پاک سرشــت حاصل شده 
است، این اثر به یمن اخاص جاری در آن، جریان ساز 
می شــود، از به هنگام ترین کارهایی است که توانسته 
تمام نســل ها را به میدان بیاورد، گفتمان جدیدی از 
نسل جدیدی که حاال دیگر باید از آن به عنوان "سرود 
ملی دهه نودی ها" باید نــام برد، از لحاظ فنی )کام 
و موســیقی( هیچ ادعایی ندارد و اساســا آثاری از این 
دســت، نیازی به رخ کشیدن فرم نداشته، بلکه اتفاقا با 
خرق تکنیک اســت که جوهره اصیل آن دست یافتنی 
می شود و حسی که به ویژه در این اثر در جریان بوده، 
مجالی برای پرواز روح در بیکرانی روح و روان نسل های 
تشــنه حق و حقیقت و زیبایی است" به رغم مدعیانی 

که منع عشق کنند..."
و بار دیگر، جنود شــیطانی، با تجهیز رسانه های معاند 
خارجی و داخلی، با ایجاد جنگ روانی و به مدد تحلیل 
های عوامانه، سعی در ایجاد فضایی دو قطبی و شکاف 
بین نســل ها کــرده  و در هربار و به هــر هنگامه ی 
برخاســتن طنین مهدوی و ترنم الهی این سرود، دچار 
دل پیچه و خشــم شده اســت و مگر نه این است که 
دونان، همواره افکار شیطانی شان را در نصف النهار مبدا 
 ،"BBC"  ،"قبله آمالشان یعنی؛ "اینترنشنال سعودی
"من و تو" و گســتره شــوم صهیونیسم داعش پرور و 
امپریالیســم جهانی نشخوار می کنند و خشمگینامه و 
هراسناک در تاش برای بی ارزش کردن این اثر فطرت 
نهاد در نزد نســل غیور هستند که البته مدد و نصرت 
الهی همــواره با حق و حقیقت اســت" . . . و مکروا و 

مکراهلل و اهلل خیر الماکرین"
این اثــر؛ محملی برای بــه چالش کشــیدن همگان 
می شــود و انگار میزان الحــراره جامعه ی ملتهبی که 
اینک دارد بــه افق دیگری از روشــنایی  عزیمت می 
کند تا در پرتو حقیقت یاب آن بســیاری از کســان از 
ناکسان تمیز داده شــوند، این اثر را نمی توان با هیچ 
معیار و ترازویی تحلیل کرد و چه بســا تنها کسانی که 
قادر به فهم و درک آن هســتند، خود همین کودکان 
باشــند، به هنگامه ای که این سرود، دیگر دارد تبدیل 
به " اســتغاثه جمعی" تمامی نســل ها می شود و در 
تمام نقطه هــای جغرافیایی جهان، از زبان عاشــقان 
و منتظــران حضــرت همخوانی می گــردد؛ عده ای 
در داخــل، در تاش اند، تا تخم یــاس، دل مردگی و 
ناامیدی را در دل نســل های نوپا بکارند و در وانفسای 
دنیاطلبــی، خود محــوری و منفعت بــاوری که البته 
فرســنگها از فطرت پاک این نســل به دور است، دور 
باطلی را بنا کنند و شوربختانه، در زمین جهل و عناد، 
علــف هرز بیچارگی، واماندگــی و درمانگی درو کنند، 
چگونه اســت؛ برای عده ای، زمزمه ترانه های موهوم و 
شیطانی برخی اشــخاص معلوم الحال توسط کودکان، 
ایجــاد نگرانی نمی کند، اما همخوانی با این ســرود با 

تعابیر خصمانه، خطرناک قلمداد می شود؟!
این اثر، حاال دیگر می رود تــا قابلیت های اعجاب آور 
خــود را در بازآفرینی های جدید دیگری که به زبان ها 
و لهجه هــای مختلفی در حال باز تولید هســتند، به 
نمایــش بگذارد و زمزمه ها و همخوانی های عاشــقانه 
دیگری را در گســتره جغرافیای پهنــاوری در جهان 
منتظر رقــم بزند و این البته به واســطه ظرفیت های 
موســیقایی و ارجاعات معنوی و الهی سرشاری است 

که در لحظه لحظه این اثر موجود است.
"یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب

کز هر زبان که که می شنوم، نامکرر است"
و اینک انقاب، نظام مقدس اسامی و ایران سربلند و 
ســرافراز، به عنوان طایه دار فرهنگ مهدویت،  بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند شــناخت نســل ها و زمانه 
اســت و نیز پیدا کــردن زبان ویژه ای کــه به فطرت 
آنان نزدیک باشــد، برای تولید آثاری شورآفرین، شوق 
انگیز، هویــت بخش و امیدآفرین و خــدا را چه دیده 
ایم؛ شــاید این کودکان )دهه نودی ها( تا چند ســال 
دیگر به جوانان رشــید، برومند، شجاع و آماده قیامی، 
برای سربازی حضرت بقیه اهلل االعظم" عجل اهلل تعالی 
فرجه الشــریف" تبدیل بشوند، برای اهتزاز پرچم حق 
و حقیقــت؛ برای ســاختن جهانی سرشــار از عدل و   
امنیت" الیس الصبح قریب" پایان ســخن؛ قلب ها در 
تســخیر فضیلت ها و مهربانی هاست؛ برای رسیدن به 
جهانی زیبا، عاری از خشونت و جنگ، همراه با صلحی 
که امام زمان )عج( آن را به عالمیان هدیه خواهد داد.

"در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد"

یادداشت

مسعود فراستی در نشســت سیر و تحول رسانه ای انقاب 
اسامی به سواالت حاضران درباره فیلم عنکبوت مقدس و 

جایزه این فیلم در جشنواره فیلم کن پاسخ داد.
مســعود فراســتی منتقدسینما در نشست ســیر و تحول 
رســانه ای انقاب اســامی که به مناســبت چهلمین روز 
درگذشــت نادر طالب زاده در شــهر زنجان برگزار شد، به 
ســواالت حاضران در مورد فیلم عنکبوت مقدس و جایزه 

این فیلم در جشنواره فیلم کن پاسخ داد.
فراســتی در بخشی از این نشســت درباره ی واکنش ها به 
فیلــم عنکبوت مقــدس گفت: »یک بار گفتــم اینجا هم 
می گویــم؛ این اثر اصًا فیلم نیســت. این یک اثر مفلوک، 
حقیر، بی وطن و بی همه چیز اســت. پــس غلط کرده که 
بتواند به امام رضا توهین کند. اصًا در این حد نیســت. از 

این رو این اندازه حساسیت هم نیاز نبود.«
وی در پاسخ  به سوال یکی از حاضران که واکنش وجدان 
جمعی را به او متذکر شد، در پاسخ گفت: »وجدان جمعی 

آبادان است نه جشنواره فیلم کن.«
این منتقد سینما گفت: بعد از چهار دهه هنوز به سینمایی 
نرســیده ایم که بتوانیم بگوییم سینمای ما سینمای مردم 
و انقاب اســت و سینما نداریم و فقط چندین فیلم خوب 
وجود دارد که عمدتاً راجع به جنگ است، همانند مجموعه 
روایت فتــح، دیدبان، مهاجــر و... که خوشــبختانه فیلم 
»موقعیــت مهدی« که بوی آوینی و روایت فتح را می دهد 
نیز جزو فیلم های خــوب بود. وی تصریح کرد: ما در هیچ 
زمینه ای فرهنگ نقد نداریــم و همین فرهنگ ما را عقب 
انداخته اســت و هنوز در گام های اولیه و در حال آزمون و 
خطا هستیم. فراســتی با انتقاد از اینکه این آزمون و خطا 
همچنان در سینمای ما ادامه دارد و بها ندادن به نقدهای 

سینمایی از دیگر مشکات ماست، افزود: متاسفانه فرهنگ 
نقد در بحث سیاست، اقتصاد و هنر را برنمی تابیم و همین 
موضوع موجب عقب ماندگی ما می شــود، چرا که چیزی 

بیرون از نقد اتفاق نمی افتد.
مترجم و منتقد ســینما ادامه داد: فرمانده هان شــاخص 
در جنگ بســیار داریم ما افــرادی داریم که می خواهیم با 
آنها زندگی کنیم و فیلم ســاز با خودآگاه و ناخودآگاه این 
شخصیت مانوس می شــود و همین موجب می شود تا آن 
شخصیت فرم بگیرد و به همان میزان می توان کاراکتر را به 
نمایــش درآورد. وی افزود: هیچ چیزی بیرون از نقد اتفاق 
نمی افتد و پرســش و نقد باید کرد تا بتوان قدم برداشــت 

وگرنه در این دایره بســته گفتمان فرهنگی درجا خواهیم 
زد، امروز بی خود نگوییم وضعیت ما خوب اســت، وضعیت 

ما در فرهنگ بد است.
سردبیر مجله فرم و نقد با بیان اینکه در حال تکرار گذشته 
هستیم؛ البته گذشته را نمی توانیم تکرار کنیم، بلکه از آن 
عقب می رویم، گفت: نادر طالب زاده پیش از اینکه هنرمند 
باشد،  آدم سیاسی حرفه ای با رسانه بود و هیچ  کسی اندازه 

نادر طالب زاده آدم رسانه ای انقاب ما نبود.
وی افــزود: ما تا محفل هایی را نداشــته باشــیم که بحث 
نظری در آن باشــد و آرام آرام با زحمت اینها بارور شوند 
به جایی نخواهیم رســید، ما آدم اساســی داریم، اما اینها 

دستشان به جایی بند نیست.
فراستی گفت: من همینجا پیشنهاد می کنم که در زنجان 
یک گروه مستندســازی از افرادی که عاقه مند و وارد به 
کار هستند تشکیل شــود و وزیر هم بیاید از شما حمایت 
کنــد، اما برای راه اندازی این گروه باید محفل های هفتگی 
داشته باشــید و در آن مستندهای خوب جهان و ایران از 

جمله نادر را ببینید.
ایــن منتقد ســینما درباره واکنش ها بــه فیلم »عنکبوت 
مقــدس« گفت: من یکبار گفتم اینجــا هم می گویم، این 
اصا فیلم نیســت، که به آن جبهه می گیرید، این یک اثر 
مفلوک، حقیر بی همه چیز و بی وطن و غلط اســت، پس 
اصا غلط کرده بتواند به امام رضا توهین کند، اصا در این 

حد نیست، از این رو این اندازه حساسیت نیز نیاز نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان زنجان نیز در این 
برنامــه گفت: نادر طالب زاده پرورش یافته مســجد بود و 
پرچم مبــارزه با ظلم را در عرصه هنر برداشــت و بعد از 
شــهید آوینی کســی همچون طالب زاده وارد این عرصه 

نشده بود.
امراهلل حســنی افزود: با درگذشت مرحوم طالب زاده خا 
بزرگــی را در عرصه مبارزه با ظلم در حوزه فرهنگ و هنر 
شاهد خواهیم بود و امیدواریم این خا با حضور هنرمندان 
ارزشی جبران شــود. وی با بیان اینکه افول امریکا زمانی 
آغاز شــد که خود را در برابر انقاب اســامی ایران دید، 
افزود: به گفته مرحوم طالب زاده با پیروزی انقاب اسامی 
به دست امام راحل هراس بزرگی در دل دشمن ایجاد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان زنجان گفت: 
افرادی همچون نادر طالب زاده برنامه افق نو را راه اندازی 

کرد و در حوزه رسانه نیز کارهای خوبی انجام شد.
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مسعود فراستی: 

توحید کنعانی»عنکبوت مقدس« مفلوک، حقیر، بی وطن و بی همه چیز است
کارشناس سینما

در ســال های اخیر، تکلیف پخش چند ســریال تلویزیونی با وجود صرف بودجه 
هنگفت و به پایان رســیدن مراحل تولید، همچنان نامعلوم مانده و پخش برخی 
از این ســریال ها که شــاید تاریخ مصرفشان دیگر گذشــته باشد، چندین بار به 

تعویق افتاده است.
ایســنا در گزارش پیش رو نام ســریال های تلویزیونی را یادآور شده است که با 
وجود اینکه چند ســال از ساختشان می گذرد و از سوی کارگردان های شناخته 
شــده ای همچون کمال تبریزی، کیانوش عیاری، بهروز افخمی و ... ساخته شده، 
اما هر کدام به دالیلی هنوز اجازه پخش نیافته  است. برخی نیز پس از پخش چند 
قسمت اول به کلی از کنداکتور تلویزیون حذف و دیگر رنگ آنتن را به خود ندید.
اغلب این ســریال ها یا به خاطر حاشیه هایی که  درگیرش شده اند، یا سانسور و 

یا مشکاتی در هنگام ساخت، به انزوا کشیده شده  و از پخش دور مانده  است.
این در حالی است که برای ساخت هر سریال در تلویزیون بودجه نسبتا زیادی از 
بیت المال هزینه می شود؛ به ویژه سریال های تاریخی و پربازیگر که هزینه های 

بیشتری را روی دست سازمان و سازندگانش می گذارد.
عاوه بر این ها، برای ســاخت هر کدام از این ســریال ها گاه صدها نفر پشت و 
جلوی دوربین شبانه روز برای چندین ماه و گاه چند سال زحمت کشیده اند؛ به 
امید اینکه روزی نتیجه زحمتشان که همان پخش سریال از آنتن سراسری است 
را به تماشــا بنشینند. در ادامه این گزارش، با چند سریال که هنوز شانس دیده 

شدن نیافته اند، آشنا می شوید:

»سرزمین مادری«
»ســرزمین مادری« با نام اولیه »سرزمین کهن«، یک مجموعه تلویزیونی ایرانی 
به کارگردانی کمال تبریزی اســت. این سریال به بررسی وقایع سیاسی ایران از 
سال ۱۳۲۰ خورشیدی تا پیروزی انقاب اسامی در بستر زندگی پسری نوجوان  
می پردازد. ســریال تاریخی سرزمین کهن در سال ۱۳۹۲ به روی آنتن تلویزیون 
رفت اما پس از پخش تنها چهار قســمت به دلیل آنچه توهین به ایل بختیاری 

تلقی شد، متوقف شد و پس از آن هم هرگز به آنتن نرسید.
حاشــیه های ســریال تبریزی در آن زمان آنقدر باال گرفت که ســید عزت اهلل 
ضرغامی، رییس وقت ســازمان صداوســیما را به پوشیدن لباس قوم بختیاری و 
سفر به این مناطق وادار کرد. چند مدیر وقت در صداوسیما برکنار شدند اما قائله 
سرزمین کهن ختم به خیر نشد و تنها راه حل حذف از آنتن تشخیص داده شد. 
در این سال ها با آمدن هر کدام از روسای جدید سازمان صداوسیما، تاش هایی 
مبنی بر پخش سریال صورت گرفت؛ حتی یک پژوهشگر تاریخ بختیاری با حضور 
در یک برنامه تلویزیونی اینگونه اظهار کرد که ما بختیاری ها زود قضاوت کردیم و 
فقط چند قسمت از این سریال را دیدیم در حالی که قهرمان داستان شخصیتی لر 
و بختیاری است و گفته اند اواسط داستان از این قوم ایرانی خیلی تعریف و تمجید 
می شود. این پژوهشگر همچنین عنوان کرد که قرار است چند تن از بزرگان قوم 
بختیاری سریال »سرزمین مادری« را تا انتها تماشا کنند و با مذاکره آنان با صدا 
و سیما این سریال به پخش برسد. اما از این اظهارات هم حدود سه سال می گذرد 
و هنوز گره کور سریال کمال تبریزی باز نشده است. »سرزمین مادری« از جمله 
پروژه های پربازیگر و پرهزینه صداوســیما محسوب می شود و بازیگران شناخته 
شده ای همچون: شهاب حسینی، نیکی کریمی، محمدرضا فروتن، محسن تنابنده 

و مرحوم پرویز پورحسینی در آن ایفای نقش کرده اند.

»۸۷ متر«
ســریال »۸۷ متر« ســاخته کیانوش عیــاری که حدود پنج ســال از تولیدش 

می گذرد، یکی از سریال هایی است که هنوز رنگ آنتن را به خود ندیده است!
مرداد ماه ســال گذشته در صفحه رسمی ســریال گفته شد که قرار است »۸۷ 
متر« به پخش برسد اما در نهایت شبکه یک سریال »افرا« ساخته بهرنگ توفیقی 
را به جای ساخته عیاری روانه آنتن کرد. عیاری سال گذشته در گفت و گو با یک 
نشــریه سینمایی اظهار کرده بود که صداوسیما از او خواسته صحنه های مربوط 
به گربه را از ســریالش حذف کند. عیاری در بخشی از صحبت هایش گفته بود، 
»مــن می خواهم پیش آقای جبلی )رییس صداوســیما( بروم و این را بگویم که 

گربه مثل سگ نیست تا مثا بگویید از نظر شریعت مشکلی برای تلویزیون ایجاد 
می کند. همه جای ایران پر از گربه است ...«

در پی این اظهارات، شــبکه یک سیما نیز در پاسخی چنین گفته بود: »برخاف 
ادعای آقای عیاری، ســابقه پخش ســریال های مختلف از تلویزیون حاکی از آن 
است که نشان دادن عادی برخی حیوانات مانند گربه و پرندگان در آثار نمایشی 
محل اشــکال و حذف نیســت، بلکه نمایش تصاویر مکرر، غیرضروری و نابجا در 
صحنه هایی از ســریال برای نشــان دادن رفت و آمد حیوانات در محیط خانه از 
ســوی بازبین تذکر داده شده اســت و برخی تصاویر مانند غذا دادن به گربه در 
ســریال از سوی بازبین ایراد گرفته نشده و صرفا تصاویر مکرر، محل اشکال بوده 
است.« اما در نهایت پس از حاشیه ها و به رغم تغییر معاون و مدیران سیما، هنوز 

خبری از پخش سریال »۸۷ متر« نیست.
ســریال »۸۷ متر« به تهیه کنندگی و کارگردانــی کیانوش عیاری برای پخش 
از شبکه اول ساخته شده اســت. علی دهکردی، مهران رجبی، شهین تسلیمی، 
فریده ســپاه منصور، محمد بحرانی، داریوش کاردان، زنــده یاد علی انصاریان، 
حسین ســلیمانی، فریبا کامران، دیبا زاهدی، ملیکا نصیری و ... از بازیگران این 
ســریال هستند. در خاصه داســتان »۸۷ متر« آمده است: علیرضا پوردوانی به 
همراه همســر، دو دختر و پسرش خانه ای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری 
خریداری می کنند اما روز اسباب کشی متوجه می شوند که خانه به فرد دیگری 
به نام محســن خلیلی فروخته شــده است. محســن به همراه پسر، همسر و دو 
دخترش صبح زودتر از پوردوانی ها به خانه رســیده اند و وسایلشــان را در خانه 
گذاشته اند اما با رسیدن خانواده پوردوانی ماجرای کاه برداری مشخص می شود.

»رعد وبرق«
ســریال »رعد و برق« یکی دیگر از سریال های تلویزیونی است که پس از پخش 

قسمت اول، از تلویزیون حذف شد.
پخش این ســریال که قرار بود سال قبل انجام شود، چند بار توسط تلویزیون به 
تعویق افتاد و در نهایت هم به کلی از کنداکتور تلویزیون محو شد. این مجموعه 
قرار بود ماه رمضان ســال قبل، از شبکه پنج سیما پخش شود اما پس از پخش 
یک قسمت، با بدقولی های مکرر از آنتن حذف شد و سریالی خارجی را جایگزین 

آن کردند.
ســازندگان و مسئوالن شــبکه پنج هر کدام اظهارات متفاوتی درباره دالیل این 

تاخیر داشته و تقصیر را از جانب خود نمی دانستند.
بهروز افخمی با انداختن توپ به زمین صداوســیما درباره ســریال »رعد و برق« 
گفته بود: »بی توجهی مدیریت شبکه ۵ سیما به انتظارات مردم و حرف های من، 
باعث دلسردی شد و تصمیم گرفتم کیفیت کارم را فدای مدیریت شبکه ۵ سیما 
نکنم. ابتدا ســعی کردیم سریال را بعد از پخش یک قسمت به موقع آماده کنیم 
به همین دلیل از مدیریت شــبکه ۵ درخواست کردم یک روز دوباره قسمت اول 
را پخش کند تا قســمت دوم آماده شــود اما بدون توجه به حرف های ما سریال 

دیگری جایگزین شد.«
شــبکه پنج نیز در پاسخ به اظهارات افخمی عنوان کرد که قرار بوده سازندگان، 
ســریال »رعد و برق« را برای ماه رمضان سال ۱۳۹۹ تحویل شبکه دهند اما در 
نهایت اعام کرده اند که در ماه رمضان ۱۴۰۰ آماده پخش می شــود. اما پس از 
پخش قســمت اول بهروز افخمی نسبت به تحویل بقیه قسمت ها ابراز بی میلی 
کرده و شــبکه پنج ناچار شده سریال تکرای »شکرانه« و سریال چینی »با هم« 
را در ماه رمضان سال گذشته به روی آنتن ببرد. سریال »رعد و برق« روایتی از 

مناطقی است که نوروز سال ۹۸ درگیر سیل شدند.
شــهرام قائدی، محمد فیلی، مهران رجبی، مختار ســائقی شهین تسلیمی، سام 
کبودوند، تورج فرامرزیان، مهدی زمین  پرداز، ابراهیم امیرخانی، مزدک رستمی، 
مریم عبادی، غامعلی رضایی، مجید درســتی، ابراهیم یوســفی، حامد محمد 
خانی، ویدا موســوی، سپیده موســوی و ... از جمله بازیگرانی هستند که در این 

سریال ایفای نقش می کنند.

»کتونی زرنگی«
ســریال  »کتونــی زرنگی« بــه کارگردانی علــی ماقلی پور هم یکــی دیگر از 
ســریال های توقیفی تلویزیون است که قرار بود سه سال پیش پخش شود اما به 
دلیل آنچه از سوی شبکه سه سیما »خطای فاحش کارگردان« عنوان شد، پیش 

از پخش متوقف شد. 
دو ماه پیش ماقلی پور متنی را منتشر و خواستار تشکیل کمپینی برای پیگیری 
ماجرای این ســریال شد. این کارگردان در این متن اشاره کرده بود که با وجود 
نظارت بســیار تلویزیون بر ساخت این سریال و رضایت مدیران از آن، پس از دو 

سال هنوز این سریال به پخش نرسیده است. 
ماقلی پور در بخشی از صحبت هایش آورده بود: »گروه سازنده مدتهاست سریال 
را آماده و تحویل ســازمان صداوسیما داده و حتی جهت احتیاط خودسانسوری 
هم کرده تا از منظر هر ناظری بدون اصطکاک به نظر بیاید.« بازیگران این سریال 
عبارتند از: هدایت هاشمی، افســانه چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، 
جواد پورزند، شــاپور کلهر، با معرفی زوج علیرضا جعفری و مصطفی ساسانی، با 
حضور محمود جعفری و امیرحســین صدیق، با هنرمندی برزو ارجمند و سحر 

ولدبیگی و بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی.
در خاصه داســتان این کمدی اجتماعی  آمده است: »آقام همیشه میگه ِزرنگ 
ته چاهه... ولی نمی دونه اگه من ته چاهم باشم، کفتِر چاهی ام، باالخره می پرم!«

»جناِب عالی«
مجموعه طنز سیاسی ـ اجتماعی »جناِب عالی« قرار بود در ایام نوروز ۱۴۰۱ از 
یکی از شــبکه های تلویزیونی به پخش برسد اما، پخش این سریال از تلویزیون 
احتماال به دلیل محتوای سیاسی منتفی شد و این سریال طنز با پایان تعطیات 
نوروزی و با آغاز ماه مبارک رمضان، به عنوان اولین اثر نمایشی اختصاصی پلتفرم 

صداوسیما، از طریق این سامانه عرضه شد.
»جنــاِب عالی« به تهیه کنندگی مصطفی رضوانــی، کارگردانی عادل تبریزی و 
نویسندگی مشترک عادل تبریزی و رویا خسرونجدی، در ۱۳ قسمت تولید شده 

و با زبانی طنز به مشکات نظام اداری و سیاسی کشور می پردازد.
امیرحســین رستمی، حسین ســلیمانی، بیژن بنفشــه خواه، میرطاهر مظلومی، 
مهوش وقاری، گیتی معینی، رضا بنفشــه خواه، ســروش طاهری، محمد الهی، 
امیرمحاســبتی، ایمان اســماعیل پور، کیوان صباغ، جواد ســلطانی، بلور سادات 
کسائیان با حضور بیتا سحرخیز و هنرمندی منوچهر آذری ترکیب بازیگران این 

سریال را شکل می دهند.
رضوانــی، تهیه کننده »جناب عالی«، درباره داســتان این ســریال توضیح داده 
است: داســتان این سریال، قصه فردی ســالم و درس خوانده است که با کمک 
اســتاد دانشــگاهش از بیکاری نجات پیدا می کند و بسیار غیرمنتظره سرپرست 
یک وزارتخانه خیالی می شــود که اساسا وجود خارجی ندارد اما می تواند نمادی 
از تمام دستگاه  های دولتی کشور باشد. در حقیقت ما از فضای کمدی و فانتزی 

استفاده کردیم تا بتوانیم به راحتی درباره برخی مسایل صحبت کنیم.
او درباره علت پخش نشــدن این ســریال از تلویزیون با توضیح اینکه اصاحات 
شبکه نسیم که قرار بود شــبکه پخش کننده این سریال باشد را انجام داده اند و 
بعد با موانع دیگری روبرو شده اند، گفته است: چند روز مانده به عید نوروز یکسری 
نکات جدید از خارج از شــبکه نسیم مطرح شــد. به طور مثال بیان شد، سریال 
ایده وزیر جوان را زیر ســوال برده است! چطور می  شود در حالی که ما همیشه از 
فرسودگی و میانگین ســنی باالی مسئوالن گله  مند بودیم، حاال ایده وزیر جوان 
را زیرسوال ببریم؟ در حالی که ما خودمان همواره طرفدار جوانگرایی بوده ایم. لذا 
به نظر می رســد کسانی که این نکته را مطرح کردند و عامل توقف پخش کار در 
نوروز شدند، سریال را درســت و دقیق ندیدند یا متوجه نشدند. یا نگرانی دومی 
مطرح شد که گروهی در سازمان نگران واکنش دولت هستند، درحالی که »جناب 
عالی« اشاره ای به هیچ دولت خاصی ندارد و مشکات ساختاری را نشان می  دهد 

که می  تواند منجر به شکست ایده »وزیر جوان« شود.

این سریال ها هرگز پخش نشد!

کنسرت همایون برای 
دانشجویان مجانی شد

در روزگاری کــه برخی از کنســرت ها با حضور 
سلبریتی ها رقم قیمت بلیت را جابه جا می کنند، 
در روزگاری که برخی از کنســرت ها کمتر از ده 
درصــد جایگاه های خــود را در اختیار طبقات 
کمتر بخوردار قرار می دهند و نود درصد دیگر را 
با رقم های آنچنانی به قشــر سرمایه دار، همایون 

شــجریان حضور دانشــجویان را در کنسرتش 
مجانــی اعام کرده  و حتی جایــگاه VIP را به 

آن ها اهدا کرده است. 
به گــزارش فارس، همایون شــجریان یکم، دوم، 
ســوم، پنجم و ششــم تیر با گروه »سیاوش« به 
روی صحنه می رود.  همایون شجریان با اعام این 
خبر در صفحه اش نوشت: »به اطاع دوست داران 
عزیز می رســاند، یکم، دوم، ســوم، پنجم و ششم 
تیر مــاه، همراه با ارکســتر ســیاوش به رهبری 
آرش گوران در ســالن همایش های کشور )سالن 
وزارت کشــور( در خدمت شما بزرگواران هستیم. 

برای امــکان حضور بیشــتر عاقه مندان، کمینه 
بهای بلیط در نظر گرفته شــده است و همچنین 
جایگاه VIP جهت اهدا به دانشــجویان اختصاص 
داده شــده است و آنها می توانند در صورت تمایل، 
شــماره دانشــجویی خــود را از ســاعت ۱۷:۰۰ 
یکشــنبه ۲۲ خرداد لغایت ۱۷:۰۰ چهارشــنبه 
۲۵ خرداد به شــماره ۲۰۰۰۹۰۹۰ ارسال کنند و 
چنانچه در خواست های رسیده بیش از گنجایش 
 جایگاه مذکور باشــد، انتخاب به قید قرعه انجام 
خواهد شد.« بلیت های این برنامه از ساعت ۱۷:۰۰ 
روز یکشنبه ۲۲ خرداد امسال پیش فروش می شود.

»بدون قرار قبلی« را نیم بها تماشا کنید
فیلم ســینمایی »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شــعیبی همزمان با 

سالروز والدت امام رضا)ع( به صورت نیم بها اکران می شود.
به گزارش مهر، بهروز شعیبی کارگردان فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« در 
آیین رونمایی رسمی این فیلم در مشهد مقدس از تصمیم برای اکران نیم بهای 
این فیلم همزمان با سالروز والدت امام رضا )ع( در سراسر کشور خبر داد. بر این 
اساس و با هماهنگی سازمان سینمایی با صنف سینماداران، فیلم »بدون قرار 
 قبلی« امروز شنبه ۲۱ خردادماه در سینماهای سراسر کشور به صورت نیم بها 

اکران خواهد شد.


