
گزارش

فیلم شهاب حسینی 
پروانه نمایش گرفت

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه 
اخیر با صدور پروانه نمایش دو فیلم موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان امور سینمایی 
و سمعی بصری، شــورای پروانه نمایش فیلم های 
ســینمایی در جلســه اخیر با صدور پروانه نمایش 
برای فیلم های »شــین« به تهیه کنندگی شــهاب 
حســینی و کارگردانی میثم کزازی و »روز سیب« 
به تهیه کنندگــی الهه نوبخت و کارگردانی محمود 
غفــاری موافقت کــرد. پروانه نمایــش برای فیلم 
سینمایی »روز ســیب« در حالی صادر شده است 
که ایــن فیلم پیش از این و بــدون پروانه نمایش 
در جشــنواره برلین به نمایش درآمده بود و بنابر 
قانون اعالمی از ســوی سازمان سینمایی وضعیت 
این فیلم مشابه با فیلم »برادران لیال« است که به 
همین دلیل از دریافت پروانه نمایش محروم مانده 
بود. نکتــه عجیب تر اظهارات محمــود غفاری در 
حاشــیه نمایش این فیلم در جشنواره برلین است 
که نسبتی با سیاست های اعالمی از سوی سازمان 
سینمایی برای حضور هنرمندان در جشنواره های 
جهانی ندارد و باید دید آیا ســازمان ســینمایی با 
اطالع از این مواضع نسبت به صدور پروانه نمایش 

برای فیلم »روز سیب« اقدام کرده است؟
به نظر می رســد سازمان ســینمایی در این زمینه 
دچار رفتاری دوگانه با آثار ســینمایی شــده است 
و فرآیند صدور پروانه نمایش برای آثار ســینمایی 

نیازمند شفاف سازی بیشتر است.

کنسرت محمد معتمدی در ناکجاآباد!
محمد معتمدی  خواننده آواز ایرانی  که گویا قرار 
اســت در روزهای آینده کنسرتی را برگزار کند، با 
شیوه ای نامتعارف به تبلیغ این کنسرت ها پرداخته 
و از نامشــخص بودن زمان و مکان این کنسرت ها 

می گوید!
به گزارش ایســنا معتمدی در حســاب رســمی 
خود در اینســتاگرام درباره ی اجازه نداشتن برای 
اطالع رسانی درباره کنسرت های پیش رو و مشخص 
نبودن زمان و مکان دقیق کنســرت هایش نوشته 
است! حال اینکه این شیوه ی اطالع رسانی از سوی 
یک خواننــده، راهکار جدیدی بــرای بازار گرمی 
از ســوی هنرمندان محسوب می شــود و یا عامل 
دیگری در این زمینه دخیل است، شاید باید منتظر 
بود و خبرهای تکمیلی در این زمینه را مشاهده و 
ســپس قضاوت کرد. در پست منتشر شده از طرف 
این هنرمند چنین آمده اســت: »ســه چهار روز 
دیگه، طی ســه روز توی سه تا شهر قراره کنسرت 
داشته باشــیم. ولی هنوز اجازه نداریم خبرش رو 
اعالم کنیم و حتی نمی تونیم اســم اون شــهرا رو 
بگیــم! بیلبورد هم نداریم. دیتابیس چندانی هم از 
مخاطبین کنسرت های اون شهرها نداریم. خالصه 
دو ســه روز دیگه حدودای عصر به سالن کنسرت 
شهرتون یه سری بزنید. شــاید معتمدی کنسرت 

داشت. اگه بودم تشریف بیارید داخل...
فقط بین خودمون بمونه!«

این خواننده چندی پیش هم از برگزاری کنســرت 
خود در ۲۷ تیر در تاالر وزارت کشور خبر داده بود.

 دبیر بیست و هشتمین جشنواره 
تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد

کاظــم نظری، مدیر کل هنرهای نمایشــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی با صــدور حکمی امیر 
مشهدی عباس را به  سمت دبیر بیست و هشتمین 

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان منصوب کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل هنرهای 
نمایشــی، کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با صدور حکمی 
امیــر مشــهدی عباس را به  ســمت دبیر بیســت 
و هشــتمین جشــنواره تئاتر کــودک و نوجوان 
منصــوب کــرد. در متــن حکم کاظــم نظری به 
امیر مشــهدی عباس آمده اســت: »نظر به تجربه، 
تخصــص و تعلق خاطر جنابعالی بــه هنر نمایش 
کودک و نوجــوان، به موجب این حکــم به عنوان 
»دبیر بیســت و هشــتمین جشــنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان« منصوب می شــوید، انتظار 
می رود از آنجا که جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
و نوجوان باسابقه مؤثر و استقبال پرشور مخاطبان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. این جشنواره با 
حضور و مشــارکت هنرمندان این رشــته و دنیای 
جادویــی و خیال انگیز و احســاس زالل و عاطفه، 
چراغ روشــن و امیدبخش آینده هنر این سرزمین 
خواهد بود. برای نیل به آینده روشــن، جشــنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان فرصتی اســت تا 
به مدد حضور و ســرمایه پر اشتیاق این هنر یعنی 
تماشــاگران و توجه به قوه خالق و آفرینش گری و 
نبوغ هنرمندان بتوان صحنه فراخ بازی و اندیشه را 
گسترش داد. بچه های مهر این سرزمینامانت الهی 
هستند که باید با آغوش باز تجسم امید و روزهای 
پرشــوق زندگی را بر صحنه زندگی شاهد باشند. 
روزهای نشاط و پویایی و باور روشن که دنیای هنر 
و جهان نمایش این امــکان را ایجاد می کند. امید 
اســت در بیست و هشتمین جشــنواره بین المللی 

تئاتر کودک و نوجوان شاهد آن باشیم.
مزیــد توفیقــات جنابعالــی در خدمــت به نظام 
مقدس جمهوری اســالمی و تحقــق اهداف دولت 
مردمــی را ظل توجهات حضــرت ولیعصر )عج( و 
رهبری حکیمانه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
)مدظله العالی( از درگاه خداوند متعال خواستارم.«

اخبــــار

چندی پیش خبری از ســاخِت ســریالی درباره ســردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شد.  چراِغ اول ساخت 
مجموعه نمایشی برای سردار قاســم سلیمانی را مؤسسه 
اندیشه شهید آوینی روشــن کرد. مؤسسه ای که کارهای 
مؤثری همچون مجموعه مســتندهای »خارج از دید« به 
کارگردانی مهدی نقویان و یا سریال پرطرفدار »گاندو« را 
در کارنامه خودش دارد. مسئولیت اولین سریال مربوط به 

حاج قاسم هم به این مؤسسه واگذار شده است.
به گزارش تسنیم، ســریالی که تهیه کننده اش حامد عنقا 
بــود و آن روزها از حمید زرگرنژاد به عنوان کارگردان یاد 
کردند. حاال ناِم ســیروس مقدم را رســماً مؤسسه اندیشه 
شــهید آوینی اعالم می کند. کارگردانی که مدت ها اســت 
از تلویزیون فاصله گرفته و بعد از فصل ششــم »پایتخت« 

کاری برای تلویزیون نساخته است.
او در ضیافــت افطار رئیس رســانه ملّی حضور پیدا کرد و 
در مراســم ترحیم نادر طالب زاده هم خبر از کار جدیدی 
می داد. شاید بسیاری از رســانه ای ها بر این باور بودند که 
ســیروس مقدم می خواهد فصل هفتم »پایتخت« را شروع 
کند و یا به ســراِغ همان ســریاِل ماورایــی که نویدش را 
داده بود، برود. اما امروز با این خبر مواجه شــدیم که البته 

گمانه  زنی هایش خیلی زودتر شروع شده بود. 

اما چرا سیروس مقدم برای ساخِت این سریال 
انتخاب خوبی است؟

در قدِم اول انگیزه ســاخت کاری برای حاج قاسم را دارد. 
چرا که وقتی با او صحبت می کنیم هنوز هم می گوید برای 
ساخت فصل پنجم »پایتخت« مدیون حاج قاسم هستیم. 
او بارها این نکته را یادآور شــده اســت: "اگر حاج قاســم 
نبود هیچ وقت پایتخت 5 با آن تأثیرگذاری مســائل داعش 
ســاخته نمی شد و فقط تدبیر شــخص حاج قاسم بود که 

این اتفاق افتاد."
در قدِم بعدی سریال سازی را بسیار خوب می شناسد و در 
طول این سال ها کارهای متنوِع او نشان می دهد می توانیم 
منتظــر یک کار خوب و با کیفیت و پخته   ای از او باشــیم. 
»مقدم« می داند قاِب تلویزیون را به خوبی می شناسد و از 
طرفی با »میکائیل«  و چند کار پلیســی دیگر نشان داده 
فضای اکشــن و جنایی و ماجراجویی را می شناســد و از 
طرفــی با فصل پنجم »پایتخت« هم نشــان داد از فضاِی 
بیگ پروداکشن دور و با لوکیشن های عجیب بیگانه نیست. 
از همه این نکات مهمتر، ســیروس مقدم انگیزه دو چندان 
برای ارائه یک کار متفاوت دارد. چون در »جزیره« آخرین 
اثر او رِد پایی از پختگِی کارگردان نام آشنای تلویزیون نبود 
و حاال او در کنار حامد عنقا نویســنده و تهیه کننده ای که 
کارهای خوبی در کارنامه اش دیده می شود نویِد یک کار با 

کیفیت برای حاج قاسم سلیمانی را می دهند. 

اما جزئیاتی از این سریال؟
پیگیری هــای تســنیم  نشــان می دهد این ســریال در 
لوکیشن های مختلفی همچون تهران، کرمان و کشورهای 
منطقه، این ســریال تصویربرداری می شــود. این سریال 
»ترور« نام دارد و قرار نیست به زندگی حاج قاسم بپردازد 
بلکه اهمیــت ایفای نقش منطقه ای ســردار را به نمایش 
درمی آورد. احتماالً این مینی ســریال، برای سالگرد حاج 

قاسم سلیمانی آماده پخش شود.
پروژه ای که قرار اســت ساختار آن به گونه ای باشد که بُعِد 
بین المللی پیدا کند. داســتاِن آن از خارج از کشور شروع 
می شود و قرار است بازیگران بســیاری در جلوِی دوربین 
این سریال قرار بگیرند و احتماالً در هفته های آتی جزئیات 

بیشتری از ناِم این هنرمندان بیرون خواهد آمد.
یکی از نقش هایی که خیلــی برای مخاطبان اهمیت دارد 
نقش ســردار سلیمانی اســت. اما انگار قرار نیست در این 
مجموعه کــه به زندگی حاج قاســم پرداخته نمی شــود 
کاراکتری هم به عنوان کاراکتر »قاسم« وجود داشته باشد. 
یعنی در واقع کسی به عنوان بازیگر نقش سردار سلیمانی 

گریم نخواهد شد. 
قــرار بــود به عملیــات آزادســازی کرکــوک و ماجرای 
حضور شــبانه حاج قاســم ســلیمانی در اربیل کردستان 
عراق پرداخته شــود؛ قراری که ســیمافیلم گذاشته بود و 
معلوم نیست چرا به ســرانجام نرسید. اما مؤسسه اندیشه 
شهید آوینی ســریالی را جلوی دوربین خواهد برد که به 
جایگاه منطقه ای حاج قاســم می پردازد.  به نظر می رسد 
مجموعه ها و سازمان های دیگر نیز می توانند پس از قبول 
کوتاهی ها، هرچه زودتر به فکِر نمایِش قهرمانان مان باشند 
نه اینکه کاری بســازند آن قدر غیرجذاب و نادرست نسبت 
بــه روایات موجود از اتفاقات مربوط شــخصیت و قهرمان 
تاریخــی و ملّی، که نتوانیم نامی از آن کار ببریم. از طرفی 
آن قدر حواشــی پیراموِن آن کار ضعیف را می گیرد که هر 
فیلمســازی به خودش جرأت نمی دهد وارِد عرصه ساخت 
فیلم  و سریال برای شهدا و قهرمانان تاریخی و ملّی شود. 

یکــی از نکات دیگــری که می توان در ایــن خبر ابتدایِی 
ســریال شهید قاسم ســلیمانی به دســت آورد، پرداخِت 
موضوعی به حاج قاســم اســت نه به صورت پرتره! چون 
در میاِن این گزارش آمده که قرار نیســت به زندگی شهید 
سلیمانی پرداخته شود. همان طور که امثاِل محمدحسین 
لطیفی کارگردان ســینما و تلویزیون درباره ساختن کاری 
درباره حاج قاســم این طور گفت: اگــر می خواهند کاری 
درباره حاج قاسم سلیمانی بسازند باید خیلی پژوهش شده 
و درســت قدم بردارند یا  قصه درباره دیگرانی باشــد که 
درباره او می گویند یا کاری می کنند. قصه باید از ایشــان 
دور باشد نه مثل فیلم هایی چون گاندی که شخص محور 

روایت قرار گرفته است.
یکی از نکات دیگر توجه ســازندگان ســریال به توصیف 
رهبر انقالب و انتخاب سوژه جایگاه منطقه ای و بین المللی 
ســردار ســلیمانی  و تالش چند باره دشــمنان برای به 
شــهادت رساندن »حاج قاســم« بوده است. چرا که رهبر 
انقالب فرموده اند: »حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت 

قرار گرفته بود؛ ایــن بار اّول نبود، ولی در راه خدا و انجام 
وظیفه و جهاد فی ســبیل اهلل از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از 
دشــمن پروا داشت، نه از حرف این و آن پروا داشت، نه از 

تحّمل زحمت پروا داشت.«
یکی از نکاتی که بســیاری از هنرمندان و کارشناســان به 
آن توصیه  کردند این اســت که کار ساخت سریال و فیلم 
برای حاج قاسم به جوانان کاربلد و توانمند واگذار شود نه 
کارگردانان مشهور! سازندگانی که ثابت کرده اند اگر به آنها 
میدان داده شود، می توانند آثاِر خوبی از خودشان به جای 
بگذارند. همچنان که در سینما و تلویزیون کارهای خوبی 
دیده ایم که به واسطه ســپردن کار به این جوانانِ  مستعد 

کارهای خوبی از آب درآمده اند.
مشــکلی که در ســینما و تلویزیون وجــود دارد، معرفی 
قهرمانان و حتی ضدقهرمانان است؛ روایت ها جهان شمول 
و جامع نیســتند و تهیه کنندگان و فیلمسازانی بر سر کار 
می آینــد که بیش از تأثیرگــذاری، مخاطب را درگیِر نگاه 
کاریکاتوری خودشان می کنند. در صورتی که اولین سریال 
یا فیلم نمایشــی نامطلوب از قهرمــان یا حتی ضدقهرمان 
باعث می شــود معرفی نادرستی از آن شخصیت به جامعه 

انتقال پیدا کند. 
به تعبیر بســیاری از کارشناسان همچون سعید مستغاثی، 
تلویزیون باید بیش از هر چیز تحقیق و پژوهش و انتخاب 
تهیه کننده و کارگردان را برای ساخت سریال درباره زمانه 
بــزرگان تاریخ و ســرداران جنگ جدی بگیــرد، خصوصاً 
شــخصیت بزرگی همچون "ســپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی"؛ زیرا بارها شاهد آن بوده ایم که کارهایی ساخته 
شــده اند و یا در دســتور کار قرار گرفته اند که در نمایِش 
قهرمان و یا ضدقهرمان در آن اثر، جامعه دچار سوءتفاهم 
شده است، زیرا عدم اشراف مناسب کارگردان و تهیه کننده 
باعث شــده جزئیات و نــکات ریز زندگــی آن قهرمان یا 

خیانت های ضدقهرمان کماکان پنهان بماند.
همچنین امیدواریم قبل از اینکه "حاج قاسم" و البته حاج 
قاسم ها را دیگر کشــورها به گونه ای تحریف آمیز بسازند و 
جامعه را دچار تشــویش اذهان و باور قرار دهند، ما تولید 
این آثار نمایشی را در دستور کارمان قرار داده باشیم. اگر 
به جای  برخی از کارهایــی که می توانند به زماِن دیگری 
موکول شــوند این کارها را هرچه زودتــر جلوی دوربین 

ببریم بیشتر به کاِر نسل نوجوان و جوان ما می آید. 

اصِل ماجرای نگرانی حاج قاسم برای نجات 
قهرمانان سریال »پایتخت« چه بود؟

در فصل پنجم، خانواده نقی معمولی از معضالت زندگی، به 
ترکیه، ماجرای بالن و حادثه سوریه و داعش رسیدند. دفاع 
از ناموس و وطن دســتاورد بزرگی بــود که از دل قهرمان 

داستان "پایتخت" به مردم منتقل شد.
مردم ایــن ســریال را می دیدند و ســکانس ها به گرفتار 
شدن خانواده نقی معمولی در چنگال داعشی ها می رسید؛ 
قهرمان  داستان یعنی نقی معمولی با جنبه های نمایشی که 
البته در واقعیت، حقیقت دارد با اســتعانت از خدا و دفاع 
در برابر داعشی های داستان، خانواده اش را نجات می دهد.

این همان نگرانی بود که سردار قاسم سلیمانی در خصوص 
ساخت ســریال "پایتخت"5 داشــت که انتهای قصه چه 
می شود. ســیروس مقدم فارغ از نکات دیگر در آن دیدار با 
حاج قاسم، می گوید که خانواده نقی با رشادت و جانفشانی، 
خودشــان را از مهلکه جنگ نجــات می دهند و در نهایت 

بالگرد سوری این خانواده را از مخمصه نجات می  دهد.
ســیروس مقدم از آن دیدار صبح زود با حاج قاســم گفت 
کــه از فحوای کالمش متوجه شــدم پایتخت های دیگر را 
هم دیده اســت. در آن جلســه نظراتی داشتند که به حق 
هم درســت بود؛ ضمــن اینکه به ما مشــاورانی برای کار 
معرفــی کردند و فقط نگران پایان قصه بودند که قهرمانان 
نجات پیدا کنند. جالب اســت بدانید که در نهایت سادگی 
و عطوفت برخورد می کرد که با این ویژگی ها تأثیر زیادی 
روی مخاطب خود داشــتند. واقعاً نظرات بســیار مثبت و 
ســازنده ای راجع به "پایتخت" داشــتند چــه در مرحله 
فیلمنامه و چه در مرحله ای که قرار بود ساخته شود. جزو 

لحظات فراموش نشدنی زندگی ام بود.
وی در خصوص خبر شــهادت حاج قاســم سلیمانی گفت: 
به دلیل مشغله ســاخت سریال "پایتخت"6 تا دیروقت کار 
می کردیم صبح دیروقت از خواب بیدار شدم.  اولین خبری 
که از تلویزیون شــنیدیم این خبر تلخ بود؛ بســیار شوکه 
شدم و در سریال امام علی)ع( اگر خاطرتان باشد جمله ای 
اســت که وقتی خبر شهادت مالک را می آورند و می گوید 
مالک هــم مرد، طرف مقابل می گوید بــا مرگ مالک تازه 
باورم می شــود که مرگ هم وجــود دارد. این خبر اینقدر 
باورنکردنــی نابه هنگام و متأثرکننده بود که تأثیر عجیب و 
غریبی گذاشته است و هنوز نمی شود این خبر را باور کرد.
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ایــرج راد رئیس شــورای عالی خانــه هنرمندان ضمن 
تشــریح اولویت هــای مدنظر برای انتخــاب مدیرعامل 
جدید، ابراز امیدواری کرد که اهداف خانه هنرمندان در 

دوره جدید محقق شود.
ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران درباره 
انتخاب محمدمهدی عســگرپور به عنــوان مدیرعامل 
جدید خانه هنرمندان ایران و ویژگی هایی که این چهره 
شــناخته شــده عرصه هنر و مدیریت فرهنگی و هنری 
دارد، بــه مهر گفــت: طی بررســی هایی از جانب کلیه 
اعضای شــورای عالی خانه هنرمندان و بر اساس ضوابط 
مدنظر شورای عالی و اساسنامه خانه، انتخاب مدیرعامل 
خانه هنرمندان ایران صــورت گرفت و اینگونه نبود که 

یک شخص به تنهایی مدنظر باشد.
وی توضیح داد: شــورای عالی خانه هنرمندان ایران بر 
اساس وضعیت فعلی خانه، اهدافی داشته که به بخشی 
از آن ها دست پیدا کرده و به بخش مهمی از آن اهداف 
نتوانسته دسترسی پیدا کند. بر همین اساس جمع بندی 
و بررســی صورت گرفت و معیارهایــی را برای خود به 
دســت آوردیم تا فردی که به عنــوان مدیرعامل خانه 

هنرمندان انتخاب می شود دارای این مشخصات باشد.
رئیس شــورای عالی خانــه هنرمندان ایــران تصریح 
کــرد: افرادی که به عنوان کاندیــدای مدیرعاملی خانه 
هنرمنــدان ایران معرفی شــده بودند هر کــدام دارای 
جایگاه ویژه، ارزش ها، توانمندی ها و خدماتی هستند که 
قرار نیســت با انتخاب ما ارزش ها، توانمندی و مدیریت 
آن ها زیر ســؤال برود. در میان کاندیداها افرادی حضور 
داشــتند که در مدیریت های خیلی باالتر قرار داشته و 
توانمنــدی باالیی نیز دارند. انتخاب نهایی مدیرعامل بر 
اســاس تطبیق گزینه ها با اهداف خانه هنرمندان انجام 
شــد. در نتیجه انتخاب ما بر اساس اینکه که کدام فرد 
مطابق اساسنامه و برای اهداف و خانه هنرمندان بیشتر 

می تواند مفید و مؤثر باشد، صورت گرفت.
راد درباره چشم انداز پیش روی خانه هنرمندان ایران با 
توجه به انتخاب مدیرعامل جدید هم اظهار کرد: ســعی 

ما بر این است که رو به جلو حرکت کنیم و این حرکت 
به سمت تکامل باشد. امیدوار هستم شورای عالی خانه 
هنرمندان و مدیرعامل دســت به دســت هم داده و با 
برنامه ریزی های دقیق و اســتراتژی مشخص به اهداف 
خانــه هنرمندان ایران برســند. اهــداف خانه پیچیده 
نیســت. از ابتدا قرار بود خانه هنرمندان مرکزی باشد از 
تجمع هنرمندان رشته های مختلف که در ارتباط با هم، 
و در جریان کار و هنــر یکدیگر قرار بگیرند و بتوانند با 
این نزدیکی و شــناخت بیشتر از هنرهای مختلف برای 

ایجاد تحرک و گسترش در جامعه هنری بهره ببرند.
وی کــه از چهره های با ســابقه شــورای عالــی خانه 
هنرمندان ایران است در ادامه سخنان خود یادآور شد: 
نگاه این اســت خانه هنرمندان می تواند یک آکادمی و 
فرهنگســتان باشد تا بتواند کارهای متفاوت را از طریق 
تعامل، گفتگو و ارتبــاط هنرمندان با یکدیگر در جهت 
خالقیت، پیشبرد مســائل هنری و پیشبرد فرهنگ در 
راســتای اهداف متعالــی، انجام دهــد و در این زمینه 
الگوساز باشد. خانه می تواند در رابطه با مردم، در رابطه 
بــا عالقه مندان به هنر و در رابطــه با عالقه مندانی که 
در رشــته های مختلف هنری فعال هستند، یک ارتباط 
فرهنگــی و هنری به وجود بیــاورد. خانه هنرمندان به 

دنبال این است که در این زمینه ها توانمند باشد.
رئیس شــورای عالی خانه هنرمندان ایــران ادامه داد: 
این نگاه وجود دارد که خانــه هنرمندان می تواند برای 
خیلی از مســائل فرهنگی و هنری که باید اتفاق بیافتند 
پیشنهاد دهنده باشــد. حتی می تواند به مسئوالنی که 
قرار است در عرصه فرهنگ و هنر خدمت کنند پیشنهاد 

دهنده باشد.
راد در پایان تأکید کرد: همه این مسائل دست به دست 
هم داد تا نگاه تازه تری به جریانات داشــته باشــیم و بر 
اســاس معیارهایی که در نظر گرفتیم انتخابی از میان 
عزیزان و بزرگوارانی که به عنوان کاندیدا معرفی شــدند 
و هر کدام ارزش ها و جایگاه خود را دارند، داشته باشیم 

و به گزینه نهایی برسیم.

مأموریت های عسگرپور در خانه هنرمندان

 این خانه می تواند الگو باشد
ســیدجواد محتشــمیان که از او در جایگاه گزارشــگر 
پیشکســوت در تلویزیون از او یاد می شــود و مدتی از 
گزارشــگری دور بــود، مدتی قبل اظهاراتــی مبنی بر 
خداحافظــی  از دنیای گزارشــگری مطرح کرده بود؛ اما 
طی روزهای گذشــته با گزارش دیدار ایران ـ برزیل به 
عرصه گزارشــگری سالمی دوباره داد و گفت که فعال از 

دنیای گزارشگری خداحافظی نمی کند.
این گزارشــگر که از ســال 6۲ با ســازمان صداوسیما 
همکاری داشــته، در گفت وگویی با ایسنا درباره ی علت 
مطــرح کردن خداحافظــی اش از دنیای گزارشــگری، 
توضیــح داد: من دیگر واقعیت هــا را قبول کرده ام و به 
این راحتی نمی شــود از سن گذشــت. احساس کردم 
بهتر اســت جوان ها بیایند و به همین دلیل از شــبکه 
سه خواهش کردیم که جوان ترها بیایند اما گفتند فعال 
باشــید تا ببینیم چه پیش می آیــد. گفتم چیزی پیش 
نمی آید ما باشــیم وضعیت همین آش اســت و همین 
کاسه و فعال ماندیم و احتماال تا پایان مسابقات قهرمانی 
جهان این همکاری را داشته باشیم. احساسم این است 
که کنار باشــم راحت ترم. وی دربــاره ی همکاری این 
سال ها با صداوسیما گفت: در طول این سال ها همکاری 
خوبی با صداوســیما شکل گرفته و اگر اشتباهی داشتم 
گفتند و من هم ســعی کردم روز بــه روز آنها را اصالح 
کنــم. زمانی جمله ای در گزارش مطرح می کردم به این 
عنوان که »تور مانع عبور توپ است« که در جامعه هم 
جا افتاده بود؛ اما روزی یکی از دوســتان قدیمی، من را 
دید و گفت این جمله اشتباه است و من استقبال کردم 
و پذیرفتم چون خودم را اصالح می کنم. جالب است در 
شهرســتان ها گزارش ها را می بینم از همین جمله من 
اســتفاده می کنند. همچنین جمله دیگری را به اشتباه 
می گفتم با این عنوان که »توپ در چارچوب زمین فالن 
تیم جا نگرفت« این جمله اشــتباه بود؛ لغت چهارچوب 
را در سطح اســتفاده نمی کنیم به همین دلیل محدوده 
را جایگزین چهارچوب کردم. می خواهم بگویم، من هم 
اشتباه دارم اما این اشتباهات را تصحیح می کنم. در این 

ســال ها سعی کردم جا پای کســی نگذارم و یک مقدار 
شرایط را تغییر بدهم.

وی در ادامــه انتقادهایی هم نســبت بــه آنچه که در 
خروجی تلویزیون از برخی گزارشــگران دیده می شود، 
مطرح کرد و در این زمینه گفت: احساســم این اســت 
از آن دورانی که به کارم عالقه داشــتم تغییراتی ایجاد 
شده و گفتمان ما راهی به جایی نمی برد. به هر حال در 
هر شرایط ســنی انگیزه ها متفاوت است. در هر دوره ای 
انگیزه ها متفاوت اســت. در حال حاضر هم شبکه سه و 
هم شــبکه ورزش بی نهایت به من لطف دارند. احساس 
می کنم شبکه سه به نسبت شبکه ورزش به گزارشگران 
حســاس تر است. یک گزارشــگر خوب چه ویژگی هایی 
باید داشــته باشد؟ اول اینکه فارســی را خوب بداند و 
دوم اینکه اصطالحات ورزشــی را بدانــد. اصطالحاتی 
چون قدرت، ســرعت، انعطاف پذیری و توان و چابک و 
استقامت در ورزش داریم؛ واژه هایی که هرکدام یک باِر 
بسیار وســیع در پی دارند. گزارشــگر باید راجع به آن 
ورزش اطالعات خوبی داشته باشد. به کار بردن واژهایی 
از جمله »ســرویس نرم« از ســوی گزارشگران چه بار 
فرهنگی دارد. چه کسی باید جلوی این واژه را بگیرد که 
بارها و بارها گزارشگر به کار می برد. متاسفانه گفته های 

ما بعد از گذشت چندین سال تاثیری نداشته است.
محتشمیان درباره ی توصیه اش به گزارشگران تازه وارد 
و جوان گفت: تلویزیون و مدیران باید بر کار گزارشگران 
نظارت داشته باشند. پشت سر هم منتظر گزارش اند اما 
آیا مهارت دارند؟ مدیران  وقت نمی کنند ببیند و نظارت 
کنند و نظارت در گزارش ورزشــی خیلی ضعیف است، 
اطالعات ورزشــی گزارشگران ضعیف است، حیف است 
که مخاطب از رســانه های دیگر بازی را ببیند و این بد 
است. واقعیت این اســت که باید یک مقدار این نظارت 
در تلویزیون بیشتر باشد، یک جاهایی خیلی نباید شور 
بــازی را زیاد کرد چه در برد و چه در باخت تا مخاطبی 
که پای تلویزیون نشســته عصبانی نشود و احساس کند 

اتفاقی نیفتاده است اگر باختی هم بوده.

بازگشت محتشمیان به عرصه گزارشگری

گزارشگر خاطره ساز به تلویزیون سالمی دوباره داد

جزئیاتی از نخستین سریال درباره سردار سلیمانی  

آیا سیروس مقدم برای ساخِت سریال انتخاب خوبی است؟


