
گزارش
 »شیخ شهید« بازهم در پایتخت 

به دار کشیده می شود
مهدی نصراله زاده از اجرای نمایش خیابانی »شیخ 
شــهید« به مناسبت سالروز شهادت شیخ فضل اهلل 
نوری در محل شــهادت ایشــان در میــدان امام 

خمینی)ره( خبر داد.
مهــدی نصراله زاده نویســنده و کارگردان نمایش 
خیابانی »شــیخ شــهید« با اشــاره به اجرای این 
اثر نمایشــی در روز شهادت شهید فضل اهلل نوری 
به خبرنگار مهر گفت: ایــن نمایش چند روز قبل 
در یادواره اســتانی شــهید شــیخ فضل اهلل نوری 
که با حضور مســئوالن کشــوری از جمله آقایان 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور 
و رئیــس بنیاد شــهید و امور ایثارگران کشــور، 
آیت اهلل محمــدی الئینی نماینــده ولی فقیه در 
اســتان مازندران، اســتاندار و فرماندار شهرستان 
نور، دادســتان مرکز اســتان، نماینده مردم نور و 
محمودآبــاد در مجلس شــورای اســامی و افراد 
سرشــناس دیگری در شهرســتان نور برگزار شد، 
اجــرا رفت. وی ادامه داد: این اجرا مورد توجه قرار 
گرفــت از این رو گروه نمایــش از طرف اداره کل 
ارشــاد اسامی اســتان تهران نیز دعوت شد تا در 
روز شهادت شیخ فضل اهلل نوری، این اثر خیابانی را 
در محل شهادت ایشان در میدان امام خمینی )ره( 

نیز به صحنه ببریم.
نصراله زاده درباره ویژگی های نمایش توضیح داد: 
نمایش خیابانی »شیخ شهید« به سفارش اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان مازندران تولید شده 
و ۸ بازیگر دارد که ۷ نفر از آنها بازیگر فرم هستند 
و تنها یک بازیگر به عنوان راوی به روایت داستان 
نمایش می پردازد. اجراگــران نمایش از هر روایت 
یک قاب را بازســازی می کننــد و راوی نمایش از 
درون این قاب فیکس شــده بیرون می آید و شروع 

به روایت واقعه مورد نظر می کند.
این کارگردان تئاتر در پایان یادآور شــد: در واقع 
نمایــش ترکیبی از حرکات فــرم همراه با دیالوگ 
است به این ترتیب که در ۱۵ دقیقه روایت کوتاهی 
از زندگی شــیخ فضل اهلل به تصویر کشیده می شود 
از نهضــت تنباکو گرفته تا مشــروطه مشــروعه، 
اعدام ایشــان، پیروزی و اتحاد ملت ایران و نقش 
مهــم روحانیون در اتفاقاتی که برای کشــور ایران 
مخصوصاً در قضیه مشــروطه و نهضت تنباکو رخ 

داده است، به نمایش در می آید.
نمایش »شــیخ شهید« به نویسندگی و کارگردانی 
مهدی نصراله زاده کاری از گروه هنری راتا اســت 
که امروز ســه شــنبه ۱۱ مرداد مــاه در ۲ نوبت 
۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ در روز شــهادت شــیخ فضل اهلل 
نــوری در میدان امام خمینی )ره( محل شــهادت 
ایشــان اجرا می شود. ســیدمحمد موسوی بازیگر، 
راوی ایــن نمایــش اســت و رها شــکوهی، زهرا 
یوســفی، محمدمهدی شریف پور، دینا اسماعیلی، 
مهدیــس هاشــمی، علی دوســتعلی پــور، رضا 
 اســماعیل زاده به عنوان بازیگران فرم در کنار وی 

حضور دارند.

درگذشت احمد گلشیری
احمد گلشــیری در پی نارســایی قلبی درگذشت. 
در میــان آثــاری که گلشــیری ترجمــه کرده، 
نام نویســندگان بزرگــی چون چخوف، ارنســت 

هیمینگوی و... به چشم می خورد.
احمد گلشــیری، از مترجمان نام آشــنای ادبیات 
داســتانی، دهم مردادماه، بر اثر نارسایی قلبی دار 
فانی را وداع گفت. گلشیری از مترجمان نام آشنای 
کشور بود. او که متولد سال ۱۳۱۵ بود، تحصیات 
ابتدایــی را در شــهر آبادان گذراند. ســپس دوره 
دبیرستان را در شهر اصفهان گذراند و فعالیت های 

ادبی خود را با ُجنگ اصفهان آغاز شد.
در میــان آثاری که گلشــیری ترجمــه کرده، نام 
نویســندگان بزرگی چون آنتوان چخوف، ارنست 
هیمنگوی و گابریل گارسیا مارکز دیده می شود.  از 
میان کارهای او، مجموعه چند جلدی »داســتان و 
نقد داستان« نقش بسیارمهمی روی ادبیات ایران 
گذاشته اســت و ۱۲ سال از عمر این مترجم را به 
خــود اختصاص داد، جلد اول این کتاب در ســال 
۱۳6۸، جلد دوم در ســال ۱۳۷۰، جلد ســوم در 
ســال ۱۳۷6 و جلد چهارم در سال ۱۳۷۸ به چاپ 

رسیده است.
از دیگر آثــار احمد گلشــیری مجموعه ۱۰ رمان 
است که با عنوان های »ساعت شوم« نوشته گابریل 
گارســیا مارکز، »پدرو پارامو« نوشته خوان رولفو، 
»نفریــن ابدی بــر خواننده این برگ ها« نوشــته 
مانوئــل پوئیگ، »ناپدیدشــدگان« نوشــته آریل 
دورفمــن، »از عشــق و دیگر اهریمنان« نوشــته 
گابریل گارســیا مارکز، »گرســنه« نوشته کنوت 
هامسون، »ســال های سگی« نوشته ماریو بارگاس 
یوسا، »شکار انســان« نوشته خوزه ایبالدو ریبیرو، 
»دوئل« از آنتون چخوف، »سال های سگی« نوشته 
ماریو بارگاس یوسا، و »چه کسی پالومینو مالرو را 
کشت« نوشته ماریو بارگاس یوسا که در سال های 

۱۳6۲ تا ۱۳۸۳ منتشر شده اند.
همچنین »بهترین داســتان های کوتاه« یکی دیگر 
از آثار احمد گلشــیری اســت کــه در آن بهترین 
داستان های آنتون چخوف ســال ۱۳۸۱، بهترین 
داســتان های ارنســت همینگوی در سال ۱۳۸4، 
بهترین داستان های گابریل گارسیا مارکز در سال 
۱۳۸4، و بهتریــن داســتان های جیمز جویس در 

سال ۱۳۸۸ را ترجمه کرده است.

اخبــــار
فیلم »ســفیر« ســاخته مرحوم فریبرز صالح را نه تنها به 
عنوان نخستین و پرفروشترین اثر عاشورایی پس از انقاب 
می توان نامیــد، بلکه می توان از این اثر بــه عنوان اولین 
زیرساخت سینمایی آثار مذهبی در سینمای ایران یاد کرد 
که زمینه ساخت آثار فراوان مشابهی را در سینما و سیمای 

ملی فراهم کرد.
مهمترین حادثه دینی در طول تاریخ ایرانیان، واقعه عاشورا 
اســت که با توجه به اهمیت و ابعاد گســترده آن قابلیت 
پرداخــت تصویری باالیــی دارد اما در طول این ســال ها 
آنچنان که باید از این ظرفیت عظیم بهره برداری مناســبی 
نشده است که این امر علل و و دالیل مختلفی دارد. ساخت 
آثار تاریخی مذهبی مربوط به واقعه عاشورا نیازمند بودجه 
باالیی اســت که طبیعی اســت این مهــم از عهده بخش 
خصوصی برنمی آید و صدا و ســیما و سازمان های دولتی 

باید برای ساخت اینگونه آثار سرمایه گذاری کنند.
با این وجود از زمان پیروزی انقاب اسامی تا امروز فیلم ها 
و سریال های قابل اعتنایی ساخته شده که بینندگان عام و 
خاص را جذب خود کرده اند. سهم سینما در این میان در 
نســبت با تلویزیون کمتر اما به هر حال آثار قابل اعتنایی 
در سینما ســاخته شده است. فیلمهای ســینمایی »روز 
واقعه«، »عصر روز دهم« و »رســتاخیز« نمونه های موفقی 
با محوریت عاشورا هستند که د ر ادامه نگاهی به مهترین 
فیمهای ســاخته شده در این زمینه و فیلمهایی که از این 

واقعه بزرگ تاثیر پذیرفته اند، انداخته ایم.

»سفیر«؛ اولین و پرفروش ترین اثر عاشواریی  
فیلم ســینمایی »سفیر« ســاخته مرحوم فریبرز صالح را 
نه تنها به عنوان نخستین و پرفروشترین اثر عاشورایی پس 
از انقــاب می توان نامید، بلکه می توان از این اثر به عنوان 
اولین زیرساخت سینمایی آثار مذهبی  در سینمای ایران 
یاد کرد  که زمینه ساخت آثار فراوانی مشابهی را در سینما 

و سیمای ملی فراهم کرد.
روایــت فیلــم »قیس  بن مســهر« نماینده امام حســین 
)ع( اســت که با نامه ای برای »ســلیمان خزاعی« به طرف 
کوفه می رود و در راه به دســت راهداران »ابن زیاد«، والی 
کوفه دســتگیر و به  زندان افکنده می شــود. قیس پیش از 
دســتگیری نامه را از بین می برد و در زندان زندانیان را بر 

ضد زندانبان ها می شوراند.
حســین بن نمیر، فرمانــده راهداران، قیــس را به زندان 
ابن زیاد در کوفــه منتقل می کند. ابن زیاد به پیشــنهاد 
مشاورش، خالد از قیس می خواهد که در مسجد سخنرانی 
کند و به دروغ به مردم بگوید که امام قصد بیعت با یزید را 
دارد. قیس می پذیرد، اما در روز موعود علیه یزید سخنرانی 
می کند. ابن زیاد، که به خشــم آمده هم پس از ســرکوب 
مردم، قیس را از بــاالی برج ارک به پایین انداخته و او را 

به شهادت می رساند.
این فیلم در شــرایط ســخت و طاقت فرســا و با امکانات 
محدودی ساخته شد. در ابتدا قرار بود این فیلم به صورت 
یک اثر ۷۰ دقیقه ای تلویزیونی ســاخته شود که در نهایت 
تبدیل به فیلمی ســینمایی شــد. صالح با در نظر گرفتن 
شرایط زمانی سال های نخســتین انقاب در شرایطی که 
تولیــد و نمایش  در ســینمای ایــران همچنان باتکلیف 
اســت تصمیم می گیرد که با ساخت این فیلم در سینمای 
ایران پایه گذار نوعی دگردیسی در روند تولیدات سال های 
اولیه انقاب باشــد که البته در ایــن راه موفق عمل کرد 
 و بــا هر بــار بازپخش آن در تلویزیــون، بینندگان زیادی 

مخاطب آن هستند.

»روز واقعه«، روایتی مستقیم از عاشورا
»روز واقعه« ســاخته شــهرام اسدی را شــاید بتوان تنها 
فیلمی دانست که روایتی مستقیم از عاشورا دارد و بارها و 
بارها نیز از تلویزیون در ایام تاســوعا وعاشورا پخش شده و 

می توان آن را پای ثابت تلویزیون دراین ایام دانست.
»روز واقعه« روایت عبداهلل جوان مسیحی است که تازه به 
اسام روی آورده و دل در گرو عشق راحله دختر زید دارد. 
وی در جریان عروســی با راحله ندایی می شنود که او را به 
یاری فرا می خواند، عبداهلل بیابان به بیابان، واحه به واحه به 
سمت کربا می تازد و هنگام عصر عاشورا به آنجا می رسد و 

در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه می بیند.

»روز واقعه« نوشــته بهرام بیضایی است و او  با  دست مایه 
قــرار دادن عناصر نمادین در  روایتش و  دور ماندن از مرکز 
ثقل تاریخ )یعنی نمایش خود واقعه عاشورا(، توانسته است 
هم باور های عوامانه را  بدون حساســیت نمایش دهد و  هم 
اینکه با  ساختن جهانی نمادین و  اسطوره ای، خرده روایت ها 
و  عناصر دراماتیکش را  از گزند تیغ منطق و  حقیقت تاریخ 
دور نگه دارد. علیرضا شــجاع نوری، مهدی فتحی، عزت اهلل 
انتظامی، جمشید مشایخی، سیامک اطلسی، ژاله علو و ... 

بازی می کنند.

»رستاخیر« خوش ساخت، تاثیرگذار و عاشورایی
مهم ترین فیلمی که پس از »روز واقعه« به طور مســتقیم 
به واقعه کربا و عاشــورا پرداخته اســت »رســتاخیز« به 
کارگردانی احمدرضا درویش اســت. فیلمی که برای اولین 
بار در ســی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و ۸ ســیمرغ را از آن خود کرد و نهایتا پس از گذشــت ۸ 
سال از زمان ســاخت آن همزمان با سالروز میاد حضرت 
 عبــاس )ع( در ســال ۱4۰۰ بــه صورت آنایــن نمایش 

داده شد.
»رســتاخیز« البته پیش  از این و در تابســتان ۱۳۹4 در 
سینماهای کشور اکران شد اما بافاصله با انتقادهای برخی 
مراجع تقلید مواجه و از پرده ســینماها پایین کشیده شد. 
ایــن انتقادها به نمایش چهره حضــرت عباس)ع( در این 

فیلم بود که پس از رفع مشکات به اکران رسید.
ایــن فیلم مقطع تاریخــی مرگ معاویه تا شــهادت امام 
حسین )ع( در روز عاشورا از زاویه دید بکیر بن حر )فرزند 

حر بن یزید ریاحی( را روایت می کند.
آرش آصفی )بکیر بن حر(، پوریا پورســرخ  )فرزند عمر بن 
سعد(، حسن پورشــیرازی )عمر بن سعد(، فرهاد قائمیان 
)حــر بن یزید ریاحی(، بابک حمیدیان )عبیداهلل بن زیاد و 
یزید بن معاویــه(، بهادر زمانی )حضرت ابالفضل العباس(، 
ســعید علیپور حضــرت علی اکبر( به عنــوان اصلی ترین 
بازیگران این فیلم به شــمار می آیند، البته بازیگران عرب 
نیز از »رستاخیز« بی بهره نبودند و افرادی همچون جمال 
ســلیمان، طلحت حمدی، رضوان عقیلی و فواز ســرور از 
ســوریه، داوود حســین از کویت، جواد الشکرچی از عراق 
و فــادی ابراهیــم از لبنــان در این فیلم بــه ایفای نقش 
پرداخته اند. تدوین این فیلم را طارق انوار و آهنگسازی آن 

توسط استفان واربک انجام شده است.

 »پرواز در شب«؛ تلفیق موفق دفاع مقدس
 با مفاهیم عاشورایی

»پرواز در شــب« یکی از آثار فاخــر مرحوم ماقلی پور به 
شمار می آید که در آن بازی فرج اهلل سلحشور جالب توجه 
است. ماقلی پور در این فیلم به خوبی توانست ضمن جذب 
مخاطب انبوه، بخشــی از معنای دفاع مقدس و ترکیب آن 
با مفاهیم واالی عاشورایی را به سینمای جنگ وارد سازد.
ایــن کارگردان با ســاخت این فیلم که نخســتین تجربه 
تهیه کنندگی اش هم به شــمار می رفت، توانست جایزه 
 بهتریــن فیلــم پنجمین جشــنواره فیلم فجــر را از آن 

خود کند. 
خــودش بعدها درباره ایــن فیلم ابراز داشــت: »پرواز در 
شــب حاصل یک دوران تنهایی و خلوت من بود نســبت 
به گذشــته ام و مرزی که من را به سینمای حرفه ای وارد 
می کــرد. اینکه تا به حال چطور رفته و چگونه بودم؟ اصا 
کــی و کجا بودم و حاال قرار اســت کجا بــروم. مثل باک 
ماشــینی که خالی اســت و پت پت می کند اســتارت که 
می زنی در حدود دو ســه متر راه می رود. نیاز داشتم شارژ 
شوم و پرواز در شب من را شارژکرد. باکم را پر کرد. درس 
خوبی بهم داد. با قهرمانانش گریه می کردم، می جنگیدم و 
گاه حتی به آنها حسرت می خوردم. شاید یکی از علت های 
موفقیتش هم این بود که از یک پشتوانه تمام ناشدنی مثل 

نهج الباغه در آن بهره بردم.«

»افق«،نگاهی دوباره به عاشورا 
»افق« دیگر فیلمی از مرحوم رســول ماقلی پور است که 
عاشورا و حوادث آن را دســتمایه یک قصه دفاع مقدسی 
قرار داده است و تاش رزمنده ای به نام نصرت برای انهدام 
ســکوی االمیه را به تصویر می کشد که طی آن نصرت به 
تنهایی به مأموریت شناســایی و عکس برداری از اســکله 
می رود. همرزم او، احمد، که می داند نصرت بیمار است به 
دنبال او روان می شود. آن ها به محاصره  دشمن درمی آیند.
احمــد نصرت را فرار می دهد و خود دســتگیر و کشــته 
می شود و با اطاعاتی که نصرت در اختیار رزمندگان قرار 
می دهد ، ســرانجام اسکله االمیه توســط رزمندگان سپاه 

پاسداران و بسیج منهدم می شود.
 در »افق«، جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد 
نوشــیروانی، علی داروییان، حمید صالحین به ایفای نقش 

می پردازند.

»به خاطر هانیه«
در ادامه گزارش فارس به فیلم به خاطر هانیه اشــاره شده 
اســت.کیومرث پوراحمد در ســال ۷۳ »به خاطر هانیه« 
را ســاخت. ناخدا علو با ۱4 مرد دیگــر برای صید به دریا 
می روند ولــی همه به جــز ناخدا صید دریا می شــوند و 
مردم ناخدا را مســبب مرگ عزیزانشــان می دانند و به او 
و خانواده اش حمله می کنند و در این بین دختر خردسال 
ناخدا ها نیه فلج می شود. ناخدا و خانواده اش تنگک را ترک 
می کنند و به بوشــهر می روند. ناخدا علو نذر کرده که شب 
دهم محرم تا صبح دمام بزند تا  ها نیه شــفا یابد اما مرگ 
امانش نمی دهد. پس از ناخدا پسر او تصمیم می گیرد نذر 
پدر را ادامه دهد تا شفای خواهر را بگیرد اما برای دمام زدن 
مشــکل پیدا می کند. او در محرم مأمور می شود به تنگک 
برود و گهواره مراســم محرم را به بوشــهر بیــاورد. اما در 
تنگک خبر آمدن ناخدا علو به همه می رســد و این بچه ها  
برای انتقام دست به کار می شوند و بشیرو را آزار می دهند 
اما او با شــهامت بسیار گهواره را به مقصد می رساند. او که 
به فکر دمام زدن تا صبح است، اتفاقی در انبار زائر خذر که 
وســائل محرم در آنجا نگهداری می شود، زندانی می شود و 
بدین ترتیب موفق می شود به دمام دست یابد و تا صبحدم 

دمام بزند و بدین ترتیب نذرش را ادا می کند.
دراین فیلم مهوش افشارپناه، عباس علیزاده، علی قربانی، 
مهدی فقیــه، آمنه بارانی و رحیم هــودی به ایفای نقش 

پرداخته اند.

»راه طی شده«
یکی دیگر از فیلم ها یی که درباره تعزیه ســاخته شده »راه 
طی شــده« عباس رافعی اســت که با تکیه بــر فیلمنامه 
فرهاد توحیدی و با بازی شــقایق فراهانی و پژمان بازغی 
ســاخته شــد. در این فیلم یک گروه فرانسوی به منظور 
انتخاب نمایش تعزیه برای جشنواره اوینیون و ساخت فیلم 
مســتندی از مراحل آماده ســازی و اجرای تعزیه به ایران 
می آینــد. حضور این گروه موجب بــروز ماجراهایی میان 
شبیه پوشــان و شبیه گردانان تعزیه می شود، به گونه ای که 
تعزیه را تا مرز تعطیلی پیــش می برد. فیلم های »مصائب 
دوشیزه« مسعود اطیابی، »سینه سرخ« پرویز شیخ طادی، 
»من و زیبا« فریدون حســن پور، »بال های سفید« مهدی 
هاشمی و »ســهم گمشده« ساخته حســن نجفی هم به 

نوعی اشاراتی به واقعه عظیم عاشورا داشته اند.
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نگاهی به فیلم های سینمایی عاشورایی 

اندک اما پربار

ســریال های شبکه دو و شبکه ســه، تازه می شود و قرار است بعد از پایاِن »شب 
دهم«، اســتان های صدا و سیما سریال زندگی شــهید باهنر را در اختیار شبکه 

یک قرار دهد.
به گزارش تســنیم، این روزها تلویزیون به پخش بیش از ۱۰ سریال قدیمی در 
مناســبت محرم می پردازد. »شــب دهم«، »پیر وفا«، »گانــدو«، »برف بی صدا 
می بارد«، »مختارنامه«، »مرضیه«، »یلدا«، »از سرنوشت ۱«، »یک تکه زمین«، 
»پرده نشــین« و »دیوار« سریال هایی اند که این شب ها در جدول پخش صدا و 

سیما قرار دارند و از شبکه ها روی آنتن می روند.

رقابِت »شب دهم« با »مختارنامه«
یکی از نکاِت جالب، رقابِت میان »شــب دهم« با »مختارنامه« است که بیش از 
مجموعه های دیگر طرفدار دارد. چرا که دو کارگردان قدیمی و کاربلد ســینما و 
تلویزیون، داود میرباقری و حســن فتحی که هر دو با تاریخ و فضاِی آیینی آشنا 

هستند به عنوان کارگردان این دو اثر شناخته می شوند. 
اما شــبکه دو ترجیــح داد »پیروفا« را کــه تله تئاتری قدیمی اســت به آنتن 
برســاند. تله تئاتری که مجتبی یاسینی ۳۷ سال پیش ساخته و درباره زندگی و 
فداکاری های »هانی بن عروه« است که جانش را برای کمک به یاران حسین بن 

علی و مسلم بن عقیل فدا کرد. 
شبکه سه در ابتداِی اعام خبرهای محرمی با »برف بی صدا« اعام حضور کرد اما 
در ادامه بی سر و صدا بازپخِش فصل دوم »گاندو« آغاز شد. سریالی که در پخِش 
اولیه، مورد توجه قرار گرفت و حاال احتماالً شبکه سه برای عقب نماندن از دیگر 
شــبکه ها، ترجیح داد که این ایام دو سریال روی آنتن داشته باشد. از این جهت 
»گاندو« این شب ها سریال دوِم این شبکه تلویزیونی است و در باکِس همیشگی 

شبکه سه، »برف بی صدا می بارد« روی آنتن خواهد رفت. 
همچنین ســریال های »یک تکه زمین« ســاعت ۱۹، »پرده نشین« ساعت ۲۱ و 

»دیوار« ساعت ۱6 به مناسبت ایام محرم از شبکه آی فیلم بازپخش می شوند.
شــبکه پنج هم این شــب ها با پایاِن »داستان یک شهر« سریال محرمی قدیمی 
به نام »رســم عاشــقی« را ســاعت ۱۹ روی آنتن دارد. »مرضیه«، »یلدا« و »از 

سرنوشت ۱«
همچنین ســریال های »مرضیه«، »یلدا« و »از سرنوشــت۱« از شــبکه تماشا 
بازپخش می شــود. »یلدا« به کارگردانی حســن میرباقری و تهیه کنندگی بهروز 

خوش رزم هر شب ساعت ۲۰ پخش از شبکه تماشا بازپخش می شود.
"آتش سرد" قرار است سریال جدید و تازه شبکه دو سیما باشد؛ مجموعه ای که 
بــه تعبیِر یکی از بازیگرانش، خیلی زودتر آماده پخش بوده اســت. بهرنگ ملک 
 محمدی مدیر گروه فیلم و ســریال شــبکه دو در جریاِن نشست خبری سریال 
»وضعیــت زرد« اعام کرد که »آتش ســرد« با نام قبلی »شــب بیدار« از ۲۲ 

مردادماه پخش خود را آغاز خواهد کرد.
ســریال »آتش سرد« ملودرام اجتماعی اســت که به کارگردانی رضا ابوفاضلی و 

تهیه کنندگی علی مهام برای پخش از شبکه دو سیما ساخته شده است.
شــبکه سه این شب ها دو ســریال روی آنتن دارد؛ البته »برف بی صدا می بارد« 
را پخش می کند که روزهای پایانی خودش را می گذراند؛ ســریاِل جدیدی است 
اما فصِل دوم »گاندو« را هم در باکِس دوم پخش می کند. تفاوِت این شــبکه با 
دیگر شــبکه های تلویزیونی این است که حداقل ســریاِل جدیدی را روی آنتن 
دارد. اما قرار اســت همچون دیگر شبکه ها، رنِگ سریالی خودش را در دهه دوم 

محرم تغییر دهد. 
ســریال تازه شبکه سه، »بی نشان« نام دارد. سریالی با موضوِع مبارزه با فساد که 
تحقیق و نگارش فیلمنامه ســریال »بی نشان« از حدود دو سال و نیم پیش آغاز 
شــده و آزیتا ایرایی و مهدی حمزه به طور مشــترک نویسندگی این سریال را 
برعهده دارند. مریم کاویانی نیز که پس از یکی دو ســال دوری از بازیگری،  بار 
دیگر در این ســریال تلویزیونی ایفای نقش کرده، نقش »مینو« همسر »شهاب« 
خبرنگاِر »بی نشــان«  را بازی می کند. از طرفی این ســریال در لوکیشــن های 
مختلف در تهران ضبط شده است و بخشی از سریال هم متناسب با حال و هوای 
قصه در کربا جلوی دوربین رفته اســت. در تعریف موضوع و قصه سریال آمده 

است: برای احقاِق حق و حقیقت، آبرو که سهل است؛ جان باید داد.
پرویز فاحی پور، نیوشا ضیغمی، قاسم زارع، مجید واشقانی، مریم کاویانی، سعید 
زارعی، نســرین نکیسا، مالک ســراج، توماج دانش بهزادی، رضا موالیی، نیلوفر 

پارســا، پویان گنجی، امیر ســفیری، مهری آل آقا، رهام تدریســی، نیما توکلی، 
بهروز قادری، مرتضی زارع، سینا قاسمی و رضا ایرانمنش، اتابک نادری با معرفی 
هلن نقی لو، امیررضا زرین بخــش با حضور اکبر رحمتی، کاظم هژیرآزاد، مهدی 
فقیه، سوســن مقصودلو و با هنرمندی رضا توکلی، احسان امانی، حسن اسدی، 

محمدصادق ملک، بهار نوحیان گروه بازیگران »بی نشان« را تشکیل می دهند.
چندی پیش رئیس مرکز ســیمای اســتان های صدا و سیما از تاش برای آماده 
شدن ســریال  »راز ناتمام« شهید باهنر در شهریور و »سنجرخان« در زمستان 
خبر داد. البته »ســنجرخان« که گفته می شــود هنوز در مراحل پس تولید باقی 
مانده اما مجموعه زندگی شــهید باهنر مهیای آنتن می شود. چرا که پیگیری ها 
هم نشــان می دهد این مجموعه خودش را برای بعد از »شــب دهم« شبکه یک 

سیما آماده می کند. 
پیش از این هم عباس فاطمی به خبرنگار تســنیم گفته بود: در تاشــیم، "راز 
ناتمام" را به چهلمین ســالگرد شهادت شــهیدان رجایی و باهنر در شهریورماه 
برسانیم. هنوز شبکه آن مشخص نشده اما پیش بینی مان پخش از دو شبکه یک 
و سه سیما خواهد بود. حاال با نزدیک شدنِ این سریال به آنتِن تلویزیون، خبرها 

از پخِش این مجموعه در شبکه یک سیما به گوش می رسد.
"راز ناتمام" عنوان ســریالی تلویزیونی به کارگردانی امین امانی با درجه کیفی 
الف اســت که از اوایــل مرداد ۱۳۹۹ وارد مرحله پیش تولید شــد و براســاس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشــت دوربین 
اواخر پاییز ۱۳۹۹ مقابل دوربین رفت. بخش عمده لوکیشــن های این سریال در 
تهران و در شهرک ســینمایی غزالی قرار دارد و بخش هایی از کار نیز در کشور 
ترکیه تصویربرداری می شود. این سریال با مضمونی تاریخی و سیاسی در دو فاز 

گذشته و تولیدش در اواخر ۱4۰۰ به پایان رسید.
»راز ناتمام« به نویسندگی سیدجال الدین دّری با محوریت روایت زندگی پرفراز 
و نشیب شهید محمد جواد باهنر، به مبارزات شهید باهنر و شهادت مظلومانه او 

به دسِت جریان نفوذ می پردازد. 
در این مجموعه، رامین راســتاد در نقش مرحوم هاشــمی رفسنجانی، در کنار 
فرهاد جم )در نقش شــهید باهنر( و سیدجواد هاشمی )درنقش شهید رجایی( 
بازی می کند. بهرام ابراهیمی هم نقش مهندس بازرگان را بازی می کند؛ علیرضا 
مهران هم به عنوان اولین بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نقش رهبر معظم انقاب 

را در سریال »راز ناتمام« بازی کرده است.

رنِگ »سیما« تغییر می کند

 شروع سریال های جدید 
به جای نوستالژی  ها


