دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

تحلیلی بر سخنان محسن علی اکبری پیرامون بینظمی در کنداکتور پخش تلویزیون

آنتن آزاد!

آفت�اب یزد – گروه فرهنگی« :توقع عوامل و دس��ت اندرکاران
هر س��ریال در هر بعد و اندازه که به تولید میرس��ند این اس��ت
تا به بهترین ش��کل عرضه ش��ود و در اختیار مردم سراس��ر کشور
قرار گیرد .س��عی مدی��ران بر این ب��وده تا کنداکتور ش��بکهها را
ب��ه گونهای تنظی��م کنند تا زمان س��ریالها ب��ا یکدیگر تداخل
ایج��اد نکن��د و به ترتیب در زم��ان خاص خ��ود روی آنتن بروند.
متاس��فانه عمال چنین اتفاقی در اجرا رخ نمیدهد و گاها برخی از
قسمتهای یک سریال که باید در زمان استاندارد پخش شود و در
زمان مناس��ب خود به پایان برسد بیشتر میشود و حتی در برخی
مواق��ع از تایم و زمان اصلی خود فاصله میگیرد و هنگامی که در
یک ش��بکه دیگر سریال بعدی پخش خود را شروع میکند سریال
ش��بکه قبل هنوز به پایان نرسیده است .بایستی یک هماهنگی در
کنداکتور پخش لحاظ ش��ود به صورتی که حت��ی از نظر زمان به
مدت ده دقیقه تا یک ربع فاصله بین س��ریالها گذاش��ته شود تا
مخاطب با آرامش کامل پای بقیه آثار بنشیند».
آنچه خواندید بخش��ی از سخنان محس��ن علی اکبری تهیهکننده
س��ینما و تلویزیون اس��ت که روز گذش��ته در گفتگویی پیرامون
وضعیت نامناس��بی که در ش��بکههای مختلف رس��انه ملی وجود
دارد بیان ش��ده بود .ش��بکههایی که ایجاد ش��دهاند تا برنامههای
مختلف��ی را به مخاطب میلیونی ارائه کنند و به قول معروف س��ر
آن��ان را گ��رم نمایند .اما جدا از اینکه مخاط��ب تلویزیون این نوع
برنامهها را دوس��ت دارد یا ندارد و به تماش��ای آنها مینش��یند یا
نه؛ توجه به یک موضوع بس��یار حائز اهمیت اس��ت؛ اینکه رس��انه
ملی یا همان تلویزیون تا چه اندازه توانس��ته و میتواند در کس��ب
رضای��ت مخاطبی که وقت خود را برای تماش��ای برنامهها تنظیم
میکند ،موفق عمل نماید .دقت داش��ته باش��ید در اینجا صحبت
از کیفی��ت برنامههای مختلف تلویزی��ون نمیکنیم ،به این مفهوم
که اصال کاری نداریم که صداوس��یما س��ریالهای تکراری پخش
میکن��د یا م��دام از ش��بکههای مختلف فیلمه��ا و مجموعههای
کرهای به خرد مردم میدهد یا مسائلی از این دست ،گفتیم که با
عالقمند بودن ی��ا نبودن مردم به برنامههای مختلف کاری نداریم
(حداقل در این گزارش) آنچه میخواهیم در این نوشتار به تحلیل
آن بپردازی��م این اس��ت که وقت مخاط��ب در هنگامی که جلوی
گیرنده خود مینش��یند و امید دارد که برنامهای را مش��اهده کند
چگونه اس��تفاده میش��ود .حتما بارها برای ش��ما هم اتفاق افتاده
که بر اس��اس اعالم قبلی رسانه ملی که مثال راس ساعت ده شب
فالن سریال را پخش میکنیم ،برنامههای روزانه خودتان را طوری
طراحی کردهای��د و کارهایتان را به صورتی انجام دادهاید که راس
ساعت ده به قول معروف سرتان خلوت باشد و با طیب خاطر پای
گیرنده بنش��ینید و به محض شروع سریال مورد نظر آن را تماشا
کنید .در منطقیترین ش��رایط تلویزیون باید ساعت ده شب برنامه
مورد نظر را روی آنتن بفرستد تا هم خوش قولی کرده باشد و هم
به این صورت به شما بفهماند که برای وقتتان ارزش قائل است .اما
وقتی ساعت ده ش��د اتفاقات دیگری رخ میدهد ،مثال آگهیهای
بازرگانی پخش میش��وند ،یا اعالم میش��ود که ب��ه دلیل پخش
مسابقه فوتبال امشب سریال پخش نمیکنیم یا به بهانههای بعضا
واهی عنوان میشود که قسمت جدید سریال با مشکل فنی مواجه

ش��ده و ما مجبوریم قس��مت قبلی را دوباره نمایش دهیم ،گاهی
اوقات هم هیچکدام از این توضیحات به مخاطب بیان نمیش��ود و
ناگهان راس س��اعت به جای پخش سریال مورد نظر یک تله فیلم
یا چیزی شبیه آن روی آنتن تلویزیون میرود .چنین رویکردی را
صداوسیما سالهاست در پیش گرفته و عجبا که فکر میکند کاری
که انجام میدهد کامال منطقی س��ت و اگ��ر برخی اعتراض دارند
خودش��ان مشکل دارند ،اگرنه تلویزیونیها کارشان درست است و
مو الی درز برنامه ریزی هایش��ان نمیرود .اگر بخواهیم بیطرفانه
به تحلیل این موضوع بپردازیم با یک چالش بزرگ مواجه خواهیم
ش��د ،چالشی که مس��ئوالن رس��انه ملی در ایجاد آن نقش بسیار
مهمی دارند و مردم هم در تحمل کردن آن باید نقش اساس��یای
را ایفا کنند .اینکه مدیران رسانه ملی همواره فکر میکنند درست
میاندیش��ند و آنهایند که باید تصمی��م بگیرند و هر تصمیمی که
بگیرند مخاطب تلویزیونی مجبور اس��ت آن را قبول کند ،خودش
چالش بزرگی س��ت ،به این دلیل که اگر موضوع تولید برنامههای
تلویزیون��ی را به عنوان یک میز مذاکره در نظر بگیریم که در یک
سویش مدیران رسانه ملی نشستهاند و در سوی دیگرش مردم که
مخاطبان این رس��انه هستند ،در کمترین زمان ممکن در مییابیم
ک��ه در ای��ن مذاک��ره دو طرف آن کس��ی که میخواه��د همواره
حرفش را به کرس��ی بنش��اند ،تلویزیون و مسئوالنش هستند ،در
حالیکه همین مسئوالن صداوسیما همواره مدعی بودهاند که برای
مخاطبی که در آن سوی این میز نشسته برنامه تولید میکنند ،اما
عجیب که زمانی که باید به خواس��تههای او توجه کنند کالهشان
را ک��ج مینمایند تا نگاهش��ان با نگاه مخاطب تالق��ی پیدا نکند.
آنها برنامهها را میس��ازند (اصال به فرض که خوب هم میس��ازند
و کارش��ان را تمام و کمال بلدند و درس��ت انجامش میدهند) اما
وقتی زمان ارائه این برنامهها به مخاطبی که در آنسوی میز نشسته
ف��را میرس��د ،تلویزیونیها کاری ک��ه نباید انجام دهن��د را انجام
میدهن��د و این کار در مرحله کنداکت��ور پخش صورت میگیرد،
زمانی که قرار اس��ت مخاط��ب روبروی گیرندهاش بنش��یند و به
تماش��ای سریالی که آن را برای نگاه کردن برگزیده بپردازد .دقیقا
در همی��ن زمان پای برنامه ریزان تلویزیون به میان میآید ،آنها با
خودشان میگویند« :حاال اگه پخش سریال ده دقیقه اینور و اونور
بش��ه به جایی برنمیخوره ،اصال تو بگو نیم س��اعت ،مردم نشستن
پای تلویزیون دیگه ،کاری ندارن که ،حاال نیم ساعت دیرتر سریال
رو تماش��ا کنن ،اصال امشب س��ریال رو پخش نکنیم ،فردا پخش
کنیم ،ما که نباید وقتمونو با مردم تنظیم کنیم ،بیکار نیستیم که
هر وقت اونا دلش��ون خواست سریال پخش کنیم براشون ،اونا باید
وقتش��ونو با برنامههای ما تنظیم کنن ،باالخره ما زحمت خودمونو
کشیدیم و سریال رو تولید کردیم ،حاال نوبت اوناس ،اگه میخوان
سریال رو تماشا کنن باید بر اساس برنامه ریزی ما عمل کنن ،اگر
هم نمیخوان که هیچی»
دقت داشته باشید وقتی درباره هزینه فرصت مخاطب و برنامههای
تلویزیون س��خن میگوییم منظورمان تنها تماشای یک سریال یا
یک فیلم س��ینمایی برای یک شب نیس��ت ،گاه ممکن است یک
س��ریال بیش از صد قس��مت باش��د و این یعنی مخاطب هر شب
باید همین ماجرا را تجربه کند ،گاه این موضوع برای س��ریالهای

«هجران» و نگاه خودبینانه
به مسئله کار کودکان!

ادامه از صفحه اول:
راه حلهای صورت مس��ئله پاک کنی مثل جم��عآوری کودکان کار و
اقدام��ات ضربتی اگر ش��رایط را بدتر از قبل نکند -که با پنهان ش��دن
مس��ئله از پیش چش��مان جامعه و زیرزمینی ش��دن آن ،در واقع میکند -
هی��چ اث��ری در بهب��ود ش��رایط نخواهد داش��ت .صد البته ک��ه انجام
اقدامات س��نجیده و موثر برای حل چنین مشکل چند جانبهای اساسا
یک وظیفهی انس��انی ،حقوق بش��ری و عقالنی برای همه ما اس��ت .اما
به طرز تفکری که در س��طوح مختلف جامعه ب��ه طور احتمالی به این
اص��ول اعتنایی نمیکند ه��م ،موکدا توضیح داده میش��ود که جامعه
واحدهای ایزوله و مجزا از هم نیس��ت .آس��یب و تحت فش��ار بودن در
یک قس��مت طبق قانون ظروف مرتبطه به تمام قسمتها منتقل شده،
بر کل جامعه اثرگذار بوده و سرنوش��ت یک جامعه جمع جبری مسائل
اقتصادی و اجتماعی تمام قس��متهای آن اس��ت .بنابراین برنامهریزی
ب��رای حل این مش��کل در خودبینانهتری��ن و بیتفاوتتری��ن اپروچها
به مسائل اجتماعی نیز ،انجام اقدامات موثر و درخور در این مورد را ایجاب
مینماید.

تحول مثبت در خبر تلویزیونی
ادامه از صفحه اول:
امروز رسانههای خبری در محیطی به شدت رقابتی ،متحول و پیچیده کار
میکنن��د .و خبرنگاری نبرد برای گرفتن توجه م��ردم و اقناع با روایتهای
جامع و جذاب اس��ت .در واقع دوران تحلیل جامع و روایت خالقانه و ارائه
سریع اطالعات تکمیلی است .دوران سیاست همیشگی محرمانه دانستن و
ندیده گرفتن به بهانه تهدید و مالحظات امنیتی گذشته است و برای بقا و
رقاب��ت باید از آن عبور کرد .تحول در خبر تلویزیون را حقیقتاً باید به فال
نیک گرفت.
مفقودی

قبوض سپرده گمرکی فرودگاه امام خمینی (ره) به نام شرکت سیستم و خدمات
اریکسون به شرح ذیل مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد:
ردیف

1
2
3

شماره کوتاژ

2983699
2989981
2990234

شماره قبض سپرده گمرکی

633230
633279
633276

مبلغ(ريال)

50,000,000
40,000,000
50,000,000

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب پرنس�ا عالیمرد فرزند س�ید احمد به ش�ماره
شناسنامه  1070صادره از تهران در مقطع دکتری تخصصی رشته شیمی-شیمی
معدنی صادره از دانش�گاه پیامنور مرکز مش�هد با ش�ماره  900470422مفقود
گردیده اس�ت و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به
صندوق پستی1 9395 - 4697سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور ارسال نماید.

مفقودی
مدارک فارغ التحصیلی اینجانب پرنس�ا عالیمرد فرزند س�ید احمد به ش�ماره
شناس�نامه  1070ص�ادره از ته�ران در مقاطع کارشناس�ی ش�یمی کاربردی و
کارشناس�ی ارش�د رش�ته ش�یمی معدنی صادره از واحد دانش�گاهی یادگار
ام�ام خمینی (ره) با ش�ماره م�درک کارشناس�ی 158313900349:و ش�ماره
م�درک کارشناس�ی ارش�د 198913902088:مفق�ود گردی�ده اس�ت و فاقد
اعتب�ار میباش�د .از یابنده تقاضا میش�ود اص�ل مدرک را به صندوق پس�تی
 144/18155دانش�گاه آزاد اسلامی واح�د ی�ادگار امام خمینی (ره) ارس�ال
نماید.

فرهنگی
مناس��بتی رخ میده��د ،گاه برای ای��ام نوروز ،گاه برای ش��بهای
تابستان ،گاه برای پخش مسابقات فوتبال ،گاه برای پخش مسابقات
ورزشی مربوط به المپیک و جام جهانی ،گاه برای پخش فیلمهای
سینمایی در هفته دفاع مقدس ،گاه برای پخش برنامههای تاکشو
مح��ور و ...یک نمونهاش همین برنامه «دورهمی» ،که چند س��ال
پی��ش قرار بود مهمان ویژهای را مقابل دیدگان مخاطبان میلیونی
رس��انه ملی بنش��اند ،مهمانی با نام بزرگ «ناص��ر ملک مطیعی»،
خاطرتان هست؟ از یک هفته بعد اعالم شد که مهران مدیری قرار
است ناصر ملک مطیعی را به دورهمی بیاورد ،این اتفاق هم رخ داد
و آقای بازیگر که حاال دیگر دراین دنیا نیست با آن موی سپیدش
آم��د و مقابل مدیری نشس��ت و کل��ی هم خاطره م��رور کردند،
ق��رار بود به یکباره مخاط��ب ریزش پیدا کرده در طول س��الهای
متمادی ،برگردد و برای یک ش��ب دوباره خیابانها خلوت ش��ود و
همه پای گیرنده هایش��ان بنشینند و ناصر ملک مطیعی را ببینند
و حرفهایش را بش��نوند ،اما درس��ت در زمان پخش ،این برنامه از
کنداکتور حذف و اعالم ش��د که مشکل فنی ست و به زودی حل
میشود و برنامه ناصرخان روی آنتن تلویزیون میرود ،اماای دریغ
که این اتفاق هرگز رخ نداد ،حتی حاال که بیش از سه سال از وداع
این بازیگر برجس��ته سینمای ایران از عالم خاکی میگذرد .به نظر
شما چنین رویکردی چه مفهومی دارد ،برنامهای که تولید شده و
برای پخش آن هزاران بار «بازی» درآوردند و دست آخر هم راهی
آرشیو صداوسیما شد.
اجازه دهید به آغاز این گزارش برگردیم و دوباره اظهارات محسن
علی اکبری را مرور کنیم ،این تهیهکننده درباره مس��ئلهای تحت
عنوان «زمان استاندارد» سخن میگوید ،به این نکته توجه داشته
باش��ید که ای��ن زمان هم برای مخاطب معن��ا و مفهوم دارد و هم
برای دست اندرکاران رسانه ملی .برای مردم این زمان همان هزینه
فرصتی س��ت که برای تماشای یک برنامه در طول پخشش صرف
میکنند و برای صداوسیما این زمان همان برنامه ریزیای ست که
باید صورت بگیرد تا محصول تولید ش��ده در بهترین پکیج تقدیم
مخاطب ش��ود .مس��لما وقتی درباره هزینه فرصت مخاطب حرف
میزنی��م باید این نکت��ه را در نظر بگیریم که او این هزینه را فقط
برای یکش��ب و دو ش��ب صرف نمیکند ،بلکه برای تمام شبهایی
که یک سریال روی آنتن تلویزیون میرود ،میپردازد .مثال او قرار
اس��ت به مدت سه س��اعت پای گیرنده تلویزیونش بنشیند و سه
س��ریال را تماشا کند ،س��ریالها هم به قرار معلوم به ترتیب راس
ساعت  8:30دقیقه 9:30 ،دقیقه و  10:20دقیقه روی آنتن خواهند
رفت .اما آیا در عمل هم این س��اعتها توسط مسئوالن رسانه ملی
لحاظ خواهد ش��د؟ یا پخش آگهیهای بازرگانی و برنامهای خاص
موجب میشوند که اولین سریال به جای  8:30ساعت  9:15دقیقه
روی آنتن ب��رود؟ وقتی چنین اتفاق��ی رخ میدهد عمال مخاطب
یکی از س��ریالها را از دس��ت داده ،ش��اید هم آن دوتای دیگر را،
در چنین حالتی مخاطب یا مجبور اس��ت به تماش��ای سریال اول
بنش��یند و قید تماش��ای دومی و احتماال بخشی از سومی را بزند
و یا مجبور اس��ت بیخیال س��ریال اول بشود و دو سریال بعدی را
از دس��ت ندهد ،ت��ازه اگر همین اتفاق برای دو س��ریال بعدی رخ
ندهد .ش��ما فکر میکنید در چنین ش��رایطی مخاطب چه خواهد
کرد؟ رخ دادن چنین مس��ئلهای برای یکبار شاید اشکالی نداشته
باش��د اما رس��انه ملی نش��ان داده که به دلیل برخی مسائل مانند
موضوعات اقتصادی ،حاضر نیس��ت به خاطر مخاطب آنتن خودش
را آزاد بگذارد تا مردم بتوانند با طیب خاطر برنامههای مورد عالقه
خودش��ان را به تماشا بنشینند و این یعنی خواسته مخاطب برای
رسانه ملی اهمیت چندانی ندارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان
سهامشرکتخدماتیشهرکصنعتیمهریزسهامیخاص
به شماره ثبت  838و شناسه ملی 10980062642

بدینوس�یله از کلیه سهامداران ش�رکت دعوت بعمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده ش�رکت خدماتی شهرک صنعتی مهریز که روز
شنبه  1400/08/15ساعت  10صبح به آدرس مهریز ،شهرک صنعتی مهریز ،میدان
گلستان ،سالن ساختمان آتش نشانی تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانید .ضمنا
در اج�رای مفاد ماده  99قانون تجارت الزم اس�ت برای اش�خاص حقیقی صاحب
سهم یا وکیل قانونی و برای اشخاص حقوقی نماینده تام االختیار آن با معرفی نامه
مکت�وب با درج کامل اطالعات هویتی جهت دریافت برگه ورود به جلس�ه از روز
چهارشنبه  1400/08/12لغایت پنجشنبه  1400/08/13به دفتر این شرکت مراجعه
فرمایید .بدیهی است سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود دریافت
کرده باشند .با توجه به شیوع بیماری کرونا و حسب ابالغیههای ستاد ملی مبارزه
با کرونا ،رعایت نکات بهداشتی از جمله فاصلهگذاری اجتماعی و به همراه داشتن
ماسک ،دستکش و خودکار شخصی از سوی متقاضی در مجمع الزامی است.
دستورکارجلسه:
 -1بررسی و تصویب بودجه اصالحی سال  1400و پیشنهادی سال 1401
 -2تصویب حق السهم از مخارج خدمات عمومی مشترک و مخارج استحصال و
توزیع آب و فاضالب بها سالهای  1400و 1401
 -3سایر مواردی که در اختیار مجمع میباشد
هيئتمديرهشركتخدماتیشهركصنعتیمهريز

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی
شهرک صنعتی مهریز سهامی خاص به شماره ثبت838
و شناسه ملی 10980062642
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل میآید تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی مهریز که روز
شنبه  1400/08/15س�اعت  12به آدرس مهریز ،شهرک صنعتی مهریز،
میدان گلستان ،س�الن ساختمان آتش نشانی تشکیل میگردد ،حضور
بهم رسانید .ضمنا در اجرای مفاد ماده  99قانون تجارت الزم است برای
اش�خاص حقیقی صاحب س�هم یا وکیل قانونی و برای اشخاص حقوقی
نماین�ده تام االختی�ار آن با معرفی نامه مکتوب ب�ا درج کامل اطالعات
هویتی جهت دریافت برگه ورود به جلسه از روز چهارشنبه 1400/08/12
لغایت پنجشنبه  1400/08/13به دفتر این شرکت مراجعه فرمایید .بدیهی
است سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگه ورود دریافت کرده
باش�ند .با توجه به ش�یوع بیماری کرونا و حسب ابالغیههای ستاد ملی
مبارزه با کرونا ،رعایت نکات بهداشتی از جمله فاصلهگذاری اجتماعی و
به همراه داشتن ماسک ،دستکش و خودکار شخصی از سوی متقاضی در
مجمع الزامی است.
دستورکارجلسه:

 -1بررس�ی و تصویب اساس�نامه جدید شرکت خدماتی شهرک صنعتی
مهریز
 -2تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه
 -3تصویب تغییر آدرس شرکت
هيئتمديرهشركتخدماتیشهركصنعتیمهريز

مفقودی
پروانه بهداشتی ساخت قطاب با  ۱۰درصد مغز کارگاه شیرینیسازی نورانیان به
شماره پروانه ساخت  ۳۵/۱۲۵۹-۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی
کلیه مدارک هیوندای آوانته مدل  1389ش شاسیNA6NG33269C106685:
ش موت�ور G4GC9521675 :ش پلاک 20 :ایران  623ص  14مفقود گردیده و
فاقد اعتبار میباشد.
مفقودی
برگ سبز و کارت پراید س�فید مدل  1391ش شاسیs4412291900703 :ش موتور:
 4611678ش پالک 53:ایران 497ج75مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.
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چهار شنبه 5آبان 1400
خبر کوتاه

ادامه ضبط «پالک »۱۳

با نهایی شدن ترکیب بازیگران ،تصویربرداری
س��ریال تلویزیونی «پالک  »۱۳به کارگردانی
آرش معیری��ان و تهیهکنندگی س��لیم ثنائی
ادامه دارد .به گزارش مهر،س��ریال تلویزیونی
«پالک  »۱۳که مضمون��ی طنز و خانوادگی
دارد ب��ا حضور بازیگران��ی نظیر علی صادقی،
ش��هره سلطانی ،امیرحس��ین صدیق ،اردالن
ش��جاعکاوه ،ن��گار عابدی ،حس��ین رفیعی،
محمود جعفری و ...جلوی دوربین رفت ه است.
رویدادهای هنری

محمداحصاییدر«گلستان»

آفتاب ی�زد :نمایش��گاه عکسهای محمد
احصایی بهعنوان س��ومین «دیدار هنرمند»
کاری از به��زاد حات��م عصر جمع��ه ،هفتم
آب��ان در گالری گلس��تان افتتاح میش��ود.
«گنج بازیافته» عنوان این نمایش��گاه است
و همزمان کت��اب این مجموعه نیز رونمایی
خواهد شد .این نمایشگاه شامل اسالیدهایی
رنگی اس��ت که احصائی در دهههای ۱۳۴۰
و  ،۱۳۵۰در روزگار دانش��جویی خود گرفته
و در بخ��ش بزرگ��ی از آنه��ا ،نماهایی از
موزههای جهان را به ثبت رس��انده اس��ت.
گالری گلستان تا  ۱۲آبان میزبان عکسهای
«گنج بازیافته» است.

پایان تدوین «ایکس»

همزم��ان با پایان مراحل تدوی��ن فیلم کوتاه
«ایک��س» ب��ه کارگردانی محم��د تیموری و
مهدی میرزاده ،این اثر سینمایی آماده حضور
در جش��نوارههای داخلی و خارجی ش��د .به
گزارش مه��ر ،در خالصه داس��تان این فیلم
آمده اس��ت« :بیماری به یک روانشناس تلفن
میزند تا غیرحضوری درمان ش��ود اما در این
حین حقیقتی عجیب برای روانشناس و بیمار
پدیدار میشود»...

امیرحسینرستمی
بِعالی»
در «جنا 

ب��ا آغاز پی��ش تولید س��ریال «جنابِعالی»
ب��ه کارگردانی ع��ادل تبریزی ،امیرحس��ین
رس��تمی به عنوان نخس��تین بازیگر به این
پروژه پیوست .رستمی که در فیلم سینمایی
«گیجگاه» به کارگردان��ی عادل تبریزی نیز
ایف��ای نقش کرده ب��ود ،اکن��ون در دومین
همکاری ب��ا این کارگردان ،جل��وی دوربین
«جنابِعالی» میرود .به گزارش خبرآنالین،
ِ
«جنابِعالی» سریالی کمدی-اجتماعی است
که تهی��ه کنندگ��ی آن را مصطفی رضوانی
برعهده دارد.
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افقی
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شماره 6144
شاهنامه خوانی

آمدن سياوش
به نزد سودابه

يك��ى م��رد ب��د ن��ام او هيرب��د
زدوده دل و مغ��ز و راي��ش ز ب��د
ك��ه بتخان��ه را هي��چ نگذاش��تى
ى
كلي��د در پ��رده او داش��ت 
س��پهدار اي��ران بفرزان��ه گف��ت
ت
كه چون بر كش��د تيغ هور از نهف 
به پيش س��ياوش هم��ى رو بهوش
ش
نگ��ر ت��ا چ��ه فرماي��د آن دار گو 
بس��ودابه فرم��ود ت��ا پي��ش اوى
ى
نث��ار آورد گوه��ر و مش��ك و ب��و 
پرس��تندگان ني��ز ب��ا خواه��ران
ن
زبرج��د فش��انند ب��ر زعف��را 
چو خورش��يد بر زد س��ر از كوهسار
س��ياوش ب��ر آم��د ب��ر ش��هريار
ب��رو آفري��ن ك��رد و ب��ردش نم��از
س��خن گف��ت ب��ا او س��پهبد ب��راز
چ��و پردخته ش��د هيرب��د را بخواند
س��خنهاى شايس��ته چن��دى براند
س��ياوش را گف��ت ب��ا او ب��رو
بي��آراى دل را بدي��دار ن��و
برفتن��د ه��ر دو بي��ك ج��ا به��م
روان ش��ادمان و ته��ى دل ز غ�� م
چ��و برداش��ت پ��رده ز در هيرب��د
س��ياوش هم��ى ب��ود ترس��ان ز بد
شبس��تان هم��ه پيش��باز آمدن��د
پ��ر از ش��ادى و ب��زم س��از آمدن��د
همه ج��ام ب��ود از ك��ران ت��ا كران
ن
پ��ر از مش��ك و دينار و پ��ر زعفرا 
درم زي��ر پاي��ش هم��ى ريختن��د
عقي��ق و زبرج��د ب��ر آميختن��د
زمي��ن ب��ود در زي��ر ديب��اى چين
ن
پ��ر از در خوش��اب روى زمي�� 
م��ى و رود و آواى رامش��گران
هم��ه ب��ر س��ران افس��ران گ��ران
شبس��تان بهش��تى ش��د آراس��ته
پ��ر از خوبروي��ان و پ��ر خواس��ته
س��ياوش چ��و نزديك ايوان رس��يد
زري��ن درفش��نده ديد
يكى تخ��ت ّ
ب��رو ب��ر ز پي��روزه ك��رده ن��گار
ش��اهوار
بيآراس��ته
بديب��ا
ب��ران تخ��ت س��ودابه م��اه روى
ى
بس��ان بهش��تى پ��ر از رن��گ و بو 
نشس��ته چ��و تاب��ان س��هيل يمن
ن
س��ر جع��د زلفش سراس��ر ش��ك 
يك��ى ت��اج ب��ر س��ر نه��اده بلن��د
فرو هش��ته ت��ا پاى مش��كين كمند
زري��ن بدس��ت
پرس��تار نعلي��ن ّ
ت
بپاى ايس��تاده س��ر افگنده پس�� 

