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آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان: سال 1380 بود، همان زمانی که 
خیل��ی چیزها مثل امروز رنگ نباخت��ه بود و چهره واقعی خیلی از 
آدمها مش��خص نش��ده بود و آنها هنوز نقاب خودش��ان را از چهره 
برنداش��ته بودند و به قول س��هراب )البته با اندکی تغییر در واژه ها 
توس��ط نگارنده(: زندگی خالی نبود، مهربانی بود، سیب بود، ایمان 
بود. آن زمانها چون ش��قایق بود، می ش��د زندگی کرد نه مثل حاال 
که زندگی کردن این اندازه س��خت و دش��وار باش��د. القصه در آن 
ایام س��ریال خوش ساخت و خیابان خلوت کنی به نام »همسایه ها« 
از ش��بکه 3 تلویزیون پخش می ش��د، س��ریالی که مزه شیرینش 
 پس از گذش��ت بیش از بیست س��ال هنوز زیر زبان و دندان مردم

 باق��ی مانده و آنها با به یادآوردن آن برای خودش��ان خاطره بازی 
می کنند. س��ریالی که تمام افراد تیم س��ازنده اش حرفه ای بودند و 
کاربلد. این سریال را محمدحسین لطیفی مقابل دوربین هوشنگ 
بنایی برده بود، بازیگران این س��ریال هم )حتی آنها که در یکی دو 
قسمت بیش��تر حضور نداشتند( از س��رآمدان هنر بازیگری در آن 
زمان بودند، هنرمندانی که خیلی هایش��ان امروز دیگر در میان ما 
نیس��تند و راهی دیار باقی ش��ده اند. قصه، قصه ی یک ساختمان 
آپارتمان مانند اس��ت ک��ه دارای حیاطی بزرگ و باغچه و درخت و 
گل و گلدان اس��ت، این خانه متعلق به فردی س��ت که چند سالی 
در خارج از کش��ور زندگی کرده، اما باالخ��ره دوری از وطن را تاب 
نیاورده و به س��رزمین مادری اش بازگش��ته اس��ت، این فرد که در 
س��ریال با نام »آقای فردوس« شناخته می شود یک خواهر دارد که 
سالهاس��ت او را گم کرده و حاال هم ش��اید به این امید برگشته که 
بتواند خواهر گمش��ده اش را پیدا کند. خانه ای که درباره اش گفتیم 
متعلق به »آقای فردوس« است، او فکر می کند خانه اش خالی ست 
اما اینگونه نیست، چند خانواده در آن زندگی می کنند، خانواده هایی 
که با همس��ایه های بغلی و باال دستی و پایین دستی شان بیش از 
آنکه همسایه باشند دوست هستند و این یعنی رابطه بسیار نزدیکی 
ب��ا یکدیگر دارن��د، »فرنگیس خانم – گوه��ر خیراندیش« و »رضا 
-امین حیایی« مادر و پس��رند، »امید - محمدرضا ش��ریفی نیا« و 
»ستاره - عاطفه رضوی« زن و شوهرند، »جهانگیر - کیهان ملکی« 
و »محبوبه – فلورا س��ام« و »س��ایان فرخی ملقب به تربچه« یک 
خانواده س��ه نفره اند و »علی - رامین پرچمی« و »مرضیه - کمند 
امیرس��لیمانی« هم تازه عروس و داماد مانند یک خانواده بزرگ در 
این س��اختمان زندگی می کنند تا روزی که »آقای فردوس - علی 
نصیریان« هم به عنوان صاحبخانه به این افراد اضافه می ش��ود. این 
 همسایه ها در هر قسمت اتفاقات مختلفی را برای بینندگان تلویزیون

 رق��م می زنند و از آنجا که در این س��ریال هیچ غلو و گنده گویی 
خاصی صورت نگرفته، »همس��ایه ها« توانس��ت دل مخاطبان را با 
 خود همراه کرده و آنها را مجبور کند که با شخصیت های این سریال 
همذات پنداری کنند. »همسایه ها« در هر قسمت یکی دو مهمان 
هم دارد که نقش آنها را بازیگرانی مانند محسن قاضی مرادی، حسین 
پناهی، مجید مظفری، آزیتا حاجیان، جمشید اسماعیل خانی، ثریا 
حکمت، نیکو خردمند، شهره س��لطانی، رضا ژیان، کیومرث ملک 
مطیع��ی، علی اوس��یوند و... ایفا می کنند. بازپخش مجدد س��ریال 
»همس��ایه ها« در واپسین روزهای اسفند 1401 از شبکه آی فیلم 
را بهانه نگارش این گزارش قرار داده ایم تا تحلیلی بر آنچه مردم در 

این روزها و شبها با پخش این سریال تجربه می کنند، داشته باشیم. 

< تلویزیون و معضل سریال های تکراری
باره��ا درباره این موضوع قلمفرس��ایی کرده ایم، بارها به س��ازمان 
صداوسیما بابت پخش سریال های تکراری انتقاد کرده و از مسئوالن 
این رسانه درخواست کرده ایم که اینقدر سریال های تکراری اش را به 
خورد مردم ندهد، باالخره یکی از رسالت های تلویزیون این است که 
خوراک خوب و به روز فرهنگی برای مخاطبانش تولید کند، این در 
حالیس��ت که سازمان صداوسیما در این حوزه )حداقل درباره تولید 
سریال جدید و البته جذاب( کمترین عملکرد را داشته است، البته ما 
ابدا نمی گوییم که صداوسیما سریال تولید نمی کند، چرا؛ صداوسیما 
س��ریال تولید می کند، اما با این دبدبه و کبکبه ای که رس��انه ملی 
دارد هم س��ریالهای تولیدی اش کم اس��ت و هم محتوا ندارد، بعضا 
س��ریالهایی در تلویزیون تولید ش��ده و روی آنتن رفته که واقعا نه 
 کشش همراه کردن مخاطب با خودش را داشته و نه داستانش آنقدر 
جذاب و گیرا بوده که بشود آن را در پنج، شش قسمت جمع کرد، 
این درحالیست که تلویزیون همین داستانها را در سی قسمت ضبط 
و تولید کرده و پیشکش مردم نموده است، این مسئله را هم متذکر 
 می ش��ویم که سریال های تولید شده در سالهای اخیر از ماجراهایی 
پر از خشونت و قتل و کتک کاری برخوردار بوده اند و متاسفانه رسانه 
ملی هنوز متوجه نشده که مخاطبی که پس از یک روز کامل کاری 
خس��ته به خانه برمی گردد نیازمند آرامش و راحتی است، بنابراین 
نباید سریال هایی با موضوعات هیجان انگیز و قتل و دزدی و اعتیاد را 
به وی نشان داد. پیشتر درباره یکی از سریال هایی که فاکتور آرامش 
در آن حرف اول را می زد، مطالبی بیان کردیم و گفتیم که بیش از 
بیس��ت سال پیش »همسایه ها« با این مضمون روی آنتن شبکه 3 
رفت و حاال در این برهوت نبودن سریال های آرامش بخش، شبکه ای 
فیلم »همسایه ها« را دوباره روی آنتن خودش فرستاده و چه اقدام 
خوب و تحسین برانگیزی، باید به مسئوالن این شبکه آفرین گفت 
چرا که باالخره تصمیم گرفتند یک س��ریال جان��دار و زیبا را با آن 
موس��یقی دلبرانه اش از آرش��یو صداوس��یما بیرون بکشند و دوباره 
آن را پخش کنند، اگر بدانید مردم چقدر از س��ختی ها و مشکالت 
خسته اند و این سریال چقدر می تواند حال این مردم را خوب کند، به 
خودتان افتخار می کنید. »همسایه ها« از کانون گرم خانواده حرف 
می زند، از مهر و محبت سخن می گوید، از سقفی می گوید که روی 
 س��ر آدمهایی قرار گرفته که دغدغه شان پول و به دست آوردن آن

 به هر قیمتی نیس��ت، در »همسایه ها« همه چیز چفت هم است، 
 حتی پله های ساختمان هم برای مخاطب پیام دارند، هر سکانس این

 سریال درسی است آموختنی که حسین پاکدل به عنوان نویسنده 
متن آن را به رش��ته تحریر در آورده، بازیگری که پیشتر در همین 
تلویزی��ون مجری گری هم می کرد. بازیگرها در این س��ریال خیلی 
 جوان هس��تند، حتی خود اس��تاد نصیریان ه��م در قامت یک فرد 
سن و سال دار در سریال ظاهر نشده، به چهره استاد وقتی که دارد 
دیالوگ می گوید، سکوت می کند و فکر می کند خوب نگاه کنید، او 
در این سریال هنوز جوان است اما نقش یک فرد با تجربه را خیلی 
خوب بازی می کند، انگار او در عین جوانی، پیری ست که در انبان 
خود تجربیات بسیار زیادی را اندوخته است. شاید بتوان گفت اتفاق 

پخش دوباره »همس��ایه ها« به این دلیل خیلی شیرین و دلچسب 
اس��ت که این سریال در طول بیس��ت سال گذشته روی آنتن هیچ 
شبکه ای نرفته بود و برای اولین بار است که دارد بازپخش می شود. 
این خودش یک حسن است، حسنی که متاسفانه رسانه ملی درباره 
س��ریال های دیگ��ر آن را در نظر نمی گیرد. تلویزی��ون در طول این 
س��الها نشان داده که می تواند یک س��ریال را که هنوز زمان زیادی 
از تولیدش نگذشته آنقدر پخش کند که مخاطب به فکر هاراگیری 
بیفتد، اینجاست که باید به مسئوالن رسانه ملی گفت: »خب بندگان 
خدا، چرا یک سریال را اینهمه بازپخش می کنید؟ اجازه دهید کمی 
از زمان پخشش بگذرد، به مخاطب فرصت بدهید که پس از پخش 
اولین بار یک سریال، به مغز و روحش استراحت بدهد، آدمی حتی 
اگر هر روز هم کباب بخورد حالش بد می ش��ود، چطور اینهمه سال 
در صداوسیما کار کرده اید و متوجه این موضوع نشده اید؟ چرا فاصله 
پخش یک سریال با بازپخش های مکررش اینهمه اندک است؟ شما 
با این اقدامتان دارید بنزین روی س��ریال های خوبی که برای مردم 
خاطره انگیز بوده می ریزید و آنها را به آتش می کشید، نکنید این کار 
را برادر من، فکر می کنید چرا »همسایه ها«ی محمدحسین لطیفی 
برای مِن روزنامه نگاری که در طول ده سال اخیر حتی برای تماشای 
5 س��ریال تلویزیونی به طور مداوم مقابل جعبه جادویی ننشسته ام 
جذابیت دارد؟ آنچنان که با وجود خستگی بسیار از خوابم می زنم و 
س��اعت دوازده شب می نشینم و »همسایه ها« را نگاه می کنم، شما 
فکر می کنید دلیلش چیس��ت؟ چرا برای سریال های دیگر از خوابم 
نمی زنم؟ می دانید، یکی از بزرگترین دالیلش این است که »همسایه ها« 
از اتفاق ناگوار بازپخش های بیش��مار رسانه ملی قِِسر در رفته و یک 
فرصت بیست ساله به مخاطبش داده که به مغزش استراحت بدهد 
و آن را ریکاوری کند. کامال مشخص است که تماشای بازپخش یک 
س��ریال پس از بیش از بیست س��ال برای مخاطب جذابیت زیادی 
دارد و او را دوباره پای جعبه جادویی می کشاند. متاسفانه این اتفاق 
درباره بسیاری از سریال های خوب ایرانی نیفتاد، همین »مختارنامه« 
را در نظر بگیرید، »مختارنامه« یک س��ریال خوب و خوش ساخت 
است، هم قصه دراماتیک و تراژیکی دارد و هم از قدرت بسیار باالیی 
برای جذب مخاطب برخوردار اس��ت، اما تلویزیون با این سریال چه 
کرد؟ هر س��ال در ایام ماه محرم آن را روی آنتن فرستاد، چرا؟ مگر 
همین پارسال، پیارس��ال و سالهای قبلترش »مختارنامه« را پخش 
نکردی��د؟ چرا دوباره آن را پخش می کنید؟ ش��ما دارید با این اقدام 
یک س��ریال جذاب که برای مخاطب خاط��ره انگیز بوده را به آتش 
می کشید، متاس��فانه این اتفاق تلخ برای س��ریال »شب دهم« نیز 
افتاده، این س��ریال های تلویزیونی ارزشمند هستند و نباید اینهمه 
 تکرار شوند، نباید اینهمه مقابل دیدگان مخاطب باشند، »همسایه ها« 
هم از این دست سریال هاست، »روزگار جوانی« هم همینطور، آقایان 
مس��ئول سازمان صداوسیما باور کنید ما باور داریم که تلویزیون در 
گذشته به لحاظ محتوای غنی در سریال هایش دست پری در جذب 
مخاطب داشته، شما را به خدا این باور خوب را از ما نگیرید، بگذارید 
هنوز دلمان به گذشته رسانه ملی خوش باشد، امیدواریم، امیدواریم 
و باز هم امیدواریم که »همس��ایه ها« پس از تمام شدن بازپخشش 
دوباره در آرش��یو سازمان صداوسیما جا خوش کند و چند ماه بعد 

شاهد بازپخش مکررش نباشیم، تا باد چنین بادا. 
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تحلیلی بر بازپخش یکی از سریال های خاطره انگیز که روی آنتن تلویزیون رفته است 

»همسایه ها«؛ تکرارِی دوست داشتنی

محمدرضا مقدسیان و کاهش تمایل مردم
 برای رفتن به سینما  

محمدرضا مقدس��یان منتقد س��ینما درباره وضعیت حاکم بر سینمای 
ایران گفت: با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی، سیاس��ی و التهابات 
اجتماعی که در جامعه ایرانی وجود دارد و در کنار وضعیتی که در دوران 
 کرونا داشتیم؛ ناتوانی در مدیریت چنین وضعیتی قابل پیش بینی بود و 
هیچ کس توانایی مدیریت آن را نداشت، به همین دلیل، با تلنبار شدن 
 آثار سینمایی اکران نشده روبرو شدیم که می توان گفت حداقل ۲00 فیلم 
سینمایی تولید شد که بودجه آن از نهادها و ارگان های مختلف تهیه شده 
بود و به اکران عمومی نرسید. این منتقد سینما اظهار کرد: این وضعیت 
باعث شد که با حجمی از آثار اکران نشده روبرو باشیم و آثاری هم که هر 
سال تولید می شد هر روز به تعداد این آثار اضافه می کرد، از طرف دیگر 
ظرفیت اکران و س��الن های سینمایی هم مشخص است یعنی به لحاظ 
سخت افزاری یک ظرفیت مشخص داریم و هر ماه فقط تعداد مشخصی 
از فیلم ه��ا اجازه اکران دارند،  مازاد بر اینکه وضعیت فعلی که به دالیل 
اوضاع اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی که بر اجتماع ایرانی حاکم اس��ت، 
به ش��کل طبیعی و ارگانیک انگیزه و تمایل مردم برای س��ینما رفتن را 
 کاهش داده است. به گزارش ایسکانیوز، مقدسیان با اشاره به اینکه سینما 
پیش از این نیز روزگار خوش��ی نداشت، گفت: نداشتن تنوع ژانر و گونه 
و تنوع نگاه و سلیقه و همه آن رنگ بندی های متنوعی که می تواند آثار 
س��ینمایی را برای طیف وسیع تری از مخاطب جذاب کند و همه نگاه ها 
و س��الیق را به سمت خود بکشد و راضی نگه دارد؛ باعث دوری مردم از 

سینما شده بود که این موضوع از عوامل مختلفی نشات می گرفت.

امیر اردشیر؛ 
۱۶ سال بعد دست هایت را زیاد کن ژنرال!

ادامه از صفحه اول:
... تیم ملی با مربی بومی و بازیکنان بومی حریفان را به دش��ت های نس��یان 
تبعید و گلوله ها را بر ش��قیقه ها خالی کند. ما از امیر نمایشی شبیه آنچه در 
 براب��ر آبی ها عرضه ک��رد نمی خواهیم. دفاع ک��ردن و در الک محافظه کاری 
فرو رفتن با قاموس قلعه نویی و تیم ملی س��ازگاری ندارد. پس ش��انزده سال 
پس از بدرود، درود ژنرال باید همراه گردبادهایی باش��د که مدعیان را خواهد 
 لرزان��د. خ��وش آمدید آقای قلع��ه نویی و چه به موقع آمدی��د. حاال وقت آن 
فرا رسیده به وعده های خویش عمل کنید تا ما نشسته عاطل با آمال باطل با 
هر کوالک یوزها بال درآوریم و به تیمی که دستپخت شماست افتخار کنیم 
و با هر حماسه به عشق شما و شاگردانتان ِکل بکشیم. این شما و این یوزها. 

بفرمایید آقای قلعه نویی. اسپند هم آماده است...

بدحالی یا مسمومیت دانش آموزان
ادامه از صفحه اول:

در این میان رسانه های یک سویه نگر و معاند و شبکه های تولید و تکثیر شایعات 
و اخبار کذب با بیان اخبار دروغ از تعداد بیماران و فوت شدگان و برجسته سازی 
اخبار نادرس��ت با قصد ایجاد آش��وب های فکری و تنش��های اجتماعی گوی 
س��بقت را از رسانه های داخلی ربوده و التهاب مردمی را بطور مضاعف افزایش 
می دادند. در موردی دیگر همین حوادث جاری در برخی از مدارس و ش��هرها 
باز س��نت کثیف دروغ سازی وش��ایعه پردازی در اتاقهای فکر داخلی و خارجی 
شروع به تولید کرده و با بزرگنمایی حوادث قصد ایجاد التهاب فکری در کشور 
را داش��تند. اولین و متین ترین اطالعیه در این زمینه از سوی وزارت اطالعات 
منتشر شد که اوضاع فیزیکی دانش آموزان را »بد حالی« توصیف کرده بود. این 
 وزارت به عنوان متولی امنیت فکری و اجتماعی در این گونه موارد باید کلمات 
و عب��ارات بیانیه های��ش را تک تک م��ورد ارزیابی ق��رار داده و ب��ا ارزیابی بار 
 امنیتی آن ها جامعه را بس��وی آرامش هدایت نماید. متاس��فانه بعضی از خود 
 کارشناس پنداران و دانشمندان خیالی از لحن آرامش بخش این وزارت خشمگین شده 
وبا تمسخر عبارت »بدحالی« توقع داشتند الفاظ برگرفته از مکتب هوچیگری و 
جنجال سازی مسمومیت شدید و بیماری مرگ زا این اتفاق بیان گردد. در حالی 
که براساس اعالم نظر اکثر پزشکان نزدیک و دور از محل حوادث هیچکدام از 
آس��یب دیدگان در معرض خطر جدی نبوده و بخش قابل توجهی از بیماری 
نوجوانان ناش��ی از روحی و عصبی و بقول روانشناسان هیستریک بوده و ترس 
بی مورد ناش��ی از شایعات اصلی ترین عامل برای این دانش آموزان بوده. در این 
میان گله و شکایت اصلی از رسانه ملی می باشد که بجای دعوت از صاحبنظران 
روانش��ناس و رفتارشناس در تشکیل میزگرد و انجام مباحث علمی و منطقی 
اقداماتی انجام داده و میدهد که تاثیر چندانی در آرام سازی فضای جامعه نداشته 
وندارد. سازمان نظام روانشناسی از دانشمندانی برخوردار است که از توانمندیهای 
 ممتاز روانشناس��ی و رفتار دارای جایگاه ممتازی در کش��ور و حتی در منطقه 
می باش��ند. بد حالی درس��ت ترین عبارت برای دانش آموزان بود که با شرایط 
جسمی و روحی آنان تطبیق داشت؛ مسمومیت باید تعریف علمی و بیولوژیکی 
میشد؛ هر حالت تهوع و شرایط گوارشی نامساعد نمیتواند حمل بر مسمومیت 
شود در آن صورت ماده مسموم کننده و ریشه شیمیایی آن باید مشخص شده و 
آثار فیزیکی آن ها با طول زمانی تاثیر مشخص گردد. تصدیق و تایید مسمومیت 
توسط یک نهاد رسمی امنیتی یعنی پذیرفتن تمام شرایط فعلی و آتی آن به اضافه 
دالیل بکارگیری ماده اثر گذار. بنابراین بیان بد حالی در اولین موارد بررسی از نظر 

آکادمیک پذیرفتنی وضعیت حاضر و قابل قبول در مراحل تجربی خواهد بود.

دو جایزه برای »جنگ جهانی سوم«
فیلم »جنگ جهانی س��وم« به نویس��ندگی و کارگردانی هومن سیدی 
در جدیدترین حضور بین المللی خود در جشنواره فیلم لوکزامبورگ به 
نمایش گذاش��ته شد و در نهایت جایزه فیپرشی )فدراسیون بین المللی 
منتقدان فیلم( و همچنین جایزه هیئت داوران جوان جشنواره را به خود 
اختصاص داد. امسال اصغر فرهادی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه 
اصلی جش��نواره فیلم لوکزامبورگ را بر عهده داش��ت که س��یزدهمین 
 دوره آن از تاریخ ۲ تا 1۲ مارس ۲0۲3 )11 تا ۲1 اس��فند( برگزار ش��د. 
به گزارش  ایس��نا ، با کس��ب دو جایزه از جش��نواره فیلم لوکزامبورگ، 

»جنگ جهانی سوم« شمار جوایز بین المللی خود را به عدد 11 رساند.

»بچه های طوفان« در اکران نوروزی 
روح اهلل س��هرابی مدی��رکل اداره نظ��ارت بر عرضه و نمایش س��ازمان 
س��ینمایی در خصوص ترکی��ب فیلم های اکران ن��وروزی گفت: پس از 
ارزیابی ش��رایط اکران و ایجاد توازن در ژانربندی آثار بر روی پرده مقرر 
شد فیلم »بچه های طوفان« به کارگردانی صادق صادق دقیقی با مضمون 
کودک و نوجوان، جایگزین فیلم »مالقات با جادوگر«)کمدی( ش��ود تا 
توازن مضمونی آثار روی پرده حفظ ش��ود. به گ��زارش صبا، وی افزود: 
ترکی��ب نهایی فیلم ها عبارتند از »غریب«، »فس��یل«، »عروس خیابان 
فرشته« و »بچه های طوفان«، که همراه با فیلم های »مالقات خصوصی« 

و »بخارست« در نوروز به روی پرده خواهند رفت.

 تلگرام آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

مفقودی
 شناسنامه مالکیت  اتومبیل پژو ۲0۷ مدل 1401 رنگ سفید شماره انتظامی

شاس��ی موتور1۷8B01۲۲63۷ش��ماره  ش��ماره   54 س   ۹13 ای��ران   ۷4
NAAR03FE5NJ۲1۷88۷ بن��ام علی عبدالهی مهدی آباد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کوتاه از هنر  شاهنامه خوانی

ادامه رزم ایرانیان با تژاو
چنین تا در دژ همی تاخت اس��پ      
پس اندرش بیژن چو آذرگشس��پ 

چو نزدیکی دژ رس��ید اس��پنوی      
بیام��د خروش��ان پ��ر از آب روی 

که از کین چنین پشت برگاشتی      
بدی��ن دژ م��را خ��وار بگذاش��تی 

س��زد گ��ر ز پس ب��ر نش��انی مرا      
بدی��ن ره بدش��من نمان��ی م��را

بس��وخت       دل  را  س��رافراز  ت��ژاو 
بکردار آت��ش رخش ب��ر فروخت 

ف��راز اس��پنوی و ت��ژاو از نش��یب      
ب��دو داد در تاخت��ن ی��ک رکیب 

پس اندر نش��اندش چ��و ماه دمان      
ب��ر آم��د ز جا ب��اره زی��رش دنان 

همی تاخت چون گرد با اس��پنوی      
روی  نهادن��د  ت��وران  راه  س��وی 

زمان��ی دوید اس��پ جنگ��ی تژاو      
نمان��د ایچ با اس��پ و با م��رد تاو

ت��ژاو آن زمان با پرس��تنده گفت      
که دشوار کار آمد ای خوب جفت 

ف��رو ماند این اس��پ جنگی ز کار      
ز پس بدس��گال آم��د و پیش غار

اگ��ر دور از ای��در ب��ه بیژن رس��م      
ب��کام بداندی��ش دش��من رس��م 

ت��را نیس��ت دش��من بیکبارگ��ی      
بم��ان ت��ا برانم م��ن ای��ن بارگی 

ف��رود آم��د از اس��پ او اس��پنوی      
روی  آب  از  پ��ر  او  غ��م  از  ت��ژاو 

سبکبار شد اس��پ و تندی گرفت      
پس��ش بیژن گیو کن��دی گرفت 

چو دید آن رخ ماه روی اس��پنوی      
ز گلبرگ روی و پر از مشک موی 

پس پشت خویش اندرش جای کرد      
س��وی لش��کر پهل��وان رای کرد

بش��ادی بیام��د ب��درگاه ط��وس      
ز درگاه ب��ر خاس��ت آوای ک��وس 

که بیدار دل ش��یر جنگی س��وار      
دم��ان ب��ا ش��کار آم��د از مرغزار

س��پهدار و گ��ردان پرخاش جوی      
روی  نهادن��د  دژ  بویران��ی 

ازان پ��س برفتن��د س��وی گل��ه      
ک��ه بودند بر دش��ت ت��رکان یله 

گرفتن��د هر ی��ک کمندی بچنگ      
چنانچون بود س��از م��ردان جنگ 

بارگ��ی       س��ر  آم��د  ان��در  بخ��ّم 
بیکبارگ��ی  لش��کر  بیاراس��ت 

ت��ژاو       جای��گاه  ب��ر  نشس��تند 
س��واران ای��ران پر از خش��م و تاو

»گمنام ۶۱« روی آنتن 
آفتاب یزد: مستند »گمنام 61« به کارگردانی 
محمد رضا پارسا س��اعت 13:30 امروز دوشنبه 
 ۲۲ اسفند از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.

»گمنام 61« عنوان مستندی است که با به تصویر 
کشیدن گوشه هایی از انتظار مادر شهید بهروز 
صبوری در فراق فرزندش که بعد از 30 س��ال با 
آزمایش دی ان ای پیدا می شود، روی آنتن می رود.

پایان ضبط »رژی« 
»رژی«،  س��ینمایی  مس��تند  فیلمب��رداری 
جدیدتری��ن محصول مرکز مس��تند س��وره، 
به تهیه کنندگ��ی امیر روئین��ی و کارگردانی 
امیر روئینی و علی کوش��ا به پایان رسید. این 
اثر برش��ی از زندگ��ی و فعالیت های مبارزاتی 
اندیش��مند  اس��دآبادی   س��یدجمال الدین 
سیاسی س��ت که با مرور اتفاق��ات رخ داده در 
ایران آن روز، داس��تان خود را تا نهضت توتون 
و تنباکو برای مخاطب به تصویر می کشد./ پانا  

»اهل هوا« روی صحنه 
تئاتر »اهل هوا« به نویسندگی مریم تاجیک و 
کارگردانی محمد حاتمی تا ۲6 اسفند در عمارت 
نوفل لوشاتو روی صحنه می ماند. این نمایش که 
مضمونی اجتماعی و زنانه دارد مورد اس��تقبال 
تماشاگران قرار گرفته و تاکنون میزبان بسیاری 
از هنرمندان و دوستداران هنر بوده است./ ایرنا 

هنر ایرانی در خانه هنرمندان 
پلتفرم ویژن )پلتفرم هنرهای تجسمی ایران( با در 
اختیار گرفتن تمامی سالن های »خانه  هنرمندان 
ای��ران« از تاری��خ ۲۲ تا ۲6 اس��فندماه 1401 
نمایشگاه ویژناریوم را برگزار می کند. تمرکز اصلی 
این نمایشگاه بر هنرهای تجسمی در شاخه های 
 نقاش��ی و عکاسی اس��ت. در این نمایشگاه آثار

 بی��ش از صد هنرمند نقاش و عکاس ایرانی به 
نمایش و فروش گذاشته خواهد شد./ صبا 

»رنگ در عکاسی« آمد 
چاپ چهارده��م کتاب »رنگ در عکاس��ی« 
تألیف هارلد مانته با ترجمۀ پیروز سیار با قیمت 
۲۷5 هزار تومان در شمارگان 1000 نسخه از 
سوی انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر 
ش��د. کتاب حاضر، جلد دوم و در واقع مکّمل 
کتاب ترکیب بندی در عکاسی است، و همراه 
با آن مجموعۀ با ارزشی از شناخت های پایه ای 
هنر عکاسی را شکل می دهد. هارلد مانته که 
یکی از پیروان مکتب باوهاوس اس��ت در این 
اثر کوش��یده نظریه های چند تن از اس��تادان 
آن هنرس��را درخصوص هنر نقاشی را بر هنر 

عکاسی انطباق دهد./ میزان 


