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گروه فرهنگ و هنر- سالن   های 
ســینما با کمی افزایش ظرفیت، حاال 
تعداد بیشــتری را روی صندلی   های 
خــود می   خندانند و به گیشــه رونق 
بیشتری می   بخشند. سینمای ایران در 
هفته   ای که گذشــت )۴ تا ۱۰ دی(، 
فروش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی 
را بــا ۳۹۷ هزار و ۳۳ مخاطب تجربه 

کرد. این رقم نســبت به هفته گذشته 
۹۰۰ میلیون تومــان افزایش فروش 
داشته اســت. البته در هفته   های اخیر 
فیلم   های سینمایی زیادی روی پرده 
سینما رفته که فروش خوبی را تجربه 
نکردنــد. تعــدادی از صاحبان این 
آثار باور داشــتند که با گذشت زمان 
می توان به فروش بهتری رســید اما 
پس از گذشــت زمــان هم همچنان 
اســامی آن فیلم   هــا در صدر جدول 

فروش قرار نگرفته است.
توفان کمدی   ها روی پرده

در ایــن میان ۳فیلم ســینمایی 
»دینامیــت« بــا فــروش ۳۷ میلیارد 
تومانی، »گشــت ارشاد ۳« با فروش 
۳۰ میلیــارد تومانــی و »قهرمان« با 
فــروش نزدیک به ۱۱ میلیارد تومانی 
باالترین میزان فــروش را از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ داشته   اند. سینمای ایران 
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا امروز نزدیک 

به ۵/ ۴ میلیون بلیت فروخته و حدود 
۱۰۰ میلیارد تومان دخل زده اســت. 
اما همان طور که پیداست ۷۸ میلیارد 
تومــان از این فروش در انحصار تنها 
۳ فیلم بوده اســت؛ دو فیلم کمدی و 
یک غیرکمدی. صدرنشینی و رقابت 
فیلم   های »گشت ارشاد ۳«، »دینامیت« 
و »بی همه چیز« که به ترتیب جایگاه 
اول تا ســوم گیشه را در هفته گذشته 
بــه خود اختصاص داده   اند، این هفته 
هم ادامه داشــت. گشت ۳ و دینامیت 

هر دو با فروش نزدیک به ۵/ ۲ میلیارد 
تومانی در هفته گذشــته صدرنشین 
جدول هســتند. نکته این اســت که 
فیلــم دینامیت پــس از ۶ماه از اکران 
خود هنوز هم در صدر اســت و مثل 
روزهای نخست اکرانش می   فروشد. 
»بــی همه چیز« این هفته ۵/ ۱ میلیارد 
تومان فروش داشــته و پس از آن هم 
فیلم   های »شــهر گربه   ها« و »آتابای« 
قرار دارند که در هفته ســپری شده، 
به ترتیــب ۵۵۶ و ۴۱۵ میلیون تومان 

فروش داشته   اند. سه فیلم »قهرمان«، 
»صحنه   زنــی« و »گربه ســیاه« نیز به 
ترتیب در هفته گذشــته ۴۱۱ میلیون 
و  تومــان  ۳۶۰ میلیــون  تومــان، 

۳۴۳ میلیون تومان فروش داشته   اند.
  کف   نشینان بازار

غیــر از این فیلم   هــای مذکور، 
فروش هفتگی باقی فیلم   ها چنگی به 
دل نمی   زند. در واقع غیر از این ۸فیلم، 
باقــی فیلم   های روی پــرده در هفته 
گذشــته کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان 

فروختنــد و در این میان ۷ فیلم کمتر 
از ۱۰ میلیون تومان فروش داشته   اند. 
کم   فروش های بــازار اکران، اوضاع 
خوبــی ندارند. دوگانه شــدن بازار 
سینما، ممکن است از تمایل صاحبان 
آثار برای اکران فیلم   هایشان بکاهد و 
تنها صاحبان آثار کمدی و فیلم   هایی 
که از بازگشت سرمایه مطمئن هستند، 
تن بــه اکران بدهند. به هر روی فیلم 
سینمایی »عطر شــیرین، عطر تلخ« 
بــه کارگردانی ناصــر محمدی که 
چهارشنبه هفته گذشته اکران شد، تنها 
یک میلیون تومان فروخت. فیلم »بندر 
بنــد« با کارگردانی منیژه حکمت، در 
هفته گذشــته نیز تنهــا یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان فروخته و کل فروش 
این فیلــم از زمانش اکرانش تا امروز 
یعنــی در مدت یک مــاه، ۷۰ میلیون 
تومان است. فیلم »ازدواج جنجالی« 
هم که از هفته قبل روی پرده رفت در 

۴ روزی کــه از اکرانش می   گذرد تنها 
۸ میلیون تومان فروش داشــته است. 
فیلم   های »رمانتیســم عماد و طوبی« 
بــا فروش۱۵۴  میلیونــی، »تومان« با 

فــروش ۱۲۹ میلیونــی، »اتومبیل« با 
فروش ۴۲ میلیونی و»جنایت بی دقت« 
با فــروش ۱۸۰ میلیونــی فیلم   هایی 
هستند که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان 

بلیت فروخته   اند.

گروه فرهنگ و هنر- ســریال 
تاریخی »مستوران« به کارگردانی 
مســعود آب پرور و بــا محوریت 
قصه های کهن فارســی این روزها 
با همکاری صداوســیما و اوج در 
حال تولید اســت. گفته می شــود 
کــه تصویربــرداری این ســریال 
در شــهرک مســتوران در حوالی 
احمدآباد مستوفی انجام می شود و 

سازندگان خودشان دکورهای 
ایــن پــروژه را به نــام خود 

سریال ساخته اند.
اما طرح این مســاله 
از ســوی تهیــه کننده، 
پرسشــی اساســی را 
پیــش رویمــان قرار 

داد؛ اینکــه چه سرنوشــتی در 
انتظار دکورهایی است که برای 
این ســریال تاریخی در شهرک 
مســتوران واقــع در احمدآباد 
مستوفی ســاخته شده است؟ 
و آیــا این دکورهــا، همانند 
در  »مختارنامه«  دکورهای 
همیــن منطقه، بعد از چند 
ســال صــرِف وقت و 
نیروی انسانی و هزینه 
قرار  های هنگفت، 
است در پایان کار 

تخریب شوند؟

تهیه کننده »مستوران« به این 
پرسشــمان چنین پاســخ می دهد: 
قصه »مســتوران« ادامه دار است 
و تــا فصل چهارم طراحی شــده، 
بنابراین فعال این شــهرک متعلق به 

سریال ماست.
بر اساس اعالم قبلی تهیه کننده 
در آذر مــاه، بیــش از ۸۰ درصد از 
تصویربرداری ســریال انجام شده 
و ساخت در سراشــیبی قرار دارد، 
اما با اعالم جدیــد می توان انتظار 
داشت که تولید مشترک صداوسیما 
 و اوج فصل های بعدی هم داشــته 

باشد.
عطــا پناهــی ـ تهیــه کننده 
مســتورانـ  در توضیح مطلب باال 
چنین خاطرنشان می کند: مجموعه 
تاریخــی »مســتوران« یک قصه 
ادامه دار است؛ بنابراین فعال شهرک 
می مانــد، چون این ســریال فصل 
هــای متنوعی دارد. در حال حاضر 
فصل دوم »مستوران« نوشته شده و 
فصل سوم و چهارم هم طراحی شده 
است؛ بنابراین ما یک قصه ادامه دار 

داریم.
او همچنیــن تاکیــد می کند: 

فعال ما قصد خراب کردن شــهرک 
مستوران را نداریم تا ببینیم در آینده 
چــه اتفاقی برایش می افتد. در حال 
حاضر در منطقه احمدآباد مستوفی 
و در ملک سابق مختارنامه هستیم. 
دکورهای مختارنامه چندین ســال 
گذشــته در یک آتش سوزی از بین 
رفتنــد و کامــاًل ســوختند و آنجا 

مخروبه شده بود. 
ما اکنون در همان منطقه هستیم 
ولــی در دکورهای مختار نیســتیم 
چون دکورها کامال نابود شده بودند 
و شاید تنها ۱۰ درصد از دکور باقی 

مانده بود.
پناهی در پاســخ به اینکه چرا 
برای ساخت »مستوران« از شهرک 
غزالی استفاده نکردید؟ توضیح می 
دهد: شهرک غزالی، موقعیت هایی 
که ما می خواســتیم را نداشت و از 
همــه مهمتر اینکه لوکیشــن های 
غزالی برای بیننــده خیلی تکراری 
شــده بود و بیننده بارها و بارها آن 
دکورها را دیده بود و خیلی برایش 

آشنا بود.
 به نظرم اگر از غزالی اســتفاده 
مــی کردیم، به فضاســازی های ما 
ضربه می زد، به همین خاطر ســراغ 
ســاخت دکوری متفاوت رفتیم و 
شهرک مســتوران را برای کارمان 

ساختیم. این شهرک شامل بازارچه، 
شهر، کوچه، خانه و ... است.

وی در پایان گفت: گروه تولید 
"مســتوران" همچنان در شــهرک 
مستوران مشــغول تصویربرداری 
هســتند و طی یک مــاه آینده قرار 
است ســه الی چهار بازیگر جدید 

دیگر به کار اضافه شود.
ســریال تاریخی »مستوران« 
به کارگردانی مســعود آب پرور با 
بازیگرانی چون حمیدرضا آذرنگ، 
علی دهکردی، بیژن بنفشــه خواه، 
رویا میرعلمی، رابعه اسکویی، صفا 
آقاجانی، الهــام جعفرنژاد، مزدک 
رســتمی و نازنین فراهانی ساخته 

می شود.

گروه فرهنگ و هنر- حامد آهنگی 
گفت: به عنوان بیننده و کسی که سال ها 
اســتندآپ کمدی کار کرده، می گویم 
که بزرگترین ضعف شرکت کنندگان 

خنداننده شو متن آن هاست.
مسابقه اســتندآپ کمدی برنامه 
»خندوانه« با بیســت شرکت کننده در 
چهار گروه در مرحله مقدماتی آغاز شد. 
این ۲۰ شرکت کننده با یکدیگر رقابت 

می کنند و در نهایت یک شرکت کننده 
با رأی داوران، سه شرکت کننده با رأی 
مردمی به مرحلــه بعد می روند و یک 
شرکت کننده هم با رأی داوران حذف 
می شود. حســن معجونی، امیرمهدی 
ژوله و رامبد جوان، »خنداننده شو۳« را 

داوری می کنند.
رامبد جــوان گفتگویی با حامد 
آهنگی کمدین در فضای مجازی داشت 

و درباره این مسابقه با او صحبت کرد.
حامــد آهنگی گفت: همیشــه 
از دیــدن اجراهــا، در قالب نمایش و 
استندآپ ایرانی و خارجی لذت می برم 
و وقتــی می خندم کیف می کنم؛ چون 
بیشــتر از ۲۰ ســال کارم این بوده و به 
واسطه کرونا مدتی از استیج دور بودم. 
اما یک نگاه نقادانه  به اجراها دارم. من ۶ 
اجرا ی خنداننده شو را دیدم و به نظرم 
بچه های با استعدادی هستند و به عنوان 
کسی که سال ها این کار انجام داده و به 
عنوان بیننده، بزرگترین ضعف بچه ها را 

در متن آنها می بینم.
وی افزود: وقتی من قرار اســت 
اســتندآپ انجام دهم، باید تکلیفم با 
خودم روشن باشد که چی می خواهم 
بگویم. زمانی که می دانم داســتان قوی  

دارم، فقــط می ماند یک روایت خوب 
داســتانی که من اجرایش می کنم.  آن 
چیزی که شما داوران می گویید به نظرم 
کامال درست است. اینکه بعضی وقت 
ها میان بازی کمک می گیرند و ضعف 
متن را با بازی می پوشــانند، درســت 

نیست.
در ادامه، جوان با اشــاره به تجربه 
آهنگــی در طــول این ســال ها از او 
خواست درباره اینکه شرکت کنندگان 
جذاب تر، بامزه تر و گیراتر شوند، سوال 
کــرد و او پاســخ داد: قطعا تمرین! در 
شــروع خیلی مهم است که من چقدر 
تمرین کردم و چقدر آماده هســتم. در 
اســتنداپ برعکس نمایش باید سالن 
در دستت باشــد یهو ممکن است در 
تماشــاگران یک نفر حرفی بزند و تو 

باید توانایی داشته باشی که از این تیکه 
یک داستان جدید بسازی.

آهنگی عنوان کرد:کسی که کمدین 
است اولین چیزی که به او کمک می کند 
تا با مردم ارتباط برقرار کند، این اســت 
که دغدغه مردم را بداند، اینکه بداند در 
اجتماعش چه اتفاقی می افتد و اگر من 
به زبان طنز بگویم به دل می نشیند، اما 
وقتی جدی بگویید تلخ اســت و شاید 

کسی گوشن نکند.
آهنگــی توضیح داد: مردم اگر در 
اســتنداپ ها به کمدین ها نمی خندند، 
باید بدانید کمدین شدن در ایران خیلی 
سخت اســت! همیشه من با آن درگیر 
بودم. این ســال ها و بچه هایی که تازه 
ورود می کنند بدانند که کار خیلی سخت 
است. ما اگر در جهان ۱۰۰ فاکتور برای 

خنداندن داریم، در ایران ۵۰ فاکتورش 
ممنوعــه! آنها در مــورد موضوعات 
مربوط به مسئوالن کشورشان شوخی 
می کننــد و به راحتی همه می خندند و 
تمام. اما اینجا با خیلی مسائل نمی شود 
شوخی کرد پس کمدین ها و کسانی که 
کمدی تماشــا می کنید؛ کار کمدی در 

ایران کار خیلی سخت است.
جوان هم عنوان کرد: یک چیز را 
باید درنظر گرفت. اســتندآپ کمدی 
اولین بار در انگلیس انجام شده و حدود 
۲۰۰ سال عمر دارد و همه چیز از مردم، 
خانواده، جامعه، حکومت، سیاســت، 
مذهب، کمدین همه با هم رشد کردند .  
مرز های شوخی کم کم خرد شد و برای 
آنها جا افتاده که شوخی کردن به معنی 

تحقیر و توهین کردن نیست.

گروه فرهنگ و هنر- کارگردان 
و تهیه کننده تلویزیون و سینما گفت: 
تلویزیون با توجه به اینکه رسانه ملی 
است و مخاطب زیادی دارد، در فضای 
تالش رســانه های بیگانه برای جذب 
مخاطب و توسعه بسترهای مجازی، 
باید بسیار نگران حفظ مخاطبان خود 

باشد.
محمدرضا یکانی درباره اهمیت 
جــذب مخاطب از طرف تلویزیون و 
نگهداری میزان مخاطبان، اظهار داشت: 
در تلویزیون، سریال های بسیار جذاب 
و پر مخاطبی در سال های گذشته تولید 
می شد که این خود نشان دهنده ظرفیت 
و پتانســیل باالی آن است و باید این 

ظرفیت را جدی گرفت.
وی تاکیــد کرد: اما بــه تدریج 
تلویزیون در جــذب مخاطب دچار 
ضعف هایی شده است که البته می تواند 

مجــددا به روزهای اوج خود بازگردد 
و این توانایی را دارد، به شــرط اینکه 
مخاطب شناسی درست داشته باشد و 

نگاه سلیقه ای را کنار بگذارد.
این کارگردان و تهیه کننده سینما و 
تلویزیون ادامه داد: در دوره  حاضر که با 
انبوه تولیدات در فضای مجازی داخلی 
و خارجی روبرو هستیم، نشاندن مردم 
در پــای تلویزیون کار بســیار مهم و 

سختی است.
تلویزیون باید نگران حفظ 

مخاطبان خود باشد
یکانی درباره کیفیت سریال های 
نمایش خانگــی در مقایســه با آثار 
تلویزیونی نیــز گفت: به دلیل کاهش 
تدریجــی ســطح کیفــی تولیدات 
تلویزیونی، مردم بیشتر به سمت شبکه 
های فارســی زبان خارجی رفتند ولی 
با ورود شــبکه نمایش خانگی اقبال 

عمومی نســبت به آن بیشــتر شد؛ به 
نحوی که مردم فاصله زیادی از شبکه 
هــای ماهواره ای گرفتنــد واین گام 
بزرگی بود. علت این موفقیت، اعمال 
ممیزی های کمتر و بــاز بودن فضا و 
جذابیت بیشتر بصری و تصویری بود.

یکانی همچنین در پاســخ به این 
سوال که آیا جهش در تولید سریال در 
فضای آنالین با شیوع کرونا و جذب 
مخاطب، برای تلویزیون فرصت است 
یا تهدید؟ گفت: شــروع کرونا باعث 
تعطیلی سینماها و افزایش تمایل مردم 
به دیدن فیلم در پلتفرم ها شــد که این 

خود یک فرصتی بود.
کارگردان ماتیک مخملی افزود: 
افزایش تمایل مردم به دیدن اکران های 
آنالین و تماشــای فیلم در پلتفرم ها و 
وی او دی هــا تاثیر چندانی در ریزش 
مخاطبان تلویزیون ندارد چون مردم به 

دنبال فیلم یا ســریال خوب  هستند و 
این که از چه پلتفرمی پخش شود خیلی 

مهم نیست.
یکانــی گفــت: اینکــه مردم 
ســریال های جذاب پرکشش و قصه 
خــوب را دنبال می کننــد، نمی تواند 
احساس خطری برای تلویزیون باشد. 
تلویزیون اگر بتواند مشابه آن چیزی که 
در نمایش خانگی تولید می شود بسازد، 

ریزش مخاطب را نخواهد داشت.
این کارگردان سینما و تلویزیون 
در پاســخ به این ســوال که دسترسی 
تلویزیون به فضای امنیتی و داشــتن 
انحصار در ساخت سریال های امنیتی 
چقدر به این کــه تلویزیون جلوتر از 
نمایش خانگی باشد کمک کرده است 
اظهار داشت: اینکه تلویزیون بیشتر به 
فضای امنیتی دسترســی دارد درست 
اســت اما این نکته که خوش ساخت 

بــودن اثر و پرداخت قصه درســت و 
جذاب عامل اصلی موفقیت اســت 
اهمیــت دارد که البتــه در این زمینه 
چندین اثر درست و خوش ساخت با 
مضمون امنیتی طی سال های گذشته در 

تلویزیون تهیه شد.
تلویزیون باید نگران حفظ 

مخاطبان خود باشد
او افــزود: اگر بــا قصه مخاطب 
پســند، همراه با عوامل حرفه ای بتوان 
سریال یا فیلم جذابی تولید کرد، قطعا 
دیده خواهد شــد و خوش ســاخت 
بودن اثر مهمترین شــاخص در دیده 

شدن است.
یکانی همچنین در پاســخ به این 
ســوال که با گرایش نمایش خانگی 
به ســمت ساخت ســریال های زرد 
مخاطــب پســند آیا مخاطبــان زیاد 
نمایــش خانگی ادامه دار خواهند بود 

یا با کاهش مخاطب مواجه می شود؟ 
خاطرنشــان کرد: این نوع سریال ها به 
طور معمول ســیر نزولی خودشان رو 
طی می کنند و هرچقــدر هم جلوتر 

می رویم کیفیت آثار تنزل پیدا می کند.
کارگردان پاییز بهار افزود: اگرچه 
همه ســریال ها این گونه نیستند ولی 
مخاطب ایرانی خیلی باهوش است و 

آثار را رصد می کند.
یکانی گفــت: ۴ فاکتــور مهم 
فیلمنامه، عوامل حرفه ای، کارگردانی 
و تولیــد خوب و حرفــه ای باز هم 
مردم را بــه پای گیرنده ها و تلویزیون  
می کشاند اما در غیر این صورت تنها با 
سریال سازی صرف و تولیدات فله ای، 
آثار جــذاب و پرمخاطبی را نخواهیم 

داشت.
کارگــردان فیلم کوتــاه کوچه 
آخری اضافه کــرد: ما در حال رقابت 

با بازارهای جهانی هستیم و این واقعا 
ســخت و مشکل اســت و می تواند 
تلویزیون و پلتفرم را با کاهش مخاطب 
روبه رو نماید و مخاطبان، دوباره سراغ 
مجموعه های خارجی خواهند رفت و 
الزم اســت که این را در حد اصولی و 

درست خود نگه داریم.
یکانی در عیــن حال در این باره 
که خود چقدر نمایش های خانگی را 
دنبال می کند، چقدر فیلم و یا ســریال 
می بینــد گفت که به واســطه کارم به 

طور مرتب تمام سریال ها و فیلم ها را 
دنبال می کنم و خیلی به اینکه سریالی 
مخاطب دارد یا ندارد توجهی نمی کند.
یکانی گفت: بیشــتر دنبال این 
هســتم که هر اثر چــه ایرانی و یا چه 
خارجی دارای چه نکات مفیدی است 
که می توانم از آن استفاده صحیح کنم. 
بعضی اوقات داســتان و قصه فیلم به 
قدری جذاب اســت که نکات فنی را 
در دفعات بعدی که آن فیلم را مشاهده 

میکنم مورد توجه قرار میدهم.

گروه فرهنگ و هنر- پخش فصل 
دوم ســریال »نوار زرد« به کارگردانی 
سروش محمدزاده ۱۸ دی ماه از شبکه 

۲ سیما آغاز می شود.
نوار زرد ۲ به کارگردانی سروش 
محمدزاده، نویسندگی کریم لک زاده 
و تهیــه کنندگی محمدرضا شــفیعی 
در گروه فیلم و ســریال شبکه ۲ سیما 
تولید شــده است. عوامل اصلی فصل 
دوم ســریال نوار زرد شامل جانشین 

تهیه کننده: حســن هندی، مدیرتولید: 
ســعید کنگاور نظری، انتخاب بازیگر: 
علی شــمس، مدیرتصویربــرداری: 
هــادی شــاللوند، مدیرصدابرداری: 
احســان نوبخت، طراح گریم: احسان 
رناسی، طراح صحنه: قاسم مربی، طراح 
لباس: شیرین اتفاق، مدیر برنامه ریزی: 
علی جودی، دســتیار اول کارگردان: 
خســرو نصیری خواه، منشی صحنه: 
یاسمن چراغعلی، دستیار تولید: رامین 

گــودرزی، گروه تدارکات: محســن 
قــره خانلو، خبات صالحی، دســتیار 
تدارکات: محسن مختارزاده، عکاس: 
ســحر محراب، مشاوره رســانه ای: 
سروناز مظاهری، مجری طرح: موسسه 
فرهنگــی هنری وصف صبا. ســریال 
نوار زرد۲ از شــنبه ۱۸ دی ماه، شنبه تا 
چهارشنبه ســاعت ۲۱:۳۰ روی آنتن 
می رود.فصل اول ســریال نوار زرد به 
کارگردانی پوریــا آذربایجانی و تهیه 

کنندگی محمدرضا شفیعی با مضمونی 
جنایی؛ پلیسی سال ۹۶ از شبکه دو سیما 
پخش شــد. داســتان نوار زرد زندگی 
ســرگرد کاوه کیهان با بازی امیر آقایی 
را روایت می کــرد و بازیگران دیگری 
همچون مرحوم سیروس گرجستانی، 
بهاره کیان افشــار، کمند امیرسلیمانی، 
داریوش اسدزاده، امیر غفارمنش، نادر 
مشایخی، قاسم زارع، محسن بهرامی و 
اول به صورت کامل تغییر کرده است.بازیگران این پروژه در مقایسه با فصل ... در آن به ایفای نقش پرداخته اند. تیم 

گروه فرهنگ و هنر- همزمان 
با انجام آخریــن مراحل فنی، اولین 
عکس از نقــش آفرینی جواد عزتی 
در فیلم سینمایی »مرد بازنده« منتشر 

شد.
فیلــم  از  عکــس  نخســتین 
سینمایی »مرد بازنده« به کارگردانی 

محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی 
مشــترک کامران حجازی و امیر بنان 

منتشر شد.
همزمان با انجــام آخرین 
مراحل فنــی »مــرد بازنده«، 
بازیگران فیلم تــازه مهدویان 

معرفی شدند:

جــواد عزتی، رعنــا آزادی ور، 
بابــک کریمــی، آناهیتــا درگاهی، 
مهدی زمیــن پرداز، مجید نوروزی، 
امیرحســین هاشــمی، امیر دژاکام، 
سجاد بابایی، منوچهر علی پور، شبنم 
قربانی، ونوس کانلی، ملیکا پازوکی.
بازنــده«  »مــرد  فیلمنامــه 

براســاس طرحی از حسین حسنی 
توســط ابراهیــم امینــی، حســین 
حســنی و محمدحســین مهدویان 
به نــگارش درآمده اســت و برای 
نخســتین بار در چهلمین جشنواره 
 فیلــم فجر بــه نمایــش درخواهد 

آمد.

یکه   تازی »دینامیت« در سینماها ادامه دارد؛

توفان کمدی   ها روی پرده
کار سینما فقط خنداندن آدم   ها نیست، اما سینمای ایران دست   کم در این روزها، مخاطبانش را خوب می   خنداند. 

»مستوران« به عاقبت »مختارنامه« دچار می شود؟

حامد آهنگی:

بزرگترین ضعف شرکت کنندگان »خنداننده شو« متن آنها است

کارگردان و تهیه کننده سینما:

تلویزیون باید نگران حفظ مخاطبان خود باشد

سیمای ۱۸ دی میزبان »نوار زرد ۲«

نخستین عکس و اطالعات رسمی از فیلم تازه مهدویان

گروه فرهنگ و هنر- قطعه »گریه شبانه« به آهنگسازی مهرداد پازوکی 
و خوانندگی محمد یادگار از مجموعه آلبوم »به سفر فکر نکن« منتشر شد.
»گریه شــبانه« ششمین قطعه از مجموعه موسیقی »به سفر فکر نکن« 
است که به آهنگسازی مهرداد پازوکی و خوانندگی محمدیادگار با شعری 
از هوشــنگ ابتهاج از سوی موسســه فرهنگی هنری نهاله رودکی منتشر 

شده است.
محمد یادگار که چندین ماه اســت آثارش را با آهنگســازی مهرداد 
پازوکی منتشــر می  کند درباره ویژگی آثار موســیقایی توضیح داد: من به 
شــخصه در تالشم همکاری با هنرمندانی چون مهرداد پازوکی باعث شود 
موســیقی ایرانی از آن حالت خشکی و غمی که بسیاری آن را اینگونه باور 
دارند، بیرون بیاید و حس و حال زنده تری به خود بگیرد در واقع در تالشم 
قطعاتی که تاکنون منتشر کردیم بتواند به نسل جوان عاشقانه بودن موسیقی 

ایرانی را بهتر و بیشتر بشناساند.
یادگار با اشــاره به اینکه موســیقی ایرانی آنطور که باید برای جوان 
ترها شــناخته شده نیســت، اظهار کرد: بعضی آموزشگاه های موسیقی در 
زمینه آموزش کم کاری کرده اند و آموزش درستی به هنرجویانی که تشنه 
یادگیری موســیقی اصیل ایرانی هستند، نداده اند. در بسیاری موارد هم از 
اســتادان مطرح برای انتقال دانش موســیقی بهره نبرده اند و نتوانســتند از 
نظر فنی ادای درســت آواز را منتقل کنند. به همین دلیل اســت که موسیقی 
مــا روز به روز افت کرده در حالی که ســرزمین مــا که دارای ادبیاتی غنی 
 با ســابقه چندصد ســاله است بایستی جایگاه موســیقی اش خیلی باالتر 

باشد.
وی یکی دیگر از دالیل افول موسیقی ایرانی را نقش دانشگاه ها در این 
زمینه عنوان کرد و افزود: آواز ایرانی در دانشگاه های موسیقی جایی ندارد و 
هیچ گاه تدریس نشده و فقط یادگیری این رشته از موسیقی ایرانی محدود 
به آموزشگاه ها شده و از آنجایی که نظارتی بر شیوه تدریس آموزشگاه ها و 
اساتیدشان صورت نمی گیرد در بیشتر مواقع متوجه عدم شیوه های درست 
آموزشی هستیم و هر کسی که مدتی ساز و یا آواز فراگرفته به عنوان استاد 
مشغول به کار می شود. این درحالی است که یک هنرمند و یا یک خواننده 
باید آشنایی کامل با ساز، تلفیق شعر و موسیقی و ادبیات ایرانی داشته باشد 

تا بتواند کار خوبی ارائه دهد.
این خواننده درباره انتشــار این قطعات در قالب یک آلبوم موســیقی 
افزود: قطعاتی که من منتشــر کردم به صورت تک ترک در دسترس عموم 
در داخل و خارج از کشــور قرار گرفته اســت و نیاز به انتشار آلبوم نیست 
چون در حال حاضر دیگر کســی برای شــنیدن موسیقی آلبومی تهیه نمی 
کند و اکثرا از اینترنت دانلود می کنند ولی شــاید در آینده این قطعات را به 

صورت آلبوم هم منتشرش کردم.
تک آهنگ »گریه شــبانه« هم اکنون در ســامانه های مجاز دانلود آثار 

موسیقایی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

به خوانندگی محمد یادگار؛

»گریه شبانه« با شعری از هوشنگ ابتهاج 
منتشر شد

دوشنبه ١3 دی 29،١٤00 جمادی االول ١٤٤3 ،3 ژانویه 2022، شماره 3886

گشــت 3 و دینامیــت هر 
دو بــا فروش نزدیک به 5/ 
2 میلیارد تومانی در هفته 
گذشته صدرنشین جدول 
هستند. نکته این است که 
فیلم دینامیت پس از 6ماه 
از اکــران خود هنوز هم در 
صدر است و مثل روزهای 
نخست اکرانش می   فروشد. 


