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سهشنبه 27شهریور1397

تلویزیون

شبکه یک سیما

فیلمهای سینمایی

شبکه یک سیما به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم از 24شهریورماه
اقدام به پخش آثار ســینمایی کرده و «تکیه بر خورشــید» به
کارگردانی حســین سحرخیز نخســتین فیلمی اســت که به
مناسبت ماه محرم به روی آنتن رفته و باقی آثار نیز که عبارتند
از «سجده بر عشق» به کارگردانی حسین تبریزی« ،رقص روی
یخ» به کارگردانی مجید اســماعیلی« ،راه» به کارگردانی کاوه
سجادیحســینی« ،روز عزیز» به کارگردانی محســن توکلی،
«اروند» به کارگــردان پوریا آذربایجانی و «ظهــر روز دهم» به
کارگردانی عباس رافعــی بهترتیب در دهــه اول محرم به روی
آنتن شبکه یک سیما میروند و هر شــب ساعت 22:15پخش
خواهند شد.

برنامههای ترکیبی گفتوگومحور

«هفتادوسومین نفر»

«هفتادوسومین نفر» به تهیهکنندگی حامد پورحامدی و اجرای
حجتاالسالم ســیدعلیاصغر علوی ،اثری گفتوگومحور است
که از 20شهریورماه به روی آنتن رفته و به بررسی و تحلیل قیام
عاشورا میپردازد .شعرخوانی و متنخوانی بخشهای دیگر این
برنامه هستند و اجرای این قسمت به عهده حامد عسگری است
و بخش مقتلخوانی را سیدیاسین حجازی اجرا میکند .برنامه
«هفتادوســومین نفر» هر روز پس از بخش خبری ساعت 19از
شبکه یک سیما پخش میشود.

«مغناطیس»

«مغناطیس» ویژهبرنامهای اســت بــه تهیهکنندگی حمیدرضا
عطارد که از 20شــهریورماه به روی آنتن شبکه یک سیما رفته
و کاظم احمدزاده اجــرای آن را به عهــده دارد .موضوع برنامه
«مغناطیس» گفتوگو با تازهمسلمانشــدگان غیرایرانی است
که در جایجای دنیا به دین اسالم و تشیع پیوستهاند .مهمانان
برنامه افرادی هستند که تحت تاثیر واقعه عاشورا ،به دین اسالم
مشرف شدهاند .ویژهبرنامه «مغناطیس» کاری از گروه اجتماعی
شبکه یک سیماست و هر شب ساعت 23:15به روی آنتن شبکه
یک سیما میرود.

شبکه دوم سیما

سریالها و فیلمها
سریال «پرده عشق»

ســریال «پرده عشــق» به تهیهکنندگی احمــد میرعالیی با
کارگردانی جمال شورجه و بازی سعید نیکپور ،پروانه معصومی،
محمد صادقی ،احمد نجفی و شبنم قلیخانی یکی از آثاری است
که در ایام محرم به روی آنتن شــبکه دو سیما میرود و قصه آن
روایتگر زندگی اســتاد مهدوی ،نگارگر پردههای مذهبی است.
گفتنی است نسخه سینمایی این ســریال پیشتر با نام «وعده
دیدار» اکران شده اســت .سریال «پرده عشــق» هرشب رأس
ســاعت 21:30به روی آنتن میرود و زمان بازپخش آن هر روز
رأس ساعات 12:30 ،1:30و  16:15است.

برنامههای گفتوگومحور

«پیرغالمان عشق»

برنامه مستندگونه «پیرغالمان عشــق» به تهیهکنندگی هادی
خدادی و کارگردانی علیرضا طهرانی درباره مداحان پیشکسوتی
است که ســالها با عشــق و ارادت در مکتب اهل بیت(ع) گام
برداشته و نام آنها را زنده نگه داشتهاند .این برنامه از چهارشنبه
تا جمعه ساعت 21به روی آنتن شبکه دوم سیما میرود و هر روز
ساعت 9بازپخش میشود.

شبکه سوم سیما

سریالها و فیلمها
«معصومیت از دست رفته»

«معصومیت از دست رفته» یکی از بهترین سریالهای تاریخی
تلویزیون است که کارگردان آن داوود میرباقری است و بازیگرانی
چون امین تارخ ،فریبا کوثری ،ســارا خوئینیها و امین زندگانی
در آن ایفــای نقش میکنند .داســتان ســريال «معصومیت از
دست رفته» مربوط به عاشورای ســال 61هجری قمری است.
این سریال که در 13قســمت 45دقيقهای تولید شده محصول
ســال 1382اســت و پس از چند بار باز پخش طی این سالها،
امسال به روی آنتن شبکه سه سیما رفته و زمان پخش آن هر روز
ساعت 11:50است.

برنامههای ترکیبی و گفتوگومحور

«مسیح کربال»

برنامه «مســیح کربال» اثری ترکیبی اســت بــه تهیهکنندگی
ابوالفضل منافیپور که با شــیوهای جدید تولید شده و بازیگران،
مجریان ،خبرنگاران ،فوتبالیستها و شــعرا در آن حضور دارند.
همچنین در این برنامه چهــار موزیکویدئو بــا نواهای مهدی
زنگنه و سیدحجت بحرالعلوم در لوکیشن برنامه تولید شده است.
برنامه «مسیح کربال» هر روز ســاعت 7به روی آنتن شبکه سه
سیما میرود.

«در آستان خورشید»

برنامه «در آســتان خورشــید» کاری از گروه فرهنگ و معارف
اسالمی شبکه سه سیماست که اجرای آن را دکتر محمدحسین
صیرفی به عهده دارد و در مناسبتهای مذهبی بهصورت زنده از
اماکن مذهبی به روی آنتن میرود .این برنامه که در کربال ضبط
میشود ،در دهه اول ماه محرم میزبان کارشناسان مذهبی خواهد
بود و گفتوگو با زائران کربالی معلی نیــز بخش دیگری از این
برنامه است« .در آستان خورشید» هر روز ساعت 19:15به روی
آنتن شبکه سه سیما میرود.

گزارش «صبا» از ویژهبرنامههای تلویزیون در ماه محرم

ازکوفهتاکربالباصداوسیما
گزارش

وحید خانه ساز

«چله»

برنامه «چله» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمد عبداله متیم
در چهل قسمت 9دقیقهای با چهل نفر از اساتید حوزه و دانشگاه،
شعرا ،مســئوالن نظام ،کارگردانان و بازیگران درباره شخصیت
امام حسین(ع) ،حماسه عاشورا و بحث اربعین گفتوگو خواهد
کرد .این برنامه هر روز ســاعت 14:30به روی آنتن شــبکه سه
سیما میرود.

«سیاهپوش»

ویژهبرنامه «سیاهپوش» به تهیهکنندگی سعید عباسی با موضوع
«حسینی باشــیم» ،اثری است که در 13قســمت 50دقیقهای
بــه روی آنتن خواهد رفت و هر شــب پس از اخبار شــبانگاهی
ســاعت 22:20روانه آنتن شبکه ســه ســیما خواهد شد .این
ویژهبرنامه گفتوگومحور با اجرای رســالت بوذری تالش دارد،
ضمن گفتمان در حوزههــای فرهنگی ،هنــری و دفاع مقدس
موجب انتقال فرهنگ عاشــورایی و حماسه حسینی در فرهنگ
دینی جامعه شود.

شبکه چهار

سریالها و فیلمها
«پردهنشین»

سریال «پردهنشــین» به تهیهکنندگی ســیدمحمود رضوی با
کارگردانی بهروز شعیبی و بازی فرهاد آئیش ،آتیال پسیانی ،ویشکا
آسایش ،هومن برقنورد ،سعید نیکپور و مهران رجبی که پاییز
سال 1393از شبکه اول سیما به روی آنتن رفته بود ،امسال نیز به
مناسبت ماه محرم از 17شهریور به روی آنتن شبکه چهار رفته و
هرشب ساعت 24بازپخش میشود.

برنامههای ترکیبی و گفتوگومحور

«رد پای عشق»

ویژهبرنامه «رد پای عشق» به تهیهکنندگی حسین مروی از روز
اول ماه محرم به روی آنتن شبکه چهار ســیما رفته و ساختاری
مســتندگونه دارد .در این برنامه هر روز یک سریال خاطرهانگیز
ماه محرمی در قالب فیلم ســینمایی به روی آنتن میرود و طی
زمان پخش به 13سریال خاطرهانگیز میپردازد« .روایت عشق»،
«شب دهم»« ،سفر ســبز»« ،معصومیت از دست رفته»« ،وفا»،
«پریدخت»« ،آخریــن دعوت»« ،مختارنامــه»« ،نفس گرم»،
«طفالن مســلم»« ،عقیق»« ،بانو» و «پردهنشین» سریالهایی
هستند که در برنامه «ردپای عشــق» پخش و تحلیل میشود.
گفتنی است این برنامه هر روز ســاعت 11از شبکه چهار سیما
پخش میشود و یک روز بعد ساعت 2بامداد بازپخش خواهد شد.

«عتبات کلمات»

برنامه «عتبات کلمات» به تهیهکنندگی سجاد نوروزی ،برنامهای
تحلیلی و گفتوگومحور است و به  10شعر برجسته عاشورایی که
میان اهل ادب شهره شــدهاند میپردازد و به بهانه این شعرها به
سراغ شاعر آنها میرود و چگونگی رسیدن به این شعر را در قالب
یک مســتند پرتره بازگو میکند .گفتنی است محمد معتمدی؛
خواننده سرشناس موسیقی ســنتی ،تیتراژ این ویژهبرنامه را با
شــعری از اســتاد مجاهدی اجرا کرده و محمود حبیبیکسبی
نویســندگی و مهدی زنگنه کارگردانی این مجموعه را برعهده
دارند .برنامه «عتبات کلمات» در شبهای محرم ،هر شب بهجز
جمعهها ساعت 22:30از شبکه چهار سیما پخش میشود.

«سایه روشن»

برنامه گفتوگومحور «سایه روشن» در 13قسمت 60دقیقهای
ویژه شــبهای محرم تهیه و تولید شــده اســت .این برنامه به
تهیهکنندگی غالمرضا مندوزیی و ســردبیری حجتاالســام
دکتر حامد قرائتی با حضور یک کارشناس به بررسی موضوعاتی
چون گونهشناسی و اعتبارسنجی مقاتل در مورد سیدالشهدا(ع)،
نسبتسنجی قیام و عزاداری امام حســین(ع) با اصول و قواعد
اعتقادی ،فقهــی و اخالقی ،زیارت و عزاداری و مســئولیتهای
اجتماعی ،آثار و پیامدهای عزاداری در اندیشــه و گفتمان دینی
و اجتماعی جامعه میپردازد .برنامه «ســایه روشن» در 13شب
اول محرم به روی آنتن شــبکه چهار مــیرود و زمان پخش آن
ساعت 23است.

«هنر عاشورایی»

برنامه «هنر عاشورایی» به تهیهکنندگی عاطفه خالدی با موضوع
واقعه کربال طی شش قسمت از شبکه چهار سیما پخش میشود.
این مستند گفتوگومحور از منظر هنرهای مختلف به واقعه کربال
مینگرد و هنرمندان ایرانی برجســته در شاخههای مختلف هنر
در آن حضور دارند .حسین مسافرآســتانه ،داود فتحعلیبیگی،
عنایت قاسمی ،ایرج نعیمایی ،استاد نصراله افجهای ،استادجلیل
رســولی ،یداله عبدی ،جاســم غضبانپور ،مجید ناگهی ،پرویز
اقبالی ،نظامالدین امامیفر ،منصور مهرنگار ،حسامالدین سراج،
ســیدمحمد میرزمانی ،محمدامین فروغی ،مرتضی افشــاری،
کاظم چلیپا ،حبیباله صادقی و مرتضی گــودرزی ازجمله این
چهرهها هستند.

مستندی از «پیرغالمان عشق»

«پیرغالمان عشــق» بــه تهیهکنندگی هادی خــدادی عنوان
مستندی روایی از مداحان پیشکســوت است که به مناسبت فرا
رسیدن ایام محرم از روز اول محرم ســاعت 15پخش میشود.
در این مســتند با انتخاب پیرغالمانی از سراسر کشور آیینهای
عاشورایی در اقلیمهای متفاوت با شیوهها و منشهای خاص به

تلویزیون ایران و شــبکههای مختلف آن همواره در
مناسبات مختلف به تولید برنامههای مختلف پرداخته
اســت .بهطور مثال در ماه مبارک رمضان شاهد تولید و
پخش برنامههایی با موضوعات معنوی هستیم و در ایام
تعطیالت نوروز نیز سریالهایی با موضوعات طنز به روی
آنتن شبکههای مختلف رسانه ملی میروند .ماه محرم
نیز یکی از مناســبتهای مهم مذهبی است و طی ده
روز اول این ماه و البته باقی ایام آن ،آثاری با موضوعات
دینی و مذهبی به روی آنتن میروند .امســال نیز طبق
سنت همیشگی برنامهسازان عرصههای مختلف رسانه
ملی به تولید آثار داستانی و غیرداستانی پرداختهاند و
عالوه بر آن ،برخی از برنامهها نیز بهصورت زنده پخش
خواهند شــد .گزارش پیش رو درباره برنامههایی است
که برای پخش در ماه محرم امسال به روی آنتن رفتهاند
یا خواهند رفت.
تصویر کشیده شود .این برنامه در دهه اول محرم از 19شهریورماه
هر روز ساعت 15به روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.

شبکه پنج سیما

برنامههای ترکیبی و گفتوگومحور
«سیاهپوشان»

برنامه «سیاهپوشــان» به تهیهکنندگی احســان فوالدی ،اثری
اســت که به معرفی و بررســی آداب و نحوه عزاداری هیاتهای
عزاداری قومیتهای مختلف ســاکن در تهران میپردازد .برنامه
«سیاهپوشان» از دوشنبه 19شهریورماه به روی آنتن شبکه پنج
رفته و زمان پخش آن ساعت 23:30است.

«محشر واژهها»

«محشر واژهها» عنوان برنامهای تولیدی به تهیهکنندگی علیرضا
کرمی با محوریت اشعار آیینی اســت و سعید حدادیان مجری و
کارشناس آن است .این برنامه در 10قسمت 25دقیقهای تولید
شــده و اســتاد محمدعلی مجاهدی ،مرتضی امیریاسفندقه،
سعید بیابانکی ،مهدی زنگنه و برخی دیگر از هنرمندان ،مهمانان
آن هســتند و به اتفاق مجری پیرامون شــعر آیینی به گفتوگو
مینشینند.

«سوگواره»

«سوگواره» به تهیهکنندگی علی کرمی عنوان برنامهای ترکیبی
و گفتوگومحور است که شاعران آیینی در آن حضور مییابند و
پیرامون اشــعار آیینی به گفتوگو مینشینند .نماهنگ از دیگر
بخشهای این برنامه است .برنامه «سوگواره» که در 13قسمت
15دقیقهای تولید شــده از روز اول ماه محرم به روی آنتن رفته
است.

مجریان ویژهبرنامههای ماه محرم طی این سالها

تولید برنامهای گفتوگومحور و مناســبتی آن هم با حالوهوای
مذهبی کار راحتی نیست .اگر قرار باشد حرفی برای گفتن داشته
باشد .بیشک برنامهای مذهبی نباید شعارزده باشند و الزم است
موضوعات مهم را با زبانی نو و خالقانه برای مخاطبان بازگو کنند؛
لذا کیفیت چنیــن آثاری ،عالوه بر همــت و دانش تهیهکننده و
کارگردان ،در گرو نوع اجرای مجری است .اگر بهویژهبرنامههای
ماه محرم طی سالهای اخیر نگاهی بیندازیم لیستی از مجریان
مختلف را پیش رو خواهیم داشت که نامشان با مناسبات مذهبی
گره خورده اســت؛ زیرا مخاطب با دیدن آنها به یاد برنامههای
مذهبی ماه محرم یا رمضان میافتد .بنابراین سزاســت که از این
هنرمندان یادی کنیم.

یاد از مرد خوشنام شبهای محرم تلویزیون

یکی از مجریانــی که عالوه بر اجرا به شــعرخوانی میپرداخت و
مقتلخوانی میکرد ،زندهیاد ســیدمصطفی موســوی است که
طی سالهای حضورش در سازمان صداوسیما اجرای برنامههای
بسیاری را به عهده داشت و کمتر پیش میآمد که در ماه محرم او
را بر صفحه تلویزیون نبینیم.
او برای مخاطبان بهصورت زنــده از نجف و کربال به اجرای برنامه
میپرداخت و «خدایی که در این نزدیکی است» و «کوی محبت»
معروفترین برنامههای او هستند.
سیدمصطفی حسینی اهل اهواز بود و پس از انقالب در زمینه فن
بیان و مشاعره به تلویزیون دعوت شــد و در سال ۱۳۸۴پس از
۲۵سال خدمت در بخشهای مختلف رسانه ملی ،بهعنوان ارزیاب
پخش ،بازنشسته شد .موسوی همچنین مدتی مدیر شبکه سوم
ســیما بود .این مجری محب اهل بیت ،عصر روز چهارشنبه دوم
خردادماه بهعلت ایســت قلبی در 57سالگی درگذشت .روحش
شاد.

دیگر مجریان ویژهبرنامههای مذهبی

کاظم احمدزاده ،فرزاد جمشــیدی ،ســیدجواد هاشمی ،حسن
ســلطانی ،محمد قاســمی ،امیرحسین مدرس ،ســاعد باقری،
محمدرضا حسینیان ،بهروز تشکر ،مهدی آقابیگی ،علی درستکار
و هادی صلحجو دیگر مجریانی هســتند که مخاطبان آنها را با
ویژهبرنامههای مذهبی میشناسند و تاکنون اجرای برنامههای
گفتوگومحور بسیاری را در مناسبات مذهبی به عهده داشتهاند.
برخی از این مجریان دیگر در ســازمان صداوسیما حضور ندارند
و برخی دیگر نیز نســبت به بقیه کمکارتر هستند و در ماه محرم
امسال اجرای برنامهای را به عهده ندارند ،به هرحال این مجریان
چه باشند چه نباشند نامشان با ویژهبرنامههای مذهبی عجین شده
است و برای آنها آرزوی سالمتی داریم.

