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ه�رگاه تهيدس�ت ش�ديد با 

صدقه دادن، با خ�دا تجارت 

كنيد.

   هادي عسگري
شبكه هاي استاني در استان هاي همجوار مرزي، با مشاركت 
كشورهاي پاكستان و عراق سريال هاي مشترك مي سازند. 
علي دارابي معاون امور استان هاي سازمان صداوسیما با اعالم اين 
خبر گفت: برخي ش��بكه هاي عراق با استان هاي مرزي همجوار 
چون ايالم، خوزستان و كرمانشاه كارهاي مشتركي را مدنظر دارند. 
ممكن است در ابتداي راه تعداد اين قبیل كارها زياد نباشد اما اين 

گامي است كه تازه برداشته شده است. 
دارابي با اش��اره به فعالیت شبكه هاي اس��تاني و انعكاس آن در 
جشنواره تولیدات استاني گفت: جش��نواره بیست و دوم از 25 تا 
27مرداد در خراسان شمالي و در شهرستان بجنورد به میزباني 
استانداري خراس��ان ش��مالي برگزار مي شود. ش��عار جشنواره 
»شبكه هاي استاني، توس��عه پايدار و رونق تولید« است چراكه 

توسعه پايدار نخستین رسالت شبكه هاي استاني است. 
معاون امور استان هاي سازمان صداوسیما همچنین به حضور جدي تر 
راديونماها در جشنواره اشاره كرد و گفت: امسال  آثار پررنگ تر شده 
است. دو سه موضوع مهم در جشنواره داشتیم كه يكي از آنها تولیدات 
در زمینه حادثه سیل بود و منابع طبیعي، سالمت، اقتصاد مقاومتي 
و دفاع مقدس نیز بخش هاي جانبي را تشكیل داده اند. وي ادامه داد: 
اگرچه پژوهش هاي منجر به تولید هنوز در متن كارهاي ما جاري و 
ساري نشده و بودجه تحقیقات در كشور نحیف است اما گام هاي خوبي 
برداشته شده و داوران با دقت بس��یار آثار را داوري كرده اند. دارابي با 
بیان اينكه همه چیز در استان خراسان شمالي آماده است و امیدواريم 
جشنواره به خوبي برگزار شود، اظهار كرد: براي افتتاحیه و اختتامیه 

برنامه هاي خوبي تدارك ديده ايم. 
معاون استان هاي رسانه ملي در ادامه اعالم كرد: مقدمات ساخت 
2هزار مستند تلويزيوني فرهنگي، سیاسي، اجتماعي و تاريخي را 
در بازه زماني سه ساله ش��روع كرده ايم و اولويت بندي هر استان 
مشخص شده است. اس��تان ها برنامه هاي بسیاري دارند. به ويژه 
در حوزه فضاي مجازي كارهاي مهمي از يكي دو س��ال گذشته 
آغاز شده اس��ت.  وي با اعالم اينكه در مراسم افتتاحیه كه جمعه 
25مرداد با حضور وزير كشور مي شود، عالوه بر قدرداني از برخي 
مديران صداوسیماي استان ها از جمعي از مشاهیر و مفاخر استان 
و خانواده معظم شهدا نیز قدرداني مي شود، گفت: به عبارتي 10نفر 
از هنرمندان ملي، 10نفر از مفاخر استاني، پنج خانواده شهید و 
20نفر از برگزيدگان كه تنديس جشنواره را در بخش هاي مختلف 
به دست آورده اند تجلیل خواهند شد و آثار برگزيده در چند بخش 
شامل خبر، موسیقي و شعر، پژوهش، تولیدات حوزه صدا و سیما 

و فضاي مجازي معرفي مي شود.

معاون سازمان صداوسيما:

سريال هاي مشترك با كشورهاي همسايه می سازيم

كوچه منافقين !
 در ترانه كوچه نسترن يغما گلرويي

نام يك دختر)عشق زميني( به خون شهيد غلبه دارد

    افشين عليار
روايِت منس�جم و اس�تاندارد براي جذابيِت يك فيلم سينمايي و در 
موازات آن براي ارتباط با مخاطب مهم ترين عنصر محسوب مي شود. 
زماني كه فيلمس�از بتواند در بس�تِر مورد نياز قصه گويي كند و قصه، 
پردازش دقيقي داشته باشد بي ش�ك آن فيلم مي تواند موفق باشد. 
 رضا میركريمي در فیلم قصر شیرين به سینماي دلچسب و گرم خودش 
برگشته است؛ سینمايي از جنس »خیلي دور خیلي نزديك«، »به همین 
س��ادگي« و »يه حبه قند«. تالش او در قصه اي در قال��ب فیلِم جاده اي با 
استفاده از موقعیت هاي ملودراماتیك به فرجاِم نسبي رسیده است به همین 
دلیل مخاطب مي تواند با اين فیلم كه به نظر مي رسد يك فیلم انساني است 

ارتباط الزم را برقرار كند. 
مخاطب قرار اس��ت يك روز از زندگي جالل را به همراه دو فرزند و همسر 

دومش نظاره گر باشد. نكته مهم در قصر شیرين 
روند تحوِل جالل است؛ شخصیتي كه رفتار تند 
و خشني دارد اما اتفاقاتي كه در اين يك روز رخ 
مي دهد باعِث تغییراتي در شخصیت او مي شود. 
از آنجايي كه فیلم در جاده و يك ماشین روايت 
مي ش��ود مي توان گفت كه قصر ش��یرين يك 
فیلم ديالوگ محور اس��ت. ديالوگ نويسي در 
اين فیلم باعث شده عالوه بر شناخت روحیات 
جالل و نوع زندگي اش، با ش��یرين كه در فیلم 
غايب است آشنا شويم و اساساً شیرين تبديل 

به يك شخصیت مستقل مي شود. قصر شیرين يك فیلم جاده اي تمام عیار 
اس��ت، بخش زيادي از فیلم در يك ماش��ین روايت مي شود اما حتي يك 
لحظه هم ريتم افت نمي كن��د. فیلم به اندازه قصه گويي مي كند و اس��یر 

خرده روايت نمي شود. 
 قصه باعث شده قصر ش��یرين فرِم مورد نظرش را پیدا كند. اساساً شكل و 

گونه روايِت قصه در به  وجودآوري شخصیت ها تاثیر بسزايي داشته است، 
رضامیركريمي با ساخت قصر شیرين توانست دو فیلم قبلي اش را از ذهن 

مخاطب دور كند. 
او غیر از امروز و دختر فیلمي مثل به همین س��ادگي يا يه حبه قند را هم 
در كارنامه دارد كه مهم ترين عنصر ساختاري آن قصه گويي است و اينجا 
هم به همان مزيت نسبي خود بازگشته است. فیلمنامه قصر شیرين روان 
نوشته شده و میركريمي خرده روايت و حاشیه را كنار گذاشته و يك راست 

قصه تعريف مي كند. 
قصه هم ادعاي خاصي را به همراه ندارد و فق��ط مي خواهد روايت كننده 
يك روز از زندگي جالل و دو فرزندش باش��د، فیلم با روندي مناسب جلو 
مي رود، ريتم با شرايط قصه منطبق است و شخصیت ها به درستي نوشته و 
خلق شده اند و هر كدام از شخصیت ها در روايت تاثیر دارند، حتي آن دختر 

خردسال كه نقش مهمي در قصه دارد. 
میركريمي حتي آن ماش��ین را تبديل به يك ش��خصیت كرده اس��ت، از 
سوي ديگر جالل به عنوان يك مرد عصبي و پرخاشگر هنوز نسبت به زن 
ُمرده اش غیرت دارد. س��یلي زدن به مرد باغدار، عوض كردن نام زنش در 
گوشي موبايل نماد اين است كه جالل بعد از اين همه سال هنوز نسبت به 
شیرين غیرت دارد، جالل به دلیل كینه قديمي نسبت به شیرين او را براي 
همیشه رها كرده اما انگار در پِس شخصیت او يك عشق و يك تأسف نسبت 

به شیرين باقي مانده است. 
روند متحول شدن جالل در سكانس آخر اگرچه خیلي زود اتفاق مي افتد 
اما راِز اين تحول به سكانس قبل تر يعني سكانس كتك خوردنش مربوط 
مي ش��ود. قصر ش��یرين نقاط قوت زيادي دارد اما مهم ترين آنها انتخاب 
دختر خردسال است كه توانسته كسالت و يكنواختي فیلم را نجات بدهد. 
فیلم در يك ماشین روايت مي شود اما اين تك لوكیشن بودن به هیچ وجه 

معلوم نمي شود.
 قصرش��یرين يك حامد بهداد خوب دارد كه ش��ايد رفتار و شخصیت او 
تداعي كننده فیلم سد معبر يا فیلم هاي ديگرش باشد، اما خشِم بهداد در 
اين فیلم به شدت كنترل شده است و بهداد توانسته به طور كامل در اختیار 

نقش باشد و در هیچ يك از سكانس ها بازي او دچار ضعف نمي شود. 
مهم ترين نكته در درخش��ش بازيگري بهداد، محس��ن قراي��ي به عنوان 
نويسنده قصر شیرين است، او ش��ناخت مهمي از پتانسیل بازي بهداد به 
دلیل بازي در فیلم سد معبر داشته و قطعاً از لحظه اول در نگارش فیلمنامه 
شخصیت جالل را براي بهداد نوشته اس��ت. ساخت فیلم جاده اي اگر چه 
سخت و طاقت فرساس��ت اما به موازات اين سختي حفظ راكورد به دلیل 
روايت فیلم در يك روز به سختي تولید اين فیلم 

افزوده است. 
فیلمبرداري مرتضي هدايي از مهم ترين نكات 
مثبت فیلم به حس��اب مي آيد. قاب گرفتن در 
فضايي تنگ و محدود بس��یار سخت است كه 
اگر فیلمبردار نتواند به ط��ور حرفه اي اين كار 
را انجام بدهد فیلم با ضعف هاي اساسي مواجه 
مي شود و چقدر خوب كه خوِد فیلمساز فیلمش 
را تدوي��ن كرده اس��ت. میركريمي ب��ا تدوين 
كارگرداني دوباره اي كرده است و توانسته ريتم 
مورد نظر قصه را با فیلم منطبق كند. قصر شیرين يك فیلِم انساني، اخالقي 
و خانوادگي اس��ت و البته با جزئیاتي قابل توجه؛ ملودرامي تاثیرگذار كه 
مخاطب تا مدت ها به آن فكر مي كند و اساساً ربطي به جريان روشنفكري 
هم ندارد. قطعاً فیلمساز پس از دو فیلم ضعیف »امروز« و »دختر« گامي 

رو به جلو برداشته است. 

 نگاهي به فيلم در حال اكران »قصر شيرين« آخرين ساخته رضا ميركريمي 

يك ملودرام جاده اي نسبتًا موفق

قصرش��يرين يك حامد بهداد خوب 
دارد كه ش��ايد رفتار و ش��خصيت او 
تداعي كننده فيلم سد معبر يا فيلم هاي 
ديگرش باش��د، اما خش��ِم به��داد در 
اين فيلم به ش��دت كنترل شده است

    جواد محرمی
انتش�ار ي�ك موزيك ويدئ�و با ن�ام كوچه نس�ترن به 
خوانندگي ابراهيم حامدي، خواننده لس آنجلس نشين 
كه با موضوع جنگ ايران و عراق س�اخته شده واكنش 
برخي از فرزندان شهدا در فضاي مجازي را در پي داشت.

 ترانه كوچه نس��ترن را يغما گلرويي سروده كه حدود 
20س��ال اس��ت با برخي خواننده هاي لس آنجلس��ي 
همكاري مي كند. در اشعار گلرويي همواره وارونه نمايي 
و قلب مفاهیم ارزش��ي و انقالبي ديده مي ش��ود. ترانه 
كوچه نس��ترن بیش��تر به قرائت س��ازمان منافقین و 
س��لطنت طلب ها از موضوع دفاع مقدس شباهت دارد 
و جالب اس��ت خواننده اي كه در اوج اي��ن واقعه مهم 
تاريخي در لس آنجلس به عیش و نوش مش��غول بوده 
درباره اين موضوع كاماًل مقدس و ارزش��ي وارد میدان 
شده اس��ت. اين كلیپ با واكنش برخي از خانواده هاي 
شهدا در فضاي مجازي هم مواجه شد، براي مثال سیده 
فاطمه موسوى در اين باره در توئیتر نوشت: »آقاى ابى 
و آقاى يغما گلرويى كلی��پ اخیرتان را ديدم. به عنوان 
عضوى از خانواده شهدا اين كلیپ را موهن و مبتذل و 
دروغ پردازى اذهان بیمار مي دانم. شهدا مظهر غیرت، 
شجاعت، وطن پرستى و عش��ق الهى بودند. شب هاى 
عملیات شب هاى باش��كوه و ملكوتى بود. متأسفانه از 

درك آن عاجز هستید، لطفاً زخم نزنید.«
اما ورود منافقین و سلطنت طلب ها به تولید آثار درباره 
مضامین كاماًل ارزشي كه جامعه ايران براي آن احترام 
ويژه اي قائلند تقريباً رويكردي تازه اس��ت. پیش از اين 
كوش��ش براي قلب حقیقت موضوعاتي چون حسین 
فهمیده و حتي تحريف س��خنان ام��ام خمیني)ره( از 
س��وي جريان هاي مغرض و معاند خود را نش��ان داده 
بود و اين بار اما از طريق هنر س��عي مي ش��ود به نسلي 
كه حافظه تاريخي درباره دفاع مق��دس ندارند درباره 
موضوعي چون دفاع مقدس خوراك فكري داده شود. 
ترانه كوچه نسترن اگرچه با ژس��ت دفاع از رزمندگان 
جنگ ساخته شده اما در واقع به تفكر بسیج و مقاومت 
حمله مي كند و پر از تناقض هاي تصويري است. در اين 
كلیپ از نشانه هايي چون چفیه براي بازيگري كه نقش 
يك شهید را بازي مي كند اس��تفاده شده است. چفیه 

در واقع اصلي ترين نماد مقاومت در دفاع مقدس است 
و بیش از همه يادآور نهاد مردمي بس��یج اس��ت اما در 
موزيك ويدئوي كوچه نسترن به طرزي كاماًل نچسب از 
آن براي نوجواني استفاده شده كه به عنوان يك شهید 
در حال خواندن نامه اي براي مادر و پدرش اس��ت و از 
آنها مي خواهد تا ن��ام او را روي كوچه نگذارند و اس��م 
كوچه همان نسترن بماند چون نام نامزد اين شهید بوده 
است. شهید مورد اشاره در ترانه يغما گلرويي صرفاً به 
انگیزه عشق زمیني اش در خیال پدر و مادر زنده شده و 
وصیتنامه اش درباره دختري است كه مثاًل قصد داشته 
با او ازدواج كند. اين اصلي ترين تناقضي است كه در شعر 
گلرويي وجود دارد و اتفاقاً براي آنها كه درك مناسبي 
از فضاي فكري و اعتقادي ش��هداي دفاع مقدس دارند 

كاماًل خود را عیان مي كند. 
اين نش��ان مي دهد كه امث��ال يغما گلروي��ي در واقع 
هیچ گاه ت��وان و ظرفیت فهم جهان فكري بس��یجیان 
و رزمندگان دفاع مقدس را پی��دا نخواهند كرد چراكه 
ظرف فكري اي��ن افراد صرفاً عش��ق زمین��ي را درك 
مي كند و وقتي مي خواهند درباره حماسه دفاع مقدس 
شعرى بسرايند نیز بیشتر در حال غرغر كردن هستند 
و دوست دارند حماسه را تبديل به تراژدي كنند. جالب 
اس��ت كه اين افراد همواره از اينكه مردم نیاز به روحیه 
دارند و نظام حاكم مردم را گريان و ناراحت مي خواهند 

نیز شكايت دارند. 
اما تأمل در باب درك نكردن واقعه تاريخي دفاع مقدس را 
در توئیت سعید صدرائیان به خوبي مي توان ديد. »نسترن 
و كوچه نس��ترن هاي واقعي را مي ش��ود در اي��ن بخش از 
وصیتنامه پدرم يك روز قبل از ش��هادتش ديد... همس��ر 
عزيزم،  اي مهربانم و   اي صبورم، من راه خويش را با چشمي 
باز انتخاب نموده ام، اگر ش��هید شدم وصیتم اين است كه 
گل سرخي بر سینه ات بزن، زيرا پرچم مزار رهبرمان امام 

حسین)ع( سرخ است.«
واقعیت مطلب اين است كه درباره دفاع مقدس و شهداي 
آن رازي وج��ود دارد كه خواننده لس آنجلس��ي و ش��اعر 
عافیت نش��ین هیچ گاه به درك آن نائل نخواهند شد و آن 
نسبت دفاع مقدس با واقعه عاشورا و اتصال قلب هايي است 

كه امامان شیعه در آن چراغ راه هستند.

 »سرمشق« 
در كمتر از 3ماه به چاپ ششم رسيد

كت�اب خاط�رات كوت�اه از زندگ�ي ش�هيد محس�ن 
حجج�ي ب�ا عن�وان سرمش�ق ب�ه چ�اپ س�وم رس�يد. 
»سرمشق« خاطرات كوتاه از زندگي جهادي شهید مدافع حرم 
محسن حججي است كه توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر 
شد. »سرمشق« خاطراتي است كوتاه و مستند از زندگي جهادي 
شهید حججي براي جوانان ايراني كه بر اس��اس آنچه از سوي 

خانواده و دوستانش روايت شده مهیا و منتشر شده است. 
در بخشي از اين كتاب مي خوانیم: بعد از آنكه محسن وارد سپاه 
شد، عصر ها به كتابفروشي مي آمد و پولي را كه از اين كار به دست 
مي آورد براي اردوهاي جهادي كنار مي گذاشت. رشته تحصیلي 
محسن برق ساختمان بود و كار برق كشي هم انجام مي داد، پول 
دستمزدش را در ُقلَّكي كه براي اين كار كنار گذاشته بود، جمع 
مي كرد و هر دفعه كه به اردوي جهادي مي رفتیم، 3، 4میلیوني را 
كه جمع كرده بود خرج اردو مي كرد. چاپ ششم كتاب سرمشق 
در چهار فصل با عناوين خودسازي اخالقي، خودسازي جسمي، 
خودسازي علمي، بینش و بصیرت سیاس��ي تالیف شده است. 
اين كتاب همزمان با ايام س��الروز اسارت شهید حججي توسط 

انتشارات شهید كاظمي روانه بازار شده است. 
.............................................................................................................

 راهيابي »منطقه پرواز ممنوع«
به بخش سينمايي جشنواره فيلم  كودك 

فيل�م س�ينمايي »منطق�ه پ�رواز ممن�وع« ب�ه بخ�ش 
س�ينمايي و پويانمايي بلند ملي س�ي و دومين جش�نواره 
بين الملل�ي فيلم ه�اي ك�ودكان و نوجوان�ان راه  ياف�ت. 
فیلم سینمايي »منطقه پرواز ممنوع« به نويسندگي و كارگرداني 
امیر داسارگر و تهیه كنندگي حامد بامروت نژاد، به بخش سینمايي 
و پويانمايي بلند ملي سي و دومین جشنواره بین المللي فیلم هاي 
كودكان و نوجوان��ان راه  يافت. اين فیل��م ماجراجويانه، روايتگر 
داستان سه نوجوان است كه حین آماده  شدن براي مسابقه ساخت 
پهپاد با پیدا شدن يك يوزپلنگ در حوالي محل زندگیشان، وارد 

مسائل و درگیري هاي مختلف و مهیجي مي شوند.  
.............................................................................................................

 اعالم آمادگي شبكه قرآن
براي پوشش پياده روي اربعين

شبكه قرآن و معارف سيما براي پوشش زنده مراسم هايي كه 
در جريان پياده روي اربعين برگزار مي شود، اعالم آمادگي كرد. 
جواد شیخ اكبري در نشست مشترك ش��وراي معارف سیما با 
س��تاد امر به معروف و نهي از منكر و نمايندگان س��تاد مركزي 
اربعین، با اعالم اين خبر، گفت: رسانه ملي به عنوان يك سازمان 
جريان ساز پرداختن به اين موضوع را در قالب هنر در دستور كار 
خود قرار داده است. ايجاد كرس��ي هاي تالوت با حضور قاريان 
مطرح كش��ور و همچنین برگزاري نماز جماعت در موكب هاي 
مراسم پیاده روي اربعین از ديگر موضوعاتي بود كه شیخ اكبري 

در اين جلسه به آن پرداخت. 
.............................................................................................................

پروانه نمايش »مانكن« صادر شد
پروان�ه نماي�ش س�ريال»مانكن« ك�ه ق�رار اس�ت در 
ش�بكه نماي�ش خانگ�ي عرض�ه ش�ود، ص�ادر ش�د. 
 پروانه نمايش اين ملودرام اجتماعي به تهیه كنندگي ايرج محمدي 
و كارگرداني حسین سهیلي زاده صادر شد. »مانكن« به نويسندگي 
بابك كايدان در 26قسمت به زودي در شبكه نمايش خانگي توزيع 
خواهد شد. در خالصه داستان اين مجموعه آمده است: همیشه 

عشق هاي بزرگ و زيبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشته اند... 
.............................................................................................................
موسيقي »آلرژي« به پيمان خازني رسيد

پيم�ان خازني آهنگس�از، موس�يقي متن فيلم س�ينمايي 
»آلرژي« را به اتمام رساند. 

آلرژي كه ساخته  محمد داود عسكري اس��ت، دومین كار سینمايي 
بلند خازني پس از زعفرانیه، چهارده تیر اس��ت كه به زودي در گروه 
سینمايي هنر و تجربه فرصت اكران خواهد يافت. در اين درام اجتماعي 
كه توسط كامبیز دارابي و احمد  كاوري تهیه شده است داستان دو زوج 
كه در دانشكده همكالسي بوده اند و براي شركت در مراسم عروسي 
يكي ديگر از همكالسي هاي زمان دانشگاه ش��ان از تهران به يكي از 
روستاهاي مرزي مي روند، تعريف خواهد شد. موسیقي اين فیلم در 

استوديو هنر توسط پیام سوري ضبط شده است.

محرمانه«: تهيه كننده سريال »

مشكالت نوجوانان را در يك سريال نوجوانانه نشان داديم

   محمدصادق عابديني
س�ريال »محرمان�ه« تنه�ا مجموع�ه تلويزيوني اس�ت كه بر 
اس�اس اص�ول روانشناس�ي ك�ودك و نوج�وان ت�الش دارد 
مش�كالت دوران حس�اس نوجوان�ي را ب�ه تصوي�ر بكش�د. 
عطا پناهي تهیه كننده س��ريال نوجوانانه »محرمانه« در نشس��ت 
رسانه اي اين سريال، گفت: من چند سال پیش چند طرح مستند به 
»اوج« ارائه كردم و اوج پاي كار آمد و تعداد زيادي مستند براي گروه 
سني نوجوان تولید شد. كارهاي رسانه اي ما براي نوجوانان فقط يك 
جشنواره فیلم كودك و نوجوان است كه آن هم با اكران هاي محدود 
برگزار مي ش��ود. پناهي در پاسخ به س��ؤال »جوان« درباره فعالیت 
بي بي سي فارس��ي در حوزه كودك، گفت: چندي پیش نظرسنجي  
شده بود و نشان داد مردم ديگر نسبت به چند سال پیش به شبكه هاي 
ماهواره اي رغب��ت و توجهي ندارند و از اينس��تاگرام و ش��بكه هاي 
اجتماعي برنامه هاي مورد عالقه شان را رصد مي كنند. فكر مي كنم 
اگر بي بي سي شبكه تخصصي كودك و نوجوان هم بزند اتفاق خاصي 

نمي افتد و تلويزيون همچنان آمار باالتري دارد و بي بي سي به نظرم 
بهتر است در اين زمینه هزينه نكند. 

وي با اشاره به پخش فصل دوم سريال »محرمانه« از شبكه 3 سیما، 
گفت: در هر فصل از اين مجموعه به مشكالت نوجوانان پرداختیم كه 
رويكردي روانشناسي داشت مثل پرداختن به دختري كه احساس 
زشتي مي كند يا خجالتي است يا پسري كه زود پرخاشگر مي شود. 
ما در طول روند كار چند نظرس��نجي داش��تیم كه نظر نوجوانان را 
دريافت مي كرديم، بعد از اتمام فصل اول يك نظرسنجي برگزار شد 
و ما از محتواي آن و اكران هاي خصوصي به اين نتیجه رسیديم كه 

رويكردمان را در چه زمینه هايي تغییر دهیم. 
پناهي با انتقاد از وضعیت تولید برنامه هاي حوزه نوجوان در تلويزيون، 
بیان داش��ت: به نظرم مظلوم ترين گروه س��ني گروه نوجوان است. 
نوجوان نه موسیقي مخصوص خود را دارد نه فیلم سینمايي و نه ديگر 
حوزه ها براي او فعالیتي دارند و اينها در حالي اس��ت كه دائم از دهه 
هفتادي ها انتقاد مي شود. مسلم تهراني، كارگردان سريال »محرمانه«، 
تأكید كرد: اين انتقاد به صداوسیما وارد است كه چرا چندين سال 
است كه براي مقطع سني نوجوان در تلويزيون كاري صورت نگرفته 

است. در حالي كه اين مقطع سني بسیار حساس و مهم است. 
تهراني با اش��اره به روند س��اخت س��ريال »محرمانه« گفت: براي 
سريال محرمانه از حدود 250 نفر بازيگر نوجوان تست گرفتیم كه 
سختي هاي خاص خود را داشت. بار اصلي قصه روي دوش بازيگران 
نوجوان بود اما اگر حضور مؤثر و همدلي بازيگران بزرگسال ما نبود، 
بازي هاي اين نوجوانان هم ديده نمي شد. سريال نوجوانانه »محرمانه« 

محصول سازمان هنري و رسانه اي اوج است. 

    خبر

محمد صادقي     ديده بان 

نقد »پس از بيست سال« در ترنجستان سروش
نشست نقد و بررس�ي و جش�ن امضاي رمان تاريخي »پس از بيست 
س�ال« با حضور نويسنده اثر در ترنجستان س�روش برگزار مي شود. 
رمان تاريخي »پس از بیست سال« اولین اثر سلمان كديور كه در هفدهمین 
دوره جايزه قلم زرين شايس��ته تقدير شناخته شد، نقد و بررسي مي شود. 
در اين نشست كه با همكاري مجمع ناشران انقالب اسالمي و مدرسه رمان 
مؤسسه شهرستان ادب برگزار مي شود، مهماناني چون وحید يامین پور و 
حجت االسالم سیدمجید پورطباطبايي حضور خواهند داشت و اين رمان 

تاريخي را در حضور نويس��نده اثر تحلیل و بررس��ي خواهند كرد. در اين 
نشست، جشن امضاي اين كتاب نیز برگزار مي شود. 

»پس از بیست سال« رماني تاريخي است كه با قیام عاشورا آغاز مي شود 
و با جريانات خالفت امام علي)علیه الس��الم( و ماجراهاي مهمي همچون 
جنگ صفین ادام��ه مي يابد. در اين اث��ر، با اتفاقات تاريخي صدر اس��الم 
و ش��خصیت هاي اثرگذار در وقايع مه��م تاريخ آن زمان، به خوبي آش��نا 

مي شويم.

    ادبیات

 روايت معاون جهاد دانشگاهي
از پارك فناوري  ها و صنايع نرم فرهنگي

مع�اون فرهنگ�ي جه�اد دانش�گاهي 
ضمن تأكيد ب�ر صنايع فرهنگ�ي و اينكه 
مي ت�وان در ح�وزه فرهن�گ محصوالت 
درآم�دزا تولي�د ك�رد، از فعالي�ت پارك 
فناوري ه�ا و صناي�ع ن�رم فرهنگ�ي و 
توس�عه پرديس پارك در زنجان خبر داد. 
به گ��زارش »جوان« عیس��ي علیزاده در 
نشس��ت خبري س��ي ونهمین س��الگرد 
تاسیس جهاد دانش��گاهي با بیان اينكه 

معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي فعالیت هاي متنوعي انجام مي دهد و كمتر 
سازماني است كه در سطح دانشگاه داراي اين گستره فعالیت باشد، گفت: در 
اين حوزه سه خبرگزاري و يك مركز افكارسنجي در حال فعالیت هستند. وي 
با تأكید بر آنكه رويكرد گفتماني خدمات اجتماعي، هنري و ديني و انقالبي 
را در دستور كار داريم، گفت: تمام فعالیت هايي كه برنامه ريزي كرده ايم در 
اين حوزه ها مي گنجند، ضمن آنكه با وج��ود خبرگزاري ها و دارا بودن يك 

مركز افكارسنجي مي توانیم پیمايش هاي بزرگي انجام دهیم. 
معاون فرهنگي جهاد دانش��گاهي ويژگ��ي مهم اين معاون��ت را اتكا به بدنه 
دانشجويي دانست و افزود: 250 تا 300هزار دانشجو از فعالیت هاي ما بهره مند 
مي ش��وند. علیزاده ضمن تأكید بر صنايع فرهنگي و اينكه مي توان در حوزه 
فرهنگ محصوالت درآمدزا تولید كرد، گف��ت: پارك فناوري ها و صنايع نرم 
فرهنگي مشغول فعالیت اس��ت در حالي كه پرديس پارك در زنجان نیز در 

حال توسعه است.


