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گزيده تحف العقول

بر اساس اعالم انتشارات »راه يار«، به  رغم شيوع و گسترش 
بيماري كرونا، با استقبال مخاطبان، شش عنوان از كتاب هاي 
اي�ن ناش�ر در روزه�اي اخير ب�ه چاپ ه�اي مجدد رس�يد. 
چاپ بیستم كتاب »تو شهید نمي ش��وي« روايت هايي از حیات 
جاودانه شهید مدافع حرم، شهید محمودرضا بیضايي كه همچنان 
با استقبال مخاطبان همراه است، توسط انتشارات »راه يار« روانه 
بازار نشر شده است. اين كتاب روايت هاي احمدرضا بیضايي، برادر 
شهید از فراز و فرودهاي يك زندگي با بركت، كودكي و نوجواني، 
مسجد و مدرسه تا دانش��گاه و پادگان، تبريز تا تهران و از تهران 
تا شام است. همچنین كتاب »در مكتب مصطفي« به قلم جمال 
يزداني كه جس��تاري علمي درباره س��یره تربیتي شهید مدافع 
حرم مصطفي صدرزاده، به عنوان الگوي تربیت نیروي انساني در 

تشكل هاي مردمي است، به چاپ هفتم رسیده است. 
»دختر تبريز« ديگر كتاب اين ناشر است كه در روزهاي گذشته، 
چاپ چهارم آن منتشر شده اس��ت. اين كتاب، خاطرات شفاهي 
»صديقه صارمي«، رزمنده، امدادگر، مربي نهضت سوادآموزي و 
مربي پرورشي فعال تبريزي است كه با تدوين »هدي مهديزاد«، 
فراز و فرود زندگي او را قبل و بعد از انقالب اسالمي روايت مي كند. 
ديگر عنوان تجديد چاپ شده انتشارات »راه يار«، كتاب »مرباي 
گل محمدي« است، چاپ سوم آن با طرح جلدي راهي بازار نشر 
شده است. اين كتاب با روايتي شیرين، خاطرات شفاهي مربیان 
باسابقه پرورش��ي در دهه 60 آذربايجان ش��رقي را به قلم روح اهلل 
رشیدي بیان كرده است. همچنین چاپ دوم كتاب »ساده رنگ« 
كه خاطرات فرهنگي- هنري »مجید دلدوزي« از گرافیست هاي 

انقالبي سال هاي مبارزه و دهه60 را به قلم غالمرضا قلي زاده روايت 
مي كند، به همت انتشارات »راه يار« منتشر شده است. 

دلدوزي، زندگي پُر فراز و نش��یبي داش��ته و از سال هاي سربازي 
در ارتش شاهنشاهي تا نهضت س��وادآموزي و آموزش و پرورش 
و از فعالیت فرهنگي- هنري در س��پاه تا همكاري در فعالیت هاي 
فرهنگي حزب اهلل لبنان، همواره كار كرده و بي آنكه دانشكده هنر 
ببیند، كوشیده و به  عنوان يك گرافیس��ت فعال و خالق، بالیده و 
به امروز رسیده اس��ت. خاطرات اين هنرمند انقالبي، پس از ده ها 
ساعت مصاحبه، در كتاب »س��اده رنگ« گردآوري و روايت شده 
اس��ت. كتاب »نان س��ال هاي جنگ« كه حدود دو م��اه پیش، 
به عنوان اولین اثر از مجموعه تاريخ ش��فاهي پش��تیباني جنگ 
انتشارات »راه يار« منتشر شده بود، با استقبال مخاطبان در آستانه 
چاپ دوم خود قرار گرفته است. اين كتاب، خاطرات زنان روستاي 
صدخرو شهرستان سبزوار در پشتیباني جنگ و تأمین احتیاجات 

رزمندگان را به قلم محمود شم آبادي روايت مي كند.

استقبال از خاطرات شهيد بيضايي در بازار كتاب
»تو شهيد نمي شوي«، »دختر تبريز« و »در مكتب مصطفي« در ليست محبوب ها

»ارل كامرون« اولين هنرپيشه سياهپوست نقش اول درگذشت
ايراني ها اغلب كامرون را در نقش »نجاشي« پادشاه حبشه در فيلم »الرساله« مي شناسند

»ارل كام�رون« يك�ي از اولي�ن هنرپيش�گان نق�ش اصلي 
سياهپوس�ت س�ينماي بريتانيا، در ۱۰۲س�الگي درگذشت. 
كامرون در هشتم آگوست191۷در پمبروك، برمودا متولد شد و 
قبل از ادامه كار در تئاتر و فیلم به بازرگان نیروي دريايي انگلیس 
پیوس��ت. »اس��تخر لندن« به كارگرداني »بازل ديردن« در سال 
1951، اولین نقش اول فیلم كامرون بود. او در اين فیلم در نقش 
ملواني سیاهپوست به نام »جاني لمبرت« بازي مي كرد كه عاشق 

دختري سفیدپوست با بازي »سوزان شا« مي شود. 
اين فیلم جنايي نوآر بیش��تر به خاطر نمايش اولین عاشقانه هاي 
نژادي در يك فیلم انگلیسي شناخته شده است. دردن و كامرون در 
سال 1959 مجدداً با هم در درام جنايي »ياقوت كبود« همكاري 
كردند كه نژادپرستي در لندن را نسبت به مهاجران اهل »وست 
اينديز« به تصوير مي كش��ید. اين فیلم در زمان خود پیشرو بود و 
برنده جايزه »بفتا« براي »بهترين فیلم« شد. ايراني ها اغلب كامرون 

را در نقش نجاشي پادشاه حبشه در فیلم »الرساله« مي شناسند.

كام��رون در مصاحبه اي ب��ا گاردين گفت��ه بود: اگ��ر اين نقش 
مخصوص يك هنرپیش��ه سیاهپوس��ت نبود، آنه��ا هرگز يك 
بازيگر س��یاه را براي اين قس��مت در نظ��ر نمي گرفتند و هرگز 
به فكر تغییر قس��مت بازي نقش سفیدپوس��ت ب��ه بازي نقش 
سیاهپوست نمي بودند، از اين رو مش��كل من اين بود. من اغلب 
نقش هاي كوچكي داشتم و اين نه فقط براي من بلكه براي ديگر 
هنرپیشگان سیاه بسیار ناامیدكننده بود. ما دوران بسیار سختي 

براي گرفتن نقش هاي ارزشمند داشتیم. 
كامرون در س��ال 1965 با بازي در نقش »پیندر« در فیلم جیمز 
باند »گلوله آتشین«)Thunderball( ظاهر شد كه يك مأمور 
ويژه مستقر در باهاما بود كه به »شان كانري« مأمور 00۷ كمك 
مي كرد. اين دو بازيگر همچنین در سال 19۷9 در فیلم ماجراجويي 
»كوبا« كه نقش برجسته انقالب كوبا را نشان مي داد، دوباره به هم 
پیوستند.  از دهه 2000، او در تريلر »مترجم« از »نیكول كیدمن« 
 )Inception(»و »ملكه« از »استفان فريرس« و در فیلم »تلقین

اثر »كريستوفر نوالن« در سال 2010 ايفاي نقش كرده است. 
بر اساس اسناد تاريخي، از س��ال 1909 هنرپیشگان سیاهپوست 
به س��ینما راه يافته اند و قديمي ترين فیلم كشف شده با بازي يك 
سیاهپوست متعلق به فیلمي صامت از س��ال 1913 با بازي »برت 
ويلیامز« است. سال ها طول كشید تا بازيگران سیاهپوست و ديگر 
عوامل سینمايي هم نژادشان توانستند در سینما به جايگاهي درخور 
برسند، هرچند هنوز به جايگاه واقعي خود نرس��یده اند و گويا راه 
درازي در پیش دارند، مادامي كه هنوز حقوق اولیه اجتماعي آنها در 

بزرگ ترين مدعي دموكراسي جهان، امريكا تضییع مي شود.

وزير ارشاد در مراسم رونمايي از سرديس سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني:

شهيد سليماني باشكوه زيست، باشكوه رفت و باشكوه خواهد ماند
وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي در مراس�م رونمايي 
از سرديس شهيد س�ليماني، پوستر جش�نواره هاي 
بين الملل�ي ذوالفقار و تئاتر س�ردار آس�ماني گفت: 
ش�هيد س�ليماني را مي توان در يك جمل�ه اينگونه 
تعريف كرد كه او باش�كوه زيس�ت، باش�كوه رفت و 
باش�كوه مان�د، ش�كوه و ع�زت هميش�ه هم�راه 
انس�ان هايي همچ�ون ش�هيد س�ليماني اس�ت. 
سیدعباس صالحي ديروز در مراسم رونمايي از پوستر 
جش��نواره هاي بین المللي ذوالفقار)استان خوزستان( 
و تئاتر سردار آس��ماني)كرمان( و رونمايي از سرديس 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني كه در تاالر رودكي 
برگزار شد، ضمن تشكر از حضور خانواده شهید سپهبد 
حاج قاسم س��لیماني و آيت اهلل موسوي جزايري اظهار 
داشت: وقتي امام راحل رحلت كردند يكي از رسانه ها 
آن زمان تیتر زد »باشكوه آمد و باشكوه رفت« و امروز 
هم مي ت��وان از اين تیتر اقتباس كرد و گفت »س��رادر 
سلیماني باشكوه زيست، باشكوه رفت و باشكوه خواهد 
ماند«، مي توان گفت به اين ش��كل زيست كردن رمز و 

راز زيادي دارد. 
او در ادامه با برشمردن ويژگي هاي انسان هايي همچون 
شهید سپهبد سلیماني خاطرنشان كرد: اولین ويژگي اي 

كه انسان را به خدا مي رساند تقواست. 
در كنار تقوا، احسان ويژگي ديگري است كه انسان هايي 
همچون شهید س��لیماني دارند، وقتي انس��اني متقي و 
محسن شد، معیت الهي او را فرا مي گیرد و اين معیت آثار 

زيادي براي انسان هاي متقي و محسن به همراه دارد. 
شكوه و عزت همیش��ه همراه انسان هايي همچون شهید 
سلیماني اس��ت، زندگي و مرگ اين افراد همیشه باعزت 
همراه است، زيست شهید س��لیماني به گونه اي است كه 
يك مراقبت پويا و همراه با عم��ل و حركت را مي توان در 

آن ديد. 
صالحي يادآور ش��د: اخالص خیلي سخت است زيرا يك 
مراقبت سخت دروني مي خواهد، چون انسان نبايد دچار 
هواهاي نفس��اني شود، هیچ كس از ش��هید سلیماني در 
طول 40سال گذش��ته منیت نديده است، كساني كه در 
اين وادي بودند مي دانند با چنین جايگاهي نداشتن ادعا 

در هیچ چیز چه مسیر سختي است. 
مراعات حدود شرعي و اخالقي در شهید سلیماني متبلور 
بود، رهبر معظم انقالب نیز در مورد ايشان به همین ويژگي 
تأكید داشتند و فرمودند: » شهید سلیماني يك جنگاور 

مسلط نظامي و هم يك فرد با مراعات حدود شرعي بود«، 
اينكه در سخت ترين شرايط انسان حدود انساني، اخالقي 
و شرعي را فراموش نكند، كار بسیار دشواري است. مهار 
نفس در لحظات س��خت و رعايت حدود انساني و شرعي 

كار آساني نیست. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصريح كرد: شهید سلیماني 
40سال بي وقفه در خط جهاد بود، در جبهه دفاع مقدس 
و همچنین مقابله با تروريس��م خط نب��رد و مبارزه را رها 

نكرد. 
ايشان همیش��ه مردمي بود و مردمي زيس��ت، به همین 
خاطر مردم به ايشان اداي دين دارند. او پناهگاه مردم بود 

و با مردم ارتباط نزديكي داشت. 
او ادامه داد: امس��ال چهلمین سالگرد دفاع مقدس است، 
اين ش��هید با دفاع مقدس جان گرفت و بوي او در میان 
همگان پیچید. امس��ال اولین سالگرد دفاع مقدس بدون 
حضور اين شهید واالمقام اس��ت اما حیات ايشان در بین 

همه جاري و ساري است. 
عضو ش��وراي عالي انقالب فرهنگي اضاف��ه كرد: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به سهم خود در چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس ارتباط و نقش ش��هید س��لیماني در دوران 
دفاع مقدس را پاس خواهد داشت و مكتب شهیدان و هم 

مكتب شهید سلیماني را معرفي خواهد كرد. 
امس��ال همزمان با چهلمین س��الگرد دفاع مقدس همه 
استان ها به ويژه استان خوزس��تان و كرمان به عنوان دو 
بال اين حركت خواهند بود؛ خوزستان به اعتبار روزهاي 
س��خت جنگ و خون هايي كه در اين خاك ريخته شد تا 
خاك وطن حفظ ش��ود و كرمان نیز به عنوان زادگاه اين 

شهید دو استان اصلي در اجراي برنامه ها خواهند بود. 
در پايان مراسم از سرديس شهید سردار سلیماني ساخته 
صبرعلي لوايي رونمايي و در محوطه بیروني معاونت هنري 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نصب شد.

نگاهي به مجموعه داستان »خط مرزي«
 نويسندگان جنگ

و نويسندگان بعد از جنگ 
 نويس��ندگاني ك��ه در ژانر دفاع مق��دس و جنگ داس��تان 
مي نويس��ند، در ادبیات ما به دو گروه تقسیم مي شوند: گروه 
اول كساني هستند كه در زمان جنگ ايران و عراق در جبهه 
حضور داش��تند و تمام عملیات ها و حوادث پرفراز و نش��یب 
جنگ را با پوست و استخوان تجربه كرده اند. اين دسته اغلب 
از جوانان و نوجوانان نس��ل اول جنگ بودند كه اگر ش��هید 
نشده باشند، االن به پیري و میانس��الي رسیده اند. گروه دوم 
هم نوجوانان و جوانان نس��ل بعد از پايان جنگ هستند كه از 
روي نوشته ها و ش��نیده ها و كتاب ها و اسناد مربوط به جنگ 
دست به قلم برده و رويدادهاي جبهه و پشت جبهه را چه در 
زمان جنگ و چه بعد از جنگ ب��ه روي كاغذ آورده اند. عالوه 
بر ادبیات، در سینماي ايران هم اين اتفاق افتاده است، يعني 
هم كارگردان نس��ل جنگ داريم و هم بعد از جنگ كه البته 
هیچ گاه نمي توان با قاطعیت گف��ت كدام گروه موفق تر عمل 
كرده، چون در اين مورد اتفاق هاي غیرمعمولي زيادي رخ داده 
است، مثاًل گاهي اوقات اثر فردي كه خودش جبهه را تجربه 
كرده به مراتب ضعیف تر از اثري بوده كه مؤلف آن اصاًل جبهه 

نرفته و گاهي هم برعكس اين اتفاق رخ داده است. 
مجموعه داس��تان »خط مرزي« را سیدحس��ین موسوي نیا 
متولد 1365 شهرري نوشته اس��ت، يعني نويسنده اي كه به 
اقتضاي سن و س��الش جنگ را تجربه نكرده است. اين كتاب 
كه در سال 1396توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده 
و 126صفحه دارد در اولین دوره جشنواره روايت صاحب مقام 

و رتبه شده است. 
  روزي روزگاري پدر

»ديدگاه«، »روزي روزگاري پدر«، »خط مرزي«، »كنسروهاي 
خوني«، »گل يخ«، »دس��ت هاي س��رگردان« و »قنات« نام 
هفت داستان كوتاهي است كه اين مجموعه داستان را شكل 
داده اند. نويسنده در اين كتاب س��عي كرده سراغ موضوعات 
متفاوتي از جنگ برود و به مشكالت و مصائب بعد از جنگ هم 
در جامعه بپردازد كه يكي از اين موضوعات را ما در داس��تان 
»روزي روزگاري پدر« مي بینیم كه به برخورد بد و نامهربانانه 
بچه ها با يكي از فرزندان جانب��از اعصاب و روان مي پردازد كه 
مورد تمسخر دوستانش قرار مي گیرد اما يكي از داستان هاي 
متفاوت اين مجموعه، داستان آخر كتاب يعني »قنات« است 
كه نويسنده اشاره اي دارد به شهداي غواصي كه ناجوانمردانه 
و غريبانه و به صورت گروهي بعداز لو رفتن يك عملیات نظامي 
به شهادت رسیدند. راوي اين داستان يك سرباز عراقي است 
كه عامل زنده به گور كردن شهداي غواص است و ماجراي آن 
روز تلخ را براي مخاطب تعريف مي كند. داستان آخر يكي از 
تكان دهنده ترين و تلخ ترين ماجراهاي اين كتاب اس��ت كه 
زش��تي هاي جنگ را براي مخاطب صدچندان مي كند اما در 
جاهايي هم يادآوري مي كند كه جنگ زش��ت و تلخ است اما 
دفاع كردن از وطن وظیفه است. نويسنده اين مجموعه تالش 
كرده تا از زاويه تازه تري به مقوله جنگ نگاه كند و كلیشه هايي 
را كه ديگر نويس��ندگان اين س��بك از ادبیات قباًل داشته اند 
دوباره تكرار نكند، هر چند نويسنده در برخي از داستان هايش 
يكي از مهم ترين عناصر داستاني يعني »تعلیق« را فراموش 
مي كند و ريتم پرداخت داس��تان را كند مي كند، اما جسارت 
او در پرداخت��ن به رويدادهاي نبردي كه خ��ود در آن حضور 
فیزيكي نداشته را مي توان از نكات مثبت اين مجموعه داستان 

قلمداد كرد. 

رامينجهانپور نقدکتاب

   محمدصادق عابديني
قرار اس�ت فصل سوم از س�ريال خاطره انگيز 
»روزگار جواني« ساخته شود؛ سريالي كه جزو 
آثار برتر تلويزيون در دهه7۰ ب�ود و در زمان 
خودش از جمله كارهاي ش�اخص و تأثيرگذار 
به ش�مار مي رفت. اينك و با گذش�ت بيش از 
دو دهه از پخ�ش فصل اول اين س�ريال، قرار 
اس�ت فصل جديدي ب�ا همان موض�وع قبلي 
س�اخته ش�ود. »جوان« به بهانه ساخت فصل 
س�وم »روزگار جواني« به مسئله اولويت هاي 
محتوايي در سريال سازي سيما پرداخته است. 
تأسیس شبكه5 س��یما در س��ال ۷4 كه عنوان 
اولین شبكه استاني را به خود اختصاص داده بود، 
تحول مهمی در صداوسیما به شمار مي رفت. اين 
شبكه كه به سرعت مخاطبان تهران را جذب خود 
مي كرد، شروع به تولید مجموعه هايي كرد كه در 
آن حال و هواي تهران و پايتخت نشیني پررنگ بود. 
از جمله اين آثار سريال »روزگار جواني« بود كه 
فصل اول آن در سال۷۷ ساخته شد. در آن سال ها 
جامعه ايران جامعه اي جوان ب��ود و دغدغه هاي 
جوانان شهرنشین كه به سرعت با فضاي سیاسي و 
اجتماعي جديد روبه رو مي شدند به مسئله اي براي 
خانواده ها، مديران دولتي و تصمیم گیران فرهنگي 
تبديل شد. روزگار جواني در چنین شرايطي شكل 
گرفت و زندگي دانش��جويي چند دانشجو كه هر 
كدام از يك گوش��ه ايران به ته��ران آمده بودند، 

دستمايه ساخت سريال شد. 
دهه۷0 به خاطر تولید س��ريال هايي مانند »در 
پناه تو« و »روزگار جواني« آغازگر فصل حضور 
قهرماناني از جنس جوانان شهري بود؛ جواناني 
دانش��جو با دغدغه هاي خاص نسل جوان نو. در 
سال هاي بعد شبكه3 سیما با »خط قرمز« همان 
خط س��ريال هاي قبلي را به نحو ديگر و البته با 
عبور از خط قرمز هاي سريال هاي قبلي ادامه داد. 
در همه اين آثار زندگي مجردي محور بود، حتي 
در سريال هاي پرطرفداري چون »همسران« و 
»خانه سبز« نیز كه خانواده محور بودند يا اساساً 
خبري از فرزند نبود يا تك فرزندي حرف اول را 
مي زد. اين روند پس از سه دهه همچنان در سیما 

ادامه دارد. 
سريال هاي مجردي كه آن زمان جزو موفق ترين 
آث��ار تلويزيون به ش��مار مي رفتند باعث ش��د تا 
مديران تلويزيون به س��وداي ساخت كپي هايي 

از آنها بیفتند اما اين س��ودا تا چ��ه حد مي تواند 
موفق باشد؟ 

   كمرنگ شدن دغدغه هاي دهه7۰!
س��ريال جديد »روزگار جواني« باز هم قرار اس��ت 
داستان دانش��جوياني باش��د كه به تهران مي آيند. 
حمید طاهري نويس��نده فصل س��وم اين سريال 
مي گويد: » قصه اي كه ما به تصوير مي كشیم ادامه 
داستان همان ش��خصیت هاي قبلي نیست چراكه 
ديگر 20س��ال از آن زمان مي گذرد اما بايد بگويم 
قصه اي كه در دست داريم قرابت محتوايي با نسخه 
»روزگار جوان��ي« در فصل ه��ای اول و دوم كه در 
سال۷۷ پخش شد دارد. ما در قصه مان چند جوان 
دانشجوي 20ساله داريم كه از شهرستان به تهران 
آمده اند و براي پیدا كردن كار، شغل، تحصیل و خانه 
با مشكالتي مواجهند. تم جذابي كه آن كار داشت، 
حضور دانشجوها در تهران و رابطه آنها با يكديگر بود 
اما خب به خاطر تغییر زمانه و شرايط جديد و تغییر 
سبك زندگي دهه  هفتاد و هشتادی  ها با دهه پنجاه و 
شصتی ها ما هم بايد اين تغییرات را نسبت به سريالي 

كه در دهه ۷0 پخش شد در قصه مي گنجانديم.«
تفاوت دهه۷0 با دهه90، از نظر هرم سني كاماًل 
به چش��م مي آيد. در ده��ه۷0 جمعیت جوان 
كش��ور رو به تزايد بود، اما در اواخ��ر دهه90، 
كاهش جمعیت، هرم سني را در مسیر پیر شدن 
نشان می دهد. پس جوان دهه90 حداقل از نظر 
جامعه اي كه با آن روبه رو است شباهتي با جوان 
دهه۷0 ندارد. همین موضوع در دغدغه مهمي به 
نام »كنكور« كه كابوس جوانان در دهه های۷0 
و80 بود، نمايانگر است. در دهه90 آنقدر ضريب 
اشغال صندلي هاي دانشگاه ها پايین آمده است 
كه بسیاري از رشته هاي دانشگاهي به خاطر نبود 
دانشجو حذف ش��ده اند. افزايش دانشگاه هاي 
غیردولتي، غیرانتفاعي و سیستم هاي آموزش 
مجازي باعث شده است بس��یاري از خانواده ها 

مانند آنچ��ه خانواده ها در ده��ه۷0 درگیر آن 
بودند، پیگیر قبول شدن فرزندشان در دانشگاه 
نباش��ند. با اين وصف فصل جدي��د حداقل در 
بیان دغدغه درسي و دانشگاه از پیش شكست 

خورده است. 
  وقتي فرهادي براي صداوسيما مي ساخت

نويسنده فصل اول س��ريال روزگار جواني، اصغر 
فرهادي ب��ود. فره��ادي سال هاس��ت از فضاي 
صداوس��یما دور ش��ده اس��ت. اين فیلمساز در 
س��ال هايي كه ش��بكه5 راه افتاده بود هم براي 
آن فیلمنامه مي نوشت و هم خودش كارگرداني 
مي كرد. سريال »داس��تان يك شهر« كه تشابه 
زيادي با روزگار جواني داشت، محصول همكاري 
فرهادي با ش��بكه5 بود. وي فیلمنامه »پش��ت 
كنكوري ها« را با محوريت جوانان پشت كنكوري 
نوشت و همس��رش پريس��ا بخت آور آن را براي 
شبكه5 س��اخت. نگاه اجتماعي فرهادي در آن 
سريال ها كاماًل مشهود اس��ت. فرهادي آن زمان 
دغدغه بازنمايي زندگي مج��ردي را كه اقتضای 
آن زمان بود، داش��ت اما رس��انه ملي دغدغه اي 
براي بازنمايي جذاب از زندگي خانوادگي و شلوغ 
ندارد، البد به دلیل اينكه واقعیت جامعه همین 
است اما حقیقت ماجرا اين است كه سريال هاي 
تلويزيوني بايد شور و شوق زندگي متأهلي همراه 
با فرزندان را تروي��ج و تبلیغ كند، هر چند وجود 
تفكر نئولیبرال بي توجهي به مس��كن و اشتغال 
در كشور با اين كاهلي رسانه ملي پیوندي عمیق 

خورده است. 
   آنچه بايد ساخته شود

در اغلب س��ريال هاي اواخر دهه۷0، دغدغه هاي 
جوان��ان مج��رد پررن��گ ش��ده ب��ود، نماي��ش 
سرخوشي هاي جواني ش��ايد در آن روزگار توجیه 
داشت، اما تنها نگاه به هرم جمعیتي نشان مي دهد 
كه امروزه اگر قرار باشد همچنان به نمايش سبك 
زندگي مج��ردي پرداخته ش��ود و دغدغه جوانان 
متأهل و نمايش مثبت از زندگي متأهلي در تلويزيون 
ديده نشود، در سال هاي آينده افت رشد جمعیت از 
اين نیز باالتر خواهد رفت. امروزه دانشگاه رفتن ديگر 
دغدغه نیست، شايد شغل پیدا كردن مهم تر باشد. 
به نظر مي آيد به جاي آنكه تلويزيون صرفاً بخواهد 
خود را درگیر جواناني كه تازه تهران و جاذبه آن را 
كشف كرده اند، بكند، بهتر است به جواناني بپردازد 
كه با واقعیت هاي بازار كار آشنا هستند و مي خواهند 
گلیم خود را از آب بیرون بكش��ند. تجربه شكست 
خورده ساخت سريال »سرباز« در شبكه3 نشان داد 
اگر به مس��ائل مهمي چون »سربازي« و »تشكیل 
زندگي مشترك« به شكل بد پرداخته شود، نتیجه 
برعكس خواهد داد و مخاطب آن را پس خواهد زد. 
اينكه پس از 20سال دوباره الگوي قديمي با همان 
سبك و سیاق ساخته شود، يعني تلويزيون 20سال 
تغییر و تحول جامعه را نديده است، اين اتفاق نويي 
در تلويزيون نیست و ش��ايد يكي از داليل ريزش 

مخاطب تلويزيون باشد. 
در انتها بايد گفت، پربیننده ترين س��ريال هاي 
خانوادگي سیما در اين چند دهه آثار كانادايي 
و امريكايي بوده ان��د، با اين حال رس��انه ملي 
همچنان ترجیح مي دهد درباره زندگي مجردي 

سريال بسازد.

 وقتي زندگي مجردي در رسانه ملي
جا خوش مي كند

 پربيننده ترين سريال هاي خانوادگي سيما در اين چند دهه آثار كانادايي و امريكايي بوده اند
با اين حال رسانه ملي همچنان ترجيح مي دهد درباره زندگي مجردي سريال بسازد

اينكه پس از 20س��ال دوباره الگوي 
قديمي با همان سبك و سياق ساخته 
شود، يعني تلويزيون 20سال تغيير 
و تحول جامعه را نديده اس��ت، اين 
اتف��اق نوي��ي در تلويزيون نيس��ت

فيلم هاي جديد از ۲5تير اكران مي شوند
موافقت شوراي ساخت با ۲ فيلمنامه

دبير ش�وراي صنفي نمايش، از نمايش سه فيلم سينمايي 
جدي�د از چهارش�نبه ۲5تيرماه در س�ينما ها خب�ر داد. 
مرتضي شايسته دبیر شوراي صنفي نمايش، از اكران سه فیلم 

جديد در سینما ها از 10روز آينده )25 تیر( خبر داد. 
بنا بر اعالم شايسته، فیلم هاي »زن ها فرشته اند2« به كارگرداني 
محمدحسین فرحبخش در گروه سینمايي ماندانا، »آنجا همان 
ساعت« ساخته سیروس الوند در گروه سینمايي ايران و »پیشي 
میشي« ساخته حس��ین قناعت در گروه س��ینمايي بهمن به 

نمايش درمي آيند. 
از سويي ديگر شوراي صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو 

فیلمنامه موافقت كرد. 
فیلمنام��ه هاي»عوضي« ب��ه تهیه كنندگي عل��ي روئین تن، 
كارگردان��ي و نويس��ندگي ج��واد اردكاني و »عروس��ك« به 
تهیه كنندگي جلیل اكبري صحت، كارگرداني و نويس��ندگي 
اصغر يوسفي نژاد موافقت شوراي س��اخت سازمان سینمايي 

را اخذ كردند.

ديدهبان

 نگراني استوديوهاي فيلمسازي امريكا
از تمايل بسيار پايين مردم براي رفتن به سينما

بيش از 6۰ درصد م�ردم امريكا تا 
سال آينده به سينما نخواهند رفت.

بر اساس تحقیقاتي كه در امريكا انجام 
شده، تنها 35 درصد از عالقه مندان 
س��ینما مايل هس��تند امس��ال در 
س��الن س��ینما فیلم تماش��ا كنند. 
ب��ه گ��زارش هالیوودريپورت��ر، در 
مطالع��ه جدي��دي ك��ه از تعدادي 
از م��ردم امري��كا انج��ام ش��ده، 
آنه��ا زمان��ي احس��اس آس��ودگي 

ب��راي س��ینما رفت��ن دارند ك��ه س��الن هاي س��ینما بازگش��ايي ش��ود. 
 چنانچه پیش��تر اعالم ش��د س��ه مجموعه س��ینماهاي زنجی��ره اي به نام 
»اي. ام. سي«، »رگال« و »سینمارك« از 31 ژوئیه بازگشايي خواهند شد و دو 
هفته بعدتر »تنت« ساخته نوالن به نمايش عمومي درخواهد آمد، با وجود اين 
در اين تحقیقات آمده است: اگر سینما بازگشايي شود مردم عجله اي براي فیلم 
ديدن در سالن نخواهند داشت و بیشترشان احتماالً تا سال 2021 از سینما 
رفتن پرهیز خواهند كرد. تنها 15درصد پس از بازگش��ايي گفتند كه خیلي 
فوري مي خواهند در سالن فیلم ببینند. 26درصد اعالم كردند پس از يك ماه از 
بازگشايي به سینما مي روند. اين آمار به مراتب كمتر از پیش بیني استوديوهاي 
فیلمسازي است كه با امیدواري فیلم هاي پرهزينه اي مانند »تنت« نوالن با 

200میلیون دالر هزينه را مي خواهند به نمايش عمومي درآورند.

خبر


