
 حذف نام و مجسمه »جان وين«
به اتهام ديدگاه هاي نژادپرستانه 

حزب دموك�رات اورن�ج كانتي 
تغيي�ر  خواس�تار  كاليفرني�ا 
ن�ام و برداش�تن مجس�مه و 
يادبوده�اي »ج�ان وي�ن« از 
ف�رودگاه اي�ن منطق�ه ش�د. 
به گزارش ايسنا به نقل از هاليوود 
ريپورتر، ح��زب دموكرات منطقه 
اورنج كانتي در درخواس��ت خود 
براي تغيير نام فرودگاه »جان وين« 

آورده است كه جنبش ملي براي حذف نمادها و نام هاي نژادپرستانه در حال 
تغيير دادن مؤسسات امريكايي، يادبودها، كسب و كارها، مؤسسات خصوصي، 
ليگ هاي ورزشي و تيم هاست و اين باور وجود دارد كه اين نمادها استرس هاي 
جس��مي و رواني بلندمدتي روي جامعه سياهپوست، رنگين پوستان و ديگر 
اقليت هاي سركوب شده وارد مي كند. تاكنون درخواست هاي فراواني براي 
تغيير نام فرودگاه »جان وين« و نمادهاي مرتبط ب��ا او به دليل ديدگاه هاي 
نژادپرستانه اش در گذشته دريافت شده است و حزب دموكرات منطقه اورنج 
كانتي خواستار تصويب قانوني براي تغيير نام فرودگاه »جان وين« به نام اصلي 

آن يعني فرودگاه »اورنج كانتي« شده است. 
»جان وين« در س��ال ۱۹۷۱ در مصاحبه اي به صراح��ت گفته بود: »من به 
برتري سفيدپوستان معتقدم و بابت اين موضوع كه اين افراد چند نسل پيش 

برده بودند، احساس گناه نمي كنم.«
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امام علی)ع( می فرمايند:

از نيرن�گ بپرهي�ز ك�ه خ�وى 

فرومايگان است. 

گزيده تحف العقول

    محمدصادق عابديني
ابوالقاس�م طالب�ي فيلمس�از ش�ناخته ش�ده س�ينما به 
خاطر اظهارات�ش درباره فيلمي كه صرفًا وعده س�اختش 
را داده ب�ود بايد دوب�اره ب�ه دادگاه برود چراك�ه با وجود 
تبرئه ش�دن، دولت دس�ت بردار اين فيلمس�از نيس�ت. 
طالبي در گفت وگو با »جوان«، درباره خبر حضور مجددش در 
دادگاه گفت: »من پيش از اين به دادگاه رفته بودم و پرونده با 
تبرئه من مختومه ش��ده بود، اما دولت به رأي دادگاه اعتراض 

كرده و قرار است در شعبه دوم كاركنان دولت حاضر شوم.« 
ماجراي ش��كايت دولت از طالبي، به واكنش اين فيلمس��از به 
بازداشت حسن عباسي كنشگر سياسي بازمي گردد. طالبي آن 
زمان ضمن اعالم حمايت از حسن عباسي، از ساخت فيلمي در 
آينده سخن گفته بود كه دستاويزي براي شكايت دولت شد. 
كارگردان فيلم »قالده هاي طال« آن زمان در توئيتر نوش��ت: 
»بس��تن دهان منتقدان يعني اينكه دولت با شعر، سخنراني و 
مقاله سر عقل نمي آيد، بايد خيلي سريع قصه مالقات سال65 
را به صورت يك فيلم سينمايي به نام خيانت به امام و امت به 
جشنواره برسانيم و در روز آزادي و استقبال از آقاي عباسي، به 

ديدن اكران خصوصي فيلم برويم.«
اين فيلمساز در گفت وگويي در اين باره عنوان كرد: چند سال 
قبل در توئيتر نوش��تم كه در نظر دارم فيلمي بسازم كه البته 
هنوز آن را نس��اخته ام، اما گويا همين طرح ايده هم به آقاي 
روحاني برخورده اس��ت! وي با ابراز تعجب نس��بت به صدور 
اين احضاريه ادامه داد: هنوز نمي دانم چرا بايد درباره فيلمي 

كه نساخته ام پاس��خ بدهم! چرا تفتيش عقايد مي كنند؟ مگر 
عصر تفتيش عقايد به پايان نرس��يده است؟ من گفتم در نظر 
دارم فيلمي بسازم، ولي هنوز كه آن را نساخته ام، البته به نظر 
مي رسد در اين ميان عده اي چاپلوس��ي مي كنند. كارگردان 
»آقاي رئيس جمهور« افزود: حاال »قصد ساخت فيلم« را هم 
توقيف مي كنند! من دقيقاً به همين دليل احضار شدم، اين در 
حالي است كه هنوز حتي فيلمنامه هم ندارم و اين از عجايب 
دولت فعلي اس��ت. طالبي بار ديگر تأكيد كرد: شاكي من در 
اين موضوع نهاد رياس��ت جمهوري بوده و قرار اس��ت پروسه 
قانوني را طي كنم. االن هم وثيقه گذاش��ته ا م و به قيد وثيقه 
آزاد هس��تم، البته وثيقه من »كمترين ميزان« است، ضمن 
اينكه بازپرس برخورد خوبي با من داشت و كمترين وثيقه را 

برايم در نظر گرفت. 
روز گذشته طالبي در گفت وگو با »جوان« اعالم كرد به زودي 

بايد دوباره در دادگاه حاضر شود.

ابوالقاسم طالبي در گفت وگو با »جوان«:

تبرئه شدم ولي دولت دوباره شكايت كرد
تكرار ايده  شكست خورده حضور خوانندگان در فيلم هاي سينمايي

ورود نابازيگران با فالوورهاي باال راه درمان سينما نيست

   احمد محمدتبريزي
وضعيت اي�ن روزهاي س�ينماي ايران بس�يار عجي�ب و غريب 
است. هيچ چيزي سرجاي خودش نيس�ت و هر بار با انتشار يك 
خبر، همه ش�گفت زده مي ش�وند. تازه ترين خبر ش�گفت انگيز 
روز گذش�ته، به ايفاي نقش بهنام باني از خوانندگان پاپ كشور 
در يك�ي از فيلم هاي س�ينمايي برمي گردد؛ ايده اي كه س�ال ها 
پيش توسط كارگردانان ديگري امتحان ش�د و راه به جايي نبرد. 
سعيد س��هيلي در حال ساخت قسمت س��وم فيلم سينمايي »گشت 
ارشاد« است و يكي از نقش هايش را به بهنام باني داده است. باني تا به 
حال تجربه بازيگري نداشته و مي خواهد اولين تجربه بازيگري اش را در 
فيلم سهيلي داشته باشد. دعوت از خوانندگان و فوتباليست ها ايده اي 
شكست خورده در سينماي ايران است ولي هنوز برخي كارگردانان مثل 
سهيلي به امتحانش عالقه دارند. سهيلي در اين سال ها در حال تكرار 
سوژه فيلم »گشت ارشاد« به ش��يوه هاي مختلف بوده است. »گشت 
ارشاد2« در داس��تان و فيلمنامه ضعف هاي بزرگي داشت و سهيلي با 

لودگي به دنبال ايجاد جذابيت براي فيلمش بود. او حاال براي نس��خه 
سوم دست به دامان يكي از خوانندگان پاپ شده كه خواننده اي متوسط 
و معمولي است. كارگردان فيلم در نبود حميد فرخ نژاد، اين بار براي باال 

بردن جذابيت، بهنام باني را به جمع بازيگرانش اضافه كرده است. 
نگاه گيشه محور صرف در اين سال ها آسيب هاي زيادي را به سينماي 
ايران زده است. استفاده از نابازيگران مش��هور با تعداد فالوورهاي باال 
شايد راهكار مناسبي براي فروش بيشتر باش��د ولي سينماي ايران را 
به لحاظ كيف��ي و محتوايي ضعيف و تهي مي كن��د. دليل افت كيفي 
و محتوايي فيلم ه��ا در اين س��ال ها از همين توجه صرف به گيش��ه 
برمي گردد. وقتي كارگرداني تصمي��م مي گيرد فيلمش از طريق يك 
خواننده يا يك چهره اينستاگرامي ديده شود و بفروشد، بايد مطمئن 
بود آن فيلم از ضعف هاي بس��ياري در فرم و محتوا رنج مي برد. حضور 
خوانندگان در فيلم هاي سينمايي همان فرمول فيلمفارسي هاست كه 
پس از انقالب نيز چندين بار مورد استفاده قرار گرفت و هيچ  گاه از عهده 
اين خوانندگان بازيگر برنيامد.  اي كاش كارگردانان بگذارند س��احت 

خوانندگي براي خوانندگان و ساحت بازيگري براي بازيگران بماند. 
ورود نابازيگران با تعداد فالوورهاي باال راه درمان اين س��ينما نيس��ت. 
سينماي ايران به حضور خوانندگان و چهره هاي اينستاگرامي نياز ندارد 
بلكه اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري به آدم هاي انديشمند، بادغدغه 
و باسواد نياز دارد؛ آدم هايي كه با فيلم هايشان سطح كيفي سينماي ايران 
را چند پله ارتقا دهند و مخاطبان داخلي و خارجي جذب فيلم هايشان 
شوند. ساخت فيلم هاي گيشه پسند بدون محتوا قلب سينماي ايران را 
نشانه گرفته است. هر كمدي مبتذلي كه بر پايه لوده بازي ساخته شود، 

حكم تير خالص را بر پيكره سينماي ايران دارد.

در مراسم تكريم و معارفه مسئوالن سابق و جديد حوزه هنري مطرح شد
 حوزه هنري به تدريج از يك مركز جهادي 

تبديل به مجتمع اداري شد 
هنرمن�د نگارگر و از مدرس�ان برجس�ته حوزه نقاش�ي 
در مراس�م تكري�م و معارفه مس�ئوالن س�ابق و جديد 
ح�وزه هنري ب�ه اي�ن نكته اش�اره ك�رد كه متأس�فانه 
ح�وزه هن�ري ب�ه تدري�ج از ي�ك مرك�ز جه�ادي در 
ابت�داي انق�اب تبدي�ل به ي�ك مجتم�ع اداري ش�د.
آيين تكريم محس��ن مؤمني شريف رئيس س��ابق و معارفه 
محمدمهدي دادم��ان رئيس جديد حوزه هنري س��ازمان 
تبليغات اس��المي با حضور جمعي از مديران، صاحبنظران 
و چهره هاي فرهنگي- هنري برگزار شد. مرتضي سرهنگي 
از نويس��ندگان ش��اخص ادبيات دفاع مقدس در بخشي از 
اين مراس��م گفت: من فقط به اين چند نكته بسنده مي كنم 
كه اعتماد م��ردم به حوزه هنري يك ث��روت ابدي براي اين 
س��رزمين اس��ت. ما اجازه نداريم از اين ثروت كم كنيم و به 
كش��ورمان ضرر بزنيم، براي همين هر ك��س براي ادبيات و 

انقالب و جنگ كار مي كند، ما برادرش هستيم. 
محمدعلي رجبي دواني هنرمند نگارگر و از مدرسان برجسته 
حوزه نقاش��ي هم در ادامه با اش��اره به نقش حوزه هنري در 
جريان فعاليت ه��اي فرهنگي- هنري انق��الب توضيح داد: 
در س��ال هاي اول كه اين مركز راه افتاد بس��يار مؤمنانه كار 
كردند و همه بدون توقع مالي كارهاي زي��ادي انجام  دادند. 
در اين زمان رابطه ما با حضرت امام)ره( رابطه تنگاتنگي بود، 
حتي براي موسيقي هم با ايشان صحبت مي كرديم كه ايشان 
مي فرمودند، شما چون به خاطر خدا قيام مي كنيد پس هنر 
براي شما وسيله نيس��ت، بنابراين در اين راه با رهنمودهاي 
ايش��ان كار را ادامه مي داديم، اين در حالي اس��ت كه بعدها 
مقام معظم رهبري هم با رهنمودهاي روشنگرانه خود همراه 
هنرمندان حوزه هنري بودند. اين مدرس گفت: جاي تأسف 
داش��ت كه اين فضا بعدها تبديل به يك مجتمع اداري شد؛ 
موضوعي كه باعث شد بسياري از نيروهاي اوليه و هنرمند از 
آن بي بهره باشند. ما بايد يك بار ديگر برگرديم به آنچه هنر 
مي خواهد؛ هنري كه بايد در جهت انقالب و نيك نفسي باشد. 
هنري كه اداري باش��د، قطعاً از باال به پايين براي آن دستور 

مي رسد و اين اصاًل شايسته نيست. 
وي افزود: همه اينها را گفتم كه اظه��ار اميدواري كنم اين 
مركز بدل به همان حوزه هنري كه انتظار داريم شود. قطعاً 
محسن مؤمني شريف هم مؤمن و هم شريف است و من در 
جلسات متعدد از نزديك در جريان فعاليت هاي ارزشمندش 
بوده ام. به هر حال اميدوارم محمدمهدي دادمان هم تالش 
كند حوزه هنري به اصالت »حوزه هنر و انديش��ه اسالمي« 

بازگردد و ما توفيق داشته باش��يم كه در دوره جديد شاهد 
تحول عظيمي در عرصه هنر انقالب باشيم. سخنران بعدي 
اين مراسم غالمعلي حدادعادل بود كه در سخناني به جايگاه 
حياتي »هنر« در جوامع انس��اني اش��اره و بر ل��زوم تحقق 

»جهش توليد« در عرصه توليدات هنري تأكيد كرد. 
     ابراز ندامت ضرغامي از توقيف »آدم برفي« 

عزت اهلل ضرغامي عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و رئيس 
اسبق رس��انه ملي هم در اين مراسم گفت: من محمدمهدي 
دادمان را چند سالي است كه مي شناسم، البته با پدر بزرگوار 
ايشان هم آشنا بودم ولي بايد بگويم توانمندي او هيچ ربطي 
به جايگاه پدر شهيدش ندارد. او آقازاده است اما نه به معناي 
آقازادگي كه مي شناسيم. او فردي باتجربه در مجموعه جوانان 
و رويش هايي است كه از نظر من جزو نعمت هاي بزرگ انقالب 
اسالمي اس��ت كه حتي اين آقازادگي مانع از انجام كارهاي 
بسيار ويژه وی در عرصه هاي مختلف شده است. ضرغامي در 
بخش ديگري از سخنانش از توقيف فيلم »آدم برفي« در دوره 

معاونتش بر امور سينمايي ارشاد ابراز ندامت كرد. 
     قدرداني پرويز پرستويي از مؤمني شريف

در بخش ديگري از اين مراسم ويدئويي از صحبت هاي پرويز 
پرستويي خطاب به محسن مؤمني شريف رئيس سابق »حوزه 
هنري« پخش شد كه گفت: من از آقاي مؤمني شريف به جهت 
اينكه در اين مدت حمايت هاي بس��ياري كردند، قدردانم. از 
اينكه مردم محروم و بازماندگان دفاع مقدس را حمايت كردند 

قدرداني مي كنم و اميدوارم همچنان پايدار و برقرار باشيد. 
حجت االس��الم قمي، س��يدعباس صالحي، حجت االس��الم 
خاموشي، حسن بنيانيان، فاضل نظري، منوچهر شاهسواري، 
سيدمس��عود ش��جاعي طباطبايي، داري��وش ارجمن��د، 
س��يدعلي محمد مؤدب، محمدرضا سنگري، حجت االسالم 
سليماني، س��عيد بيابانكي و... از جمله مديران و چهره هاي 

فرهنگي حاضر در اين مراسم بودند. 

 نگاهي به مجموعه داستان
»ضريح چشم هاى تو«

تويي كه نمي شناختمت!
سيدمهدي ش��جاعي يكي از 
نويسندگاني است كه از همان 
ك��ه  ده��ه60  س��ال هاي 
كتاب هاي��ش را منتش��ر كرد، 
نوش��تن  در  داد  نش��ان 
داس��تان هاي رئال ع��الوه بر 
مضمون، ساختار و فرم داستان 
هم براي او اهميت زيادي دارد. 
»ضريح چش��م هاي تو« يكي 
ديگر از مجموعه داستان هاي جنگ اس��ت كه اولين بار در همان 
دوران منتشر شد و اخيراً هم توس��ط انتشارات كتاب نيستان در 
84صفحه تجديد چاپ شده است. اين كتاب از هفت داستان كوتاه 
دفاع مقدس تشكيل شده و در اكثر داس��تان ها هم از پرداخت و 

ساختاري غيركليشه اي استفاده كرده است. 
   يك پايان پراميد

 در داستان چهارم كتاب يعني »تويي كه نمي شناختمت« كه يكي 
از قصه هاي برجسته اين كتاب اس��ت، بعد از عمليات موفقيت آميز 
رزمندگان ايران، راوي اول قصه كه به ش��دت زخمي شده در بيابان 
تنها مانده اس��ت. او در خاك عراقي هاست و فشنگ هايش هم تمام 
شده و همانطور كه لنگ لنگان در س��ياهي شب در حال پيدا كردن 
پايگاه رزمندگان ايراني است، چند سرباز عراقي را مي بيند كه داخل 
يكي از سنگرهاي تخريب شده دستمال سفيدشان را به عالمت تسليم 
باال گرفته اند. او با اينكه اصالً حالش خوب نيست و از طرفي هم دوست 
ندارد كه عراقي ها متوجه مجروح شدنش باشند آن چند سرباز را به 
اسارت مي گيرد و به طرف قرارگاه رزمندگان ايراني راه مي افتند اما در 
نزديكي هاي قرارگاه بيهوش مي شود و روي زمين مي افتد. سربازهاي 
عراقي هم به خيال اينكه او پشت سرشان است دست ها را روي سر 
دارند و به طرف پايگاه مي آيند. بعد از بيهوش ش��دن راوي، رزمنده 
ديگري كه در قرارگاه ايراني هاست، داستان را ادامه مي دهد. او حاال 
دومين راوي داستان است كه از ديدن اسراي بدون مأمور تعجب كرده 
است و وقتي متوجه ماجرا مي شود، با كمك بقيه رزمنده ها با برانكار 
براي آوردن او راهي مي ش��وند و راوي اول داستان هم زنده مي ماند. 
»تويي كه نمي شناختمت« يكي از داستان هاي ماندگار دفاع مقدس 
است كه شجاعي با مهارت از عهده پرداخت آن برآمده است. نثر قوي 
و پيرنگ مناسب و فضاس��ازي هاي به موقع و جابه جايي راوي ها در 
پرداخت و استفاده درست از دو راوي در تعريف داستان از اين داستان 
يك كار ماندگار ساخته واز طرفي اميدي كه در ته داستان است باعث 

شده داستان را نويسنده از تلخي برهاند. 
   پرداخت غيرمنطقي 

اما در اولين داستان كوتاه كتاب كه »كسي كه آمدني است« نام دارد، 
ضعف هايي از لحاظ منطق داستاني و پرداخت است كه به يك مورد از 
آن بسنده مي كنم. در اين داستان شخصيت اول قصه كه ۱6سال دارد 
و يك رزمنده بي سيم چي است در خاك دشمن گرفتار شده است. 
او در حالي كه يك پايش را در همان عمليات از دست داده و مجروح 
و بي جان روي خاكريز دراز كشيده مشغول صحبت با فرماندهش 
است. وقتي فرمانده با ناراحتي و بغض از او موقعيتش را مي پرسد، او 
مي گويد كه دوستان همراهش شهيد شده اند و افسر عراقي در حال 
تير خالص زدن به آنهاست و افسر عراقي در پنج قدمي اوست و هر 
لحظه امكانش هست كه به او هم شليك كند، هر چند او هم به زودي 
تير خالص مي خورد و شهيد مي شود اما قسمت صحبت هاي طوالني 
رزمنده در بي سيم با خش خش ها و سروصداهايي كه موقع »پيج« 
كردن يك بي سيم رخ مي دهد با فرماندهش، آن هم در پنج قدمي 
افسري كه متوجه او نشده است كمي غيرمنطقي به نظر مي رسد و از 

ضعف هاي اين داستان كوتاه محسوب مي شود.

رامينجهانپور نقدکتاب

   فرزين ماندگار
تهيه كنن�ده مجموع�ه تلويزيون�ي »ش�هيد 
شهرياري« از عقد قرارداد نهايي با كارگردان اين 
اثر خبر داده و نويسنده سريال شهيد زين الدين 
نيز از پايان نگارش اين سريال سخن گفته است.

تالش ب��رای توليد س��ريال با موضوع ش��هداي 
انقالب اس��المي اين روزها رونق زي��ادي دارد. از 
يك سو تهيه كننده سريال تلويزيوني درباره شهيد 
شهرياري از معين شدن كارگردان اين اثر خبر داده 
و از سويي ديگر نويسنده سريال شهيد زين الدين از 

پايان نگارش آن سخن گفته است. 
شهداي هس��ته اي را مي توان جزو مظلوم ترين 
شهداي انقالب اسالمي قلمداد كرد چراكه ايشان 
در دوره اي به ش��هادت رس��يدند كه رسانه هاي 
برخي جريان هاي سياسي با تمام توان در حال 
القاي بي ثمر و ب��ي ارزش بودن دس��تاوردهاي 
هس��ته اي براي م��ردم بودند و مدام ب��ر راه حل 
مذاكره و پاي��ان دادن به رهيافت هاي توس��عه 
علم هسته اي مي دميدند و همين القائات باعث 
شد دستاوردهاي شهداي هس��ته اي و اهميت 
فعاليت هاي آنان چنانكه باي��د در جامعه بروز و 
ظهور نيابد. نه شهرداري ها مترصد اين شدند تا نام 
خيابان ها يا بزرگراه هاي بزرگ شهر را به نام اين 
شهدا بزنند و نه فيلمسازان به توليد اثر درباره اين 
شهدا عالقه اي نشان دادند و برجام خواهي با روي 
كار آمدن دولتي كه مذاكره را كليد حل مشكالت 
كشور مي دانست، به اين بي توجهي بيش از پيش 
دامن زد اما حاال خبر مي رسد كه قرار است درباره 
شهيد شهرياري يك سريال ساخته شود و بايد 
اميدوار بود اين س��ريال آنقدر باكيفيت باشد تا 
بخشي از اين مظلوميت و مهجوريت را برطرف 
كند. توليد فيلم و سريال فاخر درباره مجاهدان و 
فرماندهان عرصه دانش و علم مي تواند اين پيام 
را براي نسل جوان جامعه داشته باشد كه جهاد 
و شهادت صرفاً در بعد نظامي خالصه نمي شود 
و نظام اسالمي در عرصه جهاد علمي مظلومانه 
نخبگان و بزرگاني را از دس��ت داده است. شايد 
تنها اثري كه با موضوع انرژي هسته اي در ايران 
توليد شده فيلم »باديگارد« ابراهيم حاتمي كيا 
باشد كه البته موضوع شهادت و علم هسته اي در 
حاشيه داس��تان قرار دارد و مؤلفه هاي اعتقادي 
دانشمند هس��ته اي فيلم نيز پررنگ نيست ولي 
موضوع مذاكره با غرب در يك سكانس از فيلم به 

چالش كشيده شده است. 

    ميراث مجيد 
مصطف��ي علمي ف��رد، تهيه كنن��ده درب��اره 
انتخاب كارگردان مجموعه تلويزيوني »شهيد 
شهرياري« گفته است: با پايان نگارش فيلمنامه 
با چند كارگردان مذاكره كرديم و در نهايت با 
حسين تبريزي براي كارگرداني اين مجموعه 

قرارداد بستيم. 
به گفته وي فيلمنامه مجموعه تلويزيوني »شهيد 
ش��هرياري« با نام موقت »ميراث مجيد« توسط 
فاطمه حيدري و حس��ن عطار ها به پايان رسيد. 
براي نگارش آن كار تحقيقاتي وسيعي در دستور 
كار قرار گرفت، به طوري كه حدود 300س��اعت 
مصاحبه و تصويربرداري با مسئوالن، همرزمان، 

خانواده و دوستان اين شهيد انجام شد. 
علمي ف��رد عنوان ك��رد: ب��ه دلي��ل پراكندگي 
لوكيش��ن هاي اي��ن مجموع��ه تلويزيون��ي در 
اس��تان هاي زنج��ان و ته��ران و همچنين تعدد 
بازيگران، مراحل پيش توليد حدود سه ماه زمان 
خواهد برد و با برنامه ريزي ای ك��ه انجام داده ايم 
شهريورماه تصويربرداري را شروع خواهيم كرد. 
با توجه به تعداد كثير بازيگراني كه در اين سريال 
حضور دارند و روايت سه فصل از مراحل مختلف 
زندگي شهيد شهرياري، در نظر داريم از بازيگران 
توانمند و جوان عرصه تئاتر دانشگاهي كشور نيز در 
اين مجموعه استفاده كنيم. اين امر باعث مي شود 
مخاطب هيچ ذهنيتي از بازيگران نداشته باشد و با 

اين فيلم همذات  پنداري بيشتري كند. 
شهيد مجيد شهرياري با كسب رتبه2 در سال 
۱363 در آزمون ورودي دانش��گاه صنعتي امير 
كبير در رشته مهندسي الكترونيك پذيرفته شد، 
سپس در س��ال ۱36۷ با كسب رتبه نخست در 
آزمون كارشناسي ارشد رشته مهندسي هسته اي 
در دانش��گاه صنعتي ش��ريف پذيرفته شد و در 
نهايت در س��ال ۱3۷۷ موفق شد دكتراي خود 
را در رشته علوم و تكنولوژي فناوري هسته اي از 

دانشگاه اميركبير دريافت كند. او پس از استعفا 
از دانشگاه اميركبير به خاطر نبود بستر مناسب 
براي همكاري وي در س��ال۱380 به دانشگاه 
شهيد بهشتي پيوست و در سال 85 با راه اندازي 
دانش��كده مهندسي هس��ته اي دانشگاه شهيد 

بهشتي به عضويت هيئت علمي آن درآمد. 
شهيد شهرياري همراه با مسعود عليمحمدي، 
دكتراي فيزي��ك ذرات بني��ادي و عضو هيئت 
علمي دانشگاه تهران، از مشاوران ايران در پروژه 

مهم »سزامي« بودند. 
يكي از طرح هاي مهم ش��هرياري، طراحي هاي 
تئوريك مربوط به ساخت نسل جديد رآكتورهاي 
هسته اي است كه بازتاب زيادي نيز در مراكز علمي 
جهان داشت. او از جمله كارشناسان ارشد مبارزه با 

كرم رايانه اي »استاكس نت« بود. 
در صبح حادثه مجيد ش��هرياري و راننده جلو 
نشستند و همسر وي هم عقب ماشين نشست. 
پ��س از طي 600مت��ر، در بزرگ��راه ارتش يك 
موتورسيكلت به ماشين نزديك شده و بمب را 
متصل مي كند كه در همين حين با فرياد راننده 
همسر و راننده از ماشين پياده مي شوند اما وي 
به خاطر كمربند ايمني نمي تواند در زمان كم از 

ماشين خارج شود. 
مجموعه تلويزيوني »شهيد ش��هرياري« در 30 
قسمت و در مدت يك س��ال با مشاركت سازمان 
انرژي اتمي، سازمان صداوسيما، استانداري زنجان 

و صدا و سيماي مركز زنجان توليد خواهد شد. 
    پايان نگارش سريال »شهيد زين الدين« 
»شهيد زين الدين« سوژه س��ريال ديگري است 
كه گفته مي شود ناصر هاشم زاده كار نويسندگي 
آن را بر عهده دارد. او مي گويد: مي خواهيم در اين 
سريال »شهيد زين الدين« را به نسل جديد معرفي 

كنيم و نسل جديد بايد از شهيدان درس بگيرد. 
س��ريال »ش��هيد زين الدين« به تهيه كنندگي 
شفيع آقامحمديان ساخته مي شود، او می گويد: 
»متن هاي اين سريال مدتي است كه آماده شده 
است اما هنوز به مرحله توليد و حتي پيش توليد 
نرسيده اس��ت. در آخرين خبري كه به ما دادند 
قرار است ساخته ش��ود و تعدادي اصالحيه نيز 

وارد كردند.«
هاشم زاده با بيان اينكه نوع نگاه و توجه به نسل اول 
انقالب و رويكرد مطالبه گري در اين سريال وجود 
دارد، مي گويد: گفتن مطالبه هاي آن نسل در امروز 
بد نيست. اينكه آنها چه مي خواستند مهم است و 
مسئله اين نيست كه چه كردند؟ چراكه از جانشان 
گذشتند. آنها با رژيم شاه چه مسئله اي داشتند؟ با 
كلمه شاه مخالف بودند يا خواسته هايشان خيلي 
مهم تر است؟ و من با اين رويكرد كه خواسته هاي 
آنها چه خواسته هايي بوده و توجه آن نسل به چه 

بوده است، متن اين سريال را نوشتم. 
اين نويسنده همچنين درباره گزينه كارگرداني 
اين س��ريال نيز گفت: چند گزينه وجود داشت 
اما من با آنه��ا موافق نب��ودم چراكه مي خواهم 
مطالبه هاي آن نسل مطرح شود نه اينكه صرفاً 
سريالي ساخته شود. ترجيحم بر اين است فردي 
به عنوان كارگردان اين سريال انتخاب شود كه 
توانايي و جس��ارت توليد چنين اثري را داشته 
باش��د. هنوز بازيگر نقش اصلي اين سريال نيز 

انتخاب نشده است.

با توليد سريالي درباره شهيد شهرياري كليد مي خورد 

رويخوشنمايشيبهشهدايهستهاي!
 قرار است درباره شهيد شهرياري يك سريال ساخته شود و بايد اميدوار بود اين سريال آنقدر باكيفيت باشد 

تا بخشي از مظلوميت و مهجوريت شهداي هسته اي را جبران كند

نه شهرداري ها مترصد اين شدند 
تا نام خيابان ها ي��ا بزرگراه هاي 
بزرگ شهر را به نام اين شهدا بزنند 
و نه فيلمسازان به توليد اثر درباره 
اين شهدا عالقه اي نش��ان دادند

 كمپين سينماگران امريكا 
براي شكست ترامپ

در يك مراسم مجازي تأمين سرمايه براي كمپين جو بايدن 
كه بيش�تر ش�ركت كنندگان آن اف�راد قدرتمن�د هاليوود 
بودند، جو بايدن توانس�ت بيش از 6ميلي�ون دالر كمك به 
كمپين انتخاباتي خ�ود جذب كند ك�ه در نتيجه كل ميزان 
كمك هاي مالي به كمپينش را به حدود 80ميليون دالر رساند. 
به گزارش »جوان« به نقل از ددالين، ميزبان مراسم تأمين سرمايه براي 
كمپين جو بايدن، جفري كاتزنبرگ مديرعامل استوديوي دريم وركز و 
از دوستان نزديك استيون اسپيلبرگ است كه به تازگي هم سرويس 
استريم ويدئو Quibi را راه اندازي كرده است. در بخش اعظمي از اين 
مراسم روي مديريت نامناس��ب ترامپ مانور داده شد و بايدن به اين 
نكته اشاره كرد كه اگر ترامپ به جاي مخفي كردن حقيقت براي رفع 
مشكل ويروس كرونا تالش مي كرد، االن سينماهاي امريكا مثل نقاط 
ديگري از دنيا مي توانست باز باشد. پيشتر هم سينماگران امريكا براي 
بايدن حدود 2ميليون دالر جمع كرده بودند. با اين حساب، حاال بايدن 
با 80/8 ميليون دالر بودجه بيشتري از ترامپ با ۷4ميليون دالر براي 

هزينه در انتخابات پيش روي امريكا دارد.

ديدهبان

خبر


