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وقتي »زيرخاكي2« قصه كم مي آورد
    نقد سریال

سياوش طهمورث با اشاره به بازي در سريال »زخم كاري«: 

در شخصيت »خان عمو« به توضيحات مهدويان اكتفا نكردم

در ش�خصيت »خ�ان عم�و« ب�ه توضيح�ات مهدوي�ان 
اكتف�ا نك�ردم و با خ�ودم تحلي�ل ك�ردم و دي�دم به غي�ر از 
نكات�ي ك�ه كارگ�ردان درب�اره ش�خصيت مي گوي�د و اتفاقًا 
درس�ت ه�م اس�ت، ش�خصيت بُع�د ديگ�ري ه�م دارد. 
سیاوش طهمورث با بیان اين مطلب درباره ايفاي نقش كاراكتر خان 
عمو در سريال زخم كاري كه سومین قس��مت آن از شبكه نمايش 
خانگي منتشر شد به ايس��نا گفت: ش��خصیت خان عمو دو بُعدي 
اس��ت. در خان عمو حاالت مختلفي را در طول سريال مي بینیم كه 
نمي توانیم در يك سكانس يا دو سكانس درباره آن تصمیم بگیريم، 
مثاًل »خان عمو« را در يك س��كانس با يك حالتي مي بینیم كه در 

سكانس بعدي شخصیت كاماًل متفاوت را ارائه مي كند. 
طهمورث در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه آيا براي ش��ناخت اين 
ش��خصیت به اش��خاص مابه ازاي بیروني هم فكر كرديد؟ گفت: 
در تحلیل يك ش��خصیت تنها نمي توان به داش��ته هاي نويسنده 
اكتفا كرد و بايد براي درك بهتر كاراكتر به نمونه هاي بیروني هم 

دقت كرد. بازيگر بايد اشراف كامل به جامعه خودش داشته باشد 
و وقتي اين شناخت وجود داشته باش��د، مي توان به خوبي چنین 
شخصیت هايي را در جامعه شناسايي كرد. از طرفي تمام حاالتي 
كه از انسان هاي مختلف مي بینیم درون تمام ما وجود دارد. از خشم 
و عصبانیت و شادي تا غرور و كبر، همگي در وجود آدمیزاد هست 
و مهم اين است كه ما چه زماني سراغش مي رويم. براي همین كار، 
بازيگر كسی اس��ت كه اين صفات و خصوصیات را درون خودش 
جست وجو و آن را به خوبي درك كند تا بتواند ارائه دهد. تكنیك 
بازيگري ورود به اين هنر است اما نگهداري و زندگي كردنش يك 
هنر اس��ت كه بايد با تمام وجود آن را درك كنید، به همین دلیل 
هنرپیشه و هنرمند و بازيگر با همديگر فرق دارند. براي همین من 
بنا بر تجارب خودم سراغ شخصیت مي روم و سؤال هايي از خودم 
مي پرسم كه اين ش��خصیت چه كارهايي كرد و چه واكنش هايي 

نسبت به اتفاق ها انجام مي دهد؟ 
طهمورث درباره ب��ازي كردن در كاراكترهاي منفي و خاكس��تري 
گفت: متأسفانه در ساخت سريال ها و فیلم هايمان به يك نقص دچار 
هستیم؛ اينكه كارگردان فكر مي كند يك بازيگر بايد فقط در همان 
قالب همیش��گي بازي كند و اجازه تغییر در نوع بازي را نمي دهند. 
براي من به عنوان بازيگر هیچ فرقي ندارد در چه قالبي بازي كنم. من 
نقش سیاه و سفید و مثبت و منفي را بازي مي كنم، چون معتقدم همه 
اين ويژگي ها در جامعه وجود دارد و بايد آنها را بازي كرد. به جرئت 
مي گويم تمامي نقش هاي خاكستري كه تا امروز بازي كرده ام هیچ 
كدامشان ش��بیه ديگري نبوده اس��ت؛ از حركت دست ها و واكنش 

صورت و صداسازي همگي با يكديگر متفاوت است.

     بازیگری

     شعر

نوید پارسا      دیده بان

 نوسروده سعيد پاشازاده 
در مدح امام رضا)ع(

ش�اعر آييني و هيئتي كش�ورمان همزمان با فرارس�يدن 
سالروز ميالد امام رضا)ع( شعري در مدح امام هشتم سرود. 
سعید پاشازاده ش��اعر آيیني و هیئتي كش��ورمان همزمان با 
فرارس��یدن س��الروز میالد امام رضا)ع( ش��عري در مدح امام 

هشتم سرود. 
متن اين شعر به شرح زير است:

خاك ايران سرمه چشم است، ايران يك طرف
يك طرف قم مي كشد ما را، خراسان يك طرف

كل ايران جا شده در كوچه سرشور آن
اصفهان يك سمت اين كوچه ست، تهران يك طرف

دوست دارد آذري ها را جدا از ديگران
سفره اش پهن است پیش روي آنان يك طرف

شام میالدش تمام شهر آذين بسته است
مي درخشد يك طرف گنبد، خیابان يك طرف

گنبد زرد رضا و چشم خیس زائران
آفتاب از يك طرف زيباست، باران يك طرف

هركه راهي شد حرم انگار ديگر برنگشت
در خیابان حرم شد راهبندان يك طرف

هركه را ديديم رؤيايش زيارت بوده است
مي كشد عشقش مسیحي و مسلمان يك طرف

در نگاه هركسي دل داده بر پاي رضا
يك طرف مال و مقام افتاده و جان يك طرف

اين طرف صحن گوهرشاد، آنطرف صحن امام
دل به عترت يك طرف بستم به قرآن يك طرف

هر سؤالي هر كه دارد زود پاسخ مي دهند
پنجره فوالد اين سمت و ضريح آن يك طرف

كل دنیا را اگر قسمت كني اين مي شود
صحن آزادي او يك سمت و زندان يك طرف

هركه خواهان است بسم اهلل، مجلس بي رياست
يك طرف خیل گدايانند و سلطان يك طرف

   افشين عليار
سريال »زيرخاكي« پس از »نون خ« قطعاً يكي از مهم ترين 
سريال هاي رسانه ملي است كه به دلیل خوش ساخت بودن 
توانست مخاطب زيادي را به خودش اختصاص دهد. فصل 
اول اين سريال كه مربوط به دهه های 50 و 60 بود در بهار 
سال 99 روي آنتن رفت و در ژانر كمدي- تاريخي تا حدي 

توانست پرمخاطب باشد. 
جلیل سامان در فصل دوم اين سريال گفت كه در فصل دوم 
موقعیت هاي كمدي- تاريخي اين سريال پربارتر و جذاب تر 
شكل گرفت. اساساً سريال سازي موفق در تلويزيون تبديل 
به يك اتفاق ش��ده اس��ت. »زيرخاكي« با توج��ه به بافت 
محتوايي و اجرايي توانس��ت جذابیت موقعیتي را به همراه 
داشته باش��د. مهم ترين برگ برنده اين سريال را مي توانیم 
در محتوا و ايجاد موقعیت هاي كمیك جس��ت وجو كنیم و 
ايضاً حضور زوج پژمان جمشیدي و ژاله صامتي مهم ترين 
هسته مركزي اين سريال به حساب مي آيد و كارگردان به 
درستي توانسته فريبرز و پري و كودكشان را در شكل يك 
خانواده به طنازي بكشاند. اساساً در زيرخاكي آنچه بیشتر 
به چشم مي آيد ايجاد رابطه هاي كمیك است؛ رابطه هايي 
كه فريبرز شكل دهنده آن است كه حتي نحوه ديالوگ گويي 
او آنچنان به نقشش نشسته اس��ت كه مي شود از شنیدن 

تك ديالوگ هايش يا حرص خوردنش خنديد. 
جلیل سامان توانس��ته ش��خصیت فريبرز را به عنوان يك 
كاراكتر كمدي در سريال بگنجاند و اين كاراكتر تك بُعدي 
در موقعیت هاي مختلف با ري اكشن هاي كمدي شخصیت 
مخاطب را به خنده وامي دارد حتي در سكانس هايي كه ما به 
دنبال منطق روايي هستیم عكس العمل هاي فريبرز و فرار 
او از موقعیت هاي خاص همچنان خنده آور است، به نوعي 
كه انگار عادت كرده ايم زندگي و واكنش هاي فريبرز منطق 
همیشگي را نداشته باشد، به طور مثال زماني كه او شبانه 
با كمك همدستش به منطقه جنگي مي رود و در محاصره 
عراقي ها قرار مي گیرد، اصاًل نمي توانی��م به رهايي او از آن 
موقعیت فكر كنیم اما باز هم ساختار كمدي و بهره گیري از 
خلق يك شخصیت كمدي است كه باعث مي شود مخاطب 
به نوع رفتار و واكنش موقعیت شخصیت بخندد، از همین 
جهت جلیل س��امان، فريبرز را در محوريت اصلي قصه اش 
قرار داده اس��ت و در ادامه ش��خصیت هاي ديگر با توجه به 
موقعیت فريبرز شكل گرفته اند، از سوي ديگر در فصل دوم 
زيرخاكي ورود شخصیت هاي جديد مثل خانواده مروت پور 
باعث موقعیت هاي جذابي ش��ده اند و گیتي قاسمي نقش 

همسر مروت پور را به درستي ايفا مي كند، استفاده از لهجه 
كه باعث جذابیت كاراكتر او شده توانست به موقعیت هاي 
كمدي س��ريال اضافه كند، اين در شرايطي است كه حتي 
در يك س��كانس وقتي فريبرز حضور ندارد رد و بدل شدن 
ديالوگ می��ان پري با كش��ور خانم يا پري ب��ا آن رمال كه 
نقشش را ستاره پسیاني به درستي بازي مي كند، جذاب از 
كار درآمده است. سعي و تالش كارگردان در ايجاد خانواده 
و در اين فصل اس��تفاده از جريانات ده��ه60 تقارن جنگ 
ايران و عراق و وجود باند خرابكار به درس��تي درآمده و اين 
روند به موازات كمدي- تاريخي بودن سريال تا حدودي به 
بار دراماتیك قصه اضافه كرده ول��ی با آنكه نوع خط روايي 
در فصل دوم هم��واره جذابیت هاي كمدي را داراس��ت اما 
جلیل سامان مي توانس��ت ريتم قصه را تندتر كند و در اين 
فصل اتفاقات ديگري رخ بدهد. نب��ودن فرهاد و وجود آن 
باند خرابكار مي توانست موقعیت هاي جديدي را به سريال 
اضافه كند. از طرفي ديگر انگار در دو قسمت آخر كارگردان 
نكته اي براي ارائه نداشته است. فرار فريبرز از دست آن باند 
خرابكار و پیوندش با موقعیت جنگ كمي عجوالنه احساس 
مي شود و حاال بايد منتظر باشیم فصل سوم در ادامه جنگ 
و دهه70 ساخته ش��ود، اما در نماي كلي سريال زيرخاكي 

مديون حضور پژمان جمشیدي است. 
اين بازيگر در ايفاي نقش��ش و در انتق��ال موقعیت كمدي 
آنچنان مي درخشد كه شايد گفتنش جسارت بخواهد اما 
او حاال به يكي از بازيگران خوب كمدي تبديل ش��ده است 
كه مي تواند در نقش هاي مختلف بازي حساب ش��ده اي از 
خود بروز دهد. اضافه كنید كه ژاله صامت��ي هم با توانايي 
همیشگي اش توانسته مكمل بجايي براي پژمان جمشیدي 
باشد اما نبايد از بازي نادر فالح به راحتي بگذريم؛ نوع گويش 

فالح در اين سريال برگ برنده كارنامه هنري اش است.

امام علی)ع(: 
به كس�ی ك�ه ب�ر او برت�رى داده 
شده اى بس�يار بنگر، زيرا اين كار 
يك�ی از انگيزه هاى ش�كرگزارى 

است. 

نهج البالغه)صبحي صالح( 
ص 460، نامه 69

به بهانه سالروز شهادت دكتر چمران 

»چمران«، ظرفيت دراماتيكي كه تمام شدني نيست
    مصطفي شاه كرمي

زندگي پر از فراز و نش�يب هاي دراماتيك ش�هيد چمران 
به عن�وان يك�ي از چهره ه�اي اثرگ�ذار انقالب�ي قابليت 
س�اخت و توليد چندي�ن اث�ر س�ينمايي و تلويزيوني را 
دارد ام�ا بنا ب�ر داليل نامعلوم�ي ناديده گرفته مي ش�ود. 
شخصیت جذاب و كنش رفتاري شهید چمران در عرصه هاي 
مختلف سیاسي، مديريتي و علمي مثل فیزيك هسته اي، شعر، 
نقاشي و عرفان و نیز تصدي پس��ت وزارت دفاع و ايفاي نقش 
فرماندهي در میدان نبرد و حوادثي كه در امريكا، لبنان و ايران 
از سر گذرانده فرصت مغتنمي براي خلق آثار متنوع هنري است 
كه به دلیل تغافل مسئوالن سینمايي و هنري متأسفانه تاكنون 
به غیر از فیلم سینمايي»چ« به كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا 
و چند سكانس از برخي سريال هاي تلويزيوني استفاده بهینه و 

در خور شأني از اين ظرفیت فوق العاده نشده است. 
يكي از اين س��ريال ها كه ج��زو آثار الف وي��ژه و از محصوالت 
سیمافیلم به حساب مي آمد، پروژه »شهید چمران« بود كه از 
نیمه دوم سال 92 خبرهاي جدي از آن به گوش مي رسید. طبق 
اعالم آن موقع سازمان نگارش فیلمنامه و كارگرداني اين سريال 
را قرار بود جلیل سامان بر عهده بگیرد كه پیش از اين با پرداخت 
دقیق و هنري به وقايع انقالب در آثاري چون »ارمغان تاريكي« 
و »پروانه« و همچنین سريال »زير خاكي« هم اقبال مخاطبان 
را از آن خود كرده و هم منتقدان به او رأي مثبت داده اند، حتي 
در همان س��ال 92 برخي عوامل اين س��ريال با همراهي علي 
دارابي، معاون س��یما براي تكمیل تحقیق��ات نهايي به لبنان 

سفر كردند و اين گروه گفت وگوهايي با همسر شهید چمران و 
همرزمانش و همچنین فرزند امام موسي صدر داشتند و در اين 
سفر از مكان هاي مختلفي بازديد شد و برخي از اين لوكیشن ها 
براي تصويربرداري انتخاب شدند. جلیل سامان يك سال بعد 
اعالم كرد متن سريال تلويزيوني شهید چمران را در 40 قسمت 
نوش��ته اما به دلیل تغییرات مديريتي س��ازمان صدا و سیما و 
مشكالت مالي از ادامه راه بازماندند و حاال بعد از گذشت سال ها 

همچنان خبري از ساخت اين اثر شنیده نمي شود. 
 قطعاً اگر ظرفیت دراماتیكي مثل زندگي جذاب شهید چمران 
در هر كشور ديگري كه در سینما حرفي براي گفتن دارد وجود 
داشت تا به حال ده ها فیلم و سريال از آن ساخته شده بود. اين در 
حالي است كه برخي كشورهاي دنیا از شكست هاي مفتضحانه 
و تاريخي ش��ان آثار س��ینمايي پیروزمندان��ه و غرورآفريني 
ساخته اند. متأس��فانه مش��ي غلط ناديده انگاري ظرفیت هاي 

وطني مثل شهید چمران در كشور ما زياد و پرتكرار است.

   کاراکتر

    فرزين ماندگار
»او مرگ را كش�ت« زندگينامه ش�هرياري 
و همسرش�ان نيس�ت. اي�ن كت�اب مانند 
يك نشست اس�ت، گويي ما دمي با شهيد 
شهرياري و همسرشان بنشينيم و مكالمه  
انج�ام دهي�م. اي�ن جمع وجورنويس�ي 
اس�ت.  ام�روزي   مخاط�ب  ب�راي 
دومین نشست نقد و بررس��ي كتاب »او مرگ 
را كش��ت« به همت انتش��ارات روايت فتح با 
حضور كارشناس يحیي نیازي، نويسنده كتاب 
معصومه خسروش��اهي و محقق كتاب ريحانه 
جهاندوس��ت به منظور رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي در محوطه ساختمان مركزي بنیاد 

فرهنگي روايت فتح برگزار شد. 
در اين مراس��م ريحان��ه جهاندوس��ت، محقق 
كتاب »او مرگ را كش��ت«، تحقیق��ات اين كار 
را يكي از سخت ترين و پرمحتواترين تجربه های 
كاري خود عنوان كرد و با اشاره به زمان محدود 
مصاحبه چهار جلسه اي كه خدمت همسر شهید 
ش��هرياري بودند، نتیجه و خروجي اثر را بسیار 

خوب و همراه با استقبال مخاطبان دانست. 
همچنین معصومه خسروش��اهي نويس��نده 
كتاب، نگارش اي��ن كتاب را يك��ي از اتفاقات 
خ��وب زندگ��ي كاري خود برش��مرد و گفت: 
در روزهاي نوش��تن كتاب حس بسیار خوبي 
داش��تم. از يك ط��رف از منبع دس��ت اولي با 
اين شخصیت آش��نا ش��دم و از طرف ديگر با 
انتش��ار كتاب و واكنش هاي مثبت مخاطبان 
مشخص شد به بركت وجود اين شهید بزرگوار، 
دريچه هاي جديدي باز ش��ده اس��ت تا جايي 
كه بسیاري از دوستان كه به سبب غفلت هاي 
موجود قبل از نوشتن اين كتاب، اطالعاتي در 
خصوص اين شهید نداشتند، با چاپ اين كتاب 
مشتاق كسب اطالعات بیشتر در مورد زندگي 
اين شهید بزرگوار شدند. من اين كتاب را يك 
شروع مي دانم و معتقدم تا سال هاي سال بايد 
درباره شهید شهرياري نوشته شود، آثار مستند 
و فیلم  س��اخته ش��ود و ما بايد به كودكان مان 
نشان دهیم چنین شخصیت هاي برجسته اي 

داشته و داريم. 
    براي نسل جديد نمي توان 500صفحه 

كتاب نوشت
در ادامه نشس��ت نقد و بررسي، يحیي نیازي 

با اشاره به محاسن فراوان موجود در كتاب به 
 رغم زمان محدود در حوزه تحقیقي و نگارش 
اظهار كرد: با چهار جلس��ه تحقیق، اثر فاخر 
و اينچنین��ي تولید كردن ج��اي تقدير دارد. 
شهید شهرياري داستان و شخصیت گیرايي 
داشتند. خانم خسروش��اهي معماري بسیار 
خوبي براي كتاب انج��ام دادند و اگر بخواهم 
به محاسن كتاب بپردازم قطعاً صحبت بسیار 
اس��ت اما چون قرار اس��ت در اين جلس��ات 
هم افزايي داش��ته باش��یم، ترجیح مي دهم 

به نقد كتاب وارد شوم. 
وي عنوان ك��رد: به نظ��رم بعد از س��ه دهه 
تالش فاخر، انتش��ارات روايت فتح بايد يك 
بازخواني و بازنگري درب��اره محتوا و ارائه آن 
به مخاطب امروز داشته باش��د. قطعاً و بدون 
اغراق وزين ترين و اثرگذارترين آثار در س��ه 
حوزه دفاعي، امنیتي و علمي توسط انتشارات 
روايت فتح در دهه هاي 80 و90 ارائه ش��ده 
اس��ت. در حوزه دفاع مق��دس و به خصوص 
خانواده شهدا و خود شهید، مدافعین حرم و 
شهداي هسته اي، آثار روايت فتح بسیار فاخر 
است و اين س��اختار كه درواقع چرخه حیات 
آن اس��ت اكنون در اوج خ��ودش قرارگرفته 
اس��ت و اگر چنانچه اين چرخ��ه بازنگري و 
بازشناسي نشود خدايي نكرده به سوي افول 

پیش خواهد رفت. 
اين نويس��نده همچنین در ادامه با اش��اره به 
مخاطب سنجي صورت گرفته توسط انتشارات 
روايت فت��ح و نیاز مخاطبان ام��روزي اش نیز 
گفت: روايت فت��ح در برهه اي از زمان بس��یار 

خوب مخاطب شناسي كرد و با توجه به ذائقه 
مخاطبانش كتاب ها را به رشته تحرير درآورد 
و وقتي آثار در فرايند تولید قرارگرفته ش��د با 

مخاطبي روبه رو شديم كه پرمشغله بود. 
صرف نظر از اينكه آن مشغله ها كاذب يا صادق 
باشد به هرحال نسل، نس��ل پرمشغله اي بود. 
اساس��اً اين نس��ل، نس��لی كم حوصله است و 
اكنون نمي ت��وان كتاب 500صفح��ه اي را به 
نوجوان و جوان ارائه كرد. مس��ئله بعدي اين 
نسل پرس��ش گري اس��ت يعني نمي شود هر 
چیزي را به خوردش داد، او س��ؤال مي كند و 
منشأ را سراغ مي گیرد و اينجاست كه تحقیق 
معنا و عم��ق پیدا مي كند و بر همین اس��اس 
روايت فتح به س��مت كتبي رفته ك��ه بتواند 
با ذائق��ه مخاطب امروزي ارتب��اط برقرار كند 
و خوش��بختانه موفق هم بوده اس��ت، اما يك 
رس��الت ديگري هم ما داريم، باالخره اين آثار 
در تاريخ ماندگار هستند و اگر قرار شد بخشي 
را به دلیل ذائقه مخاطب ناديده بگیريم تكلیف 
آن قسمت چه مي شود؟ سرتاس��ر كتاب »او 
مرگ را كشت« بهانه است كه مي توان درباره 
آن حرف زد. در برخي جاها به خوبي صحبت 
ش��ده و در برخي كمتر ولو اينكه با اش��اره به 
زمان محدود تحقیق بسیاري از اين كمبودها 
بايد ناديده گرفته شود. يكي از انتقادات وارده 
به كتاب ش��خصیت پردازي، مكان پردازي و 
ترسیم ش��خصیت هاي آن دوره است كه جزو 
ضرورياتي اس��ت كه بايد به آن پرداخته شود 
و نكته بازنگري كه همواره مدنظر اس��ت بايد 

صورت بگیرد. 
   ب�راي مخاطب امروز باي�د جمع وجور 

نوشت
در ادامه و پس از صحبت ه��اي يحیي نیازي، 
معصومه خسروشاهي نويس��نده كتاب نیز با 
اش��اره به عدم پرداخت كتاب ب��ه زندگینامه 
ش��هید ش��هرياري و همسر ايش��ان گفت: در 
حقیقت نكته اي كه بايد درباره اين كتاب مدنظر 
گرفته شود اينكه »او مرگ را كشت« زندگینامه 

شهید شهرياري و همسرشان نیست. 
اين كت��اب مانند يك نشس��ت اس��ت، گويي 
م��ا دمي با ش��هید ش��هرياري و همسرش��ان 
بنشینیم و مكالمه  اي انجام دهیم و اين كوتاه 
و جمع وجورنويسي مانند سخن ابتدايي شما 
براي مخاطب ام��روزي اس��ت؛ مخاطبي كه 
اكنون مشغولیات بس��یاري دارد، نكته اي كه 
بايد به آن اشاره كنم اينكه خواندن كتاب هاي 
دهه80 روايت فتح انگیزه نوشتن را در ما ايجاد 
كرد و ما اكنون نه تنها در كتاب كه بايد از شهید 
شهرياري بس��یار بگويیم، ما امروز دانشمندي 

داريم كه بايد به وجود او افتخار كنیم. 
در پايان اين نشس��ت نیز يحیي نیازي ضمن 
تبري��ك مج��دد ب��ه خانم ها خسروش��اهي و 
جهاندوس��ت بابت كاري كه صورت پذيرفته 
است، محاس��ن اين كتاب را بسیار زياد عنوان 
كرد و گفت: به  رغم اينكه يك بار كتاب را مطالعه 
كرده بودم وقتي براي بار دوم آن را مي خواندم 
همچنان اشك مي ريختم و اين نشان از نقاط 

قوت بسیار اين كتاب دارد.

 دمي با شهيد شهرياري 
و همسرش در »او مرگ را كشت«

 معصومه خسروشاهي: من اين كتاب را يك شروع مي دانم 
 و معتقدم تا سال هاي سال بايد درباره شهيد شهرياري نوشته شود 

و بايد به كودكان مان نشان دهيم چنين شخصيت هاي برجسته اي داشته و داريم

     خبر

 فيلم نت به خاطر سريال »آنها«
تذكر كتبي گرفت

پلتف�رم »فيلم ن�ت« ب�ا ص�دور رأي در كميت�ه رس�يدگي 
ب�ه تخلف�ات س�اترا تذك�ر كتب�ي گرف�ت و ض�رورت دارد 
حق�وق كارب�ران پ�س از اعم�ال جريم�ه جب�ران ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي س��اترا، دو محتواي 
نمايشي در پلتفرم »فیلم نت« به كمیته تخلفات ساترا ارجاع شد. 
با توجه به گزارش هاي رسیده از دبیرخانه كارگزاري هاي خدمات 
رس��انه هاي صوت و تصوير مبني بر انتشار س��ريال »آنها« بدون 
رعايت و درج رده بندي س��ني و همچنین ع��دم اعمال اصالحات 
كارگزاري محتوايي در رابطه با برنامه »فیلم خوره«، تخلفات اين 
پلتفرم در كمیته رس��یدگي به تخلفات رسانه هاي صوت و تصوير 

فراگیر بررسي و منجر به صدور رأي شد.

خسروش��اهي: بس��ياري از 
دوستان كه به سبب غفلت هاي 
موج��ود قب��ل از نوش��تن اين 
كتاب، اطالعاتي در خصوص 
اين شهيد نداش��تند، با چاپ 
اي��ن كت��اب مش��تاق كس��ب 
اطالعات بيشتر در مورد زندگي 
اي��ن ش��هيد بزرگوار ش��دند

از سه شنبه اين هفته
فصل جديد برنامه تلويزيوني »سوره« 

روي آنتن شبكه4 
فصل جديد برنامه سوره 
با تغييرات�ي در فرم و 
اف�زودن بخش ه�اي 
جديدي ب�ه برنامه به 
ص�ورت هفتگ�ي و به 
ط�ور زنده، سه ش�نبه 
شب ها ساعت 22 روي آنتن ش�بكه4 سيما خواهد رفت. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه4 سیما، 
گفت وگو با چهره هاي ش��اخص قلم��رو دين پژوهي، ارتباط 
تلفني با صاحبنظ��ران در حین برنام��ه و پرداختن به اخبار 
مهم قلمرو دين پژوهي بخش هاي مهم س��ري جديد برنامه 

سوره خواهند بود. 
بنا بر اين گزارش قتل بابك خرمدين و حواشي فقهي پیرامون 
آن از جمله موضوعاتي است كه سوره در بخش اخبار قسمت 

اول خود به آن خواهد پرداخت. 
مسعود دياني همچنان در قامت مجري- سردبیر اجراي اين 
برنامه را بر عهده خواهد داشت. طرح مفهوم فمنیسم اسالمي، 
پرداختن به آرا و انديشه هاي سیدقطب و بررسي و نقد كتاب 
شهید جاويد از موضوعاتي بود كه در فصل هاي قبل اين برنامه 
مجال طرح در تلويزيون را پی��دا كرد و واكنش هايي را نیز به 
همراه داشت. س��وره در قسمت نخس��ت با حضور ابوالقاسم 
علیدوس��ت به حدود اختیارات دولت اسالمي و نسبت آن با 
امر خصوصي و اجتماعي خواهد پرداخت. برنامه سوره كاري 
از گروه فرهنگ و انديشه شبكه4 س��یما و به تهیه كنندگي 
مرتضي روحاني است كه هر هفته ساعت 22 با يك گفت وگو 
و موضوع داغ روي آنتن خواهد رفت. بازپخش برنامه شنبه ها 

ساعت14 خواهد بود.


