
زندگينامه و خدمات »طاهره صفارزاده« 
منتشر شد

كتاب زندگينام�ه و خدم�ات علمي و فرهنگ�ي مرحومه 
دكتر طاهره صفارزاده ب�ا تدوين و تنظيم ن�ادره جاللي از 
سوي انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي منتشر شد. 
نادره جالل��ي تدوين كننده كتاب در گفت وگ��و با فارس اظهار 
داش��ت: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي طبق س��نت هميشگي 
براي مفاخر علمي، فرهنگي، هنري و ديني زندگينامه هايي در 
قالب كتاب منتشر مي كند و با توجه به اينكه براي بانوان بزرگي 
چون، ژاله آموزگار، نوش آفرين انصاري، مس��توره كردستاني، 
ش��يرين بياني، تاج الزمان دانش و مفاخري ديگر كتاب هايي را 
منتشر و بزرگداش��ت هايي را برگزار كرده است، از اين رو براي 
خانم صفارزاده هم چنين اثري با مقدمه و پيش��گفتار حس��ن 

بلخاري تهيه شد. 
به گفته جاللي، اين كت��اب در عين ترجمه دقيق برخي مفاهيم 
بنيادي قرآن، به دليل تسلط آن مرحومه بر اصول و ضوابط نقد، 
نوعي اثر نقادانه نيز به ش��مار مي رود، زيرا او ب��ا محور قرار دادن 
هفت ترجمه فارسي از قرآن و چهار ترجمه انگليسي، ترجمه هاي 
مفاهيم بنيادي قرآن توسط اين مترجمان را مورد نقد و بررسي 
قرار داده و خود ترجمه دقيق تري براي مفاهيم بنيادي قرآن ارائه 

كرده است. 
وي با اش��اره به اينكه كتاب  از بخش هاي متنوعي تشكيل شده 
است، گفت: بخش��ي به زندگينامه و انديشه اين استاد برجسته 
تخصيص يافته، بخش ديگر به كتاب شناسي خانم صفارزاده تعلق 
دارد و بخش هايي هم مقاالتي از شاگردان و افرادي كه از نزديك 

محضر ايشان را درك كرده اند، شامل مي شود. 
...........................................................................................................

برگزاري دوره تربيت تحليلگر انيميشن
موسس�ه فرهنگي- هن�ري خواج�ه نصي�ر، دوره تربيت 

تحليلگر انيميشن برگزار مي كند. 
پس از برگزاري دو دوره حضوري تربيت مربي تحليلگر انيميشن 
و يك دوره غيرحضوري با همكاري موسسه فرهنگي- هنري 
خواجه نصيرالدين طوسي، چهارمين دوره تحليلگر انيميشن 
به صورت غيرحضوري برگزار مي گردد. موسسه »چي خوبه« 
به عنوان اولين سايت ارائه تحليل انيميشن در كشور با هدف 
ايجاد بس��تر رتبه بندي محصوالت فرهنگي در فضاي مجازي 
با توجه به گرايش هاي نياز جامع��ه، والدين و خاص كودكان و 
نوجوانان در گروه هاي سني مختلف و متناسب با جنسيت آنها 
به پايش، گزينش و دسته بندي انيميشن ها مي پردازد تا بهترين 
سرگرمي هاي سازنده و جذاب را براي رشد و شكوفايي خالقيت 

كودكان و نوجوانان شناسايي و معرفي كند. 
...........................................................................................................

 گام رو به جلوي سينماي كوتاه 
در جشنواره فيلم فجر

مديرعام�ل انجم�ن س�ينماي جوان�ان اي�ران تغيي�رات 
قوانين مربوط ب�ه فيلم كوتاه در فراخوان سي وهش�تمين 
جش�نواره فيل�م فج�ر را ي�ك گام رو ب�ه جل�و خوان�د. 
سيدصادق موسوي مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران در 
گفت وگو با مهر درباره فراخوان سي وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر و حضور فيلم هاي كوتاه در اين جشنواره گفت: ما پيش از 
اين به همراه انجمن فيلم كوتاه ايران به ابراهيم داروغه زاده دبير 
اين جشنواره پيشنهاد داده بوديم كه فيلم هاي كوتاه اين دوره، 
اولين حضور و نمايش شان را در جشنواره فيلم فجر تجربه كنند 
اما طبق فراخوان منتشر شده اين اتفاق نيفتاده است. با اين وجود 
فكر مي كنم همين فراخوان هم يك گام مثبت و رو به جلو براي 

فيلم هاي كوتاه است. 
وي افزود: طبق فراخوان منتشر شده، برخي موارد درباره فيلم 
كوتاه تغيير پيدا كرده اس��ت، براي مثال پيش از اين فقط پنج 
فيلم كوتاه از مي��ان فيلم هاي برگزيده جش��نواره فيلم كوتاه 
تهران و جشن مستقل فيلم هاي كوتاه خانه سينما به جشنواره 
فيلم فجر راه پيدا مي كردند اما امسال اين تعداد دو برابر شده و 
۱۰فيلم مي توانند در جشنواره حضور داشته باشند، ضمن اينكه 
هر فيلم كوتاهي در هر بخشي از جشنواره فيلم كوتاه تهران و 
جشن مستقل فيلم هاي كوتاه خانه سينما نامزد دريافت جايزه 
شده باشد توسط هيئت انتخاب سي وهشتمين جشنواره فيلم 
فجر ديده مي ش��ود. مديرعامل انجمن سينماي جوانان ايران 
عنوان كرد: به نظرم مجموع اين اتفاقات براي فيلم كوتاه يك 

گام رو به جلو و يك روند جديد است.
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آب�روى تو چون يخ�ی جامد 

اس�ت كه درخواس�ت آن را 

قطره قطره آب می كند، پس 

بنگر كه آن را نزد چه كس�ی 

فرو می ريزى.

رئيس هيئت مديره صنف انيميش�ن معتقد اس�ت راهيابي 
»آخري�ن داس�تان« ب�ه ليس�ت رقابت�ي انيميش�ن هاي 
اس�کار ۲۰۲۰ نش�ان مي ده�د صنع�ت انيميش�ن اي�ران 
جاي�گاه خ�ود را در س�طح بين المللي پي�دا كرده اس�ت. 
امير سحرخيز رئيس هيئت مديره صنف انيميشن در گفت وگو با 
مهر ضمن اشاره به حضور انيميشن سينمايي »آخرين داستان« 
به نويس��ندگي و كارگرداني اش��كان رهگذر در فهرست 32 اثر 
رقابت كننده در ش��اخه بهترين انيميشن اس��كار 2۰2۰ گفت: 
اين براي اولين بار است كه يك انيميشن بلند سينمايي از ايران 
در رقابت اس��كار حضور دارد و اين خود يك اتفاق بسيار مهم در 

سينماي ايران به خصوص در حوزه انيميشن است. 
وي بيان كرد: طي چند س��ال گذش��ته آثار مختلف��ي در حوزه 
انيميشن سينمايي در كشور توليد شده است كه البته برخي از 
اين آثار در حد آزمون و خطا بوده اند اما طي سه سال گذشته اين 
آثار به درصدي از كيفيت رس��يده اند كه قابليت اكران در سطح 

جهاني را هم دارد. 
رئيس هيئت مديره صنف انيميشن توضيح داد: اين را بايد بگويم 
كه انيميشن كوتاه ايران پيش از اين هم در جشنواره هاي جهاني 
شناخته شده بود و سال هاست جايگاه بين المللي خود را دارد اما 
توليد انيميشن بلند و رسيدن به سطحي از كيفيت كه قابل نمايش 

در سطح بين المللي باشد، كار بسيار سختي بود. 
وي تأكيد كرد: »آخرين داس��تان« به كارگرداني اشكان رهگذر 
و حضور آن در بين 32 فيلم انيميش��ن راه يافته به اسكار نشان 
مي دهد كه فضاي س��ينماي ايران در حوزه انيميشن چقدر باز 

شده است و اين امر نشان مي دهد انيميشن ايران كم كم مي تواند 
جايگاه خود را در سطح جهاني محكم كند. 

رئيس هيئت مديره صنف انيميش��ن ادامه داد: درباره »آخرين 
داس��تان« بايد بگويم يكي از نكات بس��يار مثبت اين پروژه اين 
است كه يك كار انيميشن بلند سينمايي است و همه كيفيت ها 
و استانداردهايي كه در همه جاي دنيا از يك كار بلند سينمايي 
انتظار مي رود، دارد؛ اس��تانداردهايي كه مي تواند شامل روايت، 
گرافيك و كيفيت بصري باش��د. چنين كيفيتي حاصل سال ها 
تالش اين گروه اس��ت و معتقدم بزرگ ترين تبريك به اين گروه 
براي صبر و استقامتي است كه در ساخت اين انيميشن داشته اند 
و اميدوارم در اكران داخل نيز نگاه ويژه اي به آن ش��ود. آخرين 
داستان يك انيميشن بلند سينمايي به نويسندگي و كارگرداني 
اش��كان رهگذر اس��ت كه از س��ال ۱38۷ تا ۱396 در استوديو 
هورخش توليد شده  است. داستان اين فيلم برداشتي آزاد از روايت 

»ضحاك« در شاهنامه اثر حكيم ابوالقاسم فردوسي است.

امير سحرخيز رئيس هيئت مديره صنف انيميشن مطرح كرد

انيميشن ايران جايگاه خود را در سطح جهاني پيدا كرده است

مصطفي محمدي     دیده بان

نسبت ستايش با فيلمفارسي چيست؟
 فيلمفارسي ها نقاط مثبتي هم داشتند كه قصه گويي و داشتن قهرمان بود
 اما در اصالت دادن به سرگرمي، بي تفاوتي به مسائل جاري و مهم جامعه 
و مضامين دم دستي كه ربطي به مطالبات جامعه نداشت، پيشتاز بودند

    محمدصادق عابديني
سعيد سلطاني، كارگردان س��ريال پربيننده »ستايش« با 
حضور در تلويزيون، درباره نقدهايي كه به اين سريال وارد 
است و آن را مصداق »فيلمفارسي« مي دانند، واكنش نشان 
داد و گفت: »من اين عبارت فيلمفارسي را نمي فهمم. سريال 
فارسي را متوجه نمي ش��وم يعني چه، چون منظورشان را 
درك نمي كنم كه آيا از نظر نقصان محتوا و منظور مي گويند 
يا ش��كل ارائه. نمي پذيرم با اثري كه بس��يار ديده مي شود 

اينگونه برخورد شود.«
اينكه سعيد سلطاني با وجود سابقه طوالني اش در تلويزيون 
و سينما، با واژه »فيلمفارس��ي« بيگانه باشد، به نظر محال 
است و گويا كارگردان »ستايش« در برابر نقدهاي وارد شده 

به اين سريال خود را به تجاهل زده است. 
فيلمفارس��ي ها نقاط مثبتي هم داش��تند كه قصه گويي و 
داشتن قهرمان بود اما اين آثار در اصالت دادن به سرگرمي، 
بي تفاوتي به مسائل جاري و مهم جامعه و مضامين دم دستي 

كه ربطي به مطالبات جامعه نداشت، پيشتاز بودند. 
واژه فيلمفارسي در دهه 3۰ به وس��يله هوشنگ كاووسي 
منتقد آن روزهاي س��ينماي ايران براي نق��د فيلم ها كه با 
تقليد از سينماي هند و برخي از توليدات سينماي امريكا 
شكل گرفت، وارد فرهنگ لغات سينمايي ايران شد. در آن 
سال ها سينماي تجاري كم كم داشت جاي پاي خود را در 
سينماي ايران گسترده مي كرد و منتقداني كه نقد سينما را 
به صورت عملي دنبال مي كردند، از جريان غالب سينما كه 

به سمت ابتذال مي رفت گاليه مند بودند. 
هوشنگ كاووسي با خلق واژه »فيلمفارس��ي« آن را براي 
توصيف فيلم هاي��ي انتخاب كرد كه داراي مش��خصه هاي 
بارزي بودند. فيلمفارسي ها داراي عاشق پيشه هاي سطحي 
برخاسته از طبقات پايين جامعه بودند؛ جوان فقير عاشق 
دختر پولدار می شود، پسري كه پدرش را گم كرده و در اوج 
فقر پدر ثروتمند خود را پيدا مي كند و دختري رنج كشيده 
كه يك پس��ر ثروتمند با يك نگاه عاش��قش مي شود، البته 
اغراق ها در چينش داس��تان هاي عاش��قانه يك��ي ديگر از 
عناصر س��ينماي فيلمفارس��ي بود، چون در جامعه كمتر 
پيش مي آمد كه ازدواج ها ميان متم��والن و طبقه محروم 

جامعه رخ بدهد.
 اس��تفاده ابزاري از زنان براي ايجاد جاذب��ه در فيلم ها هم 
جزو مواردي است كه سازندگان فيلمفارسي از آن استفاده 

مي كردند. تغيي��ر رفتار ناگهاني ش��خصيت ها، افرادي كه 
از دش��مني محض با يك تغيير به دوست تبديل مي شدند 
و دش��مني ها را دور مي ريختند هم از ديگر ش��اخصه هاي 
فيلمفارسي بود. در نهايت پايان خوش فيلمفارسي ها بود كه 
هيچ كس را دل زده و ناراحت از سينما بيرون نمي برد. هيچ 
داستاني با تلخي تمام نمي شد؛ يا پايان فيلم ها ازدواج بود يا 
رسيدن عاشق به معشوق و از ميان رفتن شخصيت بد فيلم 
و امثالهم. فيلمفارس��ي اگرچه بعد از انقالب رنگ باخت و 
سال ها از سينما دور شده بود، ولي سياست هاي بازگشت به 
كار هنرمندان شاخص سينماي قبل از انقالب باز هم باعث 
ش��د تا از دهه ۷۰ به بعد رنگ و بوي فيلمفارسي در سينما 

ديده و شنيده شود. 
س��لطاني كه مدعي است معناي فيلمفارس��ي را نمي داند 
»ستايش« را بر اس��اس فيلمنامه س��عيد مطلبي ساخته 
اس��ت كه يكي از برجس��ته ترين فيلمفارسي سازان قبل از 
انقالب است. مطلبي در »س��تايش 3« تقريباً همه عناصر 
فيلمفارسي را به جز رقص و آواز به كار برده است؛ از روابط 
غيرمنطقي عشق زن بيوه ميانسال به پس��ر جوان مجرد، 
رفتار هاي دلبرانه حشمت فردوس و خانم بزرگ، توطئه پري 
سيما براي كشتن شوهرش و اغوا گري براي سوءاستفاده از 
مردها گرفته تا رفتار هاي غيرمنتظره و تغيير رفتار ناگهاني 
كاراكترها از جمله رفت��ار مادر آقاي مظفري با س��تايش، 
رفتار حشمت فردوس با عروسش كه به ناگهان از دشمني 
به دوستي تبديل ش��د، رفتار نوه هاي حشمت فردوس با او 
و نيز با تعداد عروسي هايي كه تا اينجاي سريال بينندگان 

شاهد آن بوده اند. 
با همه اين نش��انه ها آيا باز هم سعيد سلطاني مي تواند ادعا 
كند كه نمي داند فيلمفارس��ي چيست و سعيد مطلبي چه 

فيلمنامه اي را براي او نگاشته است؟!

در نشست هم انديشي »بررسي آيين هاي مذهبي در سينماي ايران« مطرح شد

محافظه كاري فيلمساز باعث دوري سينما از آيين ها شده است

    محمد صادقي
نشس�ت هم انديش�ي »س�ينما، گفتمان فرهنگي« ب�ا موضوع 
»بررسي آيين هاي مذهبي در سينماي ايران« برگزار شد و در آن 
فيلمسازان به آسيب شناسي سينماي آييني و مذهبي پرداختند. 
داريوش ياري كارگردان سينما در نشست »بررسي آيين هاي مذهبي 
در سينماي ايران«، گفت: »اساساً همه فيلمسازان و مسئوالن نسبت 
به بيان مش��كالت محافظه كارانه برخورد مي كنند تا خدايي ناكرده 
مشكلي براي كس��ي ايجاد نش��ود در حالي كه اين محافظه كاري ها 
منجر به آزار پيشكسوتان و ماهيت سينما شده است. مسائل تئوري 
مربوط به آيين ها و مذهب حوزه بس��يار گس��ترده اي بوده و به قول 
استاد بلوك باشي »آيين« لباسي بر تن فرهنگ است. ما سرشار از اين 
آيين ها هستيم كه به علت عدم آگاهي و شناخت ناكافي به راحتي از آن 
گذشته ايم.« ياري ادامه گفت: »اگر ما سينماي آييني و ديني نداريم 
به اين دليل است كه جامعه به ش��دت دچار كمبود حكمت و اخالق 
است. فقدان حكمت و اخالق باعث كمرنگ شدن سينماي ديني شده 

است. مسائل ديگري بر اين كمبودها صحه مي گذارد كه بخشي از آن 
به فيلمسازان و بخش ديگري به مأموران حكومتي و مديران فرهنگي 
مربوط مي شود.« دانش اقباشاوي، فيلمساز نيز گفت: »سينماي آييني 
صرفاً سينمايي به شكل مذهب نيست و مي تواند نوعي فرم محسوب 
شود. نوع ساختار فيلمسازي هم بايد از فرم اصلي تبعيت كند و همه به 
آن باور داشته باشند.« وي افزود: »بخش هاي آييني و زيبايي شناسي 
فيلم هاي كشورهاي ديگر اقتباسي از فيلم هاي مارتين اسكورسيزي 
است و من هميشه حسرت مي خورم كه اين فرد را به عنوان فيلمساز 
مذهبي مي شناس��ند و فيلم هاي او كه بعضاً موضوعات تبهكارانه اي 
دارد را الگو قرار مي دهند. ناگفته نماند كه او به نحو احسن از آيين هاي 

كاتوليك براي زيبايي شناسي بهره برده است.«
كيانوش دالوند، كارگردان س��ينما نيز اذعان كرد: »آيين ها هميشه 
دروازه اي ب��راي عملي كردن اس��طوره ها ب��وده و آن را الگوس��ازي 
مي كنند. ساختار س��ينما قدرت تاثيرگذاري بر مخاطب را دارد اما 
متأسفانه سينماگران از اين امكان و اجازه محروم هستند. اين حرف 
تلخي است كه ما در كشوري مذهبي زندگي مي كنيم و عده اي از اين 
مذهب سودجويي مي كنند و چگونه ممكن است با فيلم هاي مذهبي 
به راحتي به پرده اكران برس��يم؟«  اميررضا مافي منتقد س��ينما در 
خصوص كمرنگ بودن سينماي آييني گفت: »هر رسانه اي مخاطب 
و توليد كننده اي دارد و ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه تقاضاي 
مردم براي ديدن فيلم هاي آييني به توليدات تلويزيون منحصر شده 
است. صدها بار فيلم »مختارنامه« را مرور مي كنيم اما در سينما نهايتاً 
با »رس��تاخيز« و خط قرمزها مواجه مي ش��ويم.« نشست »بررسي 

آيين هاي مذهبي در سينماي ايران« در حوزه هنري برگزار شد.

    مستند

    جواد محرمي
خوشحالي بابت خبر حذف تبليغات بازرگاني 
از ش�بکه پويا كه از س�وي مدير اين شبکه 
اعالم ش�ده بود با تبصره اي كه معاون سيما 
روي اين خب�ر زد، عم�ر كوتاهي داش�ت. 
از عجيب تري��ن فعاليت ه��اي ضدفرهنگي كه 
در رسانه ملي انجام مي ش��ود پول درآوردن از 
بچه هاس��ت. بازرگاني صداوس��يما آنچنان در 
كسب درآمد انگيزه دارد كه براي سود بيشتر از 
افتادن به جان بچه هاي مردم نيز پرهيز نمي كند. 
اتفاقاً بچه ها در مقايسه با بزرگ ترها استعداد و 
ظرفيت بسيار بيشتري در شرطي شدن دارند و 
خيلي راحت تر مي شود با تبليغات بازرگاني آنها 
را اغوا كرد. ماجرا از اين قرار است كه وقتي پاي 
فرهنگ اصالت س��ود به ميان بيايد ديگر كسي 
به اين راحتي جلودار آن نيست. اصالت سود به 
صغير و كبير رحم نمي كند؛ نه بزرگسال سرش 
مي شود نه خردسال، نه دلش به حال زن جامعه 
مي سوزد نه اساساً به نوع انسان تعهد دارد. اصالت 
سود عقل هم ندارد و اتفاقاً دوست ندارد جامعه 
زياد عاقالنه رفتار كند. براي اصالت سود جامعه 
هدف اتفاقاً بچه ها هستند و روي معصوميت و 

پاكي آنها خيلي حساب باز شده است. 
   پ�ول نداري�م پ�س ب�ه بچه ه�ا رحم 

نمي كنيم!
از اموري كه اصالت س��ود خيلي در آن مهارت 
دارد و استاد آن اس��ت توجيه گري است، مثاًل 
وقتي والدين مي گويند چ��را به جان بچه هاي 
مردم افتاده ايد پاسخ مي دهد وضع مالي اصاًل 
خوب نيست، پول نداريم، با بحران مواجهيم و 
از اين حرف ها. انگار كه ش��رع و عرف و قانون 
در مواقع بي پول��ي اجازه مي دهد ش��ما مثاًل 
بچه هايتان را روي پا بگذاريد و با دست خودتان 
آنها را ذبح كنيد يا زبانم الل دست آنها را بگيريد 
و ببريد وسط ميدان برده فروشان و آنها را با زر و 

سيم معاوضه كنيد. 
   چند نسل بايد قرباني درآمد تبليغات 

شوند؟
مرتض��ي ميرباق��ري معاون س��يما مي گويد: 
»ح��ذف تبليغ��ات از ش��بكه ك��ودك در 

هدف گذاري كالن رسانه ملي قرار دارد اما اين 
كار به تدريج انجام خواهد ش��د.« جالب است 
كه يك كار غلط را مي توان با توجيه انجام داد 
و وقتي غلط بودنش ثابت شد مي توان جبران 
آن را به عقب انداخت. اصاًل هم معلوم نيست 
به ايشان و مديران ديگر سيما از سوي مردم و 
جاهاي ديگر فشار وارد مي شود كه با سرنوشت 
بچه ها بازي نكنيد. اين كاه��ش تدريجي اما 
معلوم نيست در بازه زماني چند ده ساله قرار 
اس��ت اتفاق بيفتد و چند نس��ل بايد پيش از 
توقف كامل قرباني ش��وند. واقعيت اين است 
كه كنترل كودكان هنگام تماشاي برنامه هاي 

كودك از سوي والدين كار آساني نيست. 
پدرو مادرهاي خوش خي��ال از همه جا بي خبر 
فكر مي كنند سيماي جمهوري اسالمي خوراك 
مس��موم به خورد بچه هاي آنها نمي دهد، غافل 
از اينك��ه زهي خيال باطل. فارغ از آس��يب هاي 
ضدفرهنگي ك��ودكان هر آنچ��ه را خوش آب و 
رنگ عرضه شود طلب مي كنند، براي مثال اگر 
شير خوراكي براي بچه اي مضر باشد تبليغ مداوم 
آن مي تواند براي والدين دردسرس��از شود. اين 
س��اده ترين و پيش پاافتاده ترين مثالي است كه 
در اين ب��اره مي توان زد. تك��رار تبليغات خوش 
آب و رنگ بازرگاني كه بعضاً با شعر و ترانه همراه 
است س��بب مي ش��ود بچه ها به جاي شعرهاي 
مناسب اشعاري را حفظ كنند كه صرفاً در جهت 
سوداگري اقتصادي شركت ها ساخته شده است. 
چرا؟ چون سازمان صداوس��يما با بحران مالي 

روبه رو شده است. 
   مديري كه ابراز اميدواري مي كند!

معاون س��يما در بخش ديگري از سخنانش به 

اين اشاره مي كند كه: »س��ازمان صدا و سيما 
عالقه مند اس��ت از همين امروز تبليغات را در 
شبكه كودك حذف كند اما شرايط سخت مالي 
و اقتصادي اجازه اين كار را نمي دهد و اميدواريم 
با ياري نهادهاي مسئول در اين زمينه با سرعت 

بيشتري حركت كنيم.«
اين واقعاً عذر بدتر از گناه است كه عنوان شود 
چون پول نداريم پس به آسيب رساني فرهنگي 
يك نسل ادامه مي دهيم. س��ؤال اين است كه 
چرا مديران س��يما به بهانه نقص��ان مالي يك 
سياست خس��ران آفرين را ادامه مي دهند. آيا 

اين نقض غرض نيست؟ 
يك روانش��ناس كودك در اين باره در فضاي 
مجازي مي نويس��د: »چندي پيش تبليغي از 
شبكه پويا پخش مي شد كه در آن چند كودك 
مش��غول يك بازي گروهي و خالقانه هستند. 
بچه ه��ا مي خواهند دوربين درس��ت كنند اما 
با اولين شكس��ت، مادر يكي از بچه ها برايش 
تبلت مي خرد و ديگ��ر از آن جمع و بازي هاي 
خالقانه اش خبري نيس��ت. از مهم ترين فوايد 
تصميم اين مادر هم كه در تبليغ القا مي شود 
مثاًل اين است كه ديگر بچه  او سراغ موبايلش 
نمي رود و البته كودك تكاليفش را هم خيلي 
بهتر انجام مي دهد. ُخب طبيعي است كه كار 
تبليغ فريب است و چه بسيار مادر و پدرهايي 

كه با همين تبليغ فريب خورده  و مي خورند.«
حميد كثيري در ادامه مي نويس��د: »اساس��اً 
شبكه پويا و پيام بازرگاني چه نسبتي دارند؟ 
مگر كودك خ��ودش قدرت خري��د دارد كه 
برايش تبلي��غ پخش مي كنند؟ اص��اًل در اين 
اوضاع اقتصادي چند خان��واده ايراني قدرت 
خريد تبل��ت ب��راي بچه هايش��ان دارند؟ اگر 
قدرت خريد دارند، واقعاً داشتن تبلت به نفع 
كودك شان اس��ت يا به ضرر او؟ اينها چيزي 
جز ايجاد ني��اِز كاذب و ذائقه س��ازي مّضر در 
كودكان نيس��ت. راس��تي در پوي��ا تبليغ رب 
و خاويار بادمج��ان چين چين، روغ��ن اويال، 
مولتي كامپلكس تاپ و مايع ظرفشويي دورتو 
را هم ديده ايد؟! شركت ها مشتاق تبليغ در پويا 
هستند چون هزينه  تبليغات در آن 4۰درصد 
شبكه اول، س��وم و نسيم اس��ت و ظاهراً قرار 
است ذائقه كودك را بسازند ولو آنكه اعصابش 
را خرد كنند! از صدا و س��يما ه��م كه توقعي 
نيس��ت، باالخره بايد حقوق ح��دود 5۰هزار 

كارمند از جايي تأمين شود.«
   نقش دولت در اين فاجعه فرهنگي 

آيا تلويزيون مي تواند از اصالت دادن به س��ود 
دل بكند؟ اين بس��تگي به همت مديران دارد. 
ناگفته نماند ك��ه دولت تدبير و امي��د! نيز در 
فاجعه آفريني اصالت س��ود علي��ه خانواده ها 
نقش پررنگي بازي مي كند اما كناري نشسته 
و با لبخند ش��اهد اين وضعيت اسفناك است؛ 
دولتي كه حاضر است با محدود كردن بودجه 
صداوس��يما منافع مردم را پاي اميال سياسي 

خود قرباني كند.

تبصره معاون سيما روي خوشحالي حذف تبليغات شبکه كودك 

تلويزيون فعاًل از سودآوري بچه ها 
دل نمي كند!

 معاون سيما حذف تبليغات بازرگاني از شبکه پويا را تدريجي دانسته 
و اين عالمت سؤال مهم را ايجاد كرده كه پيش از توقف كامل يك اقدام غلط چند نسل بايد قرباني شوند!

آيا تلويزي��ون مي تواند از اصالت 
دادن به سود دل بكند؟ اين بستگي 
به همت مديران دارد. ناگفته نماند 
كه دولت نيز در اين فاجعه آفريني 
نق��ش پررنگ��ي ب��ازي مي كن��د

زندگي دكتر حسابي در مستند 
»چشماني كه ديد«

فيل�م مس�تند پرتره 
6۰دقيقه اي »چشماني 
ك�ه دي�د« ب�ا موضوع 
زندگ�ي دكت�ر محمود 
ش�بکه  در  حس�ابي 
مستند سيما توليد شد. 
به گزارش »ج��وان« به 
نق��ل از رواب��ط عمومي 

ش��بكه مس��تند، ميالد محمدي كارگردان مستند »چش��ماني كه ديد« 
درباره علت پرداختن به زندگي دكتر حس��ابي در اين مستند گفت: دكتر 
حسابي يكي از شخصيت هاي شناخته ش��ده ايراني است كه همه ما با او از 
راه كتاب هاي درسي آشنايي مقدماتي داريم، اما تا به حال به شكل ظريف 
به او پرداخته نشده بود و همين موضوع من را كنجكاو كرد كه بيشتر درباره 

واقعيت زندگي اش بدانم. 
محمدي درباره چگونگي توافق با خانواده دكتر حسابي براي ساخت اين مستند 
گفت: ما جلسات متعددي داش��تيم و ظاهراً افراد زيادي به آنها براي ساخت 
مستند مراجعه كرده بودند و به طور طبيعي طبق نوعي كليشه با ما برخورد شد، 
اما سعي كرديم اين كليشه را بشكنيم و به موضوع جديدي برسيم و اين كار 
خيلي سخت بود و سعي كرديم در دام كليشه و تكرار نيفتيم. پس از رسيدن به 
جمع بندي اين كار را از فروردين 98 شروع كرديم و در قالب مصاحبه مقداري 

بازسازي اتفاق افتاد و پس از آن كار آماده تحويل شد.

تصميم هاى منجر به تورم در دولت


