
»ايران صدا« با همكاري سپاه حضرت سيدالشهدا)ع( مسابقه كتاب گوياي ويژه 
دفاع مقدس را برگزار مي كند. 

به گزارش روابط عمومي ايران صدا و فضاي مجازي راديو؛ مس��ابقه كتاب گوياي ويژه 
دفاع مقدس با محوريت زندگينامه شهيدان يداهلل كلهر، محمدابراهيم همت، مهندس 
محسن وزوايي، غالمحسين افشردي و ناهيد فاتحي كرجو برگزار مي شود كه عالقه مندان 
مي توانند ضمن مراجعه به سايت يا اپليكيش��ن ايران صدا با پاسخگويي به سؤاالت در 
مسابقه شركت نمايند و از جوايز ارزنده اين مسابقه شامل 40 كمك هزينه سفر به مشهد 
مقدس بهره مند شوند.  مهلت شركت در اين مسابقه كه روي پايگاه كتاب گوياي ايران 
صدا قرار داد تا24آذر ماه تمديد شد.  عالقه مندان مي توانند براي دسترسي به محتواي 
اين مجموعه ها اپليكيشن تلفن همراه ايران صدا را براي سيستم عامل اندرويد و IOS از 

نشانيiranseda. irبه صورت رايگان دريافت كنند.
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    رقيه كيه
كاش   مي توانس��تم ب��ه ج��اي واژه 
»س��لبريتي« واژه ديگري پي��دا كنم! 
بگذاريد بگويم »چه��ره«. آدم ها وقتي 
چهره   مي ش��وند، جزئيات زندگي شان 
براي هم��ه جالب   مي ش��ود حتي اگر 

طرفدارشان نباشيد. 
اما هرچ��ه از آنها بداني��د تنها اخباري 
از ظاهر زندگي شان اس��ت. تمنيات و 
درونيات آنها تنها زماني رو  مي  شود كه 
لب به سخن بگش��ايند، حرفي بزنند يا 

چيزي بنويسند. 
به نظرم وجود آدم ه��ا دو رو دارد مثل 

يك سكه!
رويي كه با آن با مردم، كس��اني غير از 
خودت معاش��رت  مي  كني و رويي كه 
مال خودت است. فقط خودت  مي  داني 
در آن رو، چه  مي  گ��ذرد. فقط خودت 
از اح��واالت خ��ودت خب��ر داري! يك 
جور علم حضوري ك��ه نمي  تواني آن را 
همانطور كه هست براي ديگران شرح 

دهي يا ديگران آن را دريابند. 
 اما خداوند كلمه را آفريد تا رازي باشد 
بين او و انسان و كلمه ش��عر شد براي 

شرح گاه گاهي اين علم حضوري!
يك كبوتر آمد

دور صحن مسجد
پر و بالي زد و گفت

  مي شود از نفس صبحدالن
شاعر شد

خبر ها را كه بخواني تيتر زده اند »كتاب 
جديدي از مداح معروف«. مداح معروف 
بودن يعني چهره ب��ودن و چهره بودن 
خودش يعني خب��ر؛ حاال اگ��ر كتاب 
ش��عري هم از يك چهره چاپ شود كه 

  ديگر مي شود خبر پربازديد!
 دفتر شعر مرا 

 شعر نيمايي و آزاد و غزل
آب زد زير بغل

نرم نرمك كه جلوتر   مي رفت
به درختان   مي گفت:

كاش از رايحه شعر كسي حس   مي شد 

اخوان هاي دگر در راه اند
اخوان اول
اخوان دوم

يادتان اس��ت گفتم وج��ود آدم ها دو 
رو دارد؟ »هن��وز از عش��ق   مي گويند« 
آن روي شخصي س��كه وجود »سعيد 
حداديان« اس��ت. همان مداح معروف 
كه خبرگزاري ها نوشتند كتابش چاپ 
شد. اجازه دهيد راحت تر بگويم آن روي 

سكه »حاج سعيد!«
نام من

بهترين لقب براي عيد
نام من سعيد

رويي كه شايد آدم هاي دور و برت خيلي 
انتظار ظه��ورش را ندارن��د اما خودت 
 مي داني كه هس��ت و واقعي��ت دارد و 
وقتي گوشه اي از آن را رو  مي  كنيد شايد 

تعجب آور باشد. 
ش��اعر ب��ودن ب��ه س��عيد حدادي��ان 
 مي  آيد! همانگونه كه اشعار بسياري از 
روضه هايش را خودش س��روده است 
و سال ها در دانش��گاه تهران گرداننده 
محافل شعر بوده اس��ت،اما چه شعري 

و چه قالبي؟ 
حتماً  مي  گوييد شعر، كت و شلوار نيست 
كه به كس��ي بيايد يا نيايد. اگر چنين 
اعتراضي كنيد حق با شماست اما قضيه 

روي سكه هاست. به يك روي سكه حاج 
سعيد كه خبرها به آن  مي  گويند »مداح 
معروف« قصيده  مي  آيد. كمي هم غزل! 

مثنوي را فراموش نكنيم. 
حاال تصور كنيد مردي كه موهايش را 
در روضه هاي ابا عبداهلل سفيد كرده است 
نيمايي بس��رايد! مردي كه چين هاي 
صورتش رد اشك ها و داغ هايي است كه 

در روضه ها ديده، ترانه بگويد!
يه خونه، يه خونواده

يه حياط خلوت ساده
سكه گوشه چارقد

بچه هاي قد و نيم قد
دخترا و خاله بازي

پسرا و يكه تازي
...

 مي  وزه با هر نسيمي 
يه ترانه قديمي :

اين حياط و اون حياط و
 مي  پاشن نقل و نبات و... 

اينكه شعرها را نقد كنيم، وزن و قافيه و 
رديف و مضمون شعرها را بسنجيم، كار 
من و ش��ماي مخاطب نيست. »كار ما 
اين است كه در افسون گل سرخ شناور 
باش��يم!« و در ش��عرهاي حاج سعيد 

شقايق ها هنوز از عشق مي گويند... 
سراپا نيازم
سراپا تمنا 

پر از آرزوي به آيينه خود رسيدن
در آيينه

آيينه ديدن
به از خود بريدن

و چون مرغ بس��مل به ن��ام تو در خون 
تپيدن... 

حتماً انتظار داريد اين ترانه ها، نيمايي ها 
و غزل ها با مضمون همان روضه ها باشد؟ 
اما گفتم كه اين كتاب آن روي س��كه 
سعيد حداديان است. اگر   مي خواهيد 
آن روي سكه اين روضه خوان اباعبداهلل 
را م��رور كني��د، ب��ه »هنوز از عش��ق 
  مي گويند« دو مين كتاب شعر منتشر 

شده از او سري بزنيد. 

    حسن روانشيد*
امروز رسانه ملي به رغم گاليه مندي هاي متولي آن از نبود بودجه 
مورد نياز اما سعي داشته است كار را به جوانان ايده پرداز بسپارد 
تا شايد انگيزه ها را براي به دس��ت آوردن شادي و نشاط جامعه 
افزايش دهد. از اين  جهت برنامه ه��اي متنوع و قابل توجهي در 
شبكه هاي ديداري و شنيداري رواج يافته كه خوشبختانه بازتاب 
قابل  مالحظه اي دارند، درحالي كه نهايت صرفه جويي اقتصادي در 
آنها لحاظ شده است. حدود دو سال پيش راديوي سراسري برنامه 
تازه اي را به صورت زنده و در ساعت ۸ شب روي آنتن فرستاد كه 
نام »يك  دو صدا« را داشت. اين آنونس كه در آغاز نوعي آزمون 
به نظر مي رسيد و خشكي و شكنندگي خاص امتحان را با خود 
مي آورد به  مرور زمان نرم و لطيف شد تا طي هفت دوره متوالي 
بتواند نيازهاي واقعي رسانه ملي را به نيروهاي غير اداري در قالب 

يك پروسه سريالي شناس��ايي و تأمين نمايد كه اين اجراها در 
زمينه گويندگي، مجري گري و امروز خوانندگي، ترانه سرايي و 
آهنگسازي در حال اجراست تا منتخبان زبده پس از طي مراحل 
رقابتي سخت كشف شوند و با رس��انه ملي همكاري تنگاتنگ 
داشته باشند. از مختصات قابل  اعتنا و توجه اين آزمون و گزينش 
شفاف همان بس كه جنبه سراسري دارد و هركس مي تواند از 
طريق ش��بكه هاي مجازي صدا به آن دست  يابد و ثبت نام كند 
و با ارائه نمونه هنر خود با ديگر متقاضيان ب��ه رقابت بپردازد و 
منصفانه و فارغ از هرگونه رانتي وارد جرگه هنر و توانايي و خالقيت 
ش��ود و امروز اين دوئل راديوي سراس��ري به پرمخاطب ترين 
برنامه در شبكه هاي متنوع رس��انه ملي تبديل شده تا عالوه بر 

شركت كنندگان مخاطبان خود را نيز راضي نگه دارد. 
*روزنامه نگار پيشكسوت

سريال هايي براي نديدن!
 تكليف بيننده با سريال هايي مثل »پناه آخر«، »گيله وا«، »حكايت هاي كمال«  و »به رنگ خاك«

 كه اخيراً تلويزيون آنها را روي آنتن برده است معلوم نيست

رويي كه مال خودت است

»يك دو صدا« پرمخاطب ترين برنامه در رسانه ملي

مهلت شركت در مسابقه كتاب گوياي »ايران صدا« تمديد شد

 00178835
 00C78586

   حسن حقيقي 
حكايت اين  روزهاي سريال هاي تلويزيون آثار 
آنتن پركني ش�ده كه بعض�ي از آنها اين عالمت 
س�ؤال را در ذهن ايج�اد مي كنند ك�ه آيا حين 
مجوز براي توليد اصاًل نظارتي روي فيلمنامه شان 
صورت گرفته يا حتي حين ساختشان نظارت و 

بازبيني روي آنها انجام گرفته است يا نه؟ 
اين س��ؤالي جدي و مهم اس��ت كه تكليف بيننده 
با س��ريال هايي مث��ل »پناه آخ��ر«، »گيل��ه وا«، 
»حكايت ه��اي كم��ال« و »ب��ه رنگ خ��اك« كه 
اخيراً تلويزي��ون آنها را روي آنتن برده چيس��ت؟ 
مجموعه هاي��ي ك��ه نقطه اش��تراك همگ��ي آنها 
نش��انه هايي از عدم نظ��ارت كيفي روي س��اخت 
و البته ص��رف هزينه هايي براي هي��چ دارد. نكته 
سؤال برانگيزتر روي آنتن رفتن همزمان اين تعداد 
اثر ضعيف اس��ت كه در دنياي پر رقابت رسانه هاي 
دي��داري بيش��تر س��هل انگاري در تولي��د و حتي 
نحوه پخش اين س��ريال هاي ضعيف را توي چشم 

مي آورد. 
   پناه آخر يا بي پناهي!

از طرفي فاصله كيفي ميان اين آثار هم آنقدر اندك 
اس��ت تا عامل برتري يكي بر ديگري نش��ود. يك 
مصاحبه ميدان��ي و آمارگيري مردمي از بينندگان 
تلويزيوني به نوعي ش��ايد حتي حاك��ي از رضايت 
حداكثري از بازپخش آثار قديمي به نسبت ساخت 
و نمايش مجموعه ه��اي ضعيف اين  روزها باش��د 
كه نه تنه��ا هيچ گونه جلب توجه��ي نمي كنند كه 
در اين ش��رايط اقتصادي حتي افس��وس فراوان از 
چرايي ساخت را برايشان به همراه دارد. از جهاتي 
ديگ��ر و درباب محصوالت��ي اينچني��ن اگرچه در 
مرحل��ه اول بايد آنها را نتيجه بي تدبيري دانس��ت 
ولي نباي��د و نمي توان س��ازندگان اين آث��ار را هم 
بي تقصير دانس��ت كه اثري توليد ك��رده و تحويل 
داده اند كه از معيارهاي اوليه يك اثر نمايشي دورند 
و از ضعف هاي س��اختاري بس��ياري رنج مي برند. 
دست كم از كارگرداني چون داريوش ياري سازنده 
تله فيلم هايي با بازپخش هاي فراوان مثل »حبيب« 
و »يونس« انتظار مي رود به اي��ن معيارهاي اوليه 
ساخت توجه داشته باشد و اثري شعاري و ضعيف 
نسازد. حاال بماند كه س��ريال »هاتف« سال قبل او 
هم خيلي چنگي به دل نمي زد. سريال »پناه آخر« 
ساخته جديد اين كارگردان اثر مناسبتي ويژه ايام 
پاياني ماه صفر بود كه چندي پيش روی آنتن رفت 
و برخالف ظاهر چشمگيرش در باطن هيچ نداشت و 
به عبارتي درست در نقطه مقابل تله فيلم »حبيب« 
بود كه به س��بب نگاه نو و تازه اش بارها از تلويزيون 
پخش شده بود، اما مايه تأس��ف كه پناه آخر هيچ 
نكته ويژه اي براي عرضه نداشت. داستان سريال از 
جنس آثار هميشگي ايام صفر داستان مردي پاك 
و ديندار و تقابل او با فرزند از فرنگ برگشته برادر و 
سهم خواهي از ملك حسينيه اي است كه هر ساله 
مراس��م عزاداري محرم در آن برگزار مي شود و به 
موازات آن راوي اتفاقات زندگي مردي با بازي امين 
زندگاني است كه از طريق سرمايه مردم مي خواهد 
يك شبه ره صد س��اله برود. فرمولي كه بارها تكرار 
ش��ده و مطابق انتظار با تحول ش��خصيت ها پايان 
مي يابد. به لحاظ داس��تاني ايرادي به س��وژه وارد 
نيست و آثار متفاوتي مي توان از دل يك سوژه واحد 
ساخت اما مشكل پناه آخر در واقع استفاده از همان 
فرمول تكراري ب��دون پرداخت و نگاه تازه اس��ت 
كه روند اتفاقاتش را قاب��ل پيش بيني و غيرجذاب 
مي كند.  پس چه بهتر كه دست كم داريوش ياري 
كارنامه و سابقه اش را با ساخت آثار معمولي و دور از 
انتظار اينچنين تخريب نكند كه ضررش در درجه 
اول متوجه او و اعتمادي است كه از آينده اش سلب 

مي شود. 
    بي كمالي هاي داستان هاي كمال

موضوع سهل انگاري در س��اخت براي سريال هاي 

اما در اصل دافعه برانگيز نش��ده اند. به بياني ديگر 
سازندگان حكايت هاي كمال در حد كمال آن را به 

سمت اثري پراشكال و ضعيف سوق داده اند. 
   گيله وا، كارت پستالي و بدون جذابيت

داستان ضعف هاي ساختاري براي »گيله وا« ديگر 
اثر به نمايش درآمده اي��ن  روزها هم به نوعي ديگر 
صادق اس��ت، حتي اگر ت��الش عوامل اي��ن اثر در 
توليد اثري مطلوب عيان تر از دو س��ريالي باشد كه 
وصفشان رفت. گيله وا با توجه به گفته سازندگانش 
نگاهي عاطفي به زندگي مردم شمال ايران در بستر 
اتفاقات تاريخي سال 1297 دارد و روايتگر سبك 
زندگي و روابط اجتماعي و عاطف��ي مردم ايران و 
نقش انگس��تان در امور داخلي كشور در صد سال 
گذشته است و بنابر گفته كارگردان نگاهي جدي به 
تصوير كردن قاب هاي چشم نواز از طبيعت شمال 
دارد و انصافاً هم با مهارت ويژه اي موفق به انجامش 
مي شود. سؤال مهم اما اين است كه در فقدان سير 
روايي درس��ت و جذاب بهترين قاب هاي تصويري 
اصاًل به چ��ه كار مي آيد؟ به عبارتي در س��ايه روند 
داستاني و ساختاري درس��ت است كه آن نماهاي 
چشم نواز به دل مي نشيند و اثري مطلوب خواهد 
داشت. اين وسط تالش بس��يار براي ارائه قاب هاي 
دل انگيز چه فايده اي دارد؟ در اي��ن ميان اگر چه 
به لحاظ خط داس��تاني از قضا نيم نگاهي به طرح 
مضامين سياس��ي در دل قصه هم دارد اما به هيچ 
عنوان مقب��ول نمي افتد، حال بگذري��م از كاراكتر 
ميرزا كوچك خان كه نه تنها باورپذير نيس��ت كه 
اتفاقاً تعجب برانگيز اس��ت كه چه لزومي بر حضور 
ميرزايي است كه به سبب شخصيت پردازي ضعيف 
اندك مايه هاي اقتدار و قدرت نقل ش��ده در تاريخ 
از او نيز قابل مشاهده نيست. س��ريالي كه شروع و 
ميانه اش مطلوب نبود نهايتاً ب��ا پاياني باري به هر 
جهت به اتمام رس��يد تا به جم��ع ناموفق هاي اين  

روزها اضافه شود. 
   به رنگ خاك

 »به رنگ خاك« ديگر اثر در حال پخش اين  روزها 
هم حكايتي مشابه با سريال هاي نام برده دارد. بنابر 
گفته سازندگان، سريال قرار است اداي دين سازمان 
صدا و سيما باش��د به مردمان خونگرم جزاير؛ اين 
مرزبانان صبور مرزهاي دريايي ايران و نيت خوب 
ديگر دوري از فضاهاي آپارتمان��ي و تصوير كردن 
مناطقي با جذابيت هاي طبيعي و همچنين فرهنگ 
و رسومي كه براي گردشگران مي تواند بسيار جذاب 
باشد. تا اينجا نيت سازندگان سريال درست و قابل 
ستايش است اما چه فايده وقتي داستان تكراري و 
ساختار نادرست اندك ميلي براي بيننده در تعقيب 
ماجراهاي س��ريال ايجاد نمي كن��د. مانند گيله وا 
واقعاً ص��رف ثبت قاب هاي چش��م نواز و در اينجا با 
چاشني جاذبه طبيعي جزاير وقتي روند قصه شما 
حتي براي اندك لحظه اي وادار به تحمل و تماشاي 
وقايع و رويدادهايش نمي كند به چه كار مي آيد؟! 
طبعاً اثر كه ديده نش��ود تم��ام نيت هاي خوب هم 
بي اثر و ناديدني و بي كاركرد مي ش��ود. اوضاع براي 
اين س��ريال مطابق انتظار پيش نم��ي رود و با اين 
شرايط نبايد انتظار تحولي شگرف براي قسمت هاي 
باقيمانده به رنگ خاك داشت و متأسفانه اين يكي 
را هم بايد به جمع آث��ار نامطلوب در حال پخش از 
تلويزيون افزود. نهايتاً مي ماند يك سؤال مهم حاصل 
جمع بندي كمي و كيفي اين آثار از اين باب كه در 
اين شرايط اقتصادي چه اصراري به صرف هزينه اي 
فراوان براي مجموعه هايي كه كمترين دستاوردي 
براي تلويزيون در همراهي بيننده و تأثيرگذاري بر 
او ندارد. به طور حتم تماش��اگر هم توقع و تمايلش 
نه تماش��اي اين تعداد اثر فاقد ساختار كه مطمئناً 
راضي به همان يك س��ريال اما مقبول و سرگرمي 
آفرين باش��د كه اوقاتش را ص��رف آن كند. در اين 
ماجرا بزرگ ترين ضربه هم متوجه تلويزيون با سلب 

اعتماد تماشاگرانش مي شود.

تلويزيوني ب��راي »حكايت هاي كم��ال« ديگر اثر 
تازه روي آنتن رفته تلويزيون هم مصداق مي يابد. 
اين يكي از باب روايت و كيفيت به حدي اس��ت كه 
بس��يار بيش��تر از قبلي حيرت فراوان نبود نظارت 
كيفي و داس��تاني را براي بينن��ده ايجاد مي كند و 
از همه بدتر اين عالمت س��ؤال كه سازندگان اصاًل 
به تماشاي حاصل دسترنجش��ان نشسته اند؟ مايه 
تأسف اينكه س��ريالي كه وقايع آن از دهه40 آغاز 
شده قرار است تا 150 قسمت توليدش ادامه پيدا 
كند و انتظار اينكه اگر روند همين باشد چه بهتر كه 
ساختش متوقف شود يا اينكه در توليدش تجديد 

نظري صورت گيرد. 
به نظر قرار اس��ت روند دنباله س��ازي انجام گرفته 
براي سريالي مثل »بچه مهندس« به طريقي مشابه 
اين بار براي حكايت هاي كمال هم تكرار شود. البته 
با اين تفاوت كه بچه مهندس دس��ت كم فصل يك 
قابل اعتنايي داش��ت ولي در فصل دوم رو به افول 

رفت. اما مش��كل ضع��ف س��اختاري حكايت هاي 
كمال در قسمت هاي ابتدايي پخش كافي است تا 
از س��امان گرفتنش در همين فصل قطع اميد كرد 
چه برسد به اينكه دنباله اي براي آن متصور بود. در 
قسمت هاي ابتداي س��ريال به نوعي خاطره بازي 
و يادآوري ع��ادات و رفتارهاي م��ردم در دهه 40 
تصوير شده و سازندگان ش��يفته كشف اين عادات 
از سر ذوق زدگي باربط و بي ربط بخشي از آن را به 
داخل داستان كشانده و به تصوير درمي آورند، غافل 
از اينكه بوده اند آثار بس��ياري كه پيشتر از اين و در 
قالبي پذيرفتني و مطلوب مبادرت به انجام اين امر 
ورزيده اند. عامل تأس��ف آور ديگر با توجه به فضاي 
داستاني تقريباً كميك سريال، شوخي هاي گنجانده 
شده در دل اثر است نه شادي بخش بلكه حيرت آور 
است. معلوم نيست سازندگان از جمله كارگردان و 
بازيگران حين ساخت چرا و چطور متوجه كيفيت 
نازل و س��طحي اين موقعيت هاي به ظاهر كمدي 


