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مدير كل مي�راث فرهنگي ،گردش�گري و صنايع دس�تي
تهران ،از رونق گش�تهاي مج�ازي در ايام خانه نش�يني
تهرانيها خبر داد.

پرهام جانفشان گفت« :در مدت حضور مردم در خانه به دليل
شيوع ويروس كرونا ،توسعه گردشگري مجازي بيش از گذشته
مورد تأكيد وزير ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي
قرار گرفت و اين ش��رايط فرصتي را فراهم آورد تا با فعاليت و
مشاركت خوب فعاالن صنعت گردش��گري جاذبههاي تهران
بيش از هميشه معرفي و ديده شود».
جانفشان با بيان اينكه شاهد آن هستيم با خالقيت دوستداران
ميراث فرهنگ��ي و گردش��گري جاذبههاي ته��ران در قالب
گشتهاي مجازي براي شهرونداني كه براي شكست ويروس
كرونا در خانه ماندهاند در حال معرفي اس��ت ،اف��زود« :با اين
حجم تبليغات در فضاي مجازي قطعاً پس از شكس��ت كامل
ويروس كرونا بازديدهاي درون استاني همشهريان براي ديدار
از جاذبههاي گردشگري افزايش خواهد داشت».
...........................................................................................................

پيام تسليت مديركل هنرهاي نمايشي
در پي درگذشت قدرت اهلل صالحي
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كمك ديكاپريو به كروناييها

لئوناردو ديكاپريو به همراه
الرن پ�اول جابز همس�ر
استيو جابز ،كمپاني اپل و
بنياد خيريه ف�ورد مبلغ
۱۲ميليون دالر براي تأمين
غ�ذاي اف�راد درگي�ر ب�ا
ويروس كرونا اهدا كردند.

لئون��اردو ديكاپري��و در
بيانيهاي در اين باره نوشت:
در مواجهه با اين بحران (ش��يوع ويروس كرونا) ،سازمانهاي
تأمين غذا در امريكا با تعهد بيقيد و ش��رط خود براي تأمين
مواد غذايي آسيب پذيرترين افراد نيازمند جامعه ،الهام بخش
ما بودند .م��ن از آنها براي تالشهاي خس��تگي ناپذيرش��ان
سپاسگزارم .آنها اليق همه حمايت و پشتيبانيهاي ما هستند.
...........................................................................................................

درگذشت نويسنده سرشناس
ادبيات كودك

ثريا ق�زل اياغ ،نويس�نده و پژوهش�گر ادبي�ات كودك و
نوجوان ،در س�ن ۷۷س�الگي چش�م از جهان فرو بست.

خانم قزل اي��اغ ،عضو ش��وراي كتاب ك��ودك و هيئت علمي
دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران بود و مدتي هم عضويت
هيئت داوران جايزه هانس كريستين اندرسن را برعهده داشت.
در پي در گذشت اين نويسنده ،نيكنام حسينيپور مدير عامل
خانه كتاب با انتشار پيامي نوشت« :زنده ياد قزلاياغ عالوه بر
س��هم بزرگي كه در معرفي آثار ايراني حوزه ادبيات كودك و
نوجوان به جهانيان داش��ت ،با بيش از دو دهه تالش مس��تمر
و حضور خالصانه در نظام دانش��گاهي كشور به دنبال آموزش
عالقهمندان به ادبيات كودكان بود و حق مسلم معلمي بر دانش
آموختگان اين حوزه دارد».
...........................................................................................................

تهيه بستههاي حمايتي معاونت مطبوعاتي
براي رسانههاي برخط و مكتوب

معاونت امور مطبوعاتي و اطالعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي در اطالعيهاي اعالم كرد با پيگيريهاي ويژه ،در حال
تهيه بستههاي حمايتي از رسانههاي برخط و مكتوب در دوران
مبارزه با ويروس كرونا و پساكروناست كه به محض نهايي شدن،
پس از اطالعرساني عمومي اعمال خواهد شد.

در روزهاي��ي كه اكثر مردم ب��راي رعايت توصيههاي بهداش��تي براي
جلوگيري از ش��يوع كرونا در خانه ماندهاند ،كتابخواني يكي از راههاي
گذران اوقات فراغت شده است .كريمي مداح اهل بيت(ع) با انتشار پيامي
 16عنوان كتاب را براي مطالعه پيشنهاد داده است .وي در اين پيام آورده
است :اميدوارم با مطالعه كتابهايي كه پيشروي شماست ،اعتقادتان
قويتر و با اين اعتقاد ،رشد شما در راه خدا سريعتر شود و در نتيجه آينده
كشور عزيز ما با وجود شما و لطف خدا قوي و قويتر شود .اين روزهاي
سخت هم ميگذرد انشاءاهلل .در اين روزها كه در خانه هستيد ،حداقل
روزي يكساعت مطالعه كنيد .ليست كتابهاي معرفي شده محمود
كريمي به شرح زير است« :انسان ۲۵۰ساله» مقام معظم رهبري ،شرح
زندگي و مبارزات عقيدتي و سياسي اهلبيت(ع) «عشق در برابر عشق»
نويسنده اميد كورهچي ،رمان جذاب تاريخي در مورد زمان ه اميرالمؤمنين
علي(ع) و امام حسن(ع)« ،سهدقيقه در قيامت» روايتي تكاندهنده از

خود را به س�وي خدا فرستد،
پ�روردگار ب�زرگ برتري�ن

مصلح�ت را ب�ه س�ويش فرو
خواهد فرستاد.
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معصومیت از دست رفته «پایتخت»!
مجموعه «پایتخت» برای بهتر شدن نیاز به تقویت تیم نویسندگی
و بهره بردن از کارشناسان حوزه فرهنگ عمومی در کنار نویسندگانش دارد

جواد محرمی

پایتخت  6به واس�طه س�ابقه ذهنی مثبتی
که م�ردم از آن داش�تند و فضاس�ازیها و
موقعیتس�ازیهای موفق س�یروس مقدم
و البت�ه نقشآفرینیه�ای خ�وب برخ�ی
بازیگران همچن�ان در جذب مخاطب موفق
عم�ل میکند ،ام�ا افت کیفیت داس�تانی و
محتوای�ی این س�ری از مجموع�ه پایتخت
تقریب� ًا ب�رای هم�ه محس�وس اس�ت.

س��ریال پایتخت ب��ه خصوص در س��ری اول،
دوم و س��وم به واس��طه ارائ��ه کاراکترهایی به
ش��دت س��اده ،صمیمی ،خاکی و مثبت خود
به دلهای مردم راه پیدا کرد؛ ش��خصیتهای
باصفا و دوستداشتنی که در سبک زندگی آنها
مهربانی ،گذش��ت ،خلوص ،صداقت ،یکرنگی،
احترام به بزرگتر موج میزد و اگر هم پلشتی
وجود داشت هرگز غلبه پیدا نمیکرد .پایتخت
 6اما به شکل عجیب و کنترل نشدهای مشحون
اس��ت از بداخالقیهایی که رجح��ان دارند و
اتفاقاً موقعیتها مبتنی بر همین بداخالقیها
پیش میرود .برای مثال در یک سکانس تقریباً
طوالنی که اعضای خان��واده درون یک خودرو
هستند ،نقی در شرح یک ماجرا به شکلی افراطی
به دروغگویی متوسل میشود .اگر پیش از این
و در قسمتهای قبلی شرح ماجرا از سوی افراد
تنها به مبالغه میگذشت ،تحول شخصیتها در
این سری به گونهای است که دروغگویی تبدیل
به یک عادت ش��ده و خیلی ع��ادی و معمولی
نمایش داده میشود .اگر در پایتختهای قبلی
سادگی شخصیتها منج ر میشد صرفاً در قلیلی
از موقعیتها؛ دورویی ،نف��اق و دیگر خصایص
منفی خود را نشان دهد و بروز این ویژگیهای
منفی هرگز به رویهای عادی تبدیل نمیشد ،اما
در پایتخت  6شاهد بیرون آمدن این خصایل از
حاشیه به متن هستیم.
تن دادن به شوخیهای اینترنتی
اینکه یک نویس��نده برای خل��ق موقعیتهای
کمیک از شوخیهای اینترنتی و شخصیتهایی
چون احمد ذوقی که صرفاً طیفی از مش��تریان
خاص فضای مجازی با آن آشنایی دارند استفاده
کند ،بیتردید معنایی جز خالی بودن دس��ت
نویس��نده و ناتوانی او در خل��ق موقعیتهای
خالقانه س��الم ندارد .اگر دلمان خوش بود که
سریال پایتخت در مقایسه با فیلمهای بیمایه
و مبتذل س��ینمایی که مبتنی بر شوخیهای

مقدم :برخی از موارد هنگام
فیلمبرداریضبطمیشودکه
ممکن است در شرایط فعلی
جامعه ایجاد حساسیت کند
که م��ا آن را تعدی��ل میکنیم
جنسی س��اخته میش��وند از طنزی فاخرتر و
مناس��بتر ب��رای خانوادهه��ا و طیف وس��یع
مخاطب��ان تلویزیونی برخوردار اس��ت ،در این
سری از پایتخت شاهدیم که این مجموعه نیز
تن به موقعیتهای آبکی و سطحی داده که صرفاً
اصالت خنده در آن مطرح بوده و فرهنگ به کلی
به حاشیه رفته است.
جای خالی خشایار الوند
همه اینها باعث میش��ود که فقدان مرحوم
خشایار الوند بیش از پیش برایمان محسوس
باشد؛ نویسندهای که تا پیش از مرگش کمتر
اس��می از او میش��نیدیم و حاال میفهمیم
که س��الم و تروتمیز بودن پایتخت چقدر به
وجود او وابسته بوده و ما از این مسئله غافل
بودهایم .چقدر دوست داشتیم و دلمان خوش
بود که نقی معمولی با پدری که مشاعرش را
از دس��ت داده به ش��کلی احترامآمیز رفتار
میکند .او را روی دوش میگیرد و نس��بت
به رعایت احترام و حرمت پدر حساس است
و این رفتارها چقدر به دلمان مینشس��ت و
چقدر حالمان بد میش��ود وقتی میبینیم
بهتاش ب��ا آن قدوقواره پ��درش را در جمع
کتک میزند و با مادرش مثل چالهمیدانیها
صحبت میکند و برای پدر و مادر مدام شاخ
و شانه میکشد.
داستانی در کار نیست
ضعف فیلمنامه سبب شده در پایتخت  6خبری
از داستان نباشد .در پایتختهای پیشین در هر
قسمت یک اتفاق یا ماجرا محور بود و داستان
مبتنی بر همین اتفاق کانونی پیش میرفت و
معموالً سرنوشت ماجرا در هر قسمت تا حدودی
مش��خص بود و داس��تان مبتنی ب��ر یک طرح
و جمعبندی حس��اب ش��ده و مهندسی شده
طرحریزی ش��ده بود ،اما کام ً
ال مشخص است
که نویس��نده پایتخت  6از ایجاد یک چارچوب
دراماتیک عاج��ز بوده و صرف��اً در خلق برخی

محمود كريمي براي مطالعه در ايام خانه نشيني
 16كتاب معرفي كرد

محمود كريمي مداح اهل بيت(ع) براي مطالعه در ايام خانهنشيني
مردم ب�ا توجه ب�ه ش�يوع وي�روس كرونا ،كت�اب معرف�ي كرد.

حضرت زهرا (س):

كسي كه عبادتهاي خالصانه
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ق�ادر آش�نا ،مدي�ركل
هنرهاي نمايش�ي در پي
درگذش�ت ق�در تاهلل
صـالح�ي هنــرمنـ�د
پيشكس�وت تئاتر ايران،
پيامي را صادر كرد.

در متن پيام آشنا آمده است:
«همزمان با سيزدهمين روز
از سال نو ،تئاتر گرگان و به
تبع آن تئاتر ايران سوگوار مردي بزرگ شد .مرور فعاليت تئاتري
مرحوم قدرتاهلل صالحي از منش ،اخالق و ادب مردي حكايت
ميكند كه به اين خصايص جاودانه ميماند.
درگذشت اين هنرمند پيشكسوت پس از تحمل مدتها بيماري
در سالروز شهادت برادرش را به فال استقبال برادر از برادر در
خانه نو گرفته و فقدان ايشان را به خانواده ،دوستان ،نزديكان،
آشنايان ،همكاران و اهالي تئاتر ايران تسليت ميگويم».
قدرتاهلل صالحي هنرمند پيشكس��وت ،بازيگ��ر و كارگردان
عرصه تئاتر ،تلويزيون و سينما روز گذشته ۱۳فروردين ۹۹پس
از مدتها تحمل بيماري درگذشت.
...........................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

تجرب ه يك مرگ سهدقيقه« ،رؤياي نيمه شب» نويسنده مظفر ساالري
رم��ان عاش��قانه تاريخ��ي در روزگار غيب��ت صغ��ري« ،ب��رادر من
توي��ي» نويس��نده داوود اميريان ،روايت��ي درب��ار ه زندگاني حضرت
ابوالفضل العب��اس(ع)« ،كالس اخالق  /مجموع��ه گفتارهاي آيتاهلل
مجتهديتهراني»« ،باغ طوطي» نويسنده مسلم ناصري رمان زندگي
ميثم تمار(ره) ،مناسب نوجوانان و بزرگساالن« ،محمدجواد و شمشير
ايليا» ،نويسنده فاطمه مسعودي يك رمان فانتزي مناسب نوجوانان
و« ...زيباي رانده شده» نويسنده سعيد هاشمي ،رمان تاريخي زندگي
موسي مبرقع ،برادر امام هادي(ع)« ،ناقوسها به صدا ميآيند » نويسنده
ابراهيم حس��ن بيگي ،رمان تاريخي در م��ورد اميرالمؤمنينعلي(ع)،
«سركار علّيه» نويسنده زهره عيس��يخاني ،ريحانه كشتكاران ،چند
روايت صميمانه و جذاب مادر و دختري ،از زندگي در اين دوره و زمانه،
«گردان قاطرچيها» نويس��نده داوود اميريان ،داستان طنز مناسب
نوجوانان و«...آرامجان» نويسنده محمدعلي جعفري ،روايت زندگي
شهيد محمدحسين حداديان ،از خادمان هيئت راية العباس كه توسط
اشرار به شهادت رسيد« .خط مقدم» نويسنده فائزه غفارحدادي ،روايت
داستاني و مستند از تشكيل يگان موش��كي ايران با محوريت زندگي
شهيد حسن طهراني مقدم« ،حسين پسر غالمحسين» نويسنده مهري
پورمنعمي ،روايت زندگي شهيدي كه شهيد سليماني وصيت كرده بود،
كنار وي به خاك سپرده شود« .آن مرد با باران ميآيد» نويسنده وجيهه
ساماني ،رمان مورد توصيه رهبر انقالب ،در حال و هواي ماههاي منتهي
به انقالب اسالمي .براس��اس اين گزارش ،كريمي مداح اهل بيت(ع)
مدتي است در مراسمهاي جش��ن هيئت رايةالعباس(س) براي بهره
بيشتر نوجوانان و جوانان به معرفي كتاب ميپرداخت.

موقعیتهای کمیک تمرکز کرده و با رونمایی
از سندروم دس��ت بیقرار اوج خالقیت خود را
عرضه کرده است.
البته این رویکرد ربط مستقیمی با همان اتفاقی
دارد که به تدریج توانس��ته مانند یک بیماری
س��ایهاش را روی مدیران س��ازمان صداوسیما
س��نگینتر کند و آن هم اصالت دادن به خنده
و جذب مخاطب به هر قیمتی اس��ت .مدیران
صداوس��یما در رقابت با ماهواره و در وضعیتی
که دولت از اهرم بودجه برای کنترل س��ازمان
سوءاستفاده میکند تا حدودی تن به حاکمیت
اسپانس��رها دادهاند و ظاه��را ً از درک تأثیرات
مخرب بداخالقیهای نمایش��ی غافل هستند.
واقعیت این است که حتی هالیوود هم این اندازه
به س��رگرمی و خنده اصالت نمیدهد و پیام و
محتوا ،حتی برای لیبرالیس��م هم اولویت دارد.
هدف سطحی ،اولیه و کام ً
ال تاکتیکی میتواند
این باش��د که آثاری چون پایتخت مردم را در
رقابت با ماهواره جذب تلویزیون خودمان کند،
اما این استراتژی حداقلی در غیبت نگاه کالنی
که باید به فرهنگساز بودن این آثار توجه داشته
باشد میتواند خسرانزا باشد.
بازی سانسور
در جریان پخش سریال پایتخت محسن تنابنده
ی خود را در فضای مجازی کلید
هم بازی رسانها 
زد تا در میان هنرمندان همچنان پیشتاز راهبرد
«خوابیدن در وسط لحاف باشد» و اینبار با طرح
موضوع سانس��ور از خود چه��رهای به اصطالح
مبارز و مظلوم به افکار عمومی ارائه دهد .او آش
را آنقدر شور کرد که سیروس مقدم برای خاتمه
دادن به این بازی بچگانه مجبور به واکنش شد
و جالب اینکه صداوس��یما به عنوان صاحب اثر
مانند همیشه به یک بازیگر پولساز اجازه داد با
اعتبار و حیثیت این سازمان بازی کند و همچنان
پروتکلی برای پیش��گیری از چنین ماجراهایی
وجود ندارد .کارگردان پایتخ��ت در واکنش به
طرح موضوع سانسور پایتخت 6اینگونه واکنش
نشان داد« :من و همکارانم از پایتخت محافظت
میکنیم تا شسته و رفته روی آنتن برود .برخی
از م��وارد هن��گام فیلمبرداری ضبط میش��ود
که ممکن است در ش��رایط فعلی جامعه ایجاد
حساس��یت کند که م��ا آن را تعدیل میکنیم.
این موارد عنوان سانس��ور به خ��ود نمیگیرد،
ممکن اس��ت بعضی از کلمات ی��ا دیالوگها را
برای اکثریت مخاطبان مناسب نبینیم .بنابراین
مالحظات را رعایت میکنیم تا سریال به سالمت
روی آنتن برود و دچار سوءبرداشت و سوءتعبیر
نشویم .این به معنای سانس��ور نیست .این نوع
اصالحات را که به محتوای اث��ر لطمه نمیزند
سانسور نمیدانم».
استفاده از یک تیم کارشناسی که نسبت به
فرهنگ عمومی دغدغهمند باش��ند ،هنگام
نگارش فیلمنامه موضوعی است که مدیران
صداوسیما باید آن را جدی بگیرند و نسبت
به محتوا حس��استر باش��ند .بدیهی اس��ت
ک��ه منظور از این حساس��یت ب��ه هیچوجه
توسل به تیغ سانسور نیست و محتوای آثار
میتواند در عین رعایت جذابیتهای نمایشی
و تقویت بعد سرگرمی ،فرهنگ عمومی را نیز
تقویت کند.

آسمانی شدن راوی کتاب «آب هرگز نمیمیرد»

محمد صادقی

س�ردار می�رزا محم�د س�لگی ،جانب�از فرمان�ده
گ�ردان «حض�رت اباالفض�ل(ع)» و راوی کت�اب
«آب هرگ�ز نمیمی�رد» ک�ه رهب�ر انقلاب وی را
ش�هید زن�ده ن�ام نه�اده بودن�د ،ب�ه دلیل ع�وارض
ش�یمیایی دوران دف�اع مق�دس به ش�هادت رس�ید.

روایت خاطرات فرمانده گردان حضرت اباالفضل(ع) لشکر
انصار الحسین(ع) ،اس��تان همدان در قالب کتابی با عنوان
«آب هرگز نمیمیرد» منتشر شد .این کتاب در سال ،94
جایزه ادبی ج�لال آلاحمد را در بخش مس��تندنگاری به
دست آورد .حسام ،نویس��نده کتاب در آن زمان با تقدیر از
سردار س��لگی انتخاب این کتاب به عنوان کتاب برگزیده
جایزه جالل را افتخاری برای اس��تان همدان دانست ،ولی
مهمترین اتفاق برای کتاب «آب هرگز نمیمیرد» در سال
بعد رخ داد.
تقریظ مقام معظم رهبری
ن سال  ،95تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب «آب
در بهم 
هرگز نمیمیرد» منتشر شد .رهبر انقالب که نگاه ویژهای به
ادبیات دفاع مقدس دارند ،در یادداشتی بر کتاب «آب هرگز
نمیمیرد» به سردار سلگی اشاره میکنند .متن تقریظ که
نشانه اهمیت این کتاب و توجه رهبر انقالب به شهید سلگی
است به این شرح بود« :بس��ماهللالرحمنالرحیم ،سالم بر
یاران حسین (علیهالسالم) و سالم بر لشکر انصارالحسین
همدان؛ و سالم بر شهیدان ،دالوران ،فدائیان ،شیران روز
و عابدان ش��ب و سالم بر ش��هید زنده میرزا محمد سلگی
و بر همس��ر باایمان و صبور او؛ س�لام بر حمید حسام که
دردانههایی چون ُس��لگی و خوشلفظ را به ما شناس��اند.
س��اعتهای خوش و باصفائی را با این کت��اب گذراندم و
بارها با دریغ و حس��رت گفتم :درنگی کرده بودم کاش در
بزم جنون من هم /لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون
من هم /هزاران کام در راه است و دل مشتاق و من حیران /
که ره چون میتوانم یافتن سوی درون من هم . ...در میان
کتابهای خاطرات جن��گ ،این یکی از بهترینهاس��ت.
نگارش درس��ت و قوی ،ذوق سرش��ار ،س��لیقه و حوصله،
همت بلند ،همه با هم دس��ت به کار تولید این اثر شدهاند.
کتاب خانم ضرابی در ش��رح حال ش��هید عالیمقام علی
چیتسازیان نیز دارای همین برجستگیهاست .این دو نفر
از ستارگان اقبال همدانند».
مقام معظ��م رهبری همچنین در دی��دار اهالی فرهنگ به
کتاب «آب هرگز نمیمیرد» اشاره میکنند و میفرمایند:
«این کتاب شرححال جانبازی اس��ت که در همدان است،

تلويزيون

تشبيه ترامپ به «توله سگ بازيگوش»
در برنامه تلويزيوني پرمخاطب!

مجري برنامه طن�ز پرمخاطب «ديلي ش�و» ترامپ را به توله س�گي
بازيگوش تشبيه كرد.

به گزارش تسنيم به نقل از هاليوود ريپورتر،ترور نوآ مجري معروف برنامه
طنز تلويزيوني پربيننده «ديلي شو» در قسمت جديدش كه بهخاطر بحران
كرونا «ديلي شو با فاصله اجتماعي» نامگذاري شده رئيسجمهور امريكا را
بهخاطر اقدام كند در مواجهه با شيوع كرونا به توله سگي تشبيه كرد كه با
يك اسباببازي سرگرم شدهاست .اين مجري سرشناس با اشاره به افزايش
آمار مبتاليان و مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا و واكنش و اقدامات كند
ترامپ ،در قالب طنز عملكرد ضعيف رئيسجمهور امريكا را به انتقاد گرفت.
اين كمدين سرش��ناس با ادبيات طنز خود و با اش��اره به اين واقعيت كه
كشورهاي آسيايي بسيار بهتر از امريكا به مبارزه با كرونا پرداختهاند،گفت:
كشوري مثل هنگ كنگ خيلي خوب توانسته شيوع ويروس كرونا را مهار
كند .احساس خوشايندي نيست ولي اين آس��ياييها چه كرونا باشد چه
گودزيال ،هر وقت كه فكر ميكنند تمام شده ،ميبيني دوباره با يك فيلم
سينمايي ديگر ميآيد .وي در ادامه افزود :زمانيكه كشورهاي آسيايي موج
اول شيوع كرونا را مهار كرده و در مقابله با موج دوم هستند ،برخي از ديگر
كشورها هم درگير موج دوم حماقت هستند .از برخي مردم امريكا خوشم
ميآيد كه در حاليكه تا كنون  200هزار مورد ابتال و  4هزار مرگ ناشي از
كرونا داريم ،س��عي ميكنند به هر نحوي خوش بگذرانند و در اين شرايط
در بوفالوي نيويورك از خانهها بيرون آمده و بزن و برقص راه انداختهاند و
اينچنين دارند فاصلهگذاري اجتماعي را رعايت ميكنند.

هادی عسگری

واقعاً اگر ممکن بود که برای من ممکن نیس��ت به همدان
میرفتم برای دیدن این مرد».
دلنوشته نویسنده کتاب
سردار حس��ام ،نویس��نده کتاب «آب هرگز نمیمیرد» با
انتشار دلنوشتهای در فراغ شهید سلگی نوشت« :آقا هنوز
تو را ندیده بود و فقط حدیث میان��داری اباالفضل گونهات
را در (آب هرگز نمیمیرد) خوانده ب��ود ،فرمود :اگر برای
من ممکن بود پا میش��دم میرفتم به همدان برای دیدن
این مرد .این جمله را محس��ن مومنی برایم تلفنی گفت و
من برای تو نقلقول ک��ردم .گفتی ،با علی خوشلفظ بیا با
هم برویم زیارت حاجحسین همدانی و از روح او استمداد
بطلبیم .آن روز در گلزار ش��هدا علی خوشزخم از شدت
درد ،حتی نمیتوانست روی مزار خم شود و همانجا ایستاد،
همان نقطهای که یک سال بعد مزار خودش شد و تو با آن
دو پای مصنوعیات خم شدی و صورت چسباندی به سنگ
مزار ،ما دو نفر با گریه تو گری��ه میکردیم که میخواندی
ما تشنه یک جرعه سخاوت هستیم ،مش��ک تو هنوز آب
دارد عباس».
شهید س��لگی از آن جمله قهرمانان دوران دفاع مقدس
بود که تا پیش از آنکه زندگیاش به رشته تحریر درآید،
در گمنامی بس��ر میبرد و برای عامه مردم ش��خصیتی
ناشناخته داش��ت .حمید حسام ،نویس��نده و پژوهشگر
دفاع مقدس ،اما س��راغ این فرمانده و جانباز رشید رفت.
س��ردار س��لگی در مقام فرماندهی گردان  152حضرت
اباالفضل و در لشکر انصارالحسین (علیهمالسالم) همدان
خدمت میکرد .وی از  22س��الگی در جبهههای غرب و
جنوب جنگ تحمیلی حضور یافت و در این مدت پنج بار
مجروح شد که در آخرین مجروحیت هر دو پای خود را
از دس��ت داد .او همچنین از ناحیه پهلو و دست چپ هم
آسیب دید .پیکر سردار شهید سلگی در نهاوند تشییع و
به خاک سپرده شد.

تولید برنامه زرد
با پول اسپانسر دولتی!

تاکش�و اینترنتی با عنوان «پانورام�ا» که با اجرای اش�کان
خطیب�ی و حمای�ت مال�ی ی�ک اپراتور تلف�ن هم�راه تولید
میشود ،در همان قسمت اول با انتقادهای زیادی روبهرو شد.

تاکش��و ،یکی از متداولتری��ن برنامههای تلویزیونی اس��ت که
گفتوگومحور است و نمونههای موفق داخلی و خارجی زیادی دارد.
تولید این نوع برنامه به دلیل هزینه پایین ،مورد توجه شبکههای
تلویزیونی قرار میگیرد .در ایران با رونق اس��تفاده از س��ایتهای
ارائهکننده محص��والت صوت و تصویر ،پای تاکش��وها به فضای
مجازی هم باز شده است« .پانوراما» از این دست برنامههای اینترنتی
است که اسپانسر آن رایتل متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
در قسمت اول این برنامه ریحانه پارسا و همسرش مهدی کوشکی
مهمان بودند که خب��ر ازدواج آنها مدتی اس��ت در فضای مجازی
پیچیده است .س��ایت عصر ایران در مطلبی انتقادی درباره دعوت
این دو به برنامه نوشته اس��ت« :دلیل دعوت این دو هنرمند برای
افتتاح یک برنامه اینترنتی چه میتواند باش��د؟ بازیگران معروفی
هستند یا سابقه هنری آنها زیاد اس��ت؟ یک پدیده یا اتفاق خاص
در دنیای هنر و بازیگری رقم زدهاند یا اجرایی بینظیر داشتهاند؟ یا
خیر به دلیل اینکه ازدواج آنها در این روزها بسیار حاشیه ایجاد کرد
و پرسروصدا بود!» نویسنده مقاله با اشاره به سابقه محدود بازیگری
پارسا و همسرش بر اینکه آنها در عرصه هنر ،هنرمندان سرشناسی
نیستند تأکید میکند و به این نکته اشاره کرده که تنها دلیل اینکه
ریحانه پارسا بر سر زبانها افتاده ،انتشار عکسهای متفاوت وی در
فضای مجازی و البته اختالف سنی  18ساله با همسرش است و در

ادامه نیز مینویسد« :در برنامه پانوراما هم یکسری سؤال ،جواب و
توضیح این زوج درباره اینکه چه اتفاقاتی در این مدت یکی ،دو ماه
بعد از ازدواج داشتهاند و مردم چه گفتهاند و شما چه؟ کدوم یکی
از شما مهربانتره؟ کی پیشنهاد ازدواج رو داد؟ کی در اینستاگرام
بیشتر میچرخه؟ کی باسوادتر؟ کی حسودتر؟ کی فضولتر؟ کی
پرخورتر و کی معروفتر؟! اصل این پرس��شها هم برمیگردد به
چالشی جهانی که در فضای مجازی وایرال شده است و معروفترین
آن هم مابین جنیفر لوپز و همسرش الکس رودریگز (ستاره بیسبال
امریکا) است که هر کدام با چشمان بسته به سؤاالتی درباره زندگی
خصوصیشان جواب میدهند ».این مقاله ادامه میدهد« :حال باید
از برنامهسازان پانوراما پرسید هدف از ساخت این برنامه چیست و
بر اس��اس چه معیاری این مهمانان را دعوت کردهاید؟ آیا اتفاقی
اصطالحاً چنین زرد را باید ب��رای افتتاحیه برنام ه در نظر بگیرید؟
در این حد س��طحی؟ به جای این زوج حاش��یهدار آیا نمیشد با
هنرمندانی دیگر شروع کرد؟»

