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پيامبر)ص( می فرمايند: 

سازگارى با مردم، نيمی از ايمان 

و نرم رفت�ارى با آن�ان، نيمی از 

زندگانی است. 

»گزيده تحف العقول«

ثبت جهاني ه�ر م�كان و بناي تاريخ�ي ش�رايطي دارد كه 
خياب�ان ولي عصر)عج( هم مس�تثني از اين قاعده نيس�ت. 
محمدحس��ن طالبیان معاون می��راث فرهنگ��ي وزارت میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دس��تي، در خصوص پرونده ثبت 
جهاني خیابان ولي عصر)عج( به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
ما 54 اثر در فهرس��ت موقت میراث جهاني داريم كه بسیاري از 
آنها در دستور كار قرار دارند. برخي آثار كشور همچون مجموعه 
حضرت امام رضا)ع(، كاروانسراها، خانه ايراني، هگمتانه و برخي 
میراث  طبیعي و صنعتي دوران معاصر و مدرن در اين فهرس��ت 
قرار دارند. او اف��زود: پرونده ثبت جهاني خیاب��ان ولي عصر)عج( 
از میدان راه آهن تا میدان تجريش با طولي بالغ بر 17/2كیلومتر 
يكي از پرونده هاي كشورمان در فهرس��ت موقت میراث جهاني 
است. خیابان ولي عصر)عج( از بلندترين خیابان هاي جهان است 
و به لحاظ معماري و شهرس��ازي دوران معاصر و مدرن بس��یار 
حائز اهمیت است. تنوع س��بك هاي معماري معاصر و مدرن در 
اين خیابان ديده مي شود و بسیاري از مكان هاي مهم، باارزش و 
اولین ها را مي توان در آن ديد. معاون میراث فرهنگي وزارت میراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به محالت تاريخي و با ارزش 
متصل به خیابان ولي عصر)عج( اشاره كرد و گفت: ما در طول سال 
يك سهمیه براي ثبت پرونده هاي میراث جهاني داريم و حتماً بايد 
توجه داشته باش��یم كه براي حفظ و به ثمر رسیدن اين سهمیه 
كمتر خطر كنیم. در وهله اول بايد ارزش برجسته جهاني اثر اثبات 
شده باشد. تقريبا آثار در فهرست موقت قرار گرفته ما اين مزيت را 
به صورت بالقوه دارند اما موضوع مديريت و حفاظت يكپارچه راجع 

به اثر نیز براي ثبت جهاني آن اهمیت دارد. 
طالبیان ادامه داد: معموالً براي اينكه يك اثر محور ثبت جهاني قرار 
بگیرد، نیازمند ساماندهي است، بنابراين اقدامات اجرايي در ثبت 
جهاني اهمیت زيادي دارند. خیاب��ان ولي عصر)عج( نیز با اجراي 
طرح هاي مختلف مطرح شده مي تواند به ثبت جهاني برسد، بايد 
حتماً ساختمان هاي باارزش��ي را كه در اين محور قرار گرفته اند، 
بهسازي و مرمت كنیم. بايد بخش هايي از خیابان طبق طرح هاي 
آماده شده پیاده رو شوند تا خیابان زندگي پیاده را در كل ساعات 
روز و حتي به صورت شبانه داشته باشد. يكپارچگي بصري، كنترل 
ساخت  و ساز ها و هدايت آن در جهت ارتقاي ارزش هاي خیابان نیز 
اهمیت زيادي در فرآيند ثبت جهاني خیابان ولي عصر)عج( دارند. 
از طرف ديگر توجه به كريدور ه��اي ديد با توجه به اهمیت منظر 
كوهستان البرز بسیار مهم است تا ارزيابان در زمان ارزيابي و بازديد 
میداني از خیابان ولي عصر)عج( متوجه شوند كه مردم و مسئوالن 

به اهمیت اين خیابان واقف هستند.

 خيابان ولي عصر)عج( 
در چه صورت ثبت جهاني مي شود؟

»شكار هيوال« و شهيدي كه آسمان فلسطين را باز كرد
مراس�م رونمايي از كتاب »ش�كار هيوال« به نويسندگي محمد 
سرش�ار، دي�روز در كتابفروش�ي پاتوق ته�ران برگزار ش�د. 
حجت االسالم لطفي نیاسر، برادر شهید مهدي لطفي نیاسر در ابتداي 
اين مراسم گفت: شهید مهدي به شدت اهل مطالعه بود و برنامه ريزي 
خوبي داش��ت، جوانان امروز ما بايد بدانند كه بدون برنامه ريزي به 
جايي نخواهند رسید و حتي آقاي سرشار هم به اين نكات در كتاب به  
خوبي اشاره كردند، حتي شهید مهدي در يكي از دستنوشته هايش 

به نگارش درآورده كه »من بايد كسي بشوم«. محمد سرشار نويسنده 
كتاب »شكار هیوال« نیز گفت: اول اين كتاب درباره شهید لطفي نیاسر 
نوشته ام »كسي كه آسمان فلسطین را باز كرد«، بدون شك، مدافعان 
حرم وظیفه اي در سوريه داشتند و چشم به آينده داشتند كه يكي از 
مجموعه هاي بسیار مهم به فرماندهي ايشان بود و حتي شهادت هم 
براي ايشان كم بود. امیدواريم زودتر اسرائیل از صفحه روزگار حذف 

شود تا بتوانیم راه اين بزرگواران شهید را بشناسیم. 

شليك پليس به بازيگر امريكايي در اعتراضات ضدنژادپرستي امريكا
»نتفليكس« در پيامي حمايت خود را از سياهپوستان امريكايي اعالم كرد

»ناام�ن«  س�ريال هاي  بازيگ�ر  سمپس�ون  كندري�ك 
اعتراض�ات  و »فل�ش« مدع�ي ش�د ك�ه در جري�ان 
اس�ت.  ش�ده  مص�دوم  امري�كا  ضدنژادپرس�تي 
هالیوود ريپورتر در اين باره گزارش داد، كندريك سمپسون بازيگر 
سريال »نا امن« از شبكه اچ بي اُ، مورد اصابت گلوله هايي قرار گرفت 
كه روز گذش��ته توس��ط پلیس لس آنجلس براي پراكنده كردن 
معترضان به مرگ جرج فلويد استفاده شد. ناآرامي ها در امريكا در 
شهر لس آنجلس كه هالیوود را در خود جاي داده نیز گسترش پیدا 
كرده و به طور طبیعي برخي سینماگران امريكايي نیز در تظاهرات 
شركت مي كنند. سمپسون، چندين ويدئو در صفحه اينستاگرام 
خود از اين تظاهرات بزرگ منتش��ر كرد. در اين ويدئو ها مي توان 
ديد كه مأمور ان پلیس به اين بازيگر و ديگر معترضان گلوله هاي 

پالستیكي شلیك مي كنند. 
طبق گفته هاي سمپس��ون، وي چهار بار مورد اصابت گلوله هاي 
پلیس قرار گرفته است. او به كساني كه در حال ديدن اين ويدئو 

بودند، ران پاي خود را كه در حال خونريزي بود نشان داد و آن را 
به ضربه هاي میله و همچنین آسیب هاي بازو و قفسه سینه را نیز 
به گلوله هاي پالستیكي نسبت داد. او گفت: ما بدون هیچ وسیله 
و س��الحي به اينجا آمديم اما مي گويند صلح جو نیستیم. اريك 
گارس��تي ش��هردار لس آنجلس در يك كنفرانس مطبوعاتي در 
پي تظاهرات روز شنبه گفت: من از تمام شهروندان لس آنجلس 
درخواس��ت مي كنم كه يك نفس عمیق بكشند و براي لحظه اي 
عقب بنشینند. تظاهرات مشابهي در سراسر اياالت متحده امريكا 
براي اعتراض به مرگ جرج فلويد مرد سیاهپوس��تي كه توسط 

پلیس امريكا در مینیاپلیس كشته شد، صورت گرفته است. 
از س��ويي ديگر، كمپاني بزرگ نتفلیكس كه چند سالي است در 
زمینه تولید مجموعه هاي تلويزيوني توسعه زيادي داشته است در 

پیامي حمايت خود را از سیاهپوستان امريكايي اعالم كرد. 
نتفلیكس در همبس��تگي با اعتراضات سراس��ري امريكا در پي 
مرگ جرج فلويد يكي از سیاهپوستان امريكايي به دست پلیس 
اين كشور، حمايت خود را با انتش��ار پیامي در اكانت هاي شبكه 
اجتماعي اش اعالم كرد. وب س��ايت اين كمپاني نوشت: ساكت 
بودن به معناي همدس��ت بودن است. زندگي سیاهپوستان مهم 
اس��ت. ايوا دوورني فیلمساز، با انتش��ار پیامي كوتاه اين عملكرد 

نتفلیكس را تحسین كرد. 
سارا پلسون از بازيگران امريكايي با انتشار دوباره پیام نتفلیكس 
از ديگر پلتفرم هاي استريم، شبكه ها و اس��توديو ها خواست كه 
كاري مش��ابه اين اقدام حمايتي انجام دهند. او نوشت: سكوت، 

غیرقابل قبول است.

نگاهي به مجموعه داستان »عمو سبدي« نوشته شهيد غني پور

22سال سن و اين همه كار بزرگ!
   رامين جهان پور

مجموعه داستان »عمو سبدي« شامل سه 
داس��تان كوتاه براي گروه سني نوجوانان 
است كه شهید حبیب غني پور در دوران 
دبیرستان آنها را نوشته؛ درونمايه داستان ها 
اجتماعي و با پیام هاي اخالقي و انس��اني 
براي بچه هاس��ت. داس��تان اول در مورد 
پیرمرد دوره گردي است كه هر روز سبدي 
را پر از عروس��ك مي كند و ب��ه ياد دختر 
كوچولوي از دست رفته اش بین بچه هاي 
بس��تري ش��ده در بیمارس��تان ها پخش 
مي كند. در داستان دوم كه »صندوق« نام 
دارد، انسان دوستي، معرفت و خوبي كردن 

در زندگي را به نوجوان ها نشان مي دهد و داستان سوم در مورد 
نوجواني است به اسم علي كه مورد تمسخر همكالسي اش قرار 
مي گیرد كه در آخر داستان آقا معلم، آنها را باهم آشتي مي دهد 
و آن پسر هم پي به اشتباهش مي برد. داستان ها با نثري روان و 
بسیار صمیمي نوشته ش��ده اند و در ذهن مي مانند. كتاب عمو 

سبدي را انتشارات سوره مهر منتشر كرده است. 
    نگاهي به زندگي كوتاه اما پر بار شهيد غني پور

اين راست است كه مي گويند بعضي از انسان ها عمرشان شبیه 
گل اس��ت اما من معتقدم زندگیش��ان هم مثل گل است. به 
اطرافیانشان رايحه و زيبايي مي بخشند و خیلي زود آسماني 
مي شوند. شهید حبیب غني پور نمونه بارز يك جوان پرتالش 
و فع��ال و آرمان گرا در ده��ه136۰ بود. باورم نمي ش��ود يك 
شخص در عمر 22س��اله اش اين همه كار خوب انجام داده و 
با دست پُر از اين دنیا رفته باشد. او متولد1343 در محله جي 
تهران بود. دو سال بعد از پیروزي انقالب يعني در سال1359 
زماني كه يك نوجوان بود به همت بچه ه��اي هم محله اي در 

مسجد جواداالئمه، جلسات داستانخواني 
تش��كیل  داد و اولین ُجنگ ادبي را براي 
اس��تعداديابي نوجوانان در زمینه شعر و 
داستان براي دانش آموزان سراسر كشور 
پايه ريزي كرد. در همان دوران مديريت 
كتابخانه مسجد را با 7هزار عضو به عهده 
گرفت. يك س��ال بعد با ش��روع جنگ 
به جبهه رف��ت و دوباره برگش��ت. دوره 
دبیرستان را با فعالیت هاي ادبي تمام كرد. 
او براي مجله رش��د و كیهان بچه ها قصه 
مي نوشت. ش��هید غني پور بعد از پايان 
دبیرستان به دانشگاه رفت و بعد معلم شد. 
در تمام اين مدت دغدغه اش فعالیت هاي 
ادبي از جمله داستان نويسي بود و در هر فرصتي بچه هاي نوقلم 
را راهنمايي و تش��ويق به نوش��تن و كتاب خواندن مي كرد. او 
در دوران دانش��جويي و معلمي هم راهي جبهه شد و در چند 
عملیات شركت كرد. يك بار هم از ناحیه هر دو پا مجروح شد. 
در دوره مجروحیتش هم آرام ننشست و براي ترويج كتابخواني 
به روستاهاي دورافتاده اطراف كهنوج رفت و مدتي بعد دوباره 
به جبهه برگشت اما در س��ال1365 در عملیات كربالي5 در 
سن 22س��الگي و در اوج خالقیت و س��رزندگي به ديدار حق 
شتافت. بعد از شهادت تازه فهمیدند كه چقدر آثار نوشته شده 
از قبیل قصه و يادداشت و مقاله و بازنويسي داستان هاي كهن 
از او به يادگار مانده. كتاب هاي مستقلش بعداز شهادت از طرف 
انتشارات حوزه هنري منتشر شد. او قبل از شهادت حتي وقت 
نكرده بود آثار چاپ شده اش را از نشريات بیرون بیاورد و كتاب 
كند. او به جز كتاب »عمو س��بدي« مجموعه داس��تان»گل 
خاكي« و خاطرات »س��فر جنوب« را در ح��ال و هواي جنگ 

نوشته كه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

 روايت سينمايي از قتل 
»جمال خاشقجي« در 2 فيلم مجزا

زندگ�ي و م�رگ جم�ال خاش�قجي روزنامه ن�گاري 
ك�ه ب�ه دس�تور مقام�ات كش�ور عربس�تان كش�ته 
ش�د و ني�ز ماج�راي كش�ته ش�دن ي�ك خبرن�گار 
روس، در قال�ب دو فيلم س�ينمايي س�اخته مي ش�ود. 
به گزارش مهر به نقل از ددالين، میريام سگال مدير كمپاني 
»گود فیلمز كولكتی��وز« كه مدتي پیش ب��ه ويروس كرونا 
مبتال شده بود، حاال چند پروژه خاص را براي ساخت انتخاب 

كرده است. 
گود فیلمز اعالم كرد با دنیل اسپینوزا قراردادي امضا كرده 
تا كارگرداني »اعدام« را كه درامي درب��اره زمینه هاي قتل 
 جمال خاشقجي اس��ت، بس��ازد. اين روزنامه نگار كه براي 
واشنگتن پس��ت كار مي كرد و زاده عربس��تان سعودي بود 
پس از ورود به سفارت عربستان در تركیه براي گرفتن مجوز 
ازدواج، كشته شد. اين درام نشان مي دهد چرا و چگونه اتفاق 

افتاد و در پس آن چه رويدادهايي واقع شد. 
خاشقجي توسط گروه قاتالني از عربس��تان سعودي كه به 
طور مستقیم با محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان مرتبط 

بودند، كشته شد. 
.......................................................................................................
پاسخ فرزند سردار سليماني به آثار 
ارسال شده به پويش»نامه به سردار«

مدير مركز آفرينش ه�اي ادبي حوزه هنري با اش�اره به 
پاسخ زينب سليماني به تك تك دلنوشته هايي كه براي 
»پويش نامه به سردار آس�ماني« نوشته شده بود، گفت: 
اين پاس�خ جايزه اي عاطف�ي و معنوي به ك�ودكان بود. 
به گزارش مهر، عباس محمدي با بیان اين مطلب كه حوزه 
هنري كودك و نوجوان با توجه به عالقه وافر همه مردم ايران 
به شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني و برگزاري پويش نامه 
به سردار آس��ماني، واكنش بهنگام در گروه سني كودك و 
نوجوان داشت، گفت: در اين پويش در بحث انتخاب داوران، 
انتخاب عاطفي ويژه اي داشتیم و آن حضور زينب سلیماني 
دختر شهید حاج قاس��م بود. او همه آثار را مطالعه كرد و به 

همه آنها پاسخ هم داد. 
محمدي اضافه كرد: ما پیشنهاد داديم كه همه اين دلنوشته ها 
و پاس��خ ها در كنار هم و در قالب يك كتاب منتش��ر شود تا 
بچه ها به پاسخ نامه هاي ش��ان دسترسي داشته باشند و اين 

پاسخ جايزه اي عاطفي و معنوي براي آنها باشد. 
مدير آفرينش هاي ادبي حوزه هنري با اشاره به سطح كیفي 
آثار نیز گفت: آثار نسبت به سن بچه ها خیلي خوب بود. اين 
نكته را هم بايد مدنظر قرار دهیم ك��ه آموزش و پرورش در 
بحث نوش��تار و تالش براي مهارت افزايي ن��گارش، تالش 
نمي كند و وقت نمي گ��ذارد اما اين وجود كلی��ت آثار قابل 

توجه بود. 
.......................................................................................................

اهداي درجه يك هنري به بهروز رضوي  
صداي ماندگار و خاطره ساز راديو

مراس�م تجليل و اهداي مدرك درجه يك هنري كشور 
به بهروز رضوي نويس�نده و گوينده پيشكس�وت راديو 
با حض�ور حمي�د ش�اه آبادي معاون ص�دا برگزار ش�د. 
در اين مراسم شاه آبادي درباره بهروز رضوي گفت: براي راديو 
توفیق است كه امروز يكي از فرزندان خود را تجلیل مي كند، 
در طول 8۰سال راديو، شخصیت ارزش��مندي مانند استاد 
بهروز رضوي را در درون خودش پرورش داده و راديو به وجود 

ايشان افتخار كرده است. 
وي افزود: اگ��ر راديو در عرصه رس��انه، زندگ��ي، آموزش، 
سرگرمي، مهارت و... در كش��ور تاثیرگذار است، به واسطه 

چهره هاي فرهیخته راديو مانند بهروز رضوي است. 
معاون صدا عنوان كرد: واقعیت اين است كه استاد را با صداي 
او مي شناس��یم و جامعه هم با صداي او آشناست. صدا فقط 
ظرفي اس��ت كه دانش، خرد، اديب بودن، تس��لط به شعر و 
ادبیات كهن را در كنار آن دريافت مي كنیم. توانايي، مهارت و 
سواد ويژگي هاي خاصي است كه در استاد وجود دارد و چنین 

شخصیتي در عرصه فرهنگي در كشور تاثیرگذار است. 
در پايان مراسم با حضور شاه آبادي معاون صدا مدرك درجه 

يك هنري كشور تقديم بهروز رضوي شد. 

نويد پارسا     ديده بان

      محمدصادق عابديني
آمارهاي رسمي صداوس�يما از ميزان تماشاي 
س�ريال هاي ماه رمضان سال 99 نشان مي دهد 
مخاطب�ان مجموعه هاي ماه رمضان نس�بت به 
سال هاي گذش�ته با افت چش�مگيري روبه رو 
بوده اس�ت. دو تن از كارگردانان س�ريال هاي 
خاطره انگي�ز رمض�ان در س�ال هاي گذش�ته، 
در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« مي گوين�د انتخاب 
اش�تباه عوامل، كمب�ود بودج�ه و انتخاب هاي 
نادرس�ت از جمل�ه دالي�ل كاه�ش مي�زان 
تماش�اي س�ريال هاي ماه رمضاني بوده است. 
به اعتقاد اين س�ينماگران وج�ود رقيب جدي 
به نام فضاي مج�ازي و ش�بكه هاي ماهواره اي 
ني�ز از ديگر م�واردي اس�ت كه باع�ث كاهش 
بينندگان مجموعه هاي ماه رمضان شده است. 
سال 1385، شبكه3س��یما س��ريال »زير زمین« 
را پخ��ش كرد، اين س��ريال ب��ا 82درص��د بیننده 
پرمخاطب ترين س��ريال شد. ش��بكه يك سیما با 
س��ريال »صاحبدالن« توانست با نزديك 76 درصد 
بیننده در رتبه دوم بیش��ترين میزان مخاطب قرار 
گیرد. سال 1399 اما سريال »زير خاكي« شبكه يك 
سیما 51 درصد مخاطب و مجموعه »سرباز« شبكه3، 
29 درصد بیننده داشت. اختالف فاحش میان آمار 
بینندگان س��ريال هاي م��اه رمضان در س��ال هاي 
گذشته و امسال، نیازمند آسیب شناسي است چراكه 
وضعیت پخش سريال ها و حتي زمان پخش آنها  و 
ش��رايط معنوي ماه رمضان در همه سال ها تقريبا 
برابر است. »جوان« براي تحلیل چرايي اين اتفاق، 
نظرات محمدحس��ین لطیفي كارگردان مجموعه 
»صاحبدالن« و علیرضا افخمي كارگردان س��ريال 

»زيرزمین« را جويا شده است. 
   انتخاب هاي نادرست صداوسيما

لطیفي با بیان اينك��ه سريال س��ازي تلويزيوني و 
فیلمسازي در س��ینما داراي استانداردهايي است 
كه در س��ینماي ايران رعايت نمي شود، مي گويد: 
»رس��یدن به اس��تانداردهای تولید فیلم و سريال 
چندان سخت نیست، اما هر سال مي بینیم كه اين 
اتفاق رخ نمي دهد. وقتي تولید اس��تاندارد وجود 
نداشته باش��د، كار خوبي تولید نمي ش��ود.« اين 
فیلمساز در بیان اينكه چه اس��تانداردهايي براي 
ساخت س��ريال هاي تلويزيوني بايد در نظر گرفته 
شود كه ديگر ش��اهد بي رغبتي مردم به تلويزيون 
نباشیم، توضیح مي دهد: »مهم ترين عامل انتخاب 

يك تهیه كننده خوب است. تهیه كننده خوب، ژانر 
را مي شناسد، مي تواند نويسنده و كارگردان خوب 
براي كار انتخ��اب كند. اين تهیه كننده اس��ت كه 
تیم عوامل را مي چیند و اگر كارش را خوب انجام 
دهد كار خوبي خواهد شد.« كارگردان صاحبدالن 
ادامه مي دهد: »وقتي مديران تلويزيون تهیه كننده 
خوبي انتخاب نمي كنند و كار دس��ت افراد دست 
دوم مي افتد، ش��اهد تولیدات ضعیف خواهیم بود. 
لطیفي در پاسخ به اين سؤال كه چرا كارگرداناني 
كه زماني براي ماه رمضان سريال هاي خاطره انگیز 
تولید كرده اند، كم كار ش��ده اند؟ مي گويد: »شايد 
دلیل مهم آن به نارضايتي بازمي گردد؛ نارضايتي ای 
كه لزوماً از بدقولي هاي مالي نیست و به خاطر نبود 
حس احترام و اعتماد به وجود مي آيد.« كارگردان 
سريال »دودكش«، مي گويد: »تا زماني كه احترام 
و اعتماد به فیلمساز به وجود نیايد، هر سال شاهد 

تولیدات ضعیف تری خواهیم بود.«
   3 عامل شكست 

علیرضا افخمي كه با سريال »زير زمین« يكي از 
پربیننده ترين سريال هاي مناسبتي ماه رمضان 
را براي تلويزيون س��اخته است، با تأكید بر اينكه 
با حرف لطیفي ك��ه نبود تهیه كنن��ده خوب به 
س��ريال ها ضرر مي زند، موافق است، سه عامل را 
در افت میزان مخاطب بینندگان سريال هاي ماه 
رمضان، دخیل مي داند، اين فیلمس��از مي گويد: 
»انتخاب عوامل خ��وب، مهم تري��ن دلیل براي 
ساخت سريال خوب است، تهیه كننده است كه 
از مرحله فیلمنامه تا انتخاب عوامل دخالت دارد 
و اگر قوه تشخیص خوبي نداشته باشد، كار خوبي 
تولید نمي شود.« كارگردان سريال »پنج كیلومتر 
تا بهشت«، دومین عامل را مسئله بودجه مي داند 
و بی��ان مي كند: »تلويزيون دچار مس��ئله جدي 
به نام بودجه اس��ت و انتخاب ه��اي تهیه كننده 
براي عوامل اصلي س��اخت سريال يعني انتخاب 

كارگردان و نويسنده، به بودجه كار بستگي دارد. 
بودجه ارتباط مس��تقیمي با كیفی��ت كار دارد، 
وقتي افراد درجه يك انتخاب نش��وند، محصول 
درجه يكي نیز تولید نمي شود.« افخمي سومین 
عامل را وج��ود رقیب مي دان��د و تأكید مي كند: 
»در سال هاي گذش��ته كه سريال هاي مناسبتي 
بسیار پربیننده بود، وجود عوامل رقیب از جمله 
اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي به پررنگي اكنون 
نبود، فضاي رقابتي كه با حضور اينترنت و ماهواره 
به وجود آمده كار را براي تلويزيون سخت كرده 
است و حتي اگر در تلويزيون سريالي به كیفیت 
كارهاي قديمي ساخته شود، ديگر مانند گذشته 

با استقبال روبه رو نمي شود.«
  كار سفارشي به تلويزيون لطمه مي زند

افخمي در پاس��خ به اين س��ؤال »جوان« كه چرا با 
وجود حمايت مالي يك اسپانسر از سريال »سرباز« 
و نداشتن مشكل مالي، اين سريال با مخاطب پايین 
و انتقادات باال مواجه شد، پاس��خ مي دهد: »درباره 
سريال سرباز مسئله نداشتن پول نبود، اينكه اسپانسر 
براي تولید س��ريال پول مي دهد، قاعدتاً انتظاراتي 
براي س��اخت و محتوا دارد كه تلويزي��ون ملزم به 
رعايت آنهاس��ت، اين الزامات باعث مي ش��ود كه از 
جذابیت كار كاسته شود.« وي مي افزايد: »من هم 
در زمان ساخت سريال »پرستاران« كه اسپانسرش 
وزارت بهداشت بود با چنین مشكلي روبه رو بودم، به 
هر حال انتظارات حامي مالي س��ريال كه به عنوان 
س��رمايه گذار ورود پیدا كرده باعث تغییراتي در اثر 
مي شود كه از میزان مخاطب آن مي كاهد.« افخمي 
تأكی��د مي كن��د: »تلويزيون بايد س��عي كند براي 
ساخت سريال سراغ اسپانسر از بیرون سازمان نرود، 
به خصوص براي سريال هاي ماه رمضان كه مردم آن 
را دنبال مي كنند. وقتي سرمايه گذار بیروني بیايد، 
نتیجه كار شايد براي اهداف سرمايه گذار مثل ديده 
شدن و مطرح كردن خود، مطلوب باشد، ولي قطعاً 

مردم از آن استقبال نمي كنند.« 
   آنتن پركني به محبوبيت تلويزيون

لطمه مي زند!
كارگردان »او يك فرش��ته بود« معتقد است: يكي 
از اش��تباه هاي تلويزيون اين اس��ت كه مي خواهد  
آنتن پُر  كن��د و كار را با پول س��رمايه گذار بیروني 
يا با كمترين هزينه بس��ازد، در حالي ك��ه بايد به 
باكس سريال هاي ماه رمضان به عنوان يك باكس 
ارزشمند نگاه كند. اين زمان ويژه اي است كه مردم 
پاي تلويزيون نشس��ته اند و انتظار آغاز س��ريال ها 
را مي كش��ند. افخمي مي گويد: زماني كه سريال 
»زيرزمین« پخش ش��د، میرباقري معاون س��یما 
به من گفت: »س��ريال 86 درصد بینن��ده دارد و از 
نظر س��ازمان هر برنامه اي باالي 8۰ درصد بیننده 
دارد به آن معناس��ت كه همه مردم به تماشاي آن 
نشسته اند« و آن درصدي كه نديده اند معموالً اصال 
تلويزيون ندارند اما اكنون شرايط تغییر كرده است، 
ديگر نمي شود انتظار داش��ت برنامه اي 9۰ درصد 
بیننده داشته باشد، در شرايط فعلي سريالي كه بین 
6۰ تا 7۰ درصد بیننده داشته باشد، موفق است.« 

همان طور كه اين دو سريال ساز مطرح كردند، يكي 
از داليل شكست سريال هاي سال جاري مي تواند در 
انتخاب هاي اشتباه تلويزيون ديده شود؛ انتخاب هايي 

كه بايد براي ماه هاي پیش رو تصحیح شود.

آسيب شناسي سريال هاي ماه رمضان در گفت وگوي »جوان« با 2 سريال ساز باسابقه

 انتخاب هاي نادرست تلويزيون 
عامل كاهش مخاطب رمضانی بود

 لطيفي: مهم ترين عامل خلق يك سريال خوب انتخاب يك تهيه كننده خوب است. تهيه كننده خوب 
ژانر را مي شناسد و مي تواند نويسنده و كارگردان خوب براي كار انتخاب كند

افخمی:تلويزي��ون باي��د س��عي 
كند براي س��اخت س��ريال سراغ 
اسپانسر از بيرون سازمان نرود، به 
خصوص سريال هاي ماه رمضان 
ك��ه م��ردم آن را دنب��ال مي كنند

مسعود فراستي: 
»خانه پدري« براي امثال پدر رومينا 

ساخته نشد كه عبرت بگيرند
م�ن مش�كلي ب�ا ط�رح هي�چ موض�وع و تم�ي در س�ينما ن�دارم. 
خيان�ت، جناي�ت ي�ا ه�ر موض�وع ملته�ب اجتماع�ي، سياس�ي 
ي�ا ف�ردي ديگ�ر ام�ا مه�م، »چگونگ�ي« و پرداخ�ت آن اس�ت.

مسعود فراستي بار ديگر با دفاع از نقدش نسبت به فیلم خانه پدري نوشت: 
اول بگويم: همچنان كه بارها گفته ام من مش��كلي با طرح هیچ موضوع و تمي در 
سینما ندارم: خیانت، جنايت يا هر موضوع ملتهب اجتماعي، سیاسي يا فردي ديگر. 
مهم، از نظر من »چگونگي« و پرداخت آن است؛ نوع پرسش از موضوع و نوع نسبتي 
كه با آن برقرار مي كنیم. اين نسبت است كه نشان مي دهد موضوع ملتهب برايمان 

دستاويز فولك فروشي و وطن فروشي است يا موضوع برايمان »مسئله« است.
وی ادامه داد: گفته ام كه خانه پدري، فیلم بدي است و ضدملي، با يك موضوع مهم 
اجتماعي. فیلمساز ما خوشبختانه برخالف قبادي و مخملباف كه به خاطر جايزه هاي 
جهاني، همه چیز را به فروش مي گذارند- خود، سرزمین و...- ناخواسته و شتاب زده 
چنین فیلمي را ساخته. مستقل از تكنیك ضعیف و ناتوان فیلم، فیلمنامه نیز بسیار 
سطحي و ولنگار است. به هیچ آدمي رسیده نشده و همه يا تیپ اند يا ماقبل آن. بدتر 
از همه شخصیت پردازي پدر است و تعمیم جنايت او به چندين نسل بعدي و اين 
برخالف نظر فیلمساز »نیشتر زدن و هشدار دادن« هم نیست بلكه ارائه تصويري 
مخدوش و تاريك از ايران است و متأسفانه با توقیف هاي پي درپي مانع از بحث جدي 
درباره آن شدند. خانه پدري »حقانیت« ندارد. وقتي فیلم يا اثري حقانیت مي يابد 
كه پرداخت- و بیان- درست باشد. حق و حقانیت داشتن، يعني مسئله داشتن- و 

دردمند بودن- و اندازه نگه داشتن. 

    خبر 


