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پيامبر اکرم)ص( می فرمايند:

پرس�تش، هفت بخش است و 

برترين بخ�ش آن، طلب روزِى 

حالل است. 

»گزيده تحف العقول«

کارگ�ردان »آق�اي رئيس جمه�ور« می گوي�د: قبل ه�ا 
فيل�م مي س�اختيم و توقي�ف مي ش�د ام�ا ح�اال »قص�د 
س�اخت فيلم« را ه�م توقيف مي کنن�د! من دقيق�ًا به همين 
دلي�ل احض�ار ش�دم، اي�ن در حالي اس�ت ک�ه هن�وز حتي 
فيلمنام�ه ه�م ن�دارم و اي�ن از عجاي�ب دولت فعلي اس�ت. 
ابوالقاسم طالبي كارگردان سینما با بیان اينكه با شكايت نهاد رياست 
جمهوري و به اتهام تهمت و تشويش افكار عمومي به دادگاه احضار 
شده اس��ت، درباره داليل صدور اين احضاريه توضیحاتي ارائه كرد. 
ابوالقاس��م طالبي كارگردان آث��اري همچون »يتیم خان��ه ايران« و 
»قالده هاي طال« س��ال 9۷ عنوان كرده بود كه قصد ساخت فیلمي 
درباره حسن روحاني و روايت يك مالقات در سال 65 را دارد. حاال و 
پس از نزديك به دو سال گويا هنوز حاشیه هاي آن توئیت ادامه دارد. 
طالبي كه سه شنبه همین هفته و از طريق انتشار پستي در توئیتر خبر 
از احضار خود به  دادگاه داده بود، در گفت وگو با مهر ضمن تأيید ارتباط 
اين احضاريه با توئیتش در سال 9۷، درباره جزئیات اين شكايت گفت: 
چند روز پیش بود كه به دادگاه احضار ش��دم. ب��راي اينكه جزئیات 
اين احضارنامه را بگويم ابتدا اجازه دهید نقلي را تعريف كنم، روزي 
شخصي گفت مي خواهم شعري در وصف سلطان بگويم. همان زمان 
اديبان چاپلوس، دور شاه گرد آمدند و شروع به تعريف از شعر نگفته 
و تمجید سجع و قافیه كردند، برخي ديگر از چاپلوسان و داروغه هم 
شروع به تفسیر شعر از جهت محتوا كردند و از شاعر خواستند درباره 
شعر نگفته اش توضیح بدهد و سرانجام هم او را محكوم كردند، چون 
فكر مي كردند آن موضوع در ذهنش است! اين دقیقاً وصف حال من 
است. وي با ابراز تعجب نسبت به صدور اين احضاريه ادامه داد: هنوز 

نمي دانم چرا بايد درباره فیلمي كه نساخته ام پاسخ بدهم! چرا تفتیش 
عقايد مي كنند؟ مگر عصر تفتیش عقايد به پايان نرسیده است؟ من 
گفتم در نظر دارم فیلمي بسازم، ولي هنوز كه آن را نساخته ام، البته به 
نظر مي رسد در اين میان عده اي چاپلوسي هم مي كنند. قبل ها فیلم 
مي ساختیم و توقیف مي شد اما حاال »قصد ساخت فیلم« را هم توقیف 
مي كنند! من دقیقاً به همین دلیل احضار شدم، اين در حالي است كه 

هنوز حتي فیلمنامه هم ندارم و اين از عجايب دولت فعلي است. 
وي در توضیح آخري��ن وضعیت اين طرح ش��كايت گفت: پس از 
احضار و بعد از گفت وگوي اولیه، قرار شد دوباره من را فرا بخوانند. 
جرم من تنها اين بود كه گفته بودم در نظر دارم فیلمي بسازم، البته 
به نظرم عده اي دور رئیس جمهور هستند و به او مي گويند به ساحت 
مقدس حضرت عالي جسارت شده و به همین دلیل شكايت بازي راه 
مي اندازند. من براي كاري كه نكرده ام، متني كه ننوشته ام و فیلمي 
كه نساخته ام و به خاطر چیزي كه تنها در ذهنم بوده، احضار شده ام. 

اين »تفتیش عقايد« به معناي واقعي كلمه است. 

روايت ابوالقاسم طالبي از شكايت رئيس جمهور

به خاطر فيلمي که هنوز نساخته ام با قيد وثيقه آزادم!

پيشنهاد ايجاد »سينما روباز«
م�دير سينم�اش��ه��ر

ايج��اد     سینما  پيش�نه�اد  از 
سينم�ا روب�از به س�ازم�ان س�ينم�اي�ي خب�ر داد. 
هاشم میرزاخاني گفت: ما پیش��نهاد راه اندازي سالن هاي 
روباز سینمايي را براي ايام تابس��تان با سازمان سینمايي 
مطرح كرديم؛ طرحي مانند سینماماشین كه البته چندان 
براي مردم جذابیت نداش��ت ام��ا به هرح��ال در نوع خود 
حركتي است. به نظر من با سینماي روباز مي توانیم حداقل 

در تابستان يك گام مثبت برداريم. 
میرزاخاني درباره برخي نظرسنجي ها مبني بر اينكه حتي 
اگر سینماها بازگشايي شوند مردم استقبال نخواهند كرد، 

گفت: اگر قرار است يك سال بنشینیم قطعاً اتفاقات عجیب 
و غريبي هم در حوزه اقتصادمان رخ خواهد داد. به هر حال 
هنر با اقتصاد تنیده در هم اس��ت، اگر اكنون پول آثاري كه 
ساخته ش��ده برنگردد، قطعاً آن تهیه كننده نمي تواند اثر 
بعدي اش را ش��روع و تولید كند، از آن طرف س��ینماداري 
كه پرسنل چش��مگیري دارد دچار بحران جدي مي شود. 
تمامي فعالیت هايي كه در اطراف مي بینیم، خطرشان بیش 
از سالن هاي سینمايي اس��ت. در حال حاضر مي بینیم كه 
مساجد و زيارتگاه ها هم با رعايت نكات بهداشتي بازگشايي 
شده اند. همچنین ما دو فصل اصلي اكران را كه شامل اكران 

نوروز و عید فطر بود از دست داده ايم. 

چه کسي بازيگر »سنجرخان« مي شود؟

شروع تصويربرداري مجموعه »سنجرخان« از پاييز

از  »س�نجرخان«  تلويزيون�ي  مجموع�ه  تهيه کنن�ده 
ش�روع تصويرب�رداري و انتخ�اب بازيگ�ران و عوام�ل 
تولي�د خب�ر داد و گف�ت: دنب�ال اي�ن هس�تيم ک�ه اگ�ر 
مش�كلي پي�ش نياي�د و مراح�ل پيش تولي�د و تولي�د 
خوب پي�ش برود، به�ار ۱۴۰۰، »س�نجرخان« آماده ش�ود. 
حس��ین جاللي تهیه كننده مجموعه تلويزيوني س��نجرخان به 
تسنیم گفت: اين س��ريال تلويزيوني در 26 قسمت 40دقیقه اي 
طراحي شده و سه تا چهار ماه پیش تولیدش طول خواهد كشید. 
ان ش��اءاهلل بتوانیم از پايیز مراحل تولید را آغاز كنیم چراكه هم 
زمستان و بهار داريم و طوري طراحي كرده ايم كه براساس تقويم 
پیش برويم و مشكلي پیش نیايد بهار 1400 كار تمام می شود. او 
درباره انتخاب بازيگران عنوان كرد: هنوز به قطعیت نرسیده ايم اما 
امكان دارد براي نقش »سنجرخان« از بازيگر بومي استفاده كنیم، 
همچون در واقعیت كه »س��نجرخان« شخصیت گمنامي بود از 
بازيگران گمناِم كاربلد اس��تفاده كنیم. روزهاي آينده تست زني 

آغاز مي شود تا به بازيگران اين سريال برسیم. بازيگران حرفه اي 
شناخته شده هم مدنظر داريم كه ش��ايد انگشت شمار در پروژه 

استفاده كنیم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه پیش بیني براي پخش داريد، گفت: 
در كار تاريخي همه  چیز به آماده ش��دن مقدمات كار، عوامل و 
بازيگراني برمي گردد كه به توافق مي رس��یم، از طرفي بس��تگي 
به وقفه و هر نوع اتفاق غیرقابل پیش بیني دارد، البته ما س��عي 
مي كنیم تا حدودي همزمان با تصويرب��رداري تدوين را نیز آغاز 
كنیم. جاللي با اش��اره ب��ه ويژگي هاي اين س��ريال تلويزيوني، 
خاطرنشان كرد: اس��تفاده از لوكیشن بكر كردستان، موسیقي و 
بازيگران كردي و خود سوژه تاريخ كردستان از ويژگي هاي سريال 
»سنجرخان« به شمار مي رود. ان ش��اءاهلل از يكي دو هفته آينده 
محمدحسین لطیفي كارگردان س��ريال در محل لوكیشن هاي 
»سنجرخان« مستقر خواهد ش��د، البته كه االن گروه ايشان در 
حال آماده كردن مقدمات كارن��د. تیم كارگرداني روي فیلمنامه 
سیدضیاء الدين دري كه در 26 قسمت نوشته شده، كار مي كنند. 
سنجرخان وزيري، مشهور به سردار اكرم، در زماني كه روس ها 
مناطق مختلف ايران از جمله كردس��تان را اشغال كرده بودند، 
با آگاه��ي از عمق بحران و فش��ارهاي زياد اش��غالگران، ابتدا با 
فرستادن نامه هايي به حاكم سنندج و كسب اجازه، درخواست 
اذن جنگ كرد و بعد از ناامید شدن از حمايت آنها، در آغاز كار، 
به جنگ با قشون انگلستان برخاست و با شكست انگلیسي ها، راه 
جنگ با روس ها براي او هموارتر شد. او با اتكا به نیروهاي مردمي 

روستاهاي اطراف سنندج، راهي میدان نبرد با روس ها شد.

بي تدبيري اى که صداي ايران و مقاومت را در منطقه قطع کرد
2 شبكه ايراني به خاطر نپرداختن بدهي خدمات ماهواره اي قطع شد

    محمدصادق عابديني
پخ�ش تصاوي�ر ش�بكه هاي ايران�ي الكوث�ر و 
زبان( از ماهواره ه�اي »يوت�ل س�ت« و  س�حر)اردو 
»پاك س�ت« به دليل نپرداختن بدهي، متوقف ش�د 
و ممكن اس�ت به زودي ديگر شبكه هاي برون مرزي 
جمهوري اسالمي نيز به همين مش�كل دچار شوند. 
تخصیص نیافتن بودجه ارزي صداوسیما از سوي دولت 
باعث ش��د تا دو ش��بكه مهم منطقه اي صداوس��یما از 
روي ماهواره حذف ش��وند. ش��بكه »الكوث��ر« و كانال 
24س��اعته اردوزبان شبكه »س��حر«، متعلق به معاونت 
برون مرزي صداوسیما به خاطر انباشت بدهي هاي مالي 
به شركت هاي ارائه كننده خدمات ماهواره اي، از روي دو 

ماهواره »يوتل ست« و »پاك ست« حذف شدند. 
در روزهايي كه اعتراضات به نژادپرستي و نظام حاكم در 
امريكا به اوج خود رسیده است و لزوم فعالیت رسانه اي 
بیش از هر زمان ديگر به چشم مي آيد، قطع شدن پخش 
دو شبكه مهم ايراني باعث شد تا توان رسانه اي جمهوري 
اسالمي در نبرد رسانه اي دچار نقص شود؛ موضوعي كه 
كارشناس��ان رسانه نسبت به آن هش��دار داده اند. امیر 
دبیري مهر، كارشناس رس��انه در گفت وگو با »آنا« به 
اهمیت حضور شبكه هاي برون مرزي و تاثیر بین المللي 
آنها اشاره مي كند و مي گويد: »شبكه هاي برون مرزي 
بازتاب دهنده واقعیات، تحوالت و دستاوردهاي اسالم 

سیاس��ي در منطقه خاورمیانه و جمهوري اسالمي در 
داخل و در خارج از كشور هستند. با توجه به جريانات 
حاكم رس��انه اي در دنیا كه اصل فعالیت را بر سانسور، 
ناديده گرفتن و تحريف اين دس��تاوردها بنا نهاده اند، 
رس��انه هاي برون مرزي نقش مهم و منحصر به فردي را 
در ارائه چهره واقعي از اس��الم و انقالب و خنثي كردن 

توطئه دشمنان دارند.« 
مراد عنادي كارشناس مسائل سیاس��ي نیز در گفت و گو 
با »تسنیم« با اشاره به اينكه ش��بكه هاي برون مرزي ابزار 
قدرت نرم جمهوري اس��المي هس��تند، تأكی��د مي كند: 
»شبكه هاي برون مرزي نبايد درگیر گروكشي هاي داخلي 
و سیاسي شوند. اين ش��بكه ها بايد در اولويت قرار گیرند 
و نگاه و توجه ب��ه آنها در چارچوب منافع ملي باش��د. بايد 
رسانه هاي برون مرزي جمهوري اسالمي را از سیاسي بازي ها 

و گروكشي هاي جناحي مصون داشت.« 
برخي از رس��انه ها، موضوع درخواس��ت دولت براي در 
اختیار گرفت��ن فركانس هاي مخابرات��ي ۷00 و 800 
مگاهرتز كه در اختیار صداوسیماست و مخالفت رسانه 
ملي با واگذاري آنها به دولت را عاملي براي گروكش��ي 
دولت و نگرداخت��ن بودجه ارزي به صداوس��یما براي 
پرداخت هزينه های ماه��واره اي اع��الم كرده اند. اين 
موضوع مي توان��د فعالیت ديگر ش��بكه هاي ايراني در 

فضاي بین المللي را مختل و حتي از كار بیندازد.

نمايشنامه زندگي حضرت امام خميني)ره( 
به زير چاپ رفت

ک�وروش زارع�ي مدي�ر مرک�ز هنره�اي نمايش�ي 
ح�وزه هن�ري از اتم�ام ن�گارش نمايش�نامه »در 
مجل�س تش�رف ته�ران« ک�ه بازت�اب فرازهاي�ي 
از زندگ�ي حضرت ام�ام خميني)ره( اس�ت، خب�ر داد. 
حدود دو سال پیش- نیمه دوم س��ال 139۷- بعد از ديدار 
حجت االسالم والمسلمین سیدحس��ن خمیني با كوروش 
زارعي مدير مركز هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري و جمعي 
از فع��االن تئات��ر اين س��ازمان، خب��ر از پیش��نهاد نگارش 
نمايشنامه اي مستند، دراماتیك و فاخر بر اساس فرازهايي 

از زندگي حضرت امام خمیني)ره( به میان آمد. 
در فاصله كوتاهي، كوروش زارعي با انتخاب ايوب آقاخاني به 
عنوان سرپرست تیم نگارشي اين اثر نمايشي، كار پژوهشي 
و تحقیقاتي در حوزه تولید اين نمايشنامه را در دستور كار 

قرار داد. 
حال خبر رسیده است كه طي 10روز گذشته اين نمايشنامه 
با پشت سر گذاشتن مراحل پژوهشي، نگارشي و بازنويسي 
نهايي و همچنین ثبت نظر كارشناسان خبره اين امر و برخي 
از نكته نظرات حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمیني 
مراحل تدوين نهايي خود را پشت سر گذاشته و براي چاپ به 

انتشارات سوره مهر سپرده شده است. 
.......................................................................................................
»چرنوبيل« نامزد ۱۴ جايزه بفتا شد 

ميني سريال »چرنوبيل« با نامزدي در ۱۴شاخه از جوايز 
آکادمي هنرهاي فيلم و تلويزيون بريتانيا، پيش�تاز اين 

جوايز نام گرفت. 
جوايز تلويزيوني بفتا كه امسال مراسم اعطاي جوايز خود را 
به سبب بحران جهاني شیوع ويروس كرونا به صورت مجازي 
برگزار خواهد كرد، فهرست نامزدهاي شاخه هاي مختلف را 
در حالي اعالم كرد كه میني س��ريال »چرنوبیل« محصول 
شبكه »آچ بي او« در 14شاخه از جمله بهترين میني سريال، 
كارگردان��ي، تدوين، چهره پ��ردازي، موس��یقي متن، تیم 
بازيگران، جلوه ه��اي ويژه، نويس��ندگي، همچنین بهترين 
بازيگر اصلي مرد )جارد هريس( و بهترين بازيگر مرد نقش 

مكمل )استالن اسكارزگارد( نامزد كسب جايزه است.
.......................................................................................................

 اجراي طرح »هواي حرم« 
در ايام رحلت حضرت عبدالعظيم)ع(

طرح فرهنگي رس�انه اي »ه�واي ح�رم« در ايام رحلت 
حض�رت عبدالعظي�م حس�ني)ع( برگ�زار مي ش�ود. 
در اين طرح كه به مناسبت فرارس��یدن ايام رحلت محدث 
علیم حضرت س��یدالكريم )ع( برپا مي ش��ود، عالقه مندان 
مي توانند عكس، فیلم و دلگويه خود را از حال و هواي حضور 
در حرم مطه��ر حض��رت عبدالعظیم حس��ني )ع( تا پايان 
خرداد ماه به ش��ماره ش��بكه هاي اجتماعي آستان مقدس، 
»0991591۷100« در پیام رس��ان واتس آپ ارسال كنند. 
گفتني است به ش��ركت كنندگان در اين طرح به قید قرعه 

هداياي متبركي اهدا مي شود. 
.......................................................................................................

گزارش »آب و هواي ضدنژادپرستي« 
ديويد لينچ

بع�د از بازيگ�ران هالي�وود اي�ن ب�ار ديوي�د لين�چ از 
اعتراض�ات اي�ن روزه�اي  امري�كا حماي�ت ک�رد. 
به گزارش تس��نیم، بعد از واكنش هاي متع��دد بازيگران و 
كارگردانان هالیوود درباره اعتراضات اخیر، فعالیت  مجازي 

برخي از آنان در اين باره بیشتر شده است. 
ديويد لینچ كارگردان صاحب س��بك هالی��وودي و صاحب 
فیلم هايي مانند »مرد فیل نما« و »بلوار مالهلند« با انتش��ار 
ويدئويي از اعتراضات اخیر و اهمیت جان س��یاهان حمايت 
كرده اس��ت. به گفته برخي از رس��انه ها هر چن��د لینچ در 
فیلم هايش به مس��ائل نژادي ارجاع زيادي نمي دهد، اما به 
اعتقاد منتقدان او در گذشته بارها برترپنداري سفید پوستان 
را به چالش كشیده است. »والچر« در سال 201۷ نوشت كه 
لینچ در آثارش »سفیدپوس��ت بودن را سرچشمه  شرارت« 

نشان مي دهد.

هادي عسگري     ديده بان

   جواد محرمي
اخيراً درباره مجموعه عموپورنگ نوشتيم 
که داريوش فرضيايي در رويكردي عجيب 
پس از آنكه سال ها با بلند کردن دو دست 
پايان برنامه اش را اختصاص به دعاي دسته 
جمعي با ک�ودکان م�ي داد و رک�ن اصلي 
دعاخواني اش دع�اي »اللهم عجل لوليك 
الفرج« بود، مدت هاس�ت اين بخ�ش را از 
برنامه اش حذف کرده و رنگ و بوي برنامه را 
به سمتي برده که خدا و معنويت به طور کلي 
حذف شده اند اما اي کاش اين عقب نشيني 
معن�وي ب�ه همي�ن ج�ا خت�م مي ش�د. 
ظاه��راً برنام��ه عموپورن��گ هر ق��در جلوتر 
مي  رود به ش��كلي ناگزير بیش از پیش تن به 
سكوالريسم و اومانیسم پنهان و پیدا مي دهد و 
اين تن دادن را بايد مانند بسیاري از برنامه هاي 
پربیننده س��یما به انفعال در برابر اسپانسرها 

مربوط دانست.
 تقريباً هیچ برنامه پربیننده اي در سیما نیست 
كه پس از مدتي به طور خودخواس��ته همه 
جنبه هاي ديني و معنوي در آن مفقود شوند. 
اگر همین دو ماه پیش درباره كمرنگ شدن 
نقاط مثبت سريال »پايتخت« مرثیه خواني 
مي كرديم كه در آن موضوعاتي چون تكريم 
پدر)عموپنجعل��ي( نماز خواندن و مس��جد 
رفتن و گلدس��ته مس��جد )نماد معنويت( و 
انتقال آن پش��ت كامی��ون جاي خ��ود را به 
نماده��ا و رفتارهايي چون خوش��گذراني در 
تركیه و بي احترامي به پ��درو مادر و مصرف 
گرايي و بي بندوب��اري مي داد و گرايش��اتي 
از اين دس��ت به ش��كلي عجیب و تدريجي و 
در مقابل چش��م مديران غافل سیما پررنگ 
مي شد، اگر همین يك ماه پیش نوشتیم كه 
يكي از پربیننده ترين برنامه هاي سیما كه به 
طور مستقیم با معنويت گره خورده بود، آنقدر 
تحت آم��اج مغرضانه برخي رس��انه ها با اين 
گزاره قرار گرفت كه احسان علیخاني مردم را 
به گريه وامي دارد! تا جايي كه خود علیخاني 
هم باورش ش��د يك جاي كارش ايراد دارد و 
از ادامه تولید برنام��ه اي بي نظیر و موفق كه 
اتفاقاً فیك هم نبود و ناشي از خالقیت ايراني 
تولید مي شد، دست كش��ید و ما اين رويكرد 
را غفلت زا و خس��ران آفرين مي دانستیم، در 
واقع قصد داشتیم نسبت به ادامه اين روند به 

مديران سیما هشدار بدهیم. 
از اين نمونه ه��اي تحلیل رفت��ه و آفت زده 
در میان برنامه هاي پربیننده س��یما باز هم 
مي توان مثال زد. برنام��ه عموپورنگ يكي از 
آنهاس��ت كه بايد براي معصومیت از دست 

رفته آن گريست. 
   کاراکترهاي نااهل »بچه محل« 

نام مجموعه جديد عموپورنگ »بچه محل« 
است و جالب است كه در يكي از قسمت هاي 
اخیر س��اكنان محل دور هم جمع مي شوند 
تا براي تاس��یس مكان يا بنايي تازه در محله 
نیازسنجي و هم انديشي كنند و هر يك از اعضا 
پیشنهادي مي دهد؛ يكي عنوان مي كند كه 
مركز فرهنگي تاسیس شود، يكي ديگر جايي 
براي تفري��ح اما دريغ از يك پیش��نهاد براي 
ساخت مسجد، البته بي مسجدي محله تقريباً 
در همه مجموعه هاي پیشین نیز بروز و ظهور 
داشت و موضوع تازه اي نیست؛ معلوم نیست 
چرا عوامل برنامه و مديران ش��بكه2 س��یما 
اينقدر روي تهي ب��ودن برنامه هاي كودك از 
معنويت دست كم به شكل غیرمستقیم اصرار 
دارند اما موضوع وقتي نگران كننده مي شود 
كه اين غفلت به جايي مي رسد كه به تدريج 
شاهديم سكوالريسم تنها آسیب برنامه هايي 
از اين دست نیست و ردپاي پررنگ اومانیسم 
و ارجاعات همجنس بازان��ه نیز به برنامه هاي 
پربیننده كودكانه اي چون مجموعه بچه محل 

باز شده است. 
 در برنام��ه بچه مح��ل كاراكترهاي جديدي 
اضافه ش��ده اند كه حضور آنها عجیب به نظر 
مي رس��د. ي��ك عروسك س��از در فضايي كه 
قطعه هاي مختلف بدن انسان روي طبقه هاي 
كارگاهش به چش��م مي خورد با عروس��كي 
كه خود او را س��اخته به نام »سرباال« حضور 
دارد؛ دلقك��ي كه زيرش��كمش برجس��تگي 

بي حیاگونه اي دارد. 
»س��رباال«  در رفتار و گفت��ار و صورت بندي 
ظاهري تداعي كنن��ده فردي دوجنس��یتي 
اس��ت كه برخي مواقع با عقب زدن موهايش 
نقش��ي زنانه ايفا مي كند و برخي مواقع براي 
ايفاكردن نق��ش پدر رفتاره��اي مردانه بروز 
مي دهد؛ عروس��كی كه به خالقش می گويد 

بامان )پدر و مادر(.
 چگون��ه ممكن اس��ت اين دره��م تنیدگي 
جنسیتي كه بي ترديد با رنگ آمیزي دلقك وار 
يادآور نمادگرايي همجنس بازان است از چشم 
ناظران پخش و مديران سیما دور مانده باشد. 
در خوشبینانه ترين نگاه مي توان گفت كه باز 
هم به دلیل پربیننده بودن، دست هاي پنهاني 
كه ريشه در تجارت و س��رمايه دارند، كنترل 
محتواي بچه محل را به دس��ت گرفته اند. اگر 
رده سني بزرگس��ال س��ريال پايتخت براي 
بداخالقي هاي زائدالوصف آن بهانه و توجیه به 
دست مديران مي داد اما اينجا با حساس ترين 
س��ن طرفیم. طبق يافته هاي مح��رز علمي 
شخصیت كودك از طريق دريافت داده هايي 
كه بیش از هم��ه بر ناخودآگاه ك��ودك تاثیر 

مي گذارد، شكل مي گیرد.
 وقتي سیماي جمهوري اسالمي يا همان رسانه 
ملي به بهانه بي پولي مهم ترين، حساس ترين، 
پربیننده ترين و راهبردي ترين برنامه هايش 
را به دس��ت پنهان س��رمايه و تجارت واگذار 
مي كند، نتیجه اش مي ش��ود جاي��ي كه هم 

اكنون ايستاده ايم. 
    رنگ شناسي وارونه »بچه محل«

حال و ه��واي غیرديني يا ضددين��ي برنامه 
بچه مح��ل حت��ي خ��ود را در نورپ��ردازي و 

رنگ آمیزي صحنه و دكور هم نشان مي دهد.
 اگر در سري اول »محله گل و بلبل« از مسجد 
خبري نبود، دس��ت كم در طراحي صحنه و 
نورپ��ردازي از رنگ هاي ش��اد و رگه هايي كه 
نسبت بیشتري با هنر اسالمي دارند، استفاده 
مي شد و به وضوح مي ش��د رد رنگ هاي آبي 
روشن، سبز روشن و فیروزه اي را حس كرد كه 
در روانشناسي رنگ ها و فلسفه هنر به عنوان 
رنگ هايي كه نسبتي معین با معنويت دارند 
شناخته مي شوند اما هر چه جلوتر مي رويم، 
رنگ ه��ا و نورپردازي ها در آث��ار عموپورنگ 
به س��مت تیرگي مي رون��د و هويت اش��یا و 
 طراحي صحنه نسبت كمتري با سبك زندگي

ايراني- اسالمي پیدا مي كند. 
وقتي يادمان مي آيد كه كمت��ر از يك دهه 
پیش همی��ن برنامه عموپورن��گ با صداي 
امیرمحمد ترانه اي مان��دگار با موضوع امام 
زمان)ع( تولید كرده ب��ود و آنقدر اين ترانه 
خوب تنظیم شده بود كه بر دل و جان همه 
سنین مي نشست و چش��م مخاطبان را  تر 
مي كرد و حاال مشاهده مي كنیم كه همه آن 
معنويت ها جاي خود را به مسائلي ديگر داده، 
دلمان به درد مي آيد و با خود مي گويیم آيا 
زمانش نرسیده كه مديران سیما ترمزهاي 
اومانیسم و سكوالريسم پنهان در رسانه ملي 
را بكش��ند و بهانه ها را براي ادامه اين روند 

خسران آفرين كنار بگذارند.

معنويت زدايي عموپورنگ از »بچه محل« 
 در برنامه »بچه محل« رنگ ها، نورپردازي ها، هويت اشيا و طراحي صحنه

کمترين نسبتي با سبك زندگي ايراني- اسالمي ندارند

معلوم نيست چرا عوامل برنامه 
و مديران شبكه2 سيما اينقدر 
روي ته��ي ب��ودن برنامه هاي 
كودك از معنويت دس��ت كم به 
شكل غيرمستقيم اصرار دارند

نگاهي به مجموعه داستان »امضاي فرشته«
روايت هاي داستاني در خاطرات شهدا

كتاب »امضاي فرشته« شامل داستان هاي كوتاهي است كه به قلم لیال غالمرضايي به 
رشته تحرير درآمده است. درونمايه همه داستان ها »دفاع مقدس« و »شهادت« است. 
نويسنده با تحقیق وكنكاش ازخاطرات شهداي دفاع مقدس و گفت وگو با خانواده هاي 
آنها در واقع خاطرات واقعي شهدا را تبديل به داس��تان كوتاه كرده است. به خاطرات و 
صحبت هاي رزمندگان شهید و خانواده هايشان، عناصر و ابزار داستاني بخشیده و آنها را 
ساخته و پرداخته كرده است. »امضاي فرشته«، »سقا«، »سیب دندان زده«، »ياسین«،» 
گلدان شقايق«، »نامه اي به مادرم زهرا« و... نام چند تا از داستان هاي كوتاه اين كتاب 
هستند. در مقدمه كتاب آمده اس��ت: »ثبت و ضبط وقايع تاريخي و تدوين اتفاقات در 
آگاهي بخشي به نس��ل آينده، ضمن تجربه اندوزي، عبرت آموز هم خواهد بود... بر اين 
اساس تدوين و تحرير وقايع حال مي تواند فرا راه آيندگان براي هر ملت و كشوري باشد و 

اين در صورتي است كه در بیان حوادث دچار تحريف و فراموشي نگرديم...« 
از خصوصیات بارز اين كتاب متفاوت بودن سبك در نگارش داستان هاست. برخي از 
داستان هاي كتاب از زبان خود نويسنده به زبان سوم شخص مفرد )داناي كل( روايت 
مي شود. راوي بعضي داستان ها هم همسران شهدا يا يكي از اعضاي خانواده هايشان 
هس��تند. نويس��نده حتي در زاويه ديد نگارش داستان ها هم س��بك هاي نگارشي 
متفاوتي را تجربه كرده است، مثاًل داس��تان دوم كتاب »سقا« كه در مورد شهداي 
غواص است از زبان برادر شهید، اين گونه روايت مي شود: »... آقا جون يادت هست 
وقتي براي اولین بار مي خواست بره جبهه، عزيز از آشپزخونه بیرون نمي اومد، اينقدر 
عباس الي در آشپزخونه ايستاد تا عزيز به سمتش برگشت...«. نويسنده تالش كرده 
تا هركدام از داس��تان ها را با س��بكي متفاوت روايت كند و به هر كدام از داستان ها 
شكلي متنوع و متفاوت در ساختار و پرداخت آنها بدهد. اين كتاب 56 صفحه اي را 

انتشارات صرير در سال 139۷ منتشر كرده است.

رامین جهان پور     کتاب 


