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يا هنگامی كه زمانش�ان رسيد 

]در انجام دادن آن[ سهل انگارى 

كنی. 

گزيده تحف العقول

  محمدصادق عابديني
يك مركز دولتي در تايلند برنامه اي با نام »اميد« براي نمايش 
رايگان فيلم هاي اميدآفرين اجرا مي كند، در ايران ولي به دنبال 
افزايش قيمت بليت سينما و اخذ ماليات آن از مردم هستند. 
در دوره اي كه حجت اهلل ايوبي رئیس س��ازمان س��ینمايي بود، 
ايده »س��ینماي امید« را بیان كرد كه البته نه ايده نويي بود و نه 
سازمان سینمايي آن را اجرايي كرد. پس از رفتن ايوبي از سازمان 
س��ینمايي نیز جانش��ینان وي برنامه اي براي دنبال كردن ايده 
»امید« در سینما نداشتند و به طور كل »سینماي امید« همان 
طور كه از ابتدا فقط در گفتار چند مدير دولتي محدود شده بود، 
در همان حد هم ماند و فراموش شد اما چند هزار كیلومتر دورتر از 
ايران، در جايي كه ادعاي داشتن صنعت سینما نیز ندارد، »امید« 

را در عمل اجرايي كرده است. 
مركز آرش��یو فیلم كش��ور تايلند، براي تقويت روحیه مردم اين 
كشور كه درگیر كرونا شده است، اقدام به نمايش رايگان فیلم هاي 

سینمايي با موضوعات امیدبخش كرده است. 
در برنامه اي با نام »امید« كه از سوي مركز آرشیو فیلم تايلند اجرا 
مي شود، قرار است فیلم هاي سینمايي از كشورهاي مختلف كه 
رويكرد امیدآفريني دارند براي مردم اين كشور به نمايش در آيد. 
آرشیو فیلم تايلند يك سازمان دولتي است كه وظیفه جمع آوري 
و حفظ تصاوير، فايل هاي صوتي و فیلم هاي مربوط به اين كشور را 

دارد، اين مركز داراي يك موزه، كتابخانه و سالن سینماست. 
اين مركز دولتي تصمیم گرفته در سالن نمايش فیلم و با رعايت 
مقررات بهداشتي و فاصله گذاري براي بهبود وضع روحي مردم، 

فیلم ها را به رايگان پخش كند. 
فارس در گزارش��ي از تالش رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران ب��راي گنجاندن فیلم ه��اي ايراني در فهرس��ت فیلم هاي 

فهرست اكران امید خبر داده است. 
اقدام عملي سینماي تايلند براي تزريق امید به مردم اين كشور، 
در شرايطي رخ مي دهد كه بازگشايي سینماها در ايران همراه با 
ايده دريافت مالیات بر ارزش افزوده همراه بوده، افزايش قیمت 
بلیت هم هر س��اله به مس��ئله اي براي مخاطبان سینما تبديل 
شده است. با وجود اينكه برخي از كارشناسان فرهنگي پیشنهاد 
ارائه بلیت رايگان براي روز بازگش��ايي مجدد س��ینماها پس از 
قرنطینه كرونايي را ارائه داده بودند، اين ايده نیز اجرايي نش��د. 
به نظر مي رسد بازگشايي س��ینماها در ايران صرفاً براي جبران 
خأل مالي ذينفعان س��ینما بوده و هیچ ايده اي براي اس��تفاده از 
ظرفیت فرهنگي س��ینما جهت باال بردن روحیه عمومي وجود 

نداشته است.

گذار سينماي اميدآفرين از حرف در ايران تا اجرا در شرق
فيلم هاي اميدبخش در تايلند براي باال بردن روحيه مردم نمايش داده مي شود

 »عصر جديد« دست شبكه3 را گرفت 
شبكه نسيم پربيننده ترين شبكه خرداد ماه شد

     محمد صادقي
مس�ابقه تلويزيون�ي »عص�ر جديد« ب�ا داش�تن 52/3درصد 
ش�د.  تلويزيون�ي  برنام�ه  پرمخاطب تري�ن  بينن�ده 
مسابقه استعداديابي عصر جديد كه از شبكه3 سیما پخش مي شود، 
بع��د از يك وقفه چن��د ماهه دوباره ب��ه آنتن تلويزيون بازگش��ته و 
توانس��ته عنوان پربیننده ترين برنامه تلويزيوني را براي ش��بكه3به 
دس��ت آورد. نتايج تازه ترين نظرسنجي صداوس��یما نشان مي دهد 
عصر جديد از شبكه3 س��یما با 52/3درصد مخاطب پربیننده ترين 
برنامه تلويزيوني است و برنامه هاي »دورهمي«، تكرار »خندوانه« و 
»كودك شو« كه هر سه از شبكه نسیم پخش مي شوند در رتبه هاي 
بعدي پربیننده ترين هاي تلويزيون قرار گرفته اند. بر اين اساس، شبكه 
نسیم توانست جايگاه پرمخاطب ترين ش��بكه تلويزيون را به دست 
آورد، اين شبكه به طور میانگین 32/5درصد مخاطبان تلويزيون را به 
خود اختصاص داده است. اهمیت اين موضوع در اين است كه نسیم 
توانسته در رقابت با شبكه3، جايگاهي را كه چند ماهي بود از دست 

داده بود دوباره به دست آورد. 
ش��بكه3 با داش��تن برنامه هاي »عصر جديد2«، »س��مت خدا« و 
»طبیب« و با داش��تن میانگین 29/3درصد مخاطب در جايگاه دوم 
پربیننده ترين شبكه تلويزيون قرار گرفته است؛ اتفاقي كه بخش عمده 

آن مرهون داشتن »عصر جديد« است. 
از نكات بارز در نظرسنجي صداوسیما نبود برنامه »فوتبال برتر« در 
میان برنامه هاي پرطرفدار تلويزيون است. با بازگشايي لیگ فوتبال 
ايران و پخش مستقیم بازي هاي فوتبال از شبكه3، احتمال مي رود در 

ماه هاي آينده، میزان مخاطب برنامه »فوتبال برتر« رشد كند. 
در فهرس��ت 10برنامه برتر تلويزي��ون، برنامه »مس��تند حیات 
وحش« كه از ش��بكه مس��تند پخش مي ش��ود در جايگاه پنجم 
پربیننده ترين هاي س��یما قرار دارد. برنام��ه اجتماعي »به خانه 
بر می گرديم« شبكه5 سیما با داشتن بیش از 20درصد مخاطب، 
پربیننده ترين برنامه شبكه و ششمین برنامه در فهرست برترين هاي 
تلويزيون است. حضور برنامه ديني و اخالقي »سمت خدا« در رتبه 
هفتمین برنامه پربینن��ده تلويزيون، نش��ان دهنده میزان توجه 

بینندگان تلويزيون به مباحث ديني است. 
از میان برنامه هاي كودك تلويزيون، برنامه »بچه محل« شبكه2 سیما 
در میان برنامه هاي برتر تلويزيون ديده مي شود. اين برنامه كه با حضور 
داريوش فرضیايي )عمو پورنگ( تولید مي شود، 18درصد بیننده دارد. 
نبود هیچ برنامه اي از شبكه هاي تخصصي كودك و نوجوان )نهال، پويا 
و امید( در میان پربیننده ترين هاي تلويزيون جالب توجه است. حضور 
مسابقه »دستپخت« شبكه يك و »عصرجديد« شبكه3 از میزان عالقه 

مردم به تماشاي مسابقات تلويزيوني حكايت دارد.

وزارت ارشاد هم سريال ساز شد
مجموعه تلويزيوني »چاي نت« با رويكرد سواد رسانه اي ساخته مي شود

نگاهي به رمان»نه آبي، نه خاكي«
دفترچه اي كه پر از عشق، خاك و آتش بود

در رمان »نه آبي، نه خاكي« 
ك��ه درونماي��ه آن را جنگ 
تشكیل داده است، در واقع ما 
دو داستان را در يك داستان 
بلند دنب��ال مي كنیم. راوي 
داستان كه يكي از رزمندگان 
گروه تفحص به نام ابراهیم 
رحماني در جبهه هاي جنوب 
هن��گام  اس��ت،  كش��ور 
جست وجو براي يافتن پیكر ش��هداي جنگ يك دفترچه قطور 
خاطرات را در میان خاك ها پیدا مي كند و شاكله اصلي رمان از 
همانجا كلید مي خورد. دفترچه مربوط به دوست همرزمش سعید 
مرادي است كه جزو گردان كربالو لشكر17 علي بن ابیطالب)ع( 
بوده اس��ت. يكي از جمالت تكان دهنده اي كه در اول دفترچه 
خاطرات پیدا شده نوشته شده، اين است: »به يابنده اي كه اين 
دفترچه را پیدا مي كني، اگر مردي، آن را به يكي از نشاني هاي زير 
برسان و اگر هم مرد نیستي كه يك فكري به حال نامردي خودت 
بكن.« در واقع اين داس��تان دو راوي دارد كه هر دو به زبان اول 
شخص مفرد ماجراي شش سال در جبهه ماندن »سعید مرادي« 
را كه به همراه همرزمانش به شهادت رسیده است براي مخاطب 
بازگو مي كنند و در البه الي برگ هاي خاك گرفته آن دفترچه 
خاطرات، ما با حوادث بس��یار نفسگیر و عجیبي در طول جنگ 
آشنا مي شويم كه خط مشی اصلي داستان را شكل مي دهد. هر 
چند در صفحات وس��ط كتاب بعضي از توضیحات نويسنده در 
مورد زندگ��ي قب��ل از جن��گ دو راوي كمي طوالن��ي و حتي 
خسته كننده اس��ت اما جدا از آن نثر صمیمي و پخته نويسنده، 
صحنه هاي پرتعلیقي را در فصل هاي مختلف كتاب به  وجود آورده 
است تا مخاطب را براي ادامه داستان مشتاق نگه دارد. رمان نه 
آبي، نه خاكي از آنجا آغاز مي شود كه شخصیت اول قصه يعني 
سعید مرادي قرار است داوطلبانه به جبهه برود. »علي مؤذن« 
نويسنده اصلي رمان، از آنجا كه دستي هم در نوشتن فیلمنامه و 
نمايشنامه دارد، در بیان گفت وگوها، بسیار قوي و طبیعي عمل 
كرده و ديالوگ نويسي در داس��تان يكي از برگ هاي برنده اين 
كتاب محسوب مي شود. در صفحات ابتدايي رمان آنجا كه برادر 
بزرگ راوي از امريكا به او زنگ مي زن��د، ما از طريق اين مكالمه 
تلفني متوجه پیرنگ و مضمون اصلي داستان مي شويم: »...حمید 
از امريكا زنگ زد و گفت كه پدر، مادر و مژده را به تو مي س��پارم 
س��عید.« گفتم: »پدر و مادر و م��ژده را به خدا بس��پار، حمید 
جان.«گفت: »حاال كه من كنارشان نیستم، تو باش.« خنديدم، 
گفتم: »آنها مرا مي خواهند چه كار؟« گف��ت: »تو كه مي روي، 
اعصابش��ان به هم مي ريزد.« گفتم: »براي اينك��ه به خدا توكل 
نمي كنند«، گفت: »تو دانشجويي. زنده ات براي اين آب و خاك 
بیشتر ارزش دارد.« گفتم: »مثل اقتصاددان هاي امريكايي حرف 
مي زني.« گفت: »دروغ مي گويم؟« گفتم: »كم لطفي مي كني.« 
گفت: »من نمي توانم زياد حرف بزنم ولي خواهش مي كنم نرو.« 
گفتم: »اگر از تو خواهش كنم برگردي ايران، برمي گردي؟«گفت: 
»مغلطه نكن.«گفتم: »حرف دلم ب��ود.« عصباني گفت: »حق 
نداري بروي، من برادر بزرگ ترت هستم. مي گويم نرو.« گفتم: 
»خدا از تو بزرگ تر اس��ت.« گفت: »تو اصاًل حرف حساب سرت 
نمي شود.« گفتم: »تو كه حرف حساب سرت مي شود، چرا چهار 
سال است نیامده اي به پدر و مادرت سربزني. دوري تو آزارشان 
نمي دهد؟«گفت: »اما من اينجا در امن و امانم.« گفتم: »معني 
امنیت را فهمیديم.« تلفن ناگهان شروع كرد به بوق بوق كردن و 
من خوشحال ش��دم كه بحث به اين صورت قطع شد... رمان نه 
آبي، نه خاكي در 203صفحه توس��ط انتشارات سوره مهر براي 

چهاردهمین بار تجديد چاپ شده است.

رامينجهانپور نقدکتاب

  مصطفي شاه كرمي
س��اخت فیلم و س��ريال از دوران ترور مردم و 
مسئوالن انقالب به دست گروهك منافقین در 
دهه 60 چند سالی است كه رونق گرفته است. 
س��ريال »ش��اهرگ« تازه ترين اثر در اين باره 
است كه روي آنتن ش��بكه2 سیما رفته است. 
در خالصه داس��تان س��ريال »ش��اهرگ« به 
كارگرداني جالل اش��كذري آمده اس��ت: »در 
سال هاي ناآرام پس از انقالب در سال60، گروه 
ويژه اي ب��راي يك عملیات ب��زرگ فراخوانده 
ش��دند. اين گروه مس��ئولیت بزرگي بر عهده 
دارند چراكه عقربه هاي چندين بمب در تهران 
در حال حركت اس��ت. قرار است توسط گروه 
ويژه اي خنثي ش��ود، ولي قطع��اً اين 10بمب 

خنثي نخواهد شد و...«
شاهرگ نسخه اي تلويزيوني اما ضعیف تر از فیلم 
سینمايي »ماجراي نیمروز« است كه البته علت 
آن هم روايت يكسان هر دو اثر در رابطه با فضاها 
و رخدادهاي يك ب��ازه زمان��ي از تاريخ معاصر 
كشورمان است كه به خودي خود نمي توان آن 
را به عن��وان يك نقطه ضعف در مورد ش��اهرگ 
محس��وب كرد. آنطور كه در تیتراژ اين س��ريال 
آمده »شاهرگ« بر اساس طرحي از سوي سعید 
منتظرالمهدي ساخته شده اس��ت اما ارجاعات 
داستاني و گاهي برخي پرسوناژها به سرعت ذهن 
را به سوي مابه ازاي همین شخصیت ها در فیلم 

سینمايي »ماجراي نیمروز« هدايت مي كند. 
  بازى هاى باسمه اى

در قس��مت ابتداي��ي س��ريال مخاط��ب با 
سكانس هايي هیجاني از اعالم يك سلسله 
بمبگ��ذاري در مكان هاي مختل��ف به تیم 
امنیت��ي و خنث��ي كننده مواجه اس��ت كه 
همه آدرنالین ايجاد شده در زمان اعالم اين 
خبر زير آوار بازي هايي به شدت باسمه اي و 
غیرقابل پذيرش بازيگران چاق و س��نگین 
وزن، دف��ن مي ش��ود. در اين س��كانس ها 
شخصیت محمدعلي )با بازي نیما رئیسي( 
به عنوان مسئول و سرتیم چند جوان چاق 
و ريش��وي ديگر)مه��دي س��لوكي، عباس 
غزالی و عطا عمراني( به هم��راه آقاي پرتو 
)با بازي حس��ین پاكدل( در حال دويدن به 
سمت مكاني هس��تند كه بمب در آنجا قرار 
دارد. كارگردان براي الق��اي حس هیجان 

و تهییج بیش��تر مخاطب، تصاوير بس��ته از 
پاهاي محمدعلي و پرتو گرفته كه متأسفانه 
وزن زياد در كنار شكم هاي برآمده و گام هاي 
كوتاه )به علت وزن زياد( بیشتر باعث خنده 
و تمس��خر مخاط��ب در مواجهه ب��ا چنین 
موقعیتي است، در حالي كه به طور طبیعي 

بايد يكي از نقاط اوج هیجاني آن باشد. 
  سكانس هاى باليوودي

در ادام��ه همزمان ب��ا نزديك ش��دن اين دو 
ش��خصیت به جلوي يك مغازه به يكباره و در 
فاصله كمتر از يك متري آنه��ا بمبي منفجر 
مي ش��ود و پس از فرو نشس��تن گرد و خاك 
حاصل از انفجار در عین ناباوري هر دو بازيگر را 

بدون كمترين خراش و آسیبي مي بینیم! 
اتفاقي كه نمونه اش تنها در فیلم هاي بالیوودي 
هندوستان قابل ديدن اس��ت يا به طور مثال 
در صحنه ديگري ك��ه محمدعلي مي خواهد 
يك بمب جاسازي ش��ده در كپس��ول گاز را 
خنثي كند از جیبش يك دوجین انبردست، 
سیم چین و پیچ گوش��تي بیرون مي آورد كه 
داخل يك پارچ��ه اي تعبیه ش��ده اند و بدون 
كمتري��ن مالحظ��ه اي )صرفاً با ُكند ش��دن 
ح��ركات و س��كنات( كپس��ول را روي زمین 
مي خواباند و با يك فازمتر سروته قضیه را هم 

مي آورد و بمب را خنثي مي كند! 
شاهو )با بازي عطا عمراني( يكي ديگر از اعضاي 
اين تیم چهار نفره امنیتي و خنثي كننده بمب 
)فرخ با بازي عب��اس غزالي، ابراهی��م با بازي 
مهدي سلوكي( است كه او هم در عین داشتن 
اضافه وزن قابل توجه نوع رفتار و كنش هايش 
در اي��ن س��ريال وی را ف��ردي داراي حداقل 
ضريب هوش��ي نمايش مي دهد. با ديدن اين 
تی��م امنیتي چ��اق و تپلي باي��د از كارگردان 
پرس��ید كه منط��ق و علت پ��ردازش چنین 

ظاهري براي يك تیم زبده اطالعاتي- امنیتي 
كه اتفاق��اً خنثي كننده بمب نیز هس��تند چه 
بوده؟ آيا توقع باورپذيري و هیجان انگیزي اين 
تیم از سوي مخاطب كه همه افراد آن به غیر از 
شخصیت فرخ )عباس غزالي( كه جزو توابین و 
از جداشده هاي گروهك منافقین است، توقعي 

منطقي است؟!
   كاراكترهاي بدلی

برخي ش��خصیت هاي س��ريال نمون��ه اي از 
كاراكترهاي فیلم ماجراي نیمروز هس��تند و 
اين مسئله هیچ ربطي به روايت يكسان دو اثر 
در مورد اتفاقات يك ب��ازه زماني خاص ندارد، 
چه اينكه دس��ت كارگردان و نويس��نده براي 
ساخته و پرداخته كردن كاراكترها و اتفاقات 
كاماًل باز است و نبايد چنین متشابهاتي در دو 

اثر مستقل ديده شود. 
شخصیت محمدعلي در سريال شاهرگ دقیقاً 
مش��ابه كاراكتر رحیم)با بازي احمد مهرانفر( 
اس��ت و اين مش��ابهت حتي در گفتن برخي 
ديالوگ ها هم ديده مي ش��ود، مثاًل در جايي 
كه تعداد ترورها و بمبگذاري ها زياد مي شود و 
ممكن است تلقي ناكارآمدي تیم هاي اطالعاتي 
امنیتي را القا كند، ش��خصیت رحیم در فیلم 
ماجراي نیمروز مي گويد: »ديگه بايد چي كار 
مي كرديم كه نكرديم؟« و در اين س��ريال هم 
دقیقاً همین جمله را مي ش��نويم! ش��خصیت 
فرخ در سريال شاهرگ همان كاراكتر مسعود 
)با بازي مهدي زمین پ��رداز( در فیلم ماجراي 
نیمروز است با همان لباس ها، عینك، سبیل و 
ريش تراشیده! شخصیت ابراهیم در اين سريال 
نیز مشابهت زيادي با كاراكتر صادق )با بازي 
جواد عزتي( در ماجراي نیمروز دارد، با همان 

ريش، عینك كائوچويي و رفتار! 
ممكن است كه سازندگان شاهرگ اين اثر را 
از روي برخي اسناد تاريخي نگاشته باشند كه 
فیلمي مانند ماجراي نیمروز ساخته شده است 
اما ابزار بسیار قوي تحت عنوان دراماتیزه كردن 
و ايجاد خرده پیرنگ هاي فرعي و جذاب كه به 
پیشبرد اصل قصه كمك مي كنند در دسترس 
نويس��نده و كارگردان وجود داشته كه بايد از 
آنها بهره الزم را مي بردند؛ اتفاقي كه متأسفانه 
شكل نگرفته است، چه اينكه اين همه مشابهت 
بین دو اثر كه يك بازه زماني را روايت مي كنند 
و در حالي كه مخاطب و دس��ت اندركاران اين 
سريال آثار مش��ابه پیشین س��اخته شده در 
مورد اتفاقات و حوادث اين بازه زماني از تاريخ 
معاصر كش��ورمان را ديده اند، نه تنها اقدامي 
غیرحرفه اي اس��ت بلكه ممكن است اين وام 
گرفتن و كپي كاري)به عنوان كاري آسان( از 
روي كاراكترها و جغرافیاي شخصیتي آن آثار 

اقدامي نادرست تعبیر گردد. 
ممكن اس��ت در مس��یر تولید يك اث��ر پرتره 
مشابهات زيادي ديده ش��ود كه علت آن هم 
سوژه كار است اما زماني كه قرار است در رابطه 
با يك بخش از تاريخ معاصر اثري ساخته شود 
كمترين مطابقت در ديالوگ ها يا پرسوناژهاي 
آن نم��ره اي منف��ي در كارنام��ه س��ازندگان 

محسوب مي شود. 

»شاهرگ« ماجراي نيمروز 
تلويزيوني با بازيگراني چاق!

ارجاعات داستاني به سرعت 
ذه��ن را به س��وي مابه ازاي 
در  ش��خصيت ها  همي��ن 
فيل��م س��ينمايي »ماجراي 
نيم��روز« هداي��ت مي كن��د

 »آب هرگز نمي ميرد« 
به چاپ هفتادم رسيد

خاط�رات  ش�امل  نمي مي�رد«  هرگ�ز  »آب  كت�اب 
ش�هيد حاج ميرزا محمد س�لگي نوش�ته حميد حس�ام 
توس�ط نش�ر 27 بعث�ت ب�ه چ�اپ هفت�ادم رس�يد. 
به گزارش مهر، »آب هرگز نمي میرد« نوش��ته حمید حس��ام 
ش��امل خاطرات جانباز میرزا محمد س��لگي فرمانده گردان 
ابوالفضل)ع( در سال هاي دفاع مقدس به تازگي توسط نشر 27 

بعثت به چاپ هفتادم رسیده است. 
اين  كتاب كه چاپ اولش س��ال 93 توسط نش��ر صرير به بازار 
عرضه شد، همان سال برنده جايزه جالل آل احمد شد. نگارش 
تقريظ رهبر انقالب و خاطرات تاثیرگذار میرزا محمد سلگي از 
جمله داليل تاثیرگذاري و فروش باالي اين كتاب طي سال هاي 
گذشته بوده اس��ت. حاج میرزا محمد سلگي راوي كتاب »آب 
هرگز نمي میرد« روز 14 فروردين امسال بر اثر عوارض جانبازي 

به شهادت رسید.

کتاب

بر اساس قصه فولكلور فارس
 بازي روميزي »گنجيشكك اشي مشي« 

در كانون توليد مي شود
بازي كارتي »گنجيشكك اشي مشي« با اقتباس از ادبيات فولكلور استان فارس، 
طراحي و آماده توليد در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شده است. 
10بازي رومیزي و كارتي برگرفته از آثار فاخر ادبیات كهن فارسي و ادبیات معاصر 
از مجموعه »میز بازي ايراني« از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
طراحي شده است. بازي كارتي »گنجشیكك اشي مشي« يكي از بازي هاي اين 
مجموعه است كه با اقتباس از ادبیات فولكور استان فارس و بر اساس داستاني با 
همین نام از سوي علي شیركرمي طراحي شده است. شیركرمي در مورد اين بازي 
كارتي توضیح داد: اين سرگرمي از نوع بازي هاي دورهمي است و بازيكنان در اين 
بازي بايد بتوانند رنگ هاي مختلفي را كه گنجشك ها روي مهره ها دارند، زودتر از 
بقیه پیدا كنند و به  عنوان امتیاز جلوي خود قرار دهند. در اين سرگرمي قوه تمییز 
رنگ و نوشته در كودكان تقويت مي ش��ود. همچنین اين سرگرمي باعث بهبود 
سرعت عمل بازيكنان نیز مي شود. او در مورد داستان هايي كه بازي  بر اساس آن 
طراحي مي شود، گفت: هر چقدر داستان، فضاسازي بهتر و گوياتري داشته باشد 
و شخصیت هاي درون آن به خوبي تعريف شده باشد، دسترسي بیشتري براي 

طراحي و پرداخت بازي به طراح مي دهد. 
اين طراح بازي، يكي از داليل اصلي نپرداختن به ظرفیت هاي ادبي در طراحي سرگرمي ها 
را ضعف در ترويج ادبیات غني كشور و عدم تهیه و تولید محتواي مناسب براي جامعه 
كودكان امروز دانست و گفت: زماني كه اين داس��تان ها و روايت ها حتي در كتاب هاي 
ادبیات مدارس يا كتاب هاي موجود در بازار به خوبي ارائه نمي شود، به  طور طبیعي اقدام 

به طراحي سرگرمي با الهام از ادبیات فارسي نیز با مشكالتي مواجه مي شود.

معاون مركز فن�اوري اطالعات و رس�انه هاي ديجيتال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از آغاز توليد نخستين 
سريال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با موضوع سواد 
رس�انه اي و فضاي مجازي به نام » چاي ن�ت« خبر داد. 
»محمدصادق افراسیابي« معاون مركز فناوري اطالعات و 
رسانه هاي ديجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از آغاز 
تولید نخستین س��ريال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
موضوع سواد رسانه اي و فضاي مجازي به نام » چاي نت« 
با همكاري معاونت فضاي مجازي س��ازمان صدا و سیما به 
تهیه كنندگي امیرحسین طالبي كاشاني و كارگرداني آرش 
تیمورنژاد خبر داد. وي افزود: سريال چاي نت يك سريال 
20قسمتي است كه عمده مباحث مطرح شده در اين سريال 
با زبان طنز، مهارت هاي م��ورد نیاز مردم در فضاي مجازي 

را آموزش مي دهد. 
معاون مركز فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي ادامه داد: امیدواريم همان طوري كه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اين برنامه پیشقدم شده 
و بحث سواد رسانه اي را مطرح كرده است، ديگر دستگاه ها 
هم در اين حوزه مشاركت كنند تا اين سريال ادامه دار باشد و 
در قسمت هاي بعدي به مهارت هاي مورد نیاز مردم در حوزه 
استفاده از خدمات فضاي مجازي پرداخته شود، چراكه اين 
20قسمت بیش��تر به موضوع مهارت هاي تحلیل محتواي 
تبلیغات و پیام هاي رسانه ها در فضاي مجازي توجه كرده 
 اس��ت. وي با بیان اينكه اتاق فكر برنامه 20موضوع مرتبط 
با سواد رس��انه اي را كه مخاطب در زندگي روزمره خود به 
آنها نیاز دارد شناسايي كرده و در اختیار تیم برنامه ساز قرار 
داده است، خاطر نشان ساخت: مديريت مصرف، رده بندي 
س��ني، حفاظت از داده ها و اطالعات ش��خصي، صیانت از 
كودكان و نوجوانان، شیوه هاي تشخیص اخبار و اطالعات 
جعلي، آسیب هاي بازنشر مطالب ناامید كننده و شايعات و 
مهارت هاي تحلیل و تولید محت��وا از جمله موضوعات اين 

20قسمت است. 
افراسیابي تأكید كرد: متأسفانه گاهي در فضاي مجازي با 
محتواهاي فريبنده و گمراه كننده اي روبه رو هستیم كه سواد 
رسانه اي مي تواند مخاطب را در اين زمینه راهنمايي كند و 
نمي شود صرفاً به فیلتر و سانسور اكتفا كرد چون برخي از 
مخاطبان باالخره دسترسي هايي به رسانه ها دارند و هر طور 

شده به رسانه مدنظر خود دسترسي پیدا مي كنند. 
وي با بیان اينكه فضاي مجازي، تهديد نیس��ت به شرطي 
كه هنر اس��تفاده از آن را داشته باش��یم، افزود: بهره گیري 

درس��ت و آگاهانه از فضاي مجازي مي تواند ثروت آفرين و 
كارآفرين باشد. معاون مركز فناوري اطالعات و رسانه هاي 
ديجیتال با اشاره به سوابق تهیه كننده و كارگردان سريال 
چاي نت اضاف��ه كرد: آقاي امیرحس��ین طالبي كاش��اني 
كارنامه درخشاني در تلويزيون دارد و تهیه كننده برنامه هاي 
پرمخاطب »زير آسمان ش��هر« و »دستپخت« بوده است. 
همچنین آرش تیمورنژاد در گذش��ته كارگردان س��ريال 
اينترنتي نفوذ، نخستین سريال اينترنتي كشور با موضوع 
فضاي مجازي بوده  است كه توانست مخاطب زيادي كسب 
كند و در س��ال 1390 مورد تقدير وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي قرار گرفت. 
افراس��یابي ادامه داد: خوش��بختانه بازيگران اين سريال از 
بهترين هنرمندان كشور انتخاب شدند كه ويژگي خاص اين 
هنرمندان، مبرا بودن آنان از آسیب هاي فضاي مجازي است، 
اين درحالي است كه متأسفانه برخي از سلبريتي ها، گاهي 
اوقات تحت تاثیر احساسات زودگذر يا برخي اخبار جعلي 
واكنش هاي نامناسبي از خود بروز داده اند كه اين موضوع به 

كشور ضربه هايي را وارد كرده  است. 
وي با اش��اره به زمان 15 الي 20دقیقه اي قسمت هاي اين 
سريال خاطرنش��ان كرد: زمان كوتاه اين سريال مي تواند 
از نقاط قوت آن محسوب شود چراكه بسیاري از برنامه ها و 
سريال هاي تلويزيون قابلیت بازپخش در فضاي مجازي را به 
دلیل طوالني بودن زمان سريال ندارند اما سريال چاي نت 
مي توان��د از طريق وي او دي ها مجدداً پخش ش��ود و حتي 
مي توان گزيده اي از بخش هاي اين سريال را به صورت پنج 

دقیقه اي تدوين و از طريق صفحات اجتماعي بازنشر داد. 
به گفته وي، سريال چاي نت پروژه مشترك وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي و معاونت فضاي مجازي س��ازمان صدا و 
سیماست كه متناسب با ويژگي هاي كاربران فضاي مجازي 
در حال تولید اس��ت و اين امید وجود دارد كه محتواي اين 

سريال در فضاي مجازي توسط كاربران بازنشر شود.

خبر


