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ب�ه نظ�ر مي رس�د ش�رايط اج�را در تلويزي�ون ب�ه ي�ك 
بح�ران دچ�ار ش�ده اس�ت! چراك�ه ه�ر روز باي�د ش�اهد 
صحنه  های جنجال�ي از مجري�ان تلويزيون يا س�لبريتي ها 
باش�يد، اي�ن هفت�ه ه�م تلويزي�ون از اي�ن حواش�ي خالي 
نب�ود؛ حواش�ي اي ك�ه يك�ي از يك�ي عجيب ت�ر مي نمود. 
مهر در گزارشي مي نويسد: مورد اول مربوط به مجتبي پوربخش، 
مجري برنامه »فوتبال يك« در ش��بكه ورزش ب��ود كه ويدئوي 
شوخي هاي زشت و زننده اش با سرمربي يكي از تیم هاي فوتبال 
آن هم روي آنتن زنده در شبكه هاي اجتماعي دست به دست شد 
و نشان داد مجرياني از اين دس��ت براي ديده شدن از هیچ كاري 
ابايي ندارند. نكته عجی��ب اينكه پوربخش تازه كار هم نیس��ت و 
چندين سال است كه اين برنامه را روي آنتن دارد و قطعاً مناسبات 
تلويزيون و حتي آنتن زنده را مي دانسته و همین شدت قبیح بودن 

كارش را بیشتر هم مي كند. 
جالب اين اس��ت كه هیچ يك از مديران ش��بكه ورزش يا مديران 
باالدستي هم به صورت رسمي توبیخ يا تذكري نسبت به عمل او 
نداشتند و انگار تلويزيون تا منافعش به خطر نیفتد و طرف مقابل 
وارد جدل و شكايت نش��ود، هیچ گاه برخوردي با مجري خاطي 
حتي در موارد اخالقي نخواهد داشت، بر عكس مورد دو هفته قبل 
يعني رضا امیراحمدي، مجري ديگر تلويزيون كه شوخي او باعث 
دلخوري باشگاه پرسپولیس شده بود و مش��اور مدير شبكه يك 
سیما طي توئیتي خبر داد كه او بركنار شده است، در اين مورد اما 
از اطالع رساني و موضع رسمي خبري نبود و تنها در فضاي مجازي 
اين شايعه مطرح شد كه اين مجري بركنار و تولید و پخش برنامه 

هم متوقف شده است. 
حاشیه بعدي مربوط به ويدئويي از اجراي سام درخشاني در مسابقه 
»ايران« بود كه اين بار به كم اطالعي مجري برنامه نسبت به سؤال و 
جواب هايي كه با يكي از شركت كنندگان طرح شد، مربوط مي شد؛ 
ديالوگ هايي كه نشان مي دهد نه تنها مجري برنامه اطالعي نسبت 
به جغرافیا و تاريخ »ايران« و شخصیت ها و چهره هاي تاريخ معاصر 
كه اساساً در اين برنامه با نام »ايران« روي آن تأكید مي شود، ندارد 
بلكه برنامه ساز و تهیه كننده هم از اين آگاهي برخوردار نبوده اند تا 
اجازه ندهند چنین گاف هايي در يك برنامه تولی��دي، روانه آنتن 
پخش ش��ود و حداقل در تدوين مج��دد آن را اصالح كنند. حضور 
هنرمندان و سلبريتي ها طي سال هاي اخیر در تلويزيون با انتقادهايي 
مواجه بوده كه يك دلیل آن همین نداشتن تخصص هاي الزم است، 
با اين حال مي توان حداقل در بهره گیري از چهره ها براي اجراي يك 
برنامه تلويزيوني مخصوصاً در يك برنامه تولیدي و غیرزنده، آنها را با 

سؤاالت، فضا و اطالعات مورد نیاز برنامه آشنا كرد.

بحران اجرا در تلويزيون ادامه دارد
بي سوادي مجري مسابقه »ايران« و ركيك گويي مجري ورزشي

هشدار سني براي تزئين و قشنگي نيست!
نگاهي به سايت معتبر »IMDB« نشان مي دهد فيلم »آرزوي مرگ« داراي باالترين 
ميزان رده بندي سني و داراي نشان »R« است اما همين فيلم از شبكه نمايش ايران 

بدون هشدار سني پخش مي شود

كتاب پدر شهيد مدافع حرم از خاطرات 
پسرش به چاپ چهارم رسيد

كت�اب »آخري�ن نم�از در حل�ب« مجموع�ه خاط�رات 
توس�ط  دانش�گر  عب�اس   ح�رم  مداف�ع  ش�هيد 
انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي ب�ه چ�اپ چه�ارم رس�يد. 
»آخرين نماز در حلب« مجموعه خاطرات ش��هید مدافع حرم 
عباس دانشگر نوش��ته مؤمن دانشگر پدر اين ش��هید به  تازگي 

توسط انتشارات شهید كاظمي به چاپ چهارم رسیده است. 
شهداي مدافع حرم موج جديدي از اسالم خواهي را نه تنها در ايران 
كه در سراسر جهان اس��الم ايجاد كرده اند. آنها داشته هاي دفاع 
مقدس را غني كردند و فصول ديگري بر كتاب قطورش افزودند. 
شهید عباس  دانشگر هم يكي از شهداي مدافع حرم است كه به 
تعبیر مقام معظم رهبري لفظ »جوان مؤمن انقالبي« شايس��ته 
اوست. اين شهید متولد ارديبهشت13۷2 از شهرستان سمنان 
است. حضور او در پايگاه بسیج باعث شد رفتار و گفتارش با اخالق 
اسالمي آراسته شود.  رابطه اي صمیمي و عاطفي با دوستانش پیدا 
مي كرد. در سال139۰ كنكور سراسري شركت كرد و با رتبه عالي 
در دانشگاه سمنان و در رشته مهندسي كامپیوتر )نرم افزار( قبول 
شد اما به خاطر عالقه اي كه به س��پاه پاسداران داشت، در آزمون 

دانشگاه امام حسین)ع( هم شركت كرد و قبول شد. 

    معرفی کتاب

    محمدصادق عابديني 
فرض كنید صبح جمعه است و در كنار خانواده مي خواهید 
فیلم سینمايي تماشا كنید. احتماالً براي اينكه از محتواي 
فیلم خیالتان راحت باش��د و از س��المت آنچ��ه مي بینید 
اطمینان خاطر داش��ته باشید، تماش��اي فیلم هاي شبكه 
»نمايش« تلويزيون يكي از گزينه هايي است كه مانند خیلي 
از خانواده ها سراغ آن را خواهید گرفت. تصور عمومي اين 
است كه محصولي كه از شبكه هاي سیما پخش مي شود، 
فاقد هرگونه صحنه غیراخالقي اس��ت؛ تصوري كه تقريباً 
با درجه تضمین باال مي توان آن را تأيید كرد اما س��المت 
فیلم صرفاً به حذف سكانس هاي غیراخالقي و پوشش هاي 
نامناس��ب محدود نمي ش��ود. بددهني، ترس��ناك بودن، 
خشونت، اس��تعمال دخانیات و مصرف مش��روبات الكلي 
بخش هاي ديگري هستند كه مي توانند يك فیلم را از نظر 

محتوايي براي گروه هاي سني ممنوع و محدود كنند. 
يك خانواده فرضي مي خواهند صبح جمعه و روز تعطیلي 
را در كنار هم به تماشاي يك فیلم س��ینمايي بگذرانند و 
ش��بكه »نمايش« را انتخاب كرده اند. اين ش��بكه ساعت 
 Death(»9:3۰ جمعه گذش��ته فیل��م »آرزوي م��رگ
Wish( محصول سال 2۰18 س��ینماي امريكا را پخش 
كرد. فیلمي با بازي بوروس ويلیس كه بدون هیچ هش��دار 
سني از تلويزيون پخش شد. وقتي صداوسیما براي فیلم يا 
سريالي محدوديت سني قائل نمي شود به آن معناست كه 
تماش��اي اين فیلم براي همه اعضاي خانواده مجاز است. 
»آرزوي مرگ« درباره يك خانواده س��ه نفره اس��ت. پدر 
خانواده يك جراح متخصص است و دخترش يك ورزشكار 
موفق و در كل همه چیز تا قبل از س��رقت از منزل آنها به 

خوبي مي گذرد تا اينكه در يك شب با ورود سارقان مسلح و 
كشته شدن همسر و دختر، مرد خانواده دچار شوك روحي 
شده و تصمیم به انتقام مي گیرد و شروع به كشتن و از بین 
بردن تبهكاران مي كند. فیلم پر از بددهني، خشونت رفتاري 
و صحنه هاي تكان دهنده قتل و تیراندازي اس��ت. فقط در 
يكي از سكانس ها مرد عصباني گروهي از تبهكاران خرده پا 
را پس از درگیري لفظي با استفاده از اسلحه كمري آبكش 
مي كند. چندين صحنه خش��ونت آمیز و نمايش جراحي 
پیكر هاي مجروح بخش هايي از فیلم »آرزوي مرگ« بود كه 
از شبكه نمايش بدون محدوديت سني پخش شد اما ديدن 
اين فیلم در امريكا كه سازنده آن است هم براي همه مجاز 
بوده؟ نگاهي به سايت معتبر »IMDB« نشان مي دهد كه 
فیلم »آرزوي مرگ« داراي باالترين میزان رده بندي سني 

و داراي نشان »R« است.
 در انگلیس اين فیلم براي مخاطب باالي 18س��ال مجاز 
شده و در استرالیا، كاناد، برزيل، آلمان و روسیه نیز همگي 
رده بندي 18س��ال منظور شده اس��ت اما براي مخاطب 
داخلي شايد منظور از محدوديت 18سال بیشتر به معناي 
فیلم داراي سكانس هاي غیراخالقي باشد، اما آنچه در اين 
فیلم باعث شده چنین رده بندي سني اعمال شود، خشونت، 
درگیري، بددهني و مصرف مشروبات الكلي بوده است. حال 
فرض كنید خانواده ايراني بدون آگاهي از چنین رده بندي 
سني بايد صبح خود را با تماشاي خشونت خالص بگذراند. 
در يكي از ديالوگ هاي فیلم بوروس ويلیس به عنوان پدري 
خانواده دوس��ت، به مردي كه در پارك و جلوي خانواده ها 
بددهني مي كند، مي گويد: »يك كم مؤدب باش اينجا بچه 
مچه هست!« آيا صداوسیما به اين فكر نمي كند كه مخاطب 
برنامه هاي آن وقتي كه هیچ هشدار سني وجود ندارد همه 
خانواده ها هس��تند و به خصوص در روزهاي تعطیل »بچه 
مچه!« هم پاي تلويزيون مي نشیند! چرا تلويزيون تا اين حد 
نسبت به محتواي خشونت آمیز و بددهني و حتي ترسناك 
بودن فیلم ها و س��ريال هاي خارجي بي تفاوت است و اين 
زحمت را به خودش نمي دهد كه از مراجع معتبر براي درج 
محدوديت سني استفاده  كند؟! هشدار سني براي حقوق 
مخاطب الزامي است و بايد آن را به عنوان مطالبه اي حقوقي 

از صداوسیما خواست.

نگاهي به مجموعه داستان »جشن جنگ«

وقتي جنگ تمام شد 
از  جن��گ«  »جش��ن 
جديدتري��ن كتاب ه��اي 
احمددهق��ان نويس��نده 
دفاع مقدس است؛ كتابي 
ك��ه از 1۰داس��تان كوتاه 
تشكیل شده است. دهقان 
از روزگاري مي نويسد كه 
جنگي بود و انس��ان هاي 
مخلصي بودن��د كه بي ريا 
و بي ادعا از وطن شان دفاع 
مي كردند؛ آدم هايي كه نه دنبال رانت بودند و نه دنبال كارخانه و 
برج و بزرگ ترين رسالت زندگي شان ايستادگي در مقابل دشمن 
و جان را فداي وطن كردن بود، با اين همه اما احمد دهقان اين بار 
در ساختار داستان هايش به يك پوست اندازي رسیده و انگار كه در 
كتاب جديدش نخواسته دوباره حرف هاي قبلي اش را ازالبه الي 
داستان هايش بازگو و در قصه ها و خاطراتش خودش را تكرار كند. 
نگاه دهقاني كه در زماني خود يك نويسنده و رزمنده بوده در كتاب 

جديدش قدري تازه تر شده است. 
خصوصاً در داستان اول و دوم اين مجموعه يعني »جشن جنگ« 
و »تانكچي ها« مي توان اين متفاوت نگريستن را احساس كرد. او 
در داستان اول كتاب يك اثر ضدجنگ نوشته است. داستان از زبان 

دختري به نام سارا روايت مي شود كه يك دانشجوي هنر است. 
او به همراه همكالسي هايش سیاوش و ابراهیم و چند تاي ديگر 
كه دانشجوي تئاتر هستند به پیشنهاد يكي استادهايشان تصمیم 
مي گیرند نمايشي اجرا كنند؛  نمايش��ي از فرم »پرفورمنس«كه 
همه چیزش بايد طبیعي باشد و تماشاگران در آن سهیم باشند 
اما دانشگاه مانع كار آنها مي شود و دانشجويان گروه تئاتر تصمیم 
مي گیرند در اقدامي خودجوش اين پرفورمنس را در يك زيرزمین 
شخصي اجرا و افراد زيادي را هم به آنجا دعوت كنند. دختر از پدر 
جانبازش مي خواهد كه براي ديدن نمايش شان بیايد اما او استقبال 
نمي كند، چون معتقد است ديگر دوست ندارد خشونت و جنگ 
را از نزديك ببیند. سیاوش شخصیت اول تئاتر تصمیم مي گیرد 

سطلي آهني بر سر بگذارد و جاي سیبل قرار بگیرد. 
آن وقت كارگردان از جمعیت مي خواهد با تفنگ ساچمه اي يا همان 
بادي به طرف او شلیك كنند و جايزه بگیرند. تماشاگران پرهیجان 
بدن سیاوش را نش��انه مي گیرند و خونین و مالینش مي كنند اما 
س��یاوش وقتي س��طل را از صورتش برمي دارد و جلوي جمعیت 
مي ايستد همه دلشان برايش مي سوزد و كسي به او شلیك نمي كند. 
داستان اشاره اي تمثیلي دارد به كشته شدن آدم هايي كه در جنگ 
حتي يك بار ه��م همديگ��ر را از نزديك نديده ان��د. از ضعف هاي 
داستان، شعاري شدن آن است، ديالوگ ها و توضیحاتي كه از طرف 
كاراكترهاي داستان مثل سیاوش و ابراهیم بیان مي شود پر از شعار 
و مستقیم گويي نويسنده است كه داس��تان را به سمت غیرواقعي 
بودن سوق مي دهد. اما در داستان دوم يعني »تانكچي ها« نويسنده 
سراغ سوژه اي رفته كه تا به حال كمتر نويسنده اي از دفاع مقدس 
آن را روايت كرده است؛ بیكار شدن رزمندگاني كه بعد از هشت سال 
جنگ جايي براي كاركردن و ام��رار معاش ندارند. تانكچي ها قصه 
مرد عیالواري به اسم بابا ابرام است كه در زمان جنگ راننده تانك 
بوده و وقتي جنگ تمام مي شود هیچ شغل ديگري بلد نیست و در 
ضمن سواد درست و حسابي هم ندارد، چون از نوجواني در جبهه 
بوده است، در آخر داستان هم به خاطر بیكاري و فشار اقتصادي در 
زندگي، تبديل به يك آدم روان پريش مي شود. اين مجموعه داستان 

توسط انتشارات نیستان در 112صفحه منتشر شده است.

    محمد صادقي
نتفليكس كه در ايران فعاليت قانوني ندارد 
به ادعاي يك فيلمساز مطرح ايراني در حال 
ساخت محصولي نمايش�ي در ايران است؛ 
پروژه اي كه مجوزي از وزارت ارش�اد براي 
س�اخت ن�دارد و نظارتي روي آن نيس�ت!

ساخت فیلم در ايران داراي قوانین مشخصي 
است و فیلمسازان ايراني و خارجي كه تمايل به 
ساخت فیلم در محدوده سرزمیني ايران دارند 
بايد اين مقررات را رعايت كنند اما آنچه در عمل 
ديده مي شود اين است كه بخشي از سینماگران 
ايراني و تعدادی از فیلمسازان خارجي به دلیل 
راحت ب��ودن دور زدن قانون و وزارت ارش��اد، 
به راحتي و با اس��تفاده از عوام��ل ايراني فیلم 

مي سازند و آن را پخش مي كنند. 
در جديد تري��ن نمونه از اي��ن دور زدن قانون، 
ابوالحس��ن داوودي از حض��ور غیرقانون��ي 
نتفلیك��س در اي��ران خب��ر داد. داوودي كه 
مهمان برنامه »شهر فرنگ« شبكه خبر سیما 
بود، مدعي ش��د نتفلیكس در ايران دارد فیلم 
مي سازد و در پاسخ به مجري برنامه كه درباره 
چگونگي حضور غول سريال س��ازي جهان در 
ايران پرسید، اين فیلمس��از از ساخت فیلم به 
وس��یله دوربین هاي پیش��رفته موبايل گفت، 
اما در نهايت خواستار اين ش��د كه برخوردي 

با اين كار نشود!
     فيلمسازي زيرزميني اسرائيلي ها 

اگرچه داوودي درباره پروژه اي كه نتفلیكس در 
ايران دارد توضیحات بیشتري ارائه نكرد و تنها 
مرجع اين مدعي شخص وي است، ولي مي توان 
با مشاهده اتفاقاتي كه اخیراً در سینماي ايران 

رخ داده است، اين ادعا را محتمل دانست. 
سال گذشته فیلم سینمايي اي با نام »اپراتور« 
)مأمور مخفي( ساخته مشترك آلمان و اسرائیل 
در فس��تیوال فیلم برلین رونمايي شد؛ فیلمي 
كه داستان آن بر اس��اس كتاب خاطرات يك 
جاسوس بازنشسته اسرائیلي ساخته شده است؛ 
كتابي با نام »معلم انگلیسي« كه به كارگرداني 
»يوال آدلر« ساخته شد و موضوع آن حضور يك 

مأمور مخفي اسرائیلي در تهران بود كه تالش 
مي كرد به اطالعات هسته اي ايران دست پیدا 
كند. اين زن در عملیات جاسوسي با مهندس 
ايراني يكي از ش��ركت هاي مرتبط با فناوري 
هسته اي ارتباط عاطفي برقرار مي كند. استفاده 
از لوكیشن شهر صوفیه در پايتخت بلغارستان، 
به عنوان تهران و تمايز آش��كار جغرافیاي دو 
شهر، باعث اعتراض هايي شد. نكته مهم درباره 
فیلم »مأمور مخفي«، فیلمبرداري بخش هايي 
از فیلم در تهران بود. گفته ش��د كه كارگردان 
فیلم از طريق ارتباط موبايلي با عواملي در ايران، 
به صورت آنالي��ن و از راه دور آن را كارگرداني 
كرده اس��ت. اين مسئله باعث ش��د تا موضوع 
همكاري عوامل ايراني با اسرائیلي ها به بحثي 
امنیتي در ايران تبديل ش��ود. »اپراتور« فیلم 
متوس��طي در ژانر پلیس��ي و امنیتي است كه 
حضورش در جشنواره برلین نیز افتخاري براي 
آن به همراه نداشت، اگرچه پخش كننده هاي 
فیلم در امريكاي شمالي و اروپا رايت اين فیلم را 
خريداري كردند تا در سطح وسیعي اكران شود، 
بعدها نیز ادعاهايي درباره بازداشت همكاران 
ايراني اين پروژه س��ینمايي اسرائیلي از سوي 

نهادهاي امنیتي مطرح شد. 
   نمونه هاي داخلي فيلمسازي بي مجوز!

داوودي مدع��ي ش��ده نتفلیك��س در ايران با 
دوربین موبايل در حال فیلمسازي است. 

فیلمسازي با دوربین هاي باكیفیت گوشي هاي 
موبايل در بین فیلمسازان مطرح جهاني طرفدار 

پیدا كرده است. اولین فیلم سینمايي مطرحي 
كه با استفاده از دوربین موبايل ساخته شد در 
سال 2۰11 بود. در آن سال يك فیلمساز ايراني 
به نام هومن خلیلي فیلمي با گوش��ي موبايل 
نوكیاN 8 س��اخت. بع��د از آن ب��ود كه جعفر 
پناهي كه در دادگاه به محرومیت از فیلمسازي 
محكوم ش��ده بود، يك فیلم س��ینمايي كامل 
را با موبايلش ساخت و اس��م آن را »اين فیلم 
نیست« گذاشت. پناهي اين فیلم غیرقانوني را 
در چندين جشنواره خارجي به نمايش گذاشت 

و اتفاقاً با آن جايزه هم گرفت!
»استیون س��ودربرگ« فیلم »Unsane« را 
با استفاده از دوربین گوشي اپل ساخته است. 
سودربرگ از فیلمبرداري با آيفون ابراز رضايت 
مي كند و آن را ي��ك روش جديد فیلمبرداري 
مي داند كه مي تواند شكاف میان ايده تا اجراي 
آن را كاهش دهد. راحت��ي كار با موبايل باعث 
ش��ده كه نه تنها س��اخت فیلم با آن گسترش 
پیدا كند بلكه دور زدن مقررات را به راحتي آب 
خوردن كرده؛ همان كاري كه گويا نتفلیكس 

در ايران به دنبال آن است!
   »نتفليكس« دوربين به دست!

نتفلیك��س، در اي��ران فعالیت رس��مي ندارد، 
اما ايراني ه��ا مي توانند با خريد حق اش��تراك 
به اين س��امانه متصل ش��وند. نتفلیكس براي 
اينكه مش��تريان خود را از سراسر دنیا جذب 
كند، اقدام به تولید مجموعه هاي مش��ترك با 
كشورهاي مختلف مي كند، از جمله چند پروژه 
سريال سازي مشترك با كشور تركیه كه باعث 
شده ساالنه چند میلیون دالر حق اشتراك را از 
مردم تركیه دريافت كند و تا به حال چند بار در 
مقابل درخواست هاي تركیه براي ممیزي آثار 
مربوط به اين كش��ور با دولت تركیه همكاري 
داشته اس��ت. اما داس��تان حضور غیرقانوني 
در ايران و س��اخت فیلم زيرزمیني داس��تاني 
است كه نمي توان در آن صرفاً ردپاي فعالیت 
اقتصادي و كسب درآمد از طريق فروش بیشتر 

حق اشتراك را ديد. 
س��ینماي ايران پی��ش از اين باره��ا از طريق 
فیلم هايي ك��ه به صورت غیرقانوني س��اخته 
ش��ده ضربه دي��ده اس��ت. فیلمس��ازاني كه 
مي دانس��تند از راه هاي قانوني ب��ه آنها اجازه 
س��اخت چنین فیلم هايي داده نمي ش��ود، از 
ناآگاهي نهادهاي نظارتي سوءاستفاده كرده و 
فیلم هايي ساخته اند كه به خاطر نوع نمايش 
ش��رايط اجتماعي و سیاس��ي داخل ايران به 
آنها »سیاه نما« گفته مي شود. حضور دوربین 
نتفلیكس در ايران بدون طي تشريفات قانوني 
نیز مصداق همین موض��وع خواهد بود و بايد 
ديد نهادهاي نظارت��ي و امنیتي درباره ادعاي 
اين فعالیت چه برخوردي خواهند داش��ت و 
سرنوش��ت همكاران داخلي اين پروژه مانند 
مش��اركت كنندگان ايراني در س��اخت فیلم 

ضدايراني »اپراتور« خواهد شد يا خیر!

داستان ادامه دار فيلمسازي زيرزميني خارجي ها در ايران

 »نتفليكس« با موبايل
در ايران فيلم مي سازد!

 ابوالحسن داوودي، كارگردان سينما مدعي شد بزرگ ترين سرگرمي ساز جهان 
در حال ساخت فيلم بدون مجوز در ايران است

نكته مه��م درباره فيل��م »مأمور 
مخفي«، فيلمبرداري بخش هايي 
از فيل��م در ته��ران ب��ود. گفت��ه 
ش��د كه كارگردان فيلم از طريق 
ارتب��اط موبايلي ب��ا عواملي در 
ايران، به صورت آنالي��ن و از راه 
دور آن را كارگرداني كرده اس��ت

    معرفی کتاب

مرور مصائب آوارگان جنگ زده در طول تاريخ
كت�اب »پناهجوي�ان در گ�ذر تاري�خ«، 
ب�ر  تاريخ�ي  م�روري  وين�ر،  نوش�ته 
جن�گ زدگان  اجب�اري  مهاجرت ه�اي 
از تاري�خ باس�تان ت�ا عص�ر حاضر اس�ت. 
ظه��ور داعش و جنگ در س��وريه باعث ش��د تا 
سیل جمعیت آوارگان و جنگ زدگان سوري به 
سوي اروپا و امريكا روانه شود. اين جمعیت باعث 
مناقشات سیاسي در میان كش��ورهاي میزبان 
ش��د، از جمله بحث و جدل لفظي میان ترامپ 
رئیس جمهور امريكا و »ترنبول« نخس��ت وزير 

استرالیا و سیاست دولت امريكا براي جلوگیري از ورود مهاجران و جنگ زده ها به آن 
كشور كه بعد از ورود ترامپ به كاخ سفید تشديد شده است. كتاب »پناهجويان در 

گذر تاريخ«، نگاهي تاريخي به سیر مهاجرت پناهجويان دارد. 
در اين كتاب به مهاجرت لهستاني ها به ايران در طول جنگ جهاني دوم نیز اشاره شده 
و آمده است: »ايران هم بندري امن براي آوارگان لهستاني گريزان از دست آلماني و 
اردوگاه هاي اجباري شوروي بود. پس از حمله آلمان به لهستان صدها هزار لهستاني 
به ايران رفتند. در ايران اغلب از اين جماعت مستأصل به گرمي استقبال مي شد. به 
گفته يك معلم لهستاني به محض رسیدن به ايران، ايرانیان مهماندوست دور اتوبوس ها 
جمع مي شدند، با صداي بلند خوشامد مي گفتند و هديه هايي مثل خرما، آجیل، نخود و 

كشمش و انارهاي آبدار را از پنجره هاي باز اتوبوس ها به ما مي دادند.« 
كتاب »پناهجويان در گذر تاريخ« از مجموعه تاريخ جهان انتش��ارات ققنوس، در 

1۰3صفحه منتشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

امام حسن مجتبي)ع(:

فرصت، زود می رود و دير می آيد.
 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

اميدوارم شيوع كرونا باعث نشده باش�د بهانه دائمي براي 
توجيه كيفيت پايين  س�ريال ها جور شود چراكه تقريبًا هر 
كه سريالش كيفيت ندارد از تداخل با شيوع كرونا مي گويد! 
سعید امیرسلیماني بازيگر سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: خودم در مدتي كه به خاطر قرنطینه كرونايي 
در خانه بودم، دو سه سريال تلويزيوني ديدم كه متأسفانه از آنها 
خوشم نیامد. شايد واقعاً به علت شیوع كرونا كیفیت اين كارها 
نازل شده است ولي اينكه بخواهند همه جور ضعف سريال سازي 

را به كرونا ربط دهند، درست نیست. 
بازيگر »مهريه بي بي« افزود: اينكه متن يك سريال قوي نیست 
و شوخي هايش باسمه اي شده است، چه ربطي به كرونا دارد؟ 
مگر كرونا به  س��ريال ها هم واگیر پیدا كرده كه هر چه سريال 
بد است، دلیلش شیوع كروناس��ت؟ عیبي ندارد كه پايانبندي 
س��ريال به خاطر كرونا گرفتار تغییر ش��ود ول��ي اينكه كلیت 
س��ريالي كه چند ماه زمان صرف تولیدش شده را به كرونا ربط 

دهند، درست نیست. 
بازيگر »هزاردس��تان« با اش��اره به گس��تردگي رس��انه هاي 
س��رگرم كننده گفت: خوش��بختانه مخاطبان ام��روز مجبور 
نیستند وقت خود را صرف  سريال هاي بي كیفیت كنند و خیلي 
راحت كانال را عوض مي كنند و مي روند كانالي ديگر يا به شبكه 
خانگي مي روند يا  س��ريال هاي روز خارج��ي را مي بینند، پس 
بازنده كیفیت پايین  سريال ها فقط سازندگان و تولیدكنندگان 

هستند. 
سعید امیرسلیماني خاطرنش��ان كرد: خودم در ماه هاي اخیر 
 سريال هاي شبكه نمايش خانگي را ترجیح مي دهم، البته ناگفته 
نماند آب بندي و كش دادن بیهوده به  س��ريال هاي خانگي هم 
نفوذ كرده و برخي  سريال هاي خانگي هم استانداردها را رعايت 

نمي كنند كه بايد اصالح شود. 
اين بازيگر پیشكسوت مي افزايد: هر جا و هر زمان كه تولیدكننده 
به فكر آن بیفتد كه در تولید به سود برسد، آنجا استارت مرگ 
سريال اس��ت. تولیدكننده به جاي حس��اب و كتاب بیهوده و 
برداشتن سهم گنده از هزينه تولید براي خودش، بايد به غناي 
اثر فكر كند و فقط دستمزدش را بگیرد و مابقي سرمايه را صرف 

مستقیم تولید كند تا كار ارتقا يابد. 
اين بازيگر ۷۷ساله ابراز امیدواري كرد: تهیه  سريال هاي جذاب 
و به روز و همه پسند بايد در تلويزيون خودمان استارت بخورد و 
اين طور بشود كه تلويزيون در صدر رسانه هاي مخاطب پسند 
قرار بگیرد. تلويزيون ملي بايد اول باشد تا مخاطبان اعتمادشان 

به آن باال رود و در نهايت مرجعیت به اين رسانه برگردد. 

سعيد اميرسليماني در گفت وگو با »جوان«:

بايد فكري به حال نزول كيفيت  سريال ها شود

رامين جهان پور     نقد کتاب 


