
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6060 |  ش��نبه 10 آب��ان  1399 | 14 ربی��ع االول 1442 |  اذان ظه��ر: 11:48 | 
غروب آفتاب: 17:10 | اذان مغرب:29: 17 | نیمه شب شرعی:23:06 |      اذان صبح فردا: 05:02 | طلوع آفتاب فردا: 06:27 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

كرونا در »جشن سربرون« قربانی گرفت
كريم اكبري مباركه بازيگر با سابقه تئاتر، سينما و تلويزيون بر اثر كرونا درگذشت

   مصطفي شاه كرمي
كريم اكبري مباركه بازيگر با سابقه تئاتر، سينما و تلويزيون 
كشورمان كه مشغول بازي در سريال »جشن سربرون« بود 
به دليل ابتال به ويروس كرونا درگذشت. طبق اعالم فرزند 
مرحوم اكبري مباركه، پيكر اين بازيگر فقيد صبح امروز در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاك سپرده مي شود. 
در حالي كه س��تاد مقابله با بیماري كرونا از لزوم تعطیلي 
برخي تجمعات و رعايت ش��یوه نامه هاي ابالغي اين ستاد 
در جريان انج��ام فعالیت هاي گروهي تأكی��د دارد، اصرار 
برخي كارگردانان و تهیه كنندگان سینما و تلويزيون براي 
ادامه فیلمبرداري آثارشان نتايج ناخوش��ايندي به همراه 
داشته است. درگذشت كريم اكبري مباركه به دلیل ابتال به 
ويروس كرونا حین ادامه بازي در سريال »جشن سربرون« 
به كارگرداني مجتبي راعي يكي از تازه ترين نمونه هاي تلخ 

چنین اتفاقي است. 
   وقتي فهميديم تب دارد، فرستاديمش منزل!

حس��ن نجاريان، تهیه كننده سريال »جشن س��ربرون« در 
توضیح اين اتفاق كه منج��ر به فوت زنده ي��اد كريم اكبري 
مباركه در روند تولید اين س��ريال ش��د و به مه��ر مي گويد: 
ما نزديك 9 ماه اس��ت درگیر كرونا و فیلمب��رداري همزمان 
هستیم. كريم اكبري سر صحنه بود كه پزشك با تب سنجي 
متوجه شد، او حالش خوب نیست و بالفاصله از سر صحنه او 

را به منزل فرستاديم. 
وي در پاس��خ به اينكه در برخي از پروژه ها از جمله »جشن 
سر برون« شنیده شده كه كمتر مراقبت هاي بهداشتي انجام 
مي شود، مي گويد: »ما مجبوريم و تالشمان هم اين بوده است 
كه پروتكل ها را رعايت كنیم، تمام هزينه ها را هم پذيرفته ايم. 
اس��تفاده از ماسك، الكل و دس��تكش ممكن است در برخي 
پروژه ها نباش��د، ولي ما رعايت كرديم. ضدعفوني وس��ايل و 

لوكیشن ها به صورت روزانه انجام مي شود.« 
اگرچ��ه نجاريان از رعايت ش��یوه نامه هاي بهداش��تي حین 
انجام فیلمبرداري سريال »جشن س��ربرون« حرف مي زند، 
اما فوت مرحوم اكبري مباركه به عنوان يك بازيگر با اخالق و 
خوش سابقه نتیجه سهل انگاري در مراعات دقیق و مسئوالنه 
دس��تورات بهداشتي س��تاد مقابله با كروناس��ت. چه اينكه 
همانطور كه نجاريان گفته پس از بدحال شدن مرحوم اكبري 
مباركه سر صحنه تازه متوجه بیماري وي شده اند و اين بدان 
معناست كه قبل از شروع كار تست هاي الزم از بازيگران و ديگر 
عوامل سريال انجام نمي گرفته است. مثبت اعالم شدن تست 
كروناي الله اس��كندري ديگر بازيگر اين سريال در روزهاي 

گذشته دلیل ديگري است كه نشان مي دهد شیوه نامه هاي 
بهداشتي در برخي پروژه هاي سینمايي و تلويزيوني رعايت 
نمي شوند و الزم است كه مسئوالن خانه سینما و مديران سیما 
نظارت سختگیرانه تري را در اين پروژه ها داشته باشند تا شاهد 
از دست دادن بازيگران و هنرمندان اخالق مدار و ارزشمندي 

مانند مرحوم كريم اكبري مباركه نباشیم. 
كريم اكبري مباركه متولد سال 1332 و فارغ التحصیل رشته 
بازيگري و كارگردان��ي تئاتر بود و در فیلم هاي س��ینمايي 
مرگ يزدگرد، مسافران، ديدار، چند مي گیري گريه كني؟، 
روزهاي زندگي، قندون جهیزيه و عطر داغ بازي كرده است. 
از آخرين كارهاي او در تلويزيون سريال بچه مهندس بود، 
ولي ماندگارترين بازي او در تلويزيون مربوط به ايفاي نقش 
ابن ملجم مرادي در سريال امام علي علیه السالم به كارگرداني 

داوود میرباقري است. 
اگر چه بسیاري از مخاطبان امروز تلويزيون اين بازيگر فقید را 
در قالب كاراكترهاي ابن ملجم در سريال امام علي علیه السالم 
و بن ُشمیت در سريال مختارنامه به ياد دارند، اما مخاطبان 
قديمي تر تلويزيون اين بازيگر فقید را در قامت كارگردان يك 
برنامه تلويزيوني به اسم »تئاتر نوجوان« به خاطر مي آورند. 
»تئاتر نوجوانان« يك مجموعه تلويزيوني محصول سال 1366 
به كارگرداني كريم اكبري مباركه و تهیه كنندگي مجید قناد 
بود كه از شبكه2 سیما پخش مي شد. در اين برنامه يك خرابه 
حكم سن تئاتر را داشت و چند آجر و پیت حلبي هم دكور آن 
بود. چند نوجوان هر روز پس از مدرس��ه در اين خرابه جمع 
مي شدند و اتفاقات رخ داده در كالس درس يا محله شان را در 

قالب يك تئاتر ساده بازسازي مي كردند. 
نويد اكب��ري، فرزند مرحوم كريم اكب��ري مباركه كه دو روز 
پیش و در پ��ي ابتال به كرون��ا از دنیا رفت، در م��ورد زمان و 
مكان خاكسپاري اين هنرمند فقید سینما، تئاتر و تلويزيون 
مي گوي��د: پیكر پدرم )ش��نبه( س��اعت 11 صب��ح در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاك سپرده خواهد شد.

    خبر

 »ابوباران« در کمتر از یک ماه 
به چاپ سوم رسید

نجي�ب،  مصطف�ی  خاط�رات  »ابوب�اران«،  كت�اب 
مداف�ع ح�رم افغانس�تانی ب�ه چ�اپ س�وم رس�يد.

به گزارش »ج��وان«، كت��اب »ابوباران« ش��امل خاطرات 
مصطف��ی نجیب، مدافع حرم افغانس��تانی به نوش��ته زهرا 
س��ادات  ثابتی به تازگی توسط انتش��ارات خط مقدم چاپ 

سوم رسیده است. 
مصطفی نجیب در توصیف روايتش از روزگاری كه گذرانده، 
نكات جذابی را عنوان كرده است كه همین نكات با قلم زهرا 
 سادات ثابتی توانسته مخاطب را جذب كند. در بخش هايی از 
كتاب كه به خاطرات اين مدافع حرم افغانستانی از حضور در 
ارتش افغانستان می پردازد، آمده است: بین مردم افغانستان، 
ضرب المثلی وجود دارد كه می گويد »در ارتش افغانس��تان 
مشغول و بارها مسخره شدم، چون بلد نبودم به زبان فارسی 
دری صحبت كنم.« م��ن اما بیدی نب��ودم كه با اي��ن بادها 
بلرزم، چون اس��تعداد يادگیری زبانم خوب ب��ود، خیلی زود 
توانستم به فارس��ی دری و حتی با لهجه صحبت كنم. ارتش 
را امريكايی ها آموزش نظام��ی می دادند، وقتی می ديدم يك 
گروهبان امريكايی به ژنرال ما امر و نهی می كند و حتی سالم 
نظامی نمی دهد، خیلی ناراحت  می ش��دم. اين اتفاق در آنجا 
يك امر عادی بود، اما من نمی توانس��تم با اين بی احترامی ها 

كنار بیايم... .

    خبر 

مؤلف كتاب »چو گلدان خالي«:

مي خواستم اداي احترامي به قيصر امين پور كرده  باشم
قيص�ر امين پور نه تنها يكي از ش�اعران خ�وب ايران بود، 
بلكه اس�تاد بس�يار خوبي هم بود. احت�رام و اعتقادي كه 
من به ايش�ان داش�تم، باعث ش�د تصميم بگي�رم كتابي 
ب�ه مناس�بت س�الروز ف�وت ايش�ان منتش�ر كن�م. 
شیرين علي گلمرادي از ش��اعران معاصر ماست كه بیشتر در 
زمینه ادبیات پايداري فعالیت كرده و سروده است. اخیراً كتابي 
با عنوان »چو گلدان خالي« از او منتش��ر شده است. اين كتاب 
كه نام آن از يكي از اش��عار قیصر امین پور برگرفته شده است، 
به مناسبت سیزدهمین س��الروز فوت مرحوم قیصر امین پور 

به چاپ رسید. 
گلمرادي درباره آش��نايي اش با قیصر امین پ��ور به ايبنا گفت: 
 »10س��ال پیش از فوت قیصر با ايش��ان ديداري داشتم كه به 
دوستي نیز ختم شد. من از زمان شروع بیماري ايشان در جريان 

اتفاقات بودم و از فوت اين شاعر بزرگ بسیار متأثر شدم.«
او درب��اره فعالیت هاي پیش��ین خ��ود عنوان ك��رد: »من 10 
س��الي را در حوزه دفاع مقدس و ادبیات آن فعالیت مي كردم. 
تعدادي كتاب هم با همی��ن موضوع و با همكاري دوس��تاني 
مانند مشفق كاش��اني منتشر كرده ام؛ اما بیش��تر تالش ما در 
برگزاري كنگره هايي با موض��وع دفاع مقدس و ادبیات آن بود. 
فكر مي كنم حدود 13 كنگره و همايش با اين موضوع از سوي 
ما برگزار شده است. من تحصیالت زيادي ندارم، اما همیشه در 
حوزه ادبیات مطالعه مي ك��ردم و فعالیتم نیز در همین زمینه 

بوده است.«
گلمرادي درباره علت و بهانه انتش��ار اين كتاب و تقديم آن به 

امین پور توضیح داد: »قیصر امین پور نه تنها يكي از شاعران خوب 
ايران بود، بلكه استاد بسیار خوبي هم بود. احترام و اعتقادي كه 
من به ايشان داشتم باعث شد تصمیم بگیرم كتابي به مناسبت 
سالروز فوت ايشان منتشر كنم. اين كار باعث شناختن بیشتر اين 
استاد به جامعه مي شد. من مي خواستم اداي احترامي به ايشان 
كرده  باشم. كتابي كه به مناسبت سیزدهمین سالگرد فوت قیصر 

امین پور منتشر كرده ام، يك مجموعه شعر است.«
وي درباره آنچ��ه در اين كتاب مي آيد، گف��ت: »اين مجموعه 
شعر دو بخش دارد. قس��مت اول آن مقدمه اي است براي بقیه 
كتاب. در اين مقدمه نگاهي به اشعار قیصر امین پور انداخته  و 
نقدي بر آن نوشته ايم. تعدادي شعر نیز در اين بخش از كتاب 
آمده اس��ت. بخش دوم كتاب حدود 50 صفحه شعر است كه 
در قالب هاي مختلف درباره ش��خصیت قیصر امین پور سروده 
شده است. رباعي، غزل، غزل مثنوي و شعر نو از قالب هاي اين 

كتاب هستند.«

در پي حماي�ت دولت فرانس�ه از توهين ب�ه پيامبر اس�الم )ص( 
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اس�المي بياني�ه اي را ص�ادر ك�رد. 
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
انتشار بیانیه اي حمايت دولت فرانس��ه از توهین به پیامبر اسالم )ص( 
را محكوم كرد. در بخش��ي از متن بیانیه وزارت ارش��اد در اعتراض به 
هتك حرمت پیامبر مكرم اسالم)ص( آمده است: پیامبر عظیم الشأن 
ما نماد اخالق انس��اني، وحدت و همدلي و معرف رحمانیت دين مبین 
اسالم است. اگر بر اين باوريم كه محور مشترك همه انبیاي الهي تحقق 
صلح و نوعدوستي است، آنگاه هرنوع خدشه و توهین به اين رسوالن را 
بايد تقابل با بشر دوستي و اهانت به مرزهاي اعتقادي و فرهنگي تلقي 
كنیم و متأسفانه عده اي با تفرقه افكني و ناامن ساختن جهان، در اهانت 
به باورها و ارزش هاي جوامع به ويژه جامعه مسلمانان، دست به اقداماتي 
موهن مي زنند كه نه تنها هیچ قرابتي ب��ا آزادي بیان ندارد، بلكه ناقض 
آزادي و تهديدكننده زيست مسالمت آمیز انساني است. آنچه كه از سوي 
يك نشريه فرانسوي رخ داد، اقدام نابخردانه و حركتي ضدانساني علیه 

عده بي شمار مسلمانان بود كه قلب پیروان پیامبر عظیم الشأن اسالم را 
جريحه دار كرد و تبعات دامن گیر آن همچنان ادامه دارد و به تعبیر رهبر 
فرزانه انقالب اسالمي، حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظله العالي( »گناه 
بزرگ و نابخشودني« بود و »عناد و كینه شرارت با دستگاه هاي سیاسي، 

فرهنگي و دنیاي غرب با اسالم و جامعه مسلمانان را آشكار ساخت.«
اي��ن بیانی��ه مي افزاي��د: ريش��ه آنارشیس��م مذهب��ي را مي ت��وان در 
دوگانه سازي هايي جس��ت وجو كرد كه دولت فرانسه با سیاست عمیقاً 
ضداسالمي و اقدام نابخردانه رونمايي كرد. اگرچه رمزگشايي از اغراض 
رهبران امروز اين كش��ور در مش��ي استعمارگرانه ش��ان در طول تاريخ 
به ويژه در استعمار ممالك اس��المي و پیوند امروزشان با سیاست هاي 
صهیونیستي و نقشه هاي شومي كه اين اشغالگران علیه مسلمانان در سر 
مي پرورانند، چندان دشوار نیست، اما انتظار مي رود كه همه انسان هاي 
آزاده به ويژه اصحاب فرهیخته فرهنگ و هنرمندان مستقل و آزادانديش 
جهان در به چالش كشیدن آزادي بیان جعلي كه امروز شاهد آن هستیم، 
از هیچ تالش��ي فروگذاری نكنند. مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ضمن محكوم كردن اين اقدام ناشايست 
و ضدحقوق بشري از نهادها و سازمان هاي مدافع حقوق بشر مي خواهد 
در براب��ر اينگونه اقدام��ات ضدفرهنگي واكنش صريح نش��ان داده و از 
هنرمندان صلح طلب انتظار دارد با خلق آثار متنوع و جذاب در شناساندن 
چهره واقعي دين رحمت و پیامبر مهرباني گوي سبقت را از بدخواهان 
و آتش افروزان و تفرقه افكنان بربايند. براين باوريم كه خورشید عالم تاب 
پیامبر اسالم )ص( با مشتي خاك پراكني مذبوحانه به ساحت مقدس او 
هرگز خدشه دار نمي شود، همچنانكه در زمان حیات آن وجود نازنین هم، 

دشمنان او در برابر حقانیت سخن و خلق نیكويش تسلیم شدند.«

وزارت ارشاد آزادي بيان جعلي دولت فرانسه را محكوم كرد

هنرمندان صلح طلب با خلق اثر، چهره رحماني اسالم را بازتاب دهند

نهالی که به پویایی نرسیده است!
اگر شبكه تلويزيونی نتواند پخش كننده محتوای بومی خويش باشد، در عرصه عمل تفاوتی با يک 

شبكه كوچک محلی نخواهد داشت

    محسن متقيان
 تولي�د محص�ول مناس�ب ب�رای مخاطب 
حساس كودك كه آينده س�ازان كشورمان 
هستند، مسئله بسيار مهمی است، اهميتی 
كه در كش�ورهای ديگ�ر حتی ب�ا تفكراتی 
غيردينی و ليبرال به ش�دت مطرح اس�ت. 
 امروزه با وج��ود دگرگونی های زي��اد در فضای 
رس��انه ای جهان كه خود نیز به سبب پیشرفت 
فناوری های ارتباط��ی و تصوي��ری پديد آمده، 
هنجار ه��ای تربیتی و فرهنگی برای رده س��نی 
كودك همچنان محترم شمرده می شود تا جايی 
كه اثر پويانمايی بچه رئیس كه در امريكا ساخته 
ش��ده، به س��بب دارا ب��ودن صحنه هايی حاوی 
محتوای برهنگی رده بندی باالی 13 سال دريافت 

می كند. 
در كش��ور ما ش��بكه پويا و نهال )در قالب شبكه 
كودك( ش��بكه تخصصی پخش آثار كودكان و 
خردساالن به حساب می آيد. از آغاز تأسیس اين 
شبكه تاكنون چند سال می گذرد، طبیعی است 
كه در ابت��دای كار هر ش��بكه تلويزيونی موضوع 
كمبود محتوا يا همان برنامه برای دست اندركاران 
آن به خوبی حس شود و حتی آنها را مجبور كند 
تا از برنامه های تأمینی بیشتری در جدول پخش 
شبكه استفاده كنند. اتكا به اين سیاست دائمی 
نبوده و جدول پخ��ش برنامه در ط��ول زمان به 
تدريج و با افزايش س��هم تولیدات شبكه يا كانال 
تلويزيونی بیشتر با برنامه های تولید شده شبكه 
تنظیم مي شود. اتخاذ اين سیاست بستگی زيادی 
به بودجه ش��بكه و اوضاع مالی آن دارد و ممكن 
اس��ت گاهی در ش��رايط مالی نامناسب به دلیل 
ارزان تر بودن حق پخش برنامه ها، مديران شبكه 
مجبور به استفاده از برنامه های غیرتولیدی شوند.

   دربه در به دنبال محتوا برای بچه ها
اما آنچ��ه در ذات رس��انه و تلويزيون نس��بت به 
ساير مفاهیم دارای اصالت و برتری است، عنصر 
محتواست. مخاطبان در جست وجوی محتوای 
ناب مورد نظر شان هستند تا آن را از منبع تولید 
ش��ده، حتی به صورت دس��ت اول تهیه كنند و 
برخی از آنها نیز تمايل دارند تا خود ناشر آن محتوا 

در فضای مجازی باشند! 
توجه به اين مفهوم نش��ان می دهد اگر ش��بكه 
تلويزيون��ی نتواند در طول زم��ان، پخش كننده 
محت��وای بومی خوي��ش باش��د در عرصه عمل 
تفاوتی با يك شبكه كوچك محلی نخواهد داشت. 
برای روشن ش��دن اين مطلب به نمونه ای اشاره 
می كنی��م. برنامه يا ش��وِی تلويزيونی تِ��ِرِور نوآ 

در ش��بكه CNN امروزه به ي��ك برنامه جهانی 
و مشهور تبديل ش��ده اس��ت. برنامه هايی كه با 
اج��رای طنزآمیز ترور نوآ، مجری سیاهپوس��ت 
امريكايی نسبت به مس��ائل روز سیاست داخلی 
امريكا و موضوعات اجتماعی و حتی بین المللی 
می پردازن��د. واكنش طنز اين برنامه نس��بت به 
شكار پهپاد گلوبال هاوك توسط نیروی هوافضای 
سپاه در شبكه های اجتماعی بازتاب فوق العاده ای 
داشت و در ش��بكه های اجتماعی كشورمان نیز 
دست به دست شد. اين برنامه در واقع بازگو كننده 
گفتم��ان و مواضع ح��زب دموك��رات در اياالت 
متحده امريكاست كه توانسته به مخاطب میلیونی 
و جهانی دست پیدا كند. در حقیقت اين نمونه ای 
از محتوای تولید شده بومی مورد نظر است كه در 
سطرهای باالتر به آن اشاره ش��د. با توجه به اين 
مثال اين اس��تنتاج در ذهن ش��كل می گیرد كه 
از ويژگی های يك شبكه حرفه ای و كارآمد، اين 
است كه خود تولید كننده محتوای خاص خويش 

باشد كه مخاطبان فراگیری نیز دارد.
   كپی كاری ناشيانه از روی دست ديگران

اما بررسی موردی و غیرموردی )فراگیر( جدول 
پخش شبكه پويا در طول دو سال گذشته با وجود 
سپری شدن چند سال از تأسیس آن و شكل گیری 
كادر انسانی و مديريتی  اش، مؤيد مطلب ديگری 
است. بررس��ی موردی آثار تولید شده توسط اين 
شبكه، مانند سريال پويانمايی  »ببعي« كه كپی 
ناش��یانه ای از سريال مش��هور خارجی »كیتی« 
)Kitty( اس��ت، نش��ان می دهد ش��بكه پويا در 
تولید محتوای متناس��ب با مخاطبین خردسال 
خويش ناتوان است. ناگفته نماند كه وظیفه تولید 
پويانمايی )انیمیشن( در صداوسیما برعهده مركز 
پويانمايی صبا گذاشته شده و سريال ببعی توسط 
اين مركز تولید نش��ده اس��ت! )در تیتراژ سريال 

ببعی، آرم مركز صبا به چشم نمی خورد(
بررسی غیرموردی )فراگیر( كنداكتور شبكه پويا و 
نهال نیز نشان می دهد با وجود گذشت چند سال 
از تأسیس آن، هنوز بخش عمده ای از كنداكتور 

را آثار پويانمايی خارجی تشكیل می دهد و سهم 
پويانمايی های ايرانی در آن بسیار كم است.

متأسفانه بیش��تر آثار پويانمايی ايرانی كه از اين 
شبكه ها پخش می ش��ود نیز قديمی و متعلق به 
چند سال قبل اس��ت. اين امر در حالی است كه 
حجم تولیدات پويانمايی ايرانی در حال گسترش 
بوده و شاهد تولیدات جديد پويانمايی در مركز 
صبا، VOD های بخش خصوصی و ساير مراكز 

تولیدی دولتی هستیم.
    اسير توليدات خارجی 

متأسفانه پويانمايی های خارجی سهم عمده ای 
در كنداكتور ش��بكه پويا و نهال دارند و با وجود 
برخ��ورداری از محت��وای غربی و دور از س��بك 
زندگی ايرانی اس��المی همچنان از اين ش��بكه 
پخش می شوند. پويانمايی های خارجی كه بعضاً 
دارای حاشیه هايی نیز هستند، پخش آنها از شبكه 
پويا اخیراً در افكار عمومی و شبكه های اجتماعی 
سبب بروز واكنش هايی نیز شده است. در كنار اين 
موارد، اصرار عجیب بر پخش انیمیشن های ژاپنی 
از اين ش��بكه نیز جالب توجه اس��ت و مشخص 
نیست پخش و تكرار انیمیش��ن های ژاپنی طی 
اين چند سال از شبكه نهال با چه منطقی صورت 
می گی��رد. در حالی كه در كش��ورمان گروه های 
تولید كننده انیمیش��ن دوبعدی ماهر و هنرمند 
وجود دارند، بايد به تولید داخلی و جهش تولید 
در انیمیشن ايرانی اهمیت داد، نه اصرار بر پخش 

آثار خارجی! 
برخی از اين آثار خارجی عبارتند از: گروه ش��ب 
نقاب، قهرمانان تنیس، ركاب زنان كوهس��تان، 

روز ها و ماشیناسورها. 
توجه ويژه ب��ه كودكان ب��ه عن��وان مخاطبین 
راهبردی تلويزي��ون بايد از سیاس��ت های مهم 
و اولويت دار سازمان صداوس��یما باشد. اهمیت 
راهبردی اي��ن مخاطبان به اندازه ای اس��ت كه 
هرگونه هزينه )منظور از هزينه تنها بودجه نیست 
و ش��امل مواردی مثل: نیروی انسانی، تولیدات، 
حمايت ه��ای م��ادی و غیرمادی نیز می ش��ود( 
را در اين ب��اره توجیه پذير و عقالن��ي می نمايد. 
علت اين امر هم مقايسه سطح هزينه و تأثیر در 
دوره كودكی و بزرگسالی است. در دوره كودكی 
میزان تأثیرپذيری و تربیت ش��وندگی كودكان 
بس��یار زياد اس��ت، اما در دوره بزرگسالی سطح 
تربیت شوندگی كمتر است. بر همین اساس نیز 
برای آموزش يك مفهوم به يك بزرگس��ال بايد 
هزينه بیش��تری صرف كرد و از اقسام متنوع تر 
تعلیمات و روش های تعلیمی اس��تفاده كرد. در 
حالی كه تربی��ت و تعلیم ك��ودكان پیچیدگی 
كمتری در قیاس با بزرگساالن دارد. البته اين امر 
به معنای ساده بودن آموزش به كودكان نیست، 
چراكه آن هم دارای پیچیدگی های خاص خود 
اس��ت. با توجه و درك مطالبی كه در سطرهای 
باال توضیح داده شد، روش��ن است كه بايد توجه 
بیشتری در تولید و پخش برنامه های تلويزيونی 
و آثار پويانمايی وي��ژه ك��ودكان و نوجوانان در 

صداوسیما نشان داده شود.
در حال حاضر ب��ا ادای احترام ب��ه مدير محترم 
شبكه پويا، اما وضعیت اين ش��بكه و برنامه های 
پخش ش��ده از آن )با در نظر گرفتن مدت زمان 
تأسیس اين ش��بكه ( فاصله زيادی با يك شبكه 
حرفه ای كودك و خردسال دارد و نیاز به تحول و 

رشد در آن احساس می شود.

در حالی که در کشورمان گروه های 
تولید کنن��ده انیمیش��ن دوبع��دی 
ماهر و هنرمند وج��ود دارند، باید 
ب��ه تولید داخل��ی و جه��ش تولید 
در انیمیش��ن ایران��ی اهمی��ت داد، 
نه اص��رار بر پخش آث��ار خارجی!

نگاهي به رمان» هرس«
نگاه یكسویه به جنگ

 وقاي��ع رم��ان »ه��رس« در 
خرمش��هر و اه��واز مي گذرد. 
نويسنده در اين كتاب به زندگي 
ي��ك زن و ش��وهر جنوب��ي به 
نام ه��اي »رس��ول« و »نوال« 
پرداخته ك��ه در ابتداي جنگ 
فرزند خردسالشان را از دست 
داده اند و اين دو سعي مي كنند 
در قالب دو شخصیت  محوري با مرور خاطرات تلخ گذشته قصه 
آوارگي ها، دربه دري ها و سختي هايي را كه در جنگ متحمل 
ش��ده اند براي مخاطب روايت كنند، در واقع راويان اصلي اين 

داستان رسول و نوال هستند. 
داس��تان از زماني آغاز مي ش��ود كه جنگ ايران و عراق پايان 
يافته است و نويس��نده با فلش بك به دوران جنگ، از روزهايي 
مي گويد كه نوال طاقت از دس��ت رفتن فرزندش را ندارد و به 
خاطر امید به ادامه زندگي دوباره باردار شده است، اما صدمات 
روحي موجب شده از خانه متواري شود و هیچ كس نمي داند به 
كجا پناه برده است. شوهرش رس��ول خودش را به آب و آتش 

مي زند تا او را پیدا كند. 
در قس��متي از يادداشت پش��ت جلد كتاب كه ناش��ر نوشته، 
آمده است: »نسیم مرعشي)نويسنده كتاب( با استفاده از فضاهاي 
متعدد روايي، سرنوش��ت اين خانواده را در دوره زماني طوالني 
روايت مي كند. قصه آدم هايي كه ب��راي گذر از خاطراتي دور يا 
نزديك ناچار به باز خواني آنها ش��ده اند. به همین خاطر هرس 
رماني است قصه گو با چندين روايت فرعي مهم كه مخاطبش را 
در عین تماشاي شهر به دل طبیعت مرموز خوزستان مي برد. 
. . . «خواننده در همان صفحات آغازي��ن كتاب مي فهمد كه با 
يك داستان جنگي - اقلیمي روبه رو است، چون شخصیت هاي 
داس��تان به زبان جنوبي صحبت مي كنند. نويسنده اگرچه در 
ش��خصیت پردازي و رواي��ت و حتي فضاس��ازي هاي توصیفي 
داستان موفق عمل كرده اس��ت، اما با اين حال تمام تالشش را 
كرده تا قصه اي سرشار از نا امیدي و تلخي در فضايي بسیار تیره و 
تار پیش روي مخاطب بگذارد و مثل خیلي از نويسندگان جنگ 

قلمش را روي مشكالت جنگ متمركز كند. 
در اين رمان نويسنده بیش��تر از اينكه به موضوع قصه بپردازد، 
مصائب جنگ را نش��ان داده اس��ت. با اينك��ه راوي هاي اصلي 
داستان رس��ول و نوال هستند،  اما گاهي نويس��نده داناي كل 
به خودش اجازه مي دهد تا مستقیماً در داستان دخالت كند و 
كاراكترهاي داستان را به قضاوت بنشیند كه اين نكته خود از 
ضعف هاي فني كتاب است. در جايي از زبان نويسنده اينگونه 
مي خوانیم كه». . . ش��ايد نوال راس��ت گفته بود كه گذشته از 
زندگي آنها پاك نمي ش��د. رسول اين همه س��ال بیخود با آن 
جنگیده بود. . . «. در صورتي كه نويس��نده مي توانست بدون 
دخالت مستقیم، به راحتي اين حرف ها را از زبان خود رسول هم 
بیان كند، اما اين كار را نكرده است. به طور كلي مي توان گفت 
كه نويسنده تمام تالشش را كرده تا يك داستان ضد جنگ از 
خود به جا بگذارد. سرنوش��تي محتوم براي زن و شوهري كه 
فقط نمونه اي از آس��یب ديدگان جنگ هس��تند. اين كتاب به 
نويسندگي نسیم مرعشي در 158 صفحه و 18 فصل، توسط 

انتشارات چشمه منتشر شده است.

    نقد کتاب رامین جهان پور

     کتاب     بیانیه

امام باقر(ع) فرمودند:
صبر كنيد ب�ر گ�زاردن احكام 
شرع و شكيبايي ورزيد در برابر 
دشمنتان و آماده و حاضر يراق 
باشيد براي امامتان كه در انتظار 

او هستيد. 

)غيبه النعماني، ينابيع الموده(

 درگذشت احمد نصيرپور 
عكاس پيشكسوت دفاع مقدس 

احم�د نصيرپور، عكاس پيشكس�وت خبري 
پنج شنبه ۸ آبان ماه بر اثر سكته قلبي درگذشت. 
امیر نريماني، مدير روابط عمومي انجمن صنفي 
عكاس��ان مطبوعاتي ايران با اعالم درگذش��ت 
يكي از عكاسان پیشكسوت خبري به مهر گفت: 
احمد نصیرپور از عكاس��ان پیشكسوت خبري و 
عضو سابق هیئت مديره انجمن صنفي عكاسان 

مطبوعاتي ايران صبح پنج ش��نبه 8 آبان ماه در اثر س��كته قلبي و در بیمارستان 
فیروزآبادي شهرري دار فاني را وداع گفت. پیكر آقاي نصیرپور ديروزجمعه 9 آبان 
ماه در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد و به دلیل شرايط ناشي از كرونا، مراسمي 

برگزار نشد و هزينه هاي اين مراسم صرف امور خیريه خواهد شد. 
احمد نصیرپور سال 1338 در هشترود به دنیا آمد، از سال 1355 در دبیرستان  كار 
عكاسي را تجربه كرد. درسال 1360 به عنوان خبرنگار عكاس به استخدام سرويس 
عكاسي كیهان در آمد و در همین روزنامه بازنشسته شد. احمد در حقیقت عكاسي 
را در كیهان با عكاس��ي جنگ آغاز كرد. عكس هاي معنا دارش از جبهه هاي جنگ 
عراق با ايران در نشريات داخلي و خارجي منتشر شد. از جمله معروف ترين عكسش، 
تصوير رزمنده  13 ساله اي است كه تفنگش هم قد خودش بود!« او از اولین عكاساني 
در كشور به حساب مي آمد كه در شغل عكاسي بازنشسته شد. در طول جنگ هشت 
ساله تحمیلي در عملیات هايي مثل طريق القدس، كربالي 4، آزاد سازي خرمشهر، 
يگان غرب خیبر، والفجر مقدماتي، والفجر 3 و 5 حضور داشت. انجمن پیشكسوتان 

مطبوعات نیز در پیامي درگذشت زنده ياد احمد نصیرپور را تسلیت گفته است.


