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وداع ميثم تمار »مختارنامه« با دنياي فاني
 صورت استخواني، صداي گرم و چشمان نافذ از مرحوم پورحسيني 

بازيگري براي نقش هاي سخت ساخته بود
    محمدصادق عابديني

پرويز پورحسيني بازيگر تواناي سينما، تئاتر و تلويزيون 
نيز بعد از چند روز دس�ت و پنج�ه نرم كردن ب�ا بيماري 
مهل�ك كرونا، چش�م از جهان فروبس�ت. پورحس�يني 
خالق نقش هاي ماندگار زيادي در سينما و تلويزيون بود، 
از جمل�ه نقش هاي مان�دگار وي »ميثم تمار« در س�ريال 
مختارنامه و حضرت زكريا)ع( در سريال مريم مقدس بود. 
صورت استخواني، صداي گرم و چش��مان نافذ بازيگر توانمند 
سینما، از پورحس��یني بازيگري س��اخته بود براي نقش هاي 
س��خت؛ مردي كه چند روزي بود خبر بس��تري ش��دنش در 
بیمارستان به دلیل ابتال به كرونا باعث نگراني اهالي هنر شده 

بود، در آخر روز گذشته تسلیم تقدير شد و از دنیا رفت. 
پورحسیني در 20شهريور1320، درست در همان روز اشغال 
ايران از سوي متفقین به دنیا آمد. وي پیش از آغاز دهه بیستم 
از زندگي فعالیت در تئاتر را آغاز كرد. از 28س��الگي با ورود به 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، بازيگري را به صورت 
آكادمیك آموخت و از همان دوران همكاري با كارگردانان بنام 
س��ینماي ايران را آغاز كرد. از آثار شاخصي كه پورحسیني در 
سینما و تلويزيوني حضور داشته است، مي توان به »كمال الملك« 
ساخته علي حاتمي، »طلسم« به كارگرداني داريوش فرهنگ، 
»باشو غريبه كوچك« ساخته بهرام بیضايي، »كشتي آنجلیكا« 
به كارگرداني محمد بزرگ نیا، س��ريال و فیلم سینمايي »مريم 
مقدس« به كارگرداني ش��هريار بحراني، »قاتل اهلي« ساخته 
مس��عود كیمیايي و مجموعه »مختارنامه« اثر داوود میرباقري 
اشاره كرد. از آخرين حضورهاي مرحوم پورحسیني در تلويزيون 
ايفاي نقش در مجموعه »بچه مهندس« بود. وي از جمله بازيگران 
پركار تلويزيوني به شمار مي رفت و حضور در آثار تلويزيوني را با 
ايفاي نقش در تله تئاتر از دهه40 آغاز كرده بود. عباس صالحي، 
وزير ارشاد در پیامي كه به مناسبت درگذشت پورحسیني منتشر 
كرد با تأكید بر اينكه مرگ اين هنرمند بر تلخكامي اهالي هنر 
افزوده است، نوشت: خبر درگذشت بازيگر مطرح عرصه تئاتر، 
سینما و تلويزيون مرحوم پرويز پورحسیني بر تلخكامي هاي اين 
روزهاي اهالي هنر افزود. ياد و خاطره هنرمند پیشكسوت، مجرب 
و بااخالق سینماي ايران از ذهن مردم هنردوست ايران فراموش 
نخواهد شد.« رئیس سازمان صداوسیما نیز در پیامي درگذشت 
پورحسیني را تس��لیت گفت، در پیام علي عسكري آمده است: 
»كرونا باز هم كام همه ما را تلخ كرد و عزيزي ديگر را از ما گرفت. 
پرويز پورحسیني از هنرمندان خالق، پیشكسوت و بااخالق بود 
كه نقش آفريني او در آثار نمايشي مختلف، به  ويژه سريال هاي 
تلويزيوني مورد عالق��ه مردم، نام و تصويرش را براي همیش��ه 

ماندگار كرده اس��ت. حضرت زكرياي سريال مريم مقدس)ع(، 
میثم تمار س��ريال »مختارنام��ه« با آن صحن��ه ماندگارش در 
مسجد كوفه و بابا اسماعیل سريال »بچه مهندس«، هیچ گاه از 

ياد مخاطبان اين سرزمین نخواهد رفت.«
سیدمجتبي حسیني، معاون امور هنري وزارت ارشاد در پیام 
تسلیتي كه براي درگذش��ت بازيگر تواناي سینما و تلويزيون 
منتشر كرد، نوشت: امید داشتیم پرويز پورحسیني به سالمت 
از بستر بیماري بیايد، اما افسوس كه بازيگر و هنرمند ارزشمند 
كش��ورمان را از دس��ت داديم و اندوه بزرگ ديگ��ري جامعه 
فرهنگ و هنر و ايران را به سوگ نشاند. پورحسیني چند دهه 
به استمرار در عرصه هنر نقش ايفا كرد و به حركت و بالندگي 
تئاتر و سینما و هنر ايران كمك كرد. پورحسیني از ماندگاران 
صحنه هنر ايران اس��ت و نام و ياد و هنرش در ياد و جان مردم 
ماندگار است.« انجمن بازيگران س��یماي ايران، به مناسبت 
درگذشت پورحسیني پیامي منتشر كرد. بخشي از پیام به اين 
شرح است: »اتفاقي بسیار تأسف انگیز و غمناك يكي از برترين 
چهره هاي هنر بازيگري معاصر كشورمان را از ما گرفت. پرويز 
پورحسیني عزيز هنرمند پیشكسوت و تكرار ناشدني سینما، 
تئاتر و تلويزيون از میان ما رفت؛ انساني بسیار بزرگ و شريف 
كه بي ترديد نامش در تاريخ پرافتخ��ار هنر اين مرز و بوم براي 
همیشه ثبت و ماندگار است.« پرواز هماي، خواننده با انتشار 
متني نوش��ت: »كرونا خاطرات ما را يكي يك��ي از ما گرفت، 
اس��طوره هاي ما يكي يكي جلوي چش��مان ما پرپر ش��دند... 
پرويز پورحسیني با پیشینه اي درخشان در تئاتر و كوله بازي 
از تجربه از بهترين اس��تادان بازيگري بود، يادش گرامي.« در 
هفته هاي اخیر به خصوص در يك هفته گذشته، كرونا باعث 
درگذشت چند تن از هنرمندان شاخص ش��د. مرحوم كريم 
اكبري مباركه، اكبر عالمي، چنگیز جلیلوند، كامبوزيا پرتوي و 
پرويز پورحسیني از جمله هنرمنداني هستند كه همگي بعد از 

ابتال به كرونا چشم از جهان فرو بستند. 

   فراخوان
شانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت به ايستگاه پاياني رسيد

حاتمی كيا تنديس بهترين كارگردانی را دريافت كرد
 مراس�م اختتامي�ه ش�انزدهمين جش�نواره بين الملل�ي 
فيل�م مقاوم�ت ب�ه دلي�ل رعاي�ت مس�ائل بهداش�تي 
به ص�ورت آنالين و ب�ا حداقل حض�ور افراد برگزار ش�د. 
مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللي فیلم مقاومت 
كه به دلیل رعايت مسائل بهداشتي با حداقل میهمانان با اجراي 
رسالت بوذري آغاز شد، برگزيدگان بخش هاي مختلف بخش 

دوم خود را كه به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، شناخت. 
در ابتداي اين مراسم، مهدي عظیمي میرآبادي، دبیر شانزدهمین 
جشنواره فیلم مقاومت صحبت كرد و گفت: من به عنوان دبیر اين 
جشنواره از اتفاقات و فراگیري اين دوره بسیار حیرت زده شدم. 
با وجود همه مش��كالتي كه وجود داشت و به ويژه بیماري كرونا 

جشنواره با كیفیت بسیار خوبي برگزار شد. 
او گزارشي از جشنواره ارائه داد و گفت: جشنواره امسال در هشت 
بخش برگزار ش��د كه برخي از بخش هاي آن به دلیل كثرت آثار 
رسیده، به  خودي  خود يك جشنواره بود، مثالً در بخش فیلمسازان 
بسیجي 2هزار و 900 اثر در بخش هاي مختلف به دبیرخانه رسید 
و در بخش سیدالش��هداي مقاومت كه به ياد شهید سردار حاج 

قاسم سلیماني برگزار مي شد، بیش از 700 اثر دريافت كرديم. 
وي اضافه كرد: امس��ال براي اولین بار بخش فیلمنامه به صورت 
بین المللي برگزار شد و دبیرخانه اين بخش فیلمنامه هاي مختلف 
را به زبان هاي فارسي، انگلیسي و عربي دريافت كرد. همچنین 
در بخش مدافعان س��المت نیز 2هزار و 400 اثر دريافت شد. به 
صورت كلي، در اين رويداد فرهنگي با رش��د حدود چهار برابري 
تعداد آثار نسبت به دوره پانزدهم، هزار و 78 اثر به دبیرخانه رسید 

كه تاكنون بي سابقه بوده اس��ت. از اين تعداد، بیش از 4هزار اثر 
از 135 كش��ور دريافت ش��د كه نوعي ركورد محسوب مي شود. 
عظیمي میرآبادي در پايان گفت: »براي برگزاري اين جشنواره 
نیازمند تعامل و همكاري دستگاه هاي مختلفي بوديم.« در بخش 
بهترين كارگردانی ابراهیم حاتمی كی��ا تنديس اين بخش را به 
خود اختصاص داد. در بخش پويانمايي جايزه اين بخش جشنواره 
فیلم مقاومت به برزان رستمي براي پويانمايي »تعادل )باالنس(« 
رسید. در بخش نماهنگ جايزه اين بخش به مرتضي مقدسي براي 
نماهنگ »يادها« رسید. در بخش فیلمنامه جايزه اين بخش به 
مرتضي پژوهان براي فیلمنامه »گودال« رسید. در بخش مستند 
كوتاه با تقدير از »خاطرات باديه«، جايزه اين بخش به قدرت باقري 
براي مستند كوتاه »چمر سرباز« اهدا شد. در بخش فیلم كوتاه 
داستاني جايزه اين بخش به زانیا لطفي براي فیلم كوتاه داستاني 
»نهست« رسید. همچنین در بخش تله فیلم جايزه اين بخش به 

عفت صوفي براي تهیه تله فیلم »ريشه ها« اهدا شد.

»سربلند« روايتي است از كودكي تا شهادت شهيد مدافع حرم 
محس�ن حججي كه چاپ چهلم اين كتاب در 40س�الگي دفاع 
مقدس توسط انتشارات شهيد كاظمي روانه بازار انديشه شد. 
»سربلند« روايت زندگي زمیني يك جواِن 27ساله است كه در ابتداي 
جواني بر ترس و غفلت چیره شد، او كه راهي به روزنه هاي غیب عالم 
يافت تا خود را به آسمان رساند. محسن را شايد ديده باشي و شايد 
هم با او زيسته باشي! شايد در مدرسه و كوچه و مسجد كنارت نشسته 
باشد و لحظاتي را با او سر كرده باشي. محسن در زندگي زمیني اش 
آدم خاصي نبود؛ بچه اي بود بازيگوش. از آنها كه مي خواهند همه چیز 
را تجربه كنند، از آنها كه مي خواهند همه چیز را بدانند. آنچه محسن 

را خاص مي كند، تجربه آخر زندگي اش در اين دنیاست!
»سربلند« روايتي است از انتخاب هاي محسن در زندگي زمیني اش 
ك��ه او را به آنچه مي خواس��ت، رس��اند. روايت��ي به زب��ان آنها كه 
چندصباحي را با محس��ن بوده اند و در كنار محس��ن زيسته اند و با 

اشك ها و لبخندهايش گريسته يا خنديده اند. 

رهبر معظم انقالب اسالمي در 11مهر 1396، اين شهید واالمقام را 
نشانه و حجت خدا و سخنگوي ش��هداي مظلوم و سر جدا خواندند 
و با اش��اره به حضور باش��كوه و كم نظیر مردم در تشییع آن شهید 
خاطرنشان كردند: »خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزيز، ملت 
ايران را عزيز و س��ربلند كرد و او را نماد نسل جوان انقالبي و معجزه 

جاري انقالب اسالمي قرار داد.«
در برشي از كتاب مي خوانیم:

برگشتم به حاج س��عید گفتم: »آخه من چطور اين بدن ارباً اربا رو 
شناس��ايي كنم؟« خیلي بهم ريختم. رفتم سمت آن داعشي. يك 
متر رفت عقب و اسلحه اش را كش��ید طرفم. سرش داد زدم: »شما 
مگه مسلمون نیس��تید؟« به كاور اش��اره كردم كه مگر او مسلمان 
نبود؟ پس سرش كو؟ چرا اين بال را سرش آورديد؟ حاج سعید تند 
تند حرف هايم را ترجمه مي كرد. آن داعشي خودش را تبرئه كرد كه 
اين كار ما نبوده و بايد از كس��اني كه او را برده اند »القائم« بپرسید. 
فهمیدم مي خواهد خ��ودش را از اين مخمصه نج��ات دهد. دوباره 
فرياد زدم كه كجاي اس��الم مي گويد اس��یرتان را اين طور شكنجه 
كنید؟ نماينده داعش گفت: »تقصیر خودش بوده!« پرسیدم به چه 
جرمي؟ بريده بريده جواب مي داد و حاج سعید ترجمه مي كرد: »از 
بس حرصمون رو درآورد، نه اطالعاتي به ما داد، نه اظهار پشیموني 

كرد، نه التماس كرد! تقصیر خودش بود…!«
چاپ چهلم كتاب »سربلند« روايت زندگي شهید محسن حججي به 
قلم نويسنده كتاب »عمار حلب« محمدعلي جعفري در 360 صفحه 
همزمان با هفت��ه كتاب و كتابخواني و در 40س��الگي دفاع مقدس 

توسط انتشارات شهید كاظمي روانه بازار نشر شده است. 

 كتاب زندگي شهيد حججي
به چاپ چهلم رسيد

 جامعه درگير با كرونا
به اميد نياز دارد نه به »شرم«

 پخش مجموعه تلويزيوني جديد با موضوع بيماران كبدي
برخالف جرياني است كه بايد به اميدآفريني در جامعه كمك كند

جواد محرمي   یادداشت

رامين جهانپور   نقد کتاب

     سينما

كمين كرونا به سينماگران خوش اخالق! 
حكايت عجیبي است، كرونا انگار فقط با آدم هاي خوب و بي حاشیه 
سینما كار دارد؛ آنهايي كه اخالق در حرفه شان حرف اول را مي زند، 
آنها كه حتي يك بار هم به اس��م و بهانه عبارت نچس��ب مسئولیت 
اجتماعي درب��اره موضوعي كه درباره آن تخصصي نداش��تند، نظر 
ندادند؛ رسم و راهشان اين بود كه در حرفه شان بدرخشند و با رفتار و 
منش شان ثابت كنند انسان بودن برايشان مهم تر از هر چیز ديگري 
است و اين را نه در شعار كه در عمل نشان دهند؛ خسرو سینايي، كريم 
اكبري مباركه، چنگیز جلیلوند و حاال مرد بااخالق و حرفه اي سینما 

و تئاتر مرحوم پرويز پورحسیني. 
روزگار غريبي است، در سینماي ايران مگر چند نفر هست كه سرشان 
به كار خودش��ان گرم باش��د و از احترام حرفه اي كه در آن فعالیت 
مي كنند، هوشمندانه صیانت كنند. در اين بازار مكاره فضاي مجازي 
كه هر كس به واسطه يك نقش در يك س��ريال يك شبه به شهرت 
مي رسد و اظهار فضل كردن در همه چیز را آغاز مي كند، چهره هايي 
چون پرويز پورحسیني هنرمندانه منزلت و موقعیت حرفه اي خود 
را حفظ كردند. لعنت بر كرونا كه موزيانه و اسرارآمیز اين گوهرهاي 
ناب را از گوشه و كنار سینماي ايران صید مي كند و به قتلگاه مي برد. 
انگار اين ويروس منحسوس هوش��مند عمل مي كند و مي داند براي 
تهي كردن زمین از فضايل اخالقي كي و كجا و چگونه بايد به سمت 
مصاديقش برود. او را با نقش میثم تمار در سريال »مختارنامه« به ياد 
مي آورم كه آن را پرطنین و باصالبت و ماندگار بازي كرد. با آن صداي 
پرتواني كه واژه ها را نه صرفاً بر زبان كه با همه وجود خلق مي كرد. با 
آن چشم هاي نافذ كه گويي خود میثم در مقابل دستگاه جور عبیداهلل 

سخن مي گويد. خدايش بیامرزد.

نگاهي به رمان »علويه نرگس«
گاهي جنگ چهره اي زنانه دارد!

نويسنده رمان »علويه نرگس« در مقدمه كتابش اينطور آورده است: 
»اين داس��تان روايت ح��وادث روزهاي آغازين جن��گ تحمیلي در 
خرمشهر و حال و روز مردم جنگ زده است. شخصیت هاي اين داستان 
و سرگذشت آنها ساخته ذهن نويسنده اس��ت. در واقع اين داستان 
اداي ديني اس��ت به زنان و دختراني كه گرچه در خط مقدم جبهه 
نبودند و سالحي به دس��ت نگرفتند]اما[ با شكلي ديگر از خاكريزي 
متفاوت، در مقابل دشمن ايستادند و آنچه داشتند، در طبق اخالص 
نهادند...«. خديجه بازون نويسنده اين كتاب در واقع در اولین صفحه 
كتاب، تكلیفش را با مخاطب روش��ن كرده و پیشاپیش مي گويد كه 
مي خواهد از رشادت و ايثار بانواني بنويسد كه جلوي دشمن ايستادند 
و سهم بزرگي در دفاع و آزادسازي شهرشان خرمشهر داشتند. »علويه 
نرگس« كه عنوان كتاب هم از نام او برداشته شده شخصیت اول اين 
داستان است. او پرستاري است كه در بحبوحه جنگ به بیمارستاني 
در خرمشهر مي رود تا به مداواي مجروحان جنگي بپردازد كه در مقابل 
اولین حمالت بعثي ها هاج و واج مانده اند و در واقع غافلگیر شده اند. 
اين رمان شروع بسیار خوب و محكمي دارد كه نويدگر يك داستان 
تاريخي با محوريت مقاومت است: »...قبل از ظهر 31شهريور 1359 
صدايي در خیابان نقدي خرمش��هر پیچید و انعكاس آن انگار تمام 
جماعتي را كه در بازار بودند، سحر كرد...«. توصیفات و فضاسازي هاي 
نويسنده در برخي از قسمت هاي اين رمان بسیار طبیعي به نگارش 
درآمده است، طوري كه مخاطب گاهي خود را در وسط بازار خرمشهر 
مي بیند. يكي از پاراگراف هاي ماندني كتاب در همان صفحات آغازين 
داستان ش��كل مي گیرد؛ دقیقاً زماني كه صداي مهیب اولین انفجار 
خمپاره اندازهاي بعثي ها در خرمش��هر مي پیچد. نويسنده مثل يك 
فیلمبردار صحنه هاي آغازين يورش عراق به خرمش��هر و اس��تارت 
جنگ تحمیل��ي را ثبت كرده اس��ت: »...مردي میوه ف��روش، میان 
سیب هاي سبزپوش ش��ده روي زمین، مانند مجسمه اي خمیده به 
نظر مي رسید...« يا »ماهي بزرگي كه در دست زن ماهي فروش بود با 
چشمان خیره و ثابت به سحرشدگان مي مانست...« يا »صداي آژير كه 
در خیابان نقدي توي بازار پیچیده بود، كم  وكمتر مي شد...«. داستان 
اگر چه رنگ و بويي اقلیمي دارد اما نويسنده خیلي سعي نكرده كه در 
بیان ديالوگ ها از لهجه و تكیه كالم هاي خوزستاني استفاده كند، چون 
اگر اين كار را مي كرد، شايد بومي بودن اين اثر بهتر و بیشتر نمايان 
مي شد. در جايي از كتاب مي خوانیم كه »... لحنش محبت آمیز بود. 
فارسي را با لهجه جنوبي حرف مي زد...«. اينجاست كه اين پرسش 
براي خواننده به وجود مي آيد كه وقتي كل ماجراي داستان در جنوب 
مي گذرد، ديگر نیازي نیس��ت كه نويسنده اين مسئله را به مخاطب 
متذكر شود و ديگر اينكه مگر مابقي كاراكترهاي داستان به چه زباني 
غیر از جنوبي حرف مي زنند؟ در اين رمان نويسنده تمام تالشش را 
كرده تا به نقش پررنگ بانوان خوزستاني در دفاع از شهر و مردمانش 
اشاره اي عمیق داشته باشد و مبارزات و تالش آنها را در جنگ، كمتر 
از مردان مبارز و بومي خرمشهر نشان ندهد. مورد ديگري كه مي توان 
در مورد اين كتاب به آن اشاره كرد، ضعف در ويرايش كتاب است. اين 
رمان تقريباً طوالني در بعضي از فصل ها در جمله بندي و پرداخت با 
مشكالت نگارشي همراه است كه اگر در اين مورد دقت الزم به عمل 

مي آمد، به كیفیت آن افزوده مي شد. 
اين كتاب در 368صفحه در سال 1398 توسط انتشارات ستاره ها 

منتشر شده است.

 انتشار فراخوان 
ثبت خاطرات مردمي شهادت حاج قاسم

خاطرات مردم از سردار سليمانی اثر هنری می شود 
دفتر مطالع�ات جبه�ه فرهنگي انقالب اس�المي، ط�ي فراخوان�ي اعالم 
ك�رد قصد دارد در آس�تانه اولين س�الگرد ش�هادت س�ردار حاج قاس�م 
س�ليماني، با گ�ردآوري خاط�رات و بازتاب ش�هادت س�ردار س�ليماني 
در زندگي م�ردم، كتب و آث�ار هنري بر اس�اس اين خاط�رات توليد كند. 
به گزارش »جوان« دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب اسالمي، طي فراخواني 
اعالم كرد قصد دارد در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیماني، 
با گردآوري خاطرات و بازتاب شهادت سردار سلیماني در زندگي مردم، كتب و 

آثار هنري بر اساس اين خاطرات تولید كند. 
بنابرين گ��زارش، در اين فراخوان با اش��اره به واكنش رهبر انقالب به تش��ییع 
میلیوني سردار سلیماني مبني بر »آن روزي كه ده ها میلیون در ايران و صدها هزار 
در عراق و بعضي كشورهاي ديگر به پاس خوِن فرمانده سپاه قدس به خیابان ها 
آمدند و بزرگ ترين بدرقه  جهان را شكل دادند، اين يكي از ايام اهلل است... روزها 
تمام مي شوند، لكن تأثیرات اين روزها در زندگي ملت ها باقي مي مانند، در روحیه  
ملت ها، در منش ملت ها، در مسیر ملت ها، آثاري كه اين روزها باقي مي گذارند 
آثار ماندگار و بعضاً جاودانه است«، از اقش��ار مختلف مردم، دعوت شده است با 
مراجعه به تارنماي survey. porsline. ir/s/SYW0ihd خاطرات خود را 

درباره شهادت سردار سلیماني در اين فراخوان مشاركت كنند. 
بر اس��اس اين گزارش، عالقه مندان براي اطالع از جزئیات بیش��تر مي توانند با 

شماره هاي 02142795000 و 05132291050 تماس بگیرند. 

    محمد صادقي
برخالف تصريح رئيس سازمان صداوسيما بر 
رويكرد اميدآفرينی صداوسيما در روزهاي 
ش�يوع كرونا كه مي تواند بخشي از آرامش 
روحي و رواني جامعه را در عب�ور از بحران 
كرونا به وجود آورد، شبكه3 سيما با پخش 
سريالي به نام »شرم«، عماًل غمي بر غم هاي 
مردمي افزوده است كه اين روزها يا نگران 
كرونا گرفتن هس�تند يا دل نگران بيماران 
كرونايي اند يا جزو خانواده ه�اي داغداري 
هس�تند كه عزيزان خ�ود را بر اث�ر ابتال به 
بيماري كش�نده كرون�ا از دس�ت داده اند. 

   رويكرد صداوسيما 
تزريق نشاط است!

عبدالعل��ي علي عس��كري، رئی��س س��ازمان 
صداوسیما در ديدار با رئیس جمهور تأكید كرده 
بود كه ايجاد آرامش و امید يكي از محورهاي 
اصلي برنامه هاي صداوسیما در ايام كروناست؛ 
موضوعي كه به ادعاي روابط عمومي صداوسیما 
با قدرداني و حمايت رئیس جمهور همراه شده 
بود. اين ن��وع نگاه كه در آن به مردم ش��ادي و 
نشاط تزريق شود تا بتوانند از مقطع حساسي 
همه گیري كرونا عبور كنند، مي توانست همان 
طور كه علي عسكري مدعي است، امیدآفرين 
باش��د، اما در عمل آنچه رخ داده اس��ت، چیز 
ديگري را به نماي��ش مي گذارد! آيا بخش هاي 
مختلف س��ازمان صداوس��یما نمي خواهند با 
نظر رئیس آن سازمان همراهي كنند؟! نمونه 
يكي از مواردي كه برخالف جريان امیدآفرين 
در حال حركت است، پخش سريال »شرم« از 

شبكه3 سیماست. 
»شرم« جايگزين سريال كمدي »021« شده 
اس��ت. مجموعه طنز»021« با آنكه در عمل 
نتوانست بیننده زيادي داش��ته باشد و كسي 
هم به شوخي هايش نمي خنديد، ولي دست كم 
نمك بر زخم مردم نمي پاشید و در اين روزها كه 
مردم در غم از دست دادن عزيزانشان هستند 
و جامعه از نظر روحي تحت فشار شديدي قرار 
دارد، نمي خواست با نمايش بدبختی  ها، حال 
مردم را بیشتر خراب كند! ولي سريال »شرم« 
از همان ابتدا بناي ناسازگاري با منويات رسانه 
ملي را گذاشته اس��ت و گويا تا همان يك ذره 

دلخوشي مردم از تماش��ا كردن تلويزيون را از 
آنها نگیرد، ول كن نیست!

   »شرم« از چه چيز مي گويد؟
ش��رم به كارگرداني احم��دكاوري، يك درام 
اجتماعي است. اين سريال در 30قسمت تولید 
شده و قصه اصلي آن درگیري چند خانواده با 

بیماري و لزوم پیوند كبد است. 
در معرفي رسمي س��ريال ش��رم آمده است: 
»ش��رم« روايتگر زندگي چند خانواده اس��ت 
كه هر كدام از شخصیت هاي آن گرفتاري هاي 
خاص خود را دارند كه در نهاي��ت همه آنها با 
يك نخ تس��بیحي به هم وصل مي شوند. قصه 
اين سريال، درباره پیوند كبد است و لوكیشن 
اصلي در مهمانسرايي نزديك بیمارستان نمازي 
ش��یراز مي گذرد. اش��ك و آه مادري كه دختر 
جوانش براي زن��ده ماندن نیازمن��د دريافت 
كبد اس��ت، مردي كه پیش از اي��ن براي زنده 
بودن نیازمند كبد بوده و زماني كه بعد از عمل 
از بهبود خوشحال بوده و در حال شكرگزاري 
به درگاه خدا بوده به او خبر مي دهند كه عمل 
موفقیت آمیز نبوده اس��ت! اينها تنها بخش��ي 
از ش��خصیت هايي است كه »ش��رم« تا امروز 

معرفي كرده است. 
شرم نوشته سعید فرهادي است. فرهادي پیش 
از اين س��ريال هاي »تا ثريا« و »پريا« را براي 
تلويزيون نوشته اس��ت. تا ثريا داستان مادري 
مهربان و پرستار در بیمارستان بود كه با يكي 
از بیماران��ش رابطه عاطف��ي دارد. وي كم كم 
به نزول خ��وري مي افتد و بعد دس��ت به قتل 
مي زند. »پريا« نیز داستان زني مطلقه را روايت 
مي كند كه ايدز دارد و درگیر ماجرايي عشقي 
مي شود. شرم نیز تا اينجاي كار داستاني حول 
محور بیماري است. بديهي است كه پرداختن 

به مشكالت في نفسه غلط نیست و چگونگي 
زاويه ورود و نگاه فیلمساز است كه يك سوژه را 

تلخ و ناامیدكننده مي كند. 
   بي توجهي به شرايط مردم

بي سليقگي است
مازي��ار معاون��ي كارش��ناس و منتق��د فیلم 
در گفت وگو با »ج��وان« به بي س��لیقگي در 
پخش سريال هاي تلويزيوني و توجه نداشتن 
مديران صداوس��یما به ش��رايط فعلي جامعه 
اش��اره مي كند و مي گويد: »م��ا اگر بخواهیم 
از نظر منطقي به اين قضیه ن��گاه كنیم، بايد 
از صداوس��یما به عن��وان تنها رس��انه فراگیر 
تلويزيوني كش��ور انتظار داشته باشیم در اين 
روزهاي دش��وار كرونازده امیدآفرين باش��د. 
از س��وي ديگر با نگاهي به گفته هاي رياست 
همان س��ازمان كه بر همین وجه امیدبخشي 
به جامعه تأكید كرده اس��ت، قاعدتاً سريالي 
مانند »شرم« كه سريالی با دستمايه تراژيك 
و مبتني بر بیماري هاي صعب العالج اس��ت و 
احتماالً مرگ را در بطن خ��ود دارد، نبايد در 
كنداكتور آذر گنجانده مي ش��د. همین قضیه 
به س��ريال »خانه امن« هم قابل تسري است. 
فارغ از ارزش هاي عملكرد نیروهاي امنیتي در 
تقابل با تروريست هاي داعش كه در جاي خود 
قابل تقدير است، اما در قصه همین سريال نیز 
مواردي چون گروگانگیري، م��رگ و در يك 
كالم تراژدي و اندوه پررنگ است. در مجموع 
از مديران و اتاق فكر ش��بكه ها انتظار بیشتر و 

بهتري مي توان داشت.«
محمدرض��ا آهنج، كارگ��ردان س��ريال هاي 
تلويزيوني مي گويد: »آثار نمايش��ي تلويزيون 
به قهقرا رفته اس��ت و ما دلس��وخته ايم،  اين 
مش��كالت را به حس��اِب ش��رايط تحريمي و 
اقتص��ادي مي گذاري��م! ك��دام امیدآفريني و 
خانواده را تلويزيون كنار هم قرار داده اس��ت 
كه به آن ببالد؟ آيا در راس��تاي سبك زندگي 

ايراني- اسالمي قدمي برداشته است؟«.
حمیدرضا آشتیاني پور، تهیه كننده سريال هاي 
تلويزيوني نی��ز مي گويد: »ام��روز بیش از هر 
زمان ديگ��ر مردم ما نیاز به امی��د دارند. براي 
پیش��گیري از ناامیدي هم بهتر است كساني 
كه در مسیر تولید سريال و محصوالت نمايشي 
تالش مي كنند، عنصر زمان را فراموش نكنند. 
زماني كه مِن نوعي ب��راي تولید مجموعه اي 
اقدام مي كنم، نباي��د زمان را نادي��ده گرفته 
و با س��نگ اندازي جلوي ش��روع مجموعه را 
بگیرند. اي��ن رفتاره��ا باعث ناامی��دي میان 
تولیدكنندگان مي شود.« توجه به مقوله امید 
در ساخت مجموعه هاي تلويزيوني، با گذشت 
بیش از يك سال از همه گیري كرونا، مسئله اي 
اس��ت كه اكنون بايد به عنوان يك خواست و 
مطالبه از صداوسیما مطرح شود. در روزهايي 
كه به دلیل افزاي��ش محدوديت هاي كرونايي 
مردم وقت بیش��تري را در خانه مي گذرانند و 
قاعدتاً تماش��اي تلويزيون بايد سیر صعودي 
داشته باشد، پر كردن اوقات فراغت مردم نیاز 

به يك خوش سلیقگي دارد.

مازي��ار معاوني: قاعدتًا س��ريالي 
مانند »شرم« كه سريالی با دستمايه 
تراژيك و مبتني ب��ر بيماري هاي 
صعب الع��اج اس��ت، نباي��د در 
كنداكت��ور آذر گنجان��ده مي ش��د 
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