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به بهانه چهلمين روز درگذشت محمدسرور رجايي

جهانت آباد اي جاِن در التهاب
   سيدمرتضي ذاكر

»كتابش كه تمام شد، اس�مش را »از دش�ت ليلي تا جزيره 
مجنون« گذاش�ت. در حقيقت مجنون خود او ب�ود و ليلي، 
س�رزمين غرق خونش؛ س�رزميني ك�ه درده�ا و رنج هاي 
آن براي�ش مهم ت�ر از رنج ه�اي بي ش�مار خ�ودش ب�ود.«

به گزارش »جوان« ديروز چهلمین درگذشت محمدسرور رجايي 
شاعر، نويسنده و پژوهشگر اهل كشور افغانستان بود كه بر اثر ابتال به 
كرونا درگذشت.  نويد نوروزي، پژوهشگر تاريخ شفاهي و نگارنده كتاب 
»ابوعلي كجاست؟« با انتشار مطلبي به شخصیت فكري و فرهنگي 
وي پرداخته است. وي در بخش هايي از اين مطلب نوشته است: »توي 
عكس هاي هارد نگاه مي كردم. پُر از سنگ مزار بود. هر مزار با نوشته ها، 
نوع س��نگ و نقش هايي كه بر آن بود روايت هايي را در ذهنم تداعي 
مي كرد. شبیه حافظه گوشي خودم بود كه پر از سنگ مزار شهدا و 
جعبه آينه ها و فرهنگي بود كه مادران شهدا براي نسل هاي آتي به 
يادگار گذاشته بودند، اما يك تفاوت مهم وجود داشت. تصاوير هارد 
همه متعلق به شهداي افغانستان بود؛ شهدايي كه روي مزارشان نوشته 

بود محل شهادت: شلمچه... طالئیه...جزيره مجنون و...
من از قديم، دوس��تان افغانستاني خوبي داش��تم كه به خاطرشان 
س��عي كرده بودم اطالعات بیشتري از اين كش��ور به دست بیاورم 
و اين عكس ها جرقه اي براي ارتباط بیش��تر با عكاس شان بود. او را 
مي شناختم؛ محمدس��رور رجايي. كتاب »در آغوش قلب ها«يش 
را هم خوانده بودم. خواندني ا س��ت و ماجراه��ا دارد.  هر بار فرصت 
مي شد كنارش مي نشستم و او از مبارزان بدون مرز و خمینیست ها 
مي گفت. از مردان گمنام و دور از وطني كه هنوز كورسوي امیدي 

براي همبستگي ملي و آباداني كشورشان، در دل شان باقي  است.  قصه 
هر رزمنده را كه برايم تعريف مي كرد انگار بخشي از وجود خودش را 
در آن قصه به تصوير مي كشید. با كنار هم گذاشتن خاطرات آدم ها از 
شهرهاي مختلف افغانستان، از شمال، جنوب، غرب و شرق كشور انگار 
كه قطعات سرزمین تكه تكه شده اي را كنار هم مي چید.  وقتي كتاب 
تمام شد، اسمش را »از دشت لیلي تا جزيره مجنون« گذاشت. در 
حقیقت مجنون خود او بود و لیلي، سرزمین غرق خونش؛ سرزمیني 
كه دردها و رنج هاي آن برايش مهم تر از رنج هاي بي شمار خودش بود. 
اين را در باغش )نشريه اي براي كودكان افغانستان( و در تمام روزهاي 
زندگي اش بارها سروده بود.  آالم آريانا نیاز به شمردن ندارد، چراكه 
هر سینه اي كه در آن قلبي  است با آن آشناست. تنها به نوشته اي از 

محمدسرور اكتفا مي كنم كه 40روز از فراقش مي گذرد:
»بیش از يك هفته است كه دچار درد و التهابم؛ درد عمیقي از جانب شیوع 
ويروس منحوس آتش ريِز طالبان در كشورم. هجوم فزاينده عرق ريز در 

مملكت جانم. يك هفته است جان و جهانم در تب و تاب است.«

   ادبیات

 پخش 2 برنامه زنده 
به مناسبت والدت امام محمد باقر)ع(

دو برنام�ه زن�ده »ب�اران ن�ور« 
و»بخوان به نام پروانه« به مناسبت 
والدت ام�ام محمد باق�ر)ع( از 
راديو نمايش پخش مي ش�وند. 
برنام��ه زنده »ب��اران ن��ور« امروز 
ساعت18 روي آنتن راديو نمايش 
مي رود. اين ويژه برنامه به مناسبت 
والدت امام محمد باقر)ع( به صورت مس��تند- نمايشي، حال و 
هوايي معنوي همراه با اطالعاتي دقیق در اختیار مخاطبان قرار 
مي دهد.  همچنین به همین مناسبت، فردا برنامه زنده راديويي 
»بخوان به نام پروانه« با موضوع والدت ام��ام محمد باقر)ع( و با 
مشاركت مخاطبان راديو نمايش و عالقه مندان به هنرهاي نمايشي 
با تولید مونولوگ در قالب دلگويه و همینطور ارسال گزارش هايي 
شاد تقديم شنوندگان راديو نمايش مي شود. »بخوان به نام پروانه«، 

روز جمعه ساعت9 صبح از راديو نمايش پخش مي شود. 
.......................................................................................................

فراخوان ارسال توليدات تصويري 
128 ثانيه اي پياده روي اربعين

نخس�تين مس�ابقه تولي�دات تصوي�ري ۱۲۸ثاني�ه اي 
ب�ا موض�وع پي�اده روي اربعي�ن برگ�زار مي ش�ود. 
نخس��تین مس��ابقه تولیدات تصويري 128ثانیه اي با موضوع 
پیاده روي اربعین به همت حج و زيارت صداوسیما برگزار مي شود. 
اين مسابقه در هفت محور موضوعي از جمله وحدت مذاهب و 
اديان، اقوام و ملل، رزمايش اقتدار مسلمین دوستي دو ملت ايران 
و عراق، جلوه هاي شوق خدمت، زيارت خانوادگي، كودكان زائر و 
خادم و جاماندگان برگزار مي شود و ساختار ارسال تولیدات بايد در 
يكي از آثار نمايشي، مستند، نماهنگ، پويانمايي يا موشن گرافیك 
باشد. همچنین بخش ويژه اين مسابقه تكريم ياد شهیدان حاج 

قاسم سلیماني و ابومهدي المهندس خواهد بود. 
.......................................................................................................

 اجراهاي مجازي 
سراغ موسيقي عاشورا مي رود

ب�ه  ن�وا«  و  »م�اه  برخ�ط  اجراه�اي  هفت�م  دوره 
مناس�بت اي�ام س�وگواري مح�رم و صف�ر به س�وگ و 
آيين ه�اي عاش�ورايي اختص�اص پي�دا ك�رده اس�ت. 
در اين دوره از اجراهاي »ماه و نوا« ، 13 اجرا از 10 استان كشور 
از جمله تهران، قم، گلس��تان، مازندران، گی��الن، آذربايجان 
غربي، اصفهان، لرستان، خوزس��تان، چهارمحال و بختیاري و 
مركزي پخش مي شود.  از جمله برنامه هاي اين دوره از اجراهاي 
برخط »ماه و نوا« مي توان به شبیه خواني، آيین هاي عاشورايي، 
غزل خواني، سینه زني و سوگواره ها اشاره كرد.  اين اجراها از تاريخ 
يكم تا چهارم مهرماه همزمان با اربعین حسیني پخش مي شود 

كه جدول پخش و پوستر اجراها متعاقباً منتشر خواهد شد. 
.......................................................................................................
روايت شهيده مدافع سالمت در راديو

برنامه »سپيد جامگان آسماني« 
اختصاص ب�ه رواي�ت زندگي 
ش�هيده مدافع س�امت »ننه 
دارد.  مق�دم«  صحاف�ي 
به گزارش رواب��ط عمومي راديو 
سالمت، مرجان قندي، تهیه كننده 
در مورد برنامه »س��پید جامگان 
آسماني«  گفت: همزمان با شیوع كوويد19 بسیاري از پرسنل 
بهداشتي و درماني، داوطلبانه در بیمارستان براي امدادرساني 
حاضر شدند. صحافي مقدم هم يكي از پرستاران داوطلب بود كه 
در بیمارستان امید شهر مشهد خدمت مي كرد كه حین خدمت 
به شهادت رسید، به همین دلیل برنامه سپید جامگان آسماني 
كه از تولیدات گروه  س��المت و روان راديو س��المت است فردا 
ساعت13:20پخش مي شود. در اين برنامه با خانواده صحافي قدم 

درباره ويژگي شخصیتي و كاري اش صحبت مي كنیم. 
.......................................................................................................

»زخم كاري« به پايان كار رسيد 
قس�مت پايان�ي س�ريال »زخ�م كاري« ب�ه كارگرداني 
محمدحسين مهدويان فردا آماده پخش مي شود و قرار 
است عوامل سريال، قسمت پاياني را با مردم تماشا كنند. 
اكران مردمي قسمت پاياني سريال »زخم كاري« با حضور 
بازيگران و كارگردان و عوامل سريال در پرديس سینما آزادي 
بامداد فردا از ساعت3 صورت می گیرد. اين اكران مردمي كه 
با رعايت تمامي دس��تورالعمل هاي بهداش��تي و با ظرفیت 
محدود انجام مي ش��ود، قرار اس��ت با حضور مردم و عوامل 
سريال صورت گیرد. لیت فروشي اين اكران انجام شده و همه 
بلیت هاي آن به فروش رفته اس��ت. سريال »زخم كاري« به 
كارگرداني محمدحسین مهدويان و تهیه كنندگي محمدرضا 
تخت كشیان به صورت اختصاصي از فیلیمو پخش مي شود. 

امام رضا)ع(:

هر كس اندوه و مشكلی را از 

مؤمنی برطرف نمايد، خداوند 

در روز قيامت ان�دوه را از قلبش 

برطرف سازد. 

)اصول كافی، ج 3، ص۲6۸(

گزارش »جوان« از برنامه »پارسي گويان« 

فارسي زبان حكمت و انديشه است
    سپيده سادات زماني

گستره فرهنگي كشورِ با سابقه ايران كه از بزرگ ترين خاستگاه هاي تمدن و 
فرهنگ بشري بوده است، مسئوالن و عوامل راديوايران را بر آن داشت تا اقدام به 
طراحي و پخش برنامه »پارسي گويان«كنند كه هم اكنون پرآوازه شده است. اين 
برنامه بخشي از منظومه اي است كه راديوايران براي پاسداشت و ترويج فرهنگ 
زبان و ادبیات فارسي به انجام مي رساند.  اين برنامه به گستره »جهان فارسي« 
مي پردازد؛ جهاني كه امروزه بسي بزرگ تر از مرزهاي جغرافیايي است و از شرق 

دور تا مرزهاي آفريقا را دربرمي گیرد و فضاي فرهنگي ايراني را شكل مي دهد. 
    »پارسي گويان« و معرفي آثار ايراني در گستره جهان امروز

دكتر محمدجعفر محمدزاده، مدير راديوايران ك��ه خود دانش آموخته زبان و 
ادبیات فارسي است، با اشاره به حجم آثار انديشه اي، ادبي و هنري كه ايرانیان 
تولید كرده اند آن را كم نظیر دانسته و بازتاب اين سعي با صفا و كوشش بي پايان 
را وظیفه يكايك ايرانیان مي داند.  محمدزاده مي گويد: »ايرانیان از دوران باستان 
از مؤلفان حكمت و انديشه بوده و آثار حكمي، ادبي و علمي متعددي را به دنیا 
عرضه كرده اند. با آنكه بخش زيادي از اين آثار در طول تاريخ نابود شده است اما 
آنچه باقي مانده نیز بر متفكران و هنرمندان جهاني تأثیر خود را نهاده و فیلسوفان 
و انديشمندان بسیاري را مي شناسیم كه از آثار اين دوره تأثیر پذيرفته اند. تصوير 
جهان پس از مرگ و تألیف آثار ادبي در اين زمینه كه قرن ها بعد در بین غربیان 
رواج يافته ابتدا در آثار باستاني و داستاني ايراني بازتاب پیدا كرده است. كتاب 
»ارداويرافنامه« نمونه اي است كه اهمیت ادبي و هنري ويژه اي دارد و قرن ها بعد 
»دانته« از اين انديشه وام مي گیرد و »كمدي الهي« را خلق مي كند. دوران پس از 
اسالم، دوران شكوفايي حكمي، ادبي، هنري و علمي ايرانیان است و خالقان اين 
دوره از شكوفايي علوم اسالمي، معموالً ايراني بوده اند و آثارشان علوم مختلف را 
پرورانده، بسط داده و به نقاط ديگر دنیا كشانده است. روي همین اصل طراحي 

برنامه »پارس��ي گويان« صورت پذيرفت تا هم از آثار گذشته بگويد و هم آثار 
ايراني را در گستره جهان امروز شناسايي و معرفي كند.« مدير راديوايران در ادامه 
مي گويد: »امروزه در فراخنايي بزرگ از جهان، از پاكستان، هندوستان و بنگالدش 
گرفته تا تبت و اوراسیا و بوسني و فلسطین و تركیه و مصر، ردپاي فرهنگ ايراني و 
جهان فارسي وجود دارد و بر ماست در حد خويش براي بازتاب آن بكوشیم. شايد 
باور نكنید اما در زبان مردم بوسني بیشتر از هزارو600 واژه فارسي وجود دارد، 
زبان رسمي تركیه كنوني قرن ها فارسي بوده و بیشتر از 6هزار واژه فارسي در اين 
كشور استفاده مي شود.« وي مي افزايد: »سرود كشور پاكستان فارسي است و 
در زبان اردو و هندي، واژه هاي بي شماري را مي توان يافت كه از فارسي به آنها 
راه پیدا كرده است، حتي در تبت منطقه اي وجود دارد كه به زبان فارسي سخن 
مي گويند و يادگار زماني است كه در اندازه و وسعت يك قاره، مردم دنیا به زبان 
فارسي سخن مي گفته اند و از ُدر درياي دري بهره مند شده اند. خوشبختانه برنامه 
»پارسي گويان« طرفداران خودش را پیدا كرده و سعي برنامه سازان بر آن است تا 

با رعايت ايجاز و هنروري بتوانند از اين میراث كهن بهره ببرند.«

     فارسي يك زبان مادری است
يداهلل گودرزي، مدير گروه فرهنگ و ادب راديو ايران درباره اين برنامه مي گويد: 
»بايد بگويم كه دنیاي زبان، دنیاي بیكرانه اي اس��ت مخصوصاً زبان هايي مثل 
فارسي كه يك فرهنگ را پديد آورده اند. بنده در بحث زبان شناسي به دو گونه 
زبان معتقد هستم، يعني در عرصه جهان، ما دو گونه زبان داريم؛ يكي زبان هاي 
معمولي يعني زبان هايي كه بیشتر براي ارتباط استفاده شده و مي شوند و ديگر 
»ابَر زبان«. ابرزبان ها شامل دبیره ها و زبان هايي هستند كه غناي ادبي جهاني 
دارند، يك فرهنگ را پديد آورده  و خود را فراتر از زبان در فضاي جهاني مطرح 
كرده اند. از اينگونه اَبَرزبان ها مثل فارسي مي توانیم به عربي، فرانسه و انگلیسي 
اشاره كنیم، زيرا در اين زبان ها آثاري وجود دارند كه جامعه جهاني را تحت تأثیر 
قرار داده و خود را به عنوان »زبان مادر« مطرح كرده اند، يعني زبان هايي كه طیف 
وسیعي از پديده هاي تمدني، ادبي و محصوالتشان زيرمجموعه آنها قرار مي گیرند. 
زبان فارسي داراي چنین ويژگي هاي است و بر يكايك ما واجب است با توجه و 

عنايت بیش از پیش به اين منظومه غني تمدني و فرهنگي داشته باشیم.«
    آشنايي با گستره زبان فارسي 

حسن همايي عالوه بر گويندگي در برنامه »پارسي گويان« شعر هم مي گويد، از 
شاگردان استاد مرحوم حسین منزوي بوده است. همايي به »جوان« مي گويد: 
»وقتي آثار فارسي زبانان را مي خوانم عمیقاً لذت مي برم چراكه خودشان انتخاب 
كرده اند تا با زباني كه زبان ش��عر و ادب است، س��خن بگويند هر بار كه حرف 
كارشناسي را در اين برنامه مي شنوم با فضايي تازه از گستره زبان فارسي آشنا 
مي شوم.« براي آشنايي بیشتر با برنامه پارسي گويان و موضوعات آن هر هفته 
روزهاي پنج شنبه ساعت16 شنونده راديو ايران باشید. اين برنامه به كارشناسي 
مژگان نظري، گزارشگري نويد دانشفر و هماهنگي اكرم خیرخواه تولید و پخش 

مي شود و بازپخش آن روزهاي سه شنبه بعد از خبر ساعت 23 است. 

    رسانه

 خاطرات كارگردان سريال »سربداران« از همسويي ميرحسين موسوي با مخملباف 
تا افراط گرايي هنري

افراط گراياني كه نه هنرمند بودند، نه اسام شناس
    مصطفي محمدي

كارگردان سريال سربداران مي گويد: مخملباف به عنوان 
مغز متفكر جريان تندرو، در پوشش اسام به دنبال منافع 
اقتصادي بود، هم�ه هنرمن�دان قبل از انقاب را فاس�د 
مي دانس�ت. هر چند جريان مخملباف ارتباط نزديكي با 
ميرحسين موسوي داشت و به قول خودش مي گفت من 
كارهايم را با خانم رهنورد هماهنگ مي كنم، اما عاقبت او 
نشان داد كه دنبال منافع اقتصادي بودند و اسام بهانه بود. 
»محمدعلي نجفي« اولین مسئول معاونت سینمايي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي و كارگردان س��ريال خاطر ه انگیز 
»س��ربداران« در رابطه ب��ا تقابل و برخوردش ب��ا ديدگاه ها و 
تفكر چهره هايي مانند »محس��ن مخملباف« و ارتباطي كه 
اين فیلمساز پرحاشیه با چهره  اي مانند میرحسین موسوي، 
نخست وزير وقت داشته است به تسنیم مي گويد: هیچ بحث 
و مباحثه اي میان ما نبود، چون آنها فك��ر مي كردند كه مثاًل 
من روشنفكر و بورژوآ هستم. من هم با اين اصطالحات خیلي 
خوب آشنا بودم؛ بحث اينكه آقاي مهندس بازرگان و اطرافیان 
او لیبرال و ضدانقالب هستند و اين دست حرف ها را مي شنیدم، 
براي همین ابتدا به اين نتیجه رس��یدم كه معضل ما فرهنگ 
است. ما اختالف طبقاتي فرهنگي داريم، نه اختالف طبقاتي 
اقتصادي اما بع��د از مدتي فهمیدم خی��ر، موضوع فرهنگي 
نیست بلكه منافع اقتصادي است، اسالم هم بهانه است، فقط 
اقتصاد است كه اهمیت دارد، از سینما و فرهنگ هم هیچ چیز 

نمي دانند، تنها مغز متفكرشان هم آقاي مخملباف است. 
وي ضمن اشاره به اينكه در آن دوران مهندس موسوي منتقد 
من بود، در رابطه با نحوه آشنايي اش با مخملباف اظهار مي دارد: 
سال 1366 كه فیلم »گزارش قتل« را ساخته بودم و جايزه هم 
در جشنواره گرفته بودم، آقاي دكتر اژه اي داماد شهید بهشتي، 
معاون آقاي نخست وزير بود، من را براي صبحانه دعوت كرد 
در نخس��ت وزيري و گفت كه »هدفم از اين دعوت اين است 
كه آقاي مهندس موسوي گفتند »آقاي مخملباف از سازمان 
تبلیغات آمده بیرون«، سفارش كردند كه تو تهیه كننده فیلم 

مخملباف براي فیلمي كه مي خواهد بسازد بشوي.«
كارگردان س��ريال س��ربداران مي افزايد: چند دقیقه بعدش 
در باز ش��د، آقاي مخملباف آمد، براي اولین بار ما همديگر را 
ديديم. گفتم: »آقاي مخملباف، شما سناريوي آماده داريد؟«، 
گفت: »بله، دو ت��ا دارم«، گفتم: »بدهید م��ن مطالعه كنم و 
به ش��ما مي گويم كه چه كار كنید«، دوتا س��ناريو آورد؛ يكي 

»دوچرخه سوار« يكي هم »عروسي خوبان«. 
نجفي با اشاره به اينكه من از عروسي خوبان خوشم نیامد، اما از 
دوچرخه سوار خوشم آمد، ادامه مي دهد: گفتم: آقاي مخملباف، 
من پیشنهادم اين است كه ما لوكیشن مشخصي را براي كار 
بسازيم، برادر من پیشاور است، من با او صحبت مي كنم. در 
پاكستان دوچرخه س��وار را مي گويند »باي سیكل ران«، من 
پیشنهادم اين است كه اسمش را بگذاريم باي سیكل ران. من 
هم خودم میدان جلفاي اصفهان را براي ايجاد فضاي متناسب 
با فیلمنامه طراحي مي كنم كه به  شكل پاكستان درآيد، شما 
هم با فیلمبردارت و هنرپیشه اصلي ات مي روي آنجا. اما فیلم كه 
تمام شد نگاتیوها را آمدند و بردند. مدير استوديو به من زنگ زد 
و گفت: »نگاتیوها را بردند«، گفتم: »شما نمي دانید كه نگاتیوها 
مال تهیه كننده است؟«، گفت: »چرا، ولي با اسلحه كه مي آيند، 
مي برند، من نمي توانم كاري بكنم«، گفتم: »اشكالي ندارد، هیچ 
موردي ندارد« ولی وقتي كه مي خواست فیلم تمام شود به آقاي 
مهندس احمديان كه در بنیاد مستضعفان بود پیشنهاد كردم 
كه بخرد اما به  يك  شرط كه به هیچ عنوان اسم من در آن نباشد، 

نه تهیه كننده، نه طراح و...
اين فیلمساز پیشكسوت با طرح اين پرسش كه چرا مخملباف 
بعدها فیلم »فرياد مورچگان« را مي سازد؟ مي گويد: اين اسالم 
كاسبي است، نه اسالم واقعي كه مشخص است. اسالم مي گويد 
همه  چیز پاك است تا عكسش ثابت بشود، برويد نهج البالغه را 
بخوانید، ببینید حضرت علي)ع( چه مي گويد، من سواد عربي ام 
خیلي كم اس��ت، ادعايي ندارم. از قرآن حّسم اين است، يعني 
مي گويم با اين نگاه هم مي شود به قرآن نگاه كرد، منبع است 
براي من. من با هنر ديكانستراكتیو )ساختارشكني( كه آشنا 
شدم، متوجه شدم ساختار قرآن چقدر مدرن است. چطوري يك 
كتابي مي آيد مي گويد كه »ما يك آيه اي فرستاديم براي هدايت 

شما و گمراهي يك عده« اين يك هنر ساختارشكن است. 

     سینما

در گفت وگوي »جوان« با مدير شبكه  آي فيلم انگليسي عنوان شد

 جهان را با سبك زندگي 
خانواده محور ايرانيان آشنا مي كنيم

مردم تركيه يكي از مخاطبان اصلي سريال هاي ايراني هستند

    محمد صادقي
ش�بكه  »آي فيلم« يك�ي از پرمخاطب ترين 
شبكه هاي تلويزيوني است كه با وجود اينكه 
در مقايسه با ديگر شبكه هاي صداوسيما از سن 
و سال كمتري برخوردار است اما توانسته خود 
را در جمع پربيننده ترين شبكه ها جا كند. اين 
شبكه اكنون در ايران به زبان فارسي و همزمان 
در سطح جهاني به زبان هاي عربي، انگليسي و 
فارسي دري )ويژه افغانستان و تاجيكستان( 
برنامه توليد می كند. به مناسبت ۱۸شهريور 
ماه روز تأس�يس ش�بكه  آي فيل�م، »جوان« 
گفت و گوي كوتاهي با حبيب عبدالحس�ين، 
مدير ش�بكه  آي فيلم انگليسي داشته است. 

    
عبدالحس��ین در خص��وص ه��دف و رويكرد 
تأس��یس مي گويد: ه��دف  آي فیلم انگلیس��ي 
انتق��ال فرهنگ ايران��ي و اس��المي در جوامع 
انگلیسي زبان است، با اين مأموريت كه محتواي 
سرگرم كننده و آموزنده فرهنگي- هنري پاك و 
حالل به مخاطب ارائه دهد و از اين مسیر مردم 
انگلیسي زبان با سبك زندگي و خانواده محوري 

جامعه ايران آشنا شوند. 
وي در توضیح محتواي پ��اك توضیح مي دهد: 
محتواي تلويزيوني كه عاري از خشونت، ابتذال 
و تبلیغات كاالسازي مخاطب باشد، به محتواي 

پاك مشهور شده است. 
مدير ش��بكه  آي فیل��م انگلیس��ي جامعه هدف 
اين تلويزيون را كش��ورهاي انگلیسي زبان و هر 
جامعه اي كه زبان انگلیسي را درك مي كنند مانند 
كشورهاي آفريقايي و شبه قاره هند عنوان مي كند 
و مي افزايد: سعي ما اين است كه از زبان انگلیسي 
به عنوان يك ابزار براي آشنا كردن فرهنگي غني 
اسالمي و ايراني استفاده كنیم. در اين راستا، فیلم 
و سريال هاي خانواده محور و فرهنگي ترجمه شده 

و به بیننده عرضه مي شود. 
عبدالحس��ین درباره نحوه پخش اين ش��بكه 
اظهار م��ي دارد: آي فیل��م انگلیس��ي از طريق 
ماهواره، وب سايت، قابل دريافت است و تالش 
مي كنیم به سمت استفاده بیشتر از شبكه هاي 
تعاملي حركت كنیم و از ابزارهاي نوين بیشتري 
براي برق��راري ارتباط با مخاط��ب بهره ببريم 
چراكه وی او دی  ها اكنون از ام��واج ماهواره اي 

و شركت هاي كابلي پیش��ي گرفته اند و بیشتر 
مورد توجهند. 

اين كارشناس ارشد رس��انه در ادامه مي گويد: 
فیلم و س��ريال هايي براي اين ش��بكه انتخاب 
مي ش��وند كه بر اس��اس س��لیقه جامعه هدف 
مناسب باش��ند، از اين رو ممكن است سريالي 
در جدول پخش آي فیلم فارس��ي باشد، اما در 
آي فیلم انگلیسي نباشد يا بالعكس. همچنین 
دو برنامه آي فیلم پالس و شما و  آي فیلم تولید 
اين شبكه اس��ت و برنامه س��ینما آي فیلم هم 

زبان گرداني مي شود. 
    بازخوردهاي آي فيلم انگليسي 

مدير ش��بكه  آي فیلم انگلیس��ي با بیان اينكه 
از بازخوردهاي دريافتي در ش��ناخت س��لیقه 
مخاطب اس��تفاده مي كنیم، تأكی��د مي كند: 
به ص��ورت مس��تقیم از طري��ق پلت فر م هاي 
ش��بكه هاي اجتماعي به ويژه وات��س آپ و نیز 
وب سايت ش��بكه بازخورد دريافت مي كنیم. 
مخاطبانمان از قاره آفريقا، شبه قاره هند، تركیه 
و حتي اروپا بیش��ترين بازخورده��ا را براي ما 
مي فرستند كه معموالً حاوي پیام هايي مبتني 
بر ابراز عالقه درباره سريال ها و نیز بیان مشكالت 

فني در دريافت محتواي شبكه است. 
حبیب عبدالحس��ین مي گويد: تلويزيون هاي 
بسیاري به ارائه فیلم و سريال در جهان مشهور 
هستند، اما آي فیلم انگلیسي تنها مرجعي است 
كه فیلم و سريال ايراني را ارائه مي كند، آن هم به 

صورت كاماًل رايگان. 
اين كارشناس ارشد رس��انه با يادآوري اين نكته 
كه سريال هايي با ژانرهاي اجتماعي و خانوادگي 
بیشتر مورد عالقه بینندگان است، تصريح مي كند: 
معموالً در بازخوردها گفته مي شود كه محتوايي 
كه رسانه شما ارائه مي دهد به واقعیت نزديك تر 
اس��ت، مثاًل از تركیه پیام هايي از اين دست زياد 
دريافت مي كنیم در حالي كه مي دانیم آن كشور 

در زمینه سريال سازي بسیار قوي است. 
وي ادام��ه مي دهد: يك قش��ر از تماش��اگران 
آي فیلم ه��م از ابت��ذال و پوچ ب��ودن محتواي 
تلويزيون ه��اي غربي به ش��دت خس��ته و زده 
شده اند و در جست و جوي شبكه اي با مفاهیم 
غني و ارزشمند، به آي فیلم انگلیسي رسیده اند 

و آن را به همین علت مي پسندند. 

  آي فيلم و مقابله با ايران هراسي
مدير شبكه  آي فیلم انگلیس��ي اظهار مي كند: 
سريال هايي كه مبتني بر واقعیت هاي زندگي 
اس��ت و مس��ائل روز جامعه ايران را به صفحه 
تلويزيون آورده اند، باالترين استقبال را به همراه 
داشته اند، مانند س��ريال »دلدار« كه حدود دو 
ماه قبل پخش ش��د و نوع قص��ه و نحوه روايت 
آن مورد پسند بیشتري قرار گرفته بود و پس از 
آن سريال هاي طنز مانند »پنچري« و تا حدي 
هم سريال »ساختمان پزش��كان« مورد توجه 

مخاطبان بودند. 
عبدالحسین با اشاره به اينكه يكي از ابزارهاي خوب 
براي مقابله با ايران هراس��ي و افزايش قدرت نرم 
جمهوري اسالمي همین آي فیلم انگلیسي است، 
خاطرنشان مي كند: رس��انه هاي غربي تصويري 
از ايران س��اخته اند كه واقعي و مطلوب نیست، 
مثاًل موضوع حجاب را بسیار مسئله برانگیز طرح 
كرده اند، حال آنكه وقت��ي فعالیت زنان محجبه 
در جامعه و زندگي آرام آنها مبتني بر حقیقت به 
تصوير كشیده مي شود، به خوبي مي توان تبلیغات 

دروغین ضدحجاب را خنثي كرد. 
اين كارش��ناس رس��انه درباره دوبله مي گويد: 
ش��بكه  آی فیلم داراي واحد زبان گرداني است 
و محتواي ترجمه ش��ده را به صورت زيرنويس 
به بیننده ارائ��ه مي كنیم، اما به چن��د دلیل از 
دوبله كردن همه فیلم ها و سريال ها خودداري 
مي كنیم؛ اول اينكه دوبله هزينه هاي بسیاري 
براي سازمان دارد و در گذشته اين كار در خارج 
كشور و به صورت برون سپاري انجام مي شد، اما 
عالوه بر هزينه، كیفیت برخ��ي آثار هم خوب 
نبود، حتي در مواردي شاهد بوديم كه دوبلورها 
نمي توانستند صداي برخي شخصیت هاي خاص 
مثاًل آقاي داريوش ارجمند را در س��ريال هاي 
تاريخي ب��ه خوبي بیان كنند كه به اثر آس��یب 
مي زد. دوم اينكه قص��د داريم مخاطبان با زبان 
فارسي هم آشنا شوند و صداي هنرمندان را به 

صورت نسخه اصلي و اورجینال بشنوند. 
وي ادامه مي دهد: به اين نتیجه رس��یديم كه 
زيرنويس كردن متن انگلیسي به مراتب از دوبله 
كردن بهتر اس��ت، هر چند ابت��دا مخاطبان با 
سختي مواجه مي شوند، در ادامه به نتايج بهتري 

دست مي يابند. 
مدير ش��بكه  آي فیلم انگلیس��ي با اعالم اينكه 
برنامه هايي ب��راي تغیی��رات در آنتن آي فیلم 
انگلیس��ي داريم، تأكید مي كن��د: امیدواريم با 
افزايش بودجه ان شاءاهلل بتوانیم كارهاي عالي و 
خوش ساخت كشورمان مانند سريال مختارنامه 
را در اين شبكه دوبله كنیم، هر چند بسیاري از 
سريال هاي مطرح مانند امام علي)ع(، ستايش و 

سربداران قباًل دوبله و پخش شده اند. 
عبدالحس��ین در مورد اينك��ه در داخل ايران 
چگونه مي توان به آي فیلم انگلیس��ي دس��ت 
يافت، توضی��ح مي دهد: در صورتي كه كس��ي 
تمايل داشته باشد، مي تواند از طريق وب سايت 
شبكه يا رسانه هاي اجتماعي به محتواي تولیدي 

دسترسي داشته باشد.

هادي عسگري      ديده بان


