
 انتشار »زخمي لبخند« 
كتابي از شهيد »علي خليلي«

كتاب »زخمي لبخند« از سوي نشر شهيد كاظمي منتشر شد. 
كتابي از شهيد »علي خليلي« با عنوان »زخمي لبخند«؛ شامل 
روايت هايي از زندگي مربي جهادگر شهيد جمهوري اسالمي 
علي خليلي توسط انتشارات شهيدكاظمي روانه بازار شد.  علي 
خليلي جوان دهه هفتادي بود كه زندگي ساده و آرامش را در 
گوشه اي از شهر با مس��جد، هيئت و طلبگي و تربيت انقالبي 
نوجوانان پ��ر مي كرد و در اين مس��ير با جديت تم��ام از انجام 
كوچك ترين كار ها ابايي نداش��ت.  عل��ي خليلي نماد تك تك 
جواناني است كه هر كدام در دلشان شور و شعور انقالبي را دارند.   
وي در 25 تير ماه س��ال 1390 )شب نيمه ش��عبان( وقتي در 
خيابان متوجه تعرض چند جوان با حالت غير طبيعي به دو خانم 
جوان مي شود، جلو مي رود و به عنوان آمر به معروف و ناهي از 
منكر تذكر مي دهد. دو خانم جوان موفق به فرار مي شوند، ولي 
شهيد خليلي با ضربه چاقوي يكي از جوان ها زخمي و شاهرگ 
گردنش بريده مي ش��ود. كتاب زخمي لبخن��د روايت هايي از 
زندگي و شرح ماجراي آن ش��ب و دو سال مجروحيت و نهايتاً 
شهادتش اس��ت كه از زبان مادر و يكي از دوستان نزديك اين 
ش��هيد عزيز روايت شده اس��ت.  زخمي لبخند؛ روايت هايي از 
زندگي مربي جهادگر ش��هيد علي خليلي در قطع رقعي و 74 
صفحه و به كوشش زهرا يوسفان به نگارش در آمده است و توسط 

انتشارات شهيدكاظمي روانه بازار شد.
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امام مهدي عج�ل اهلل تعالي 
فرجه الشريف:

هيچ چيز مانند نم�از، بيني 
شيطان را به خاك نمي مالد. 

بحار األنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۲

عذرخواهي مدير شبكه كودك بابت پخش گزارش از حادثه تروريستي شاهچراغ

شبكه كودك رسانه اي امن براي كودكان ايران است
 آنچه اين روزها براي اهالي شبكه كودك بسيار ارزشمند بود، پويش »آرتين-كنارتيم« بود

 پويشي كه بيش از ۵۰ هزار كودك عزيز در آن شركت كردند و برايمان نقاشي ارسال كردند 
و ما فقط تعداد اندكي را توانستيم از آنتن رسانه ملي پخش كنيم

 مدي�ر ش�بكه ك�ودك باب�ت پخ�ش گ�زارش حادثه 
تروريستي ش�اهچراغ)ع( از اين ش�بكه، عذرخواهي 
كرد و درباره جزئيات ماجرا به ارائه توضيحاتي پرداخت. 
محمدصادق باطني، مدير ش��بكه كودك با انتشار متني در 
صفحه شخصي خود در اينستاگرام، به ارائه توضيحاتي درباره 
بخش گزارش مرتبط با حادثه تروريستي شاهچراغ از اين شبكه 

تلويزيوني پرداخت. 
وي با اش��اره به حضور خ��ود در يكي از برنامه هاي ش��بكه2 
تلويزيون، ضمن به اشتراك گذاش��تن ويدئويي از اين برنامه 
در صفحه شخصي خود نوشت: »بعد از حادثه تلخ شاهچراغ و 
گزارش كوتاهي كه از شبكه كودك پخش شد، مترصد فرصتي 
بودم تا با مخاطبان عزيز شبكه كودك به ويژه پدر و مادرهاي 
محترم چند كالمي صحبت كنم تا اين فرصت در ش��بكه 2 
فراهم شد. شبكه كودك رسانه اي امن براي تمام كودكان ايران 

عزيزمان بوده، هست و خواهد بود. 
در تمام بازه اي كه رسانه هاي مختلف مش��غول نشان دادن 
تصاوير دلخراش حادثه شاهچراغ بودند، ما يك قطره خون، 
صداي شليك گلوله و حتي تصوير آرتين روي تخت بيمارستان 

را هم به مخاطبان شبكه كودك نشان نداديم.« 
باطني در ادامه آورده است:» ما در شبكه كودك تالش مي كنيم 
در عين حراست از امنيت كودكي كودكانمان به آنها بياموزيم 
كه نسبت به جامعه و وقايع پيرامونتان حساس باشيد. گزارش 
ناپخته اي كه از شيراز پخش شد، فاصله عميقي با نيت و طراحي 
انجام شده داشت و با وجود اينكه در كانال نهال )و نه كانال پويا( 
پخش شده بود، حاوي واژه هاي نامناسبي براي كودكان بود كه 

موجبات نگراني برخي از خانواده ها را فراهم آورد.« 
مدير شبكه كودك در ادامه مي نويسد: »بنده از اين مخاطبان 
عزيز، عذرخواهي مي كنم و ب��ه خانواده هاي عزيزمان مجدد 
تأكيد مي كنم كه شبكه كودك شبكه اي زنده و در كنار شما 
خانواده هاي ايراني است و اگر خطايي از اين شبكه سر زد با نقد و 
صبوري شما عزيزان روز به روز خود را بهبود مي بخشد، اما آنچه 
اين روزها براي اهالي شبكه كودك بسيار ارزشمند بود، پويش 
»آرتين_كنارتيم« بود. پويشي كه بيش از 50 هزار كودك عزيز 
در آن شركت كردند و برايمان نقاشي ارسال كردند و ما فقط 

تعداد اندكي را توانستيم از آنتن رسانه ملي پخش كنيم. 
ش��رمنده تمام آنهايي هس��تيم كه مي گفتند فرزندمان از 
آنتن كنار نمي رود تا نقاشي خود را كه براي آرتين فرستاده 
روي آنتن مشاهده كند. ما نتوانستيم جز تعدادي محدود را 

به تصوير بكشيم.« 
مدير شبكه كودك در ادامه به اين نكته اشاره كرد:» تعداد كمي 
از اين نقاشي ها را مي توانيد در استوري بنده مالحظه كنيد؛ 
نقاشي هايي پرمهر كه غليان عاطفه مردم عزيزمان به آرتين 
و خانواده اش را نشان مي دهد. به فكر انجام كاري براي آرتين 
و نقاشي هاي ارسالي هس��تيم. اگر پيشنهادي داريد پذيراي 
پيشنهاداتتان هستيم. از تمام دوستاني كه در اين ايام بنده و 
شبكه كودك را با نقدها، توصيه ها و حتي توهين ها خطاب قرار 
دادند، ممنونم. همه را خواندم و بر دو ديده نهادم. حتي آنهايي 
كه بي انصافي كردند و يك سويه نگريستند و ره به خطا رفتند. 
شبكه كودك رسانه اي امن براي تمام كودكان ايران عزيزمان 

بوده، هست و خواهد بود.«

واكنش هوشنگ توكلی درباره اجرای تئاترها 

چراغ تئاتر بايد در مناطق مختلف كشور روشن بماند
 اميدوارم هنرمندان دچار دوقطبی نشوند، چه آنهايی كه كار می كنند و چه آنهايی كه فعاليتی در اين زمينه ندارند  

يكديگر را متهم نكنند و اجازه بدهند كورسويی از روشنايی تئاتر باقی بماند

پيمان جبلی در ديدار رئيس سازمان بسيج با رئيس رسانه ملی مطرح كرد
صدا و سيما روی راهبرد امواج انسانی بسيج حساب كرده است

راهبرد امواج انس�انی بس�يج، بس�يار مهم اس�ت. بس�يج 
بس�ياری از نخب�گان، اف�راد توانمن�د و فع�ال را در دل 
خ�ود ج�ا داده ك�ه ه�ر ك�دام از اي�ن رزمن�دگان جن�گ 
ن�رم می توانند در عرصه كاری خودش�ان گره گش�ا باش�ند.

پيمان جبلی، رئيس سازمان صداوسيما با بيان اين مطلب در ديدار 
با سردار غالمرضا سليمانی كه به همراه جمعی از معاونين سازمان 
بسيج مستضعفين به مناسبت هفته بسيج انجام شد، گفت: وصل 
شدن به  امواج انس��انی پای كار، مخلص و توانمند بسيج يكی از 
ويژگی هايی است كه می تواند فصل همكاری بيشتر بسيج و رسانه 
ملی باشد و با توجه به ظرفيتی كه رسانه ملی در حوزه توليد برنامه، 
مجری گری، نويسندگی، گزارشگری، تئاتر، بازيگری و همه ابعاد 
دارند در صداوسيما فرصت مناسبی اس��ت كه نخبگان بسيجی 

بتوانند در اين عرصه ها ورود پيدا كنند.
رئيس سازمان صداوسيمای جمهوری اسالمی با تأكيد بر لزوم ورود 
نخبگانی و جوان با انگيزه به عرصه های توليد محتوا در صداوسيما مطرح 
كرد: جوانان پرانگيزه با بسيجی با ورود به اين عرصه ها  می توانند به غنای 

محتوا و همچنين كميت و كيفيت نيروی انسانی كمك كنند.
جبلی يادآور شد: ش��بكه مويرگی بسيج بسيار عظيم است و در همه 
روستاها و اقشار مختلف شبكه دارد. در روستاها و مناطق دوردست افراد 
بسيار توانمندی فعاليت می كنند كه اين توانمندی خاص بسيج است.

وی با بيان اينكه بسيج است كه می تواند در مناطق دوردست اين 
افراد توانمند را شناسايی كند، خاطرنشان كرد: بسيج می تواند در 

حوزه های تخصصی هنر و سينما نيز به صداوسيما كمك كند.
وی يكی از بهتري��ن مجموعه ها برای هم افزايی با صداوس��يما را 

مجموعه بس��يج دانس��ت و افزود: از قبل هم با بس��يج هم افزايی 
داشته ايم، اما بايد بتوانيم برای موضوعات جديد و مخاطبان جامعه، 
مكانيزم های جديد را طراحی كنيم تا بتوانيم مخاطب های جديد نيز 

جذب و اين فعاليت ها را برای هم افزايی، روزآمد كنيم.
رئيس س��ازمان صداوس��يمای جمهوری اس��المی اضافه كرد: 
بسياری از نيازها و چالش های صداوسيما با هم افزايی بسيج قابل 
حل هستند. بايد بررسی اين نيازها و چالش ها با هم افزايی بسيج 
در دستور كار قرار گيرد و با سرعت بسيار بيشتری می توانيم اين 

مشكالت را حل كنيم.
جبلی با اشاره به لزوم شناسايی ظرفيت های بسيج در حوزه فرهنگ، 
فضای مج��ازی و عرصه های مختلف تأكيد كرد: شناس��ايی اين 
فعاليت ها در دستور كار است تا  بتوانيم فعاليت هايمان را منسجم تر 
از گذشته كنيم. جبلی با بيان اينكه يكی از افتخارات بنده اين است 
كه بسيجی بوده  ام و بسيجی خواهم ماند، خود را يكی از سربازان 

دريای بيكران بسيج دانست.

 پيشكسوت تئاتر كشورمان معتقد است بايد برای 
هنرمندان زم�ان و بودجه بيش�تری در نظر گرفته 
ش�ود تا با تعامل دوطرفه چ�راغ تئات�ر در مناطق 
مختلف كشور نيز روشن بماند. اميدوارم كه احيای 
مجدد جش�نواره های منطقه ای تئات�ر باعث بهتر 
شدن ش�رايط هنرمندان در مناطق مختلف باشد.

هوشنگ توكلی با اشاره به موضع گيری برخی از اهالی 
تئاتر نسبت به گروه هايی كه روی صحنه رفته اند از هر 
دو گروه خواست كه يكديگر را متهم نكنند و اجازه دهند 

كورسويی از روشنايی در تئاتر باقی بماند.
اين بازيگر و كارگردان پيشكسوت تئاتر با اشاره به اينكه 
تئاتر هنری است كه هرگز نمی ميرد، درباره موضع گيری 
اين روزهای برخی از اهالی تئاتر نسبت به گروه هايی كه 
روی صحنه می روند به مهر گفت: بخشی از هنرمندان 
تئاتر در شرايط فعلی نسبت به اجرای آثار روی صحنه 
موضع گيری كرده اند و بخش��ی ديگر به كارشان روی 
صحنه ادامه می دهند. به نظر من هر دو گروه با زبان هنر 

برای رسيدن به آنچه در نظر دارند، تالش می كنند.
وی ادامه داد: اين دو گروه تنها نگاه شان در اينكه تئاتر 
بايد متوقف شود يا ادامه داشته باشد با يكديگر متفاوت 
اس��ت. قطعاً اين موضوع در زمان حل می شود و برای 

كوتاه مدت نمی توان نسخه منطقی برايش تجويز كرد. 
ش��خصاً نمی توانم بگويم توقف يا ادامه تئاتر درست 
يا غلط اس��ت. فكر می كنم اين موض��وع به ذهنيت 
هنرمندان مرتبط می شود. تنها اميدوارم كه نتيجه هر 

دو خوب باشد و دوگانه سازی نشود.
اين هنرمند يادآور شد: من بيشتر نگران جامعه هنری 
هستم. هنرمندان قبل از انقالب هم با يكديگر تضادهايی 
داش��تند، اما مجموعه فعاليت های هن��ری آن زمان با 

نس��ل های مختلف فعلی كه در حال فعاليت هستند، 
قابل مقايسه نيست. امروز ما هنرمندان زيادی در سراسر 
كشور داريم كه نيازمند حمايت و تالش مديريت كالن 
فرهنگی هستند. همه اينها را بايد جزو عواملی بدانيم كه 

در كشور باعث كشمكش ذهنی هنرمندان شده است.
بازيگر و كارگردان كهنه كار تئاتر با اشاره به اينكه اميدوار 
اس��ت تئاتری ها با وجود اختالف نظ��ر دچار دوگانگی 
نشوند، بيان كرد: تنها اميدوارم هنرمندان دچار دوگانگی 

نش��وند، چه آنهايی كه كار می كنند و چ��ه آنهايی كه 
فعاليتی در اين زمينه ندارند، يكديگر را متهم نكنند و 

اجازه بدهند، كورسويی از روشنايی تئاتر باقی بماند.
توكلی با اش��اره به اينكه بيش��تر هنرمن��دان تئاتر 
زندگی شان به كارهای هنری وابسته است، عنوان كرد: 
مشكالت اقتصادی هنرمندان تئاتر ما قابل مقايسه با 
هنرمندان ديگر نيست. همواره و در شرايط مختلف 
فقر و سختی بر هنرمندان تئاتر تحميل می شود كه 
البته با باز يا بس��ته بودن س��الن ها مرتفع نمی شود. 
اين موضوع به مديري��ت كالن بخش های فرهنگی 
برمی گردد كه بايد زيرساخت ها و بودجه ای برای اين 
عزيزان فراهم كنند. با شرايط فعلی اگر تئاتر در همه 
سالن ها رونق داشت، باز هم انبوهی از هنرمندان تئاتر 
ما برای امرارمعاش مجبور به فعاليت در كارهای ديگر 
بودند. البته هنرمندانی كه تئاتر تنها شغل آنهاست 

بيش از پيش متضرر خواهند شد.
به گفته وی بايد برای هنرمندان زمان و بودجه بيشتری 
در نظر گرفته ش��ود تا با تعامل دوطرفه چراغ تئاتر در 
مناطق مختلف كشور نيز روش��ن بماند. اميدوارم كه 
احيای مجدد جشنواره های منطقه ای تئاتر باعث بهتر 

شدن شرايط هنرمندان در مناطق مختلف شود.

گزارش »جوان« به مناسبت آغاز به كار شبكه تلويزيوني اينترنتي كتاب 

كتاب را تماشا كنيد و آگاهانه بخوانيد
 از امروز و همزمان با آغاز هفته كتاب، شبكه تلويزيونی اينترنتي كتاب بر بستر تلوبيون فعاليت خود را آغاز مي كند 

تا ايران به جمع معدود كشورهاي داراي شبكه تخصصي كتاب بپيوندد

فیروزه معنوی*      یادداشت

    رسانه

     تلویزیون

كتابخانه ملی و هفته كتاب و كتابخوانی
دانستن آمار مطالعه ايرانيان، شمارگان كتاب و شمار كتابخانه ها در 
كشوری كه مهد تمدن و فرهنگی كهن است، چيزی جز افسوس 
نصيبمان نمی كند. اين اندوه، ريشه دارتر می شود اگر اين ارقام را با 
برخی از كشورها مقايسه كنيم، به ويژه وقتی مطمئن باشيم سهم 
آنان از تاريخ علم و انديشه در برابر تاريخ پرافتخار ما، مثال پياله 
و درياست. در اين غصه، همه ما به نسبت كوتاهی هايمان نقش 
داريم و برای زدودن اين افسوس، وظيفه. هفته كتاب و كتابخوانی 
غنيمتی است از فرصت برای چاره انديشی در اين موضوع و اينكه 
بياموزيم چگونه مهربان تر از گذشته با كتاب ها رفتار كنيم. بی شك 
گس��ترش كتابخوانی به عنوان ضرورت��ی اجتناب ناپذير، تنها 
زمانی به فرهنگی عمومی تبديل می شود كه جامعه آن را نيازی 
پايان ناپذير و وسيله ای برای رشد و پويايی شخصيت خود بداند و 
مطالعه در كنار ساير كارهای روزانه، در زندگی مردم وارد شود و 
اينگونه نباشد كه كتاب به افراد خاصی از جامعه اختصاص داشته 
باشد، بلكه همگان بايد تكامل و پيشرفت را در انس با كتاب بدانند. 
البته گسترش كتابخانه ها و چاپ فراوان كتاب و كارهايی همانند 
اين نيز بی تأثير نيست، ولی نكته مهم همان ايجاد ميل و انگيزه در 
افكار جامعه است، يعنی برنامه ريزی  به گونه ای باشد كه احساس 
نياز به كتاب در جامعه زنده شود. بنابراين هفته كتاب و كتابخوانی 

غنيمتی است از فرصت برای چاره انديشی در اين موضوع.
از همين رو كتابخان��ه ملی ايران با اطالع رس��انی بهين��ه از آثار 
فراهم آوری شده در ترويج علم نقش مؤثری دارد. به عنوان مثال 
اكنون مجموعه نزديك به 200 هزار پايان نامه و بيش از 30 هزار 
نسخه خطی از طريق وب قابل دسترسی برای محققان است و اصوالً 
برنامه حافظه ملی ديجيتال وظيفه اطالع رسانی از انواع اطالعات 
توليد شده در كشور را به عهده دارد. توليد ابزار الزم برای پردازش 
اطالعات، غنی سازی ادبيات علم اطالعات، دانش شناسی و علوم 
آرشيوی از ديگر راه های ترويج علم است كه كتابخانه ملی ايران 
با برنامه   ريزی های متعدد به اين مه��م می پردازد. همزمان با آغاز 
هفته كتاب، پويش »كتابخوانی ملی« هر ساله با حضور و مشاركت 
فرهيختگان، انديشمندان، متفكران و اهالی فرهنگ و هنر با هدف 
گسترش فرهنگ مطالعه از سوی سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
ايران برگزار می شود. اين پويش از س��وی كتابخانه ملی ايران به 
عنوان پايگاه ملی مطالعه و جايگاه فرهيختگان و فرزانگان ايجاد 
شده و در راستای يكی از رسالت های ذاتی كتابخانه ملی ايران در 
جريان انداختن ضروريات فرهنگی كشور است. راه اندازی بانك 
اطالعات كتاب شناختی منابع مورد نياز سازمان اسناد و كتابخانه 

ملی ايران از ديگر برنامه های اين سازمان در هفته كتاب است.
كارشناس كتابداری سازمان اسناد و كتابخانه ملی*

   محمدصادق عابدينی
گاهي ي�ك اتفاق ب�ه ظاهر س�اده مي تواند 
يك دس�تاورد بزرگ را در پش�ت سر خود 
داش�ته باش�د، اينك�ه در ايران ش�بكه اي 
تلويزيوني براي كتاب راه اندازي شده است، 
با آنكه بس�ياري از كش�ورهاي دنيا چنين 
ش�بكه اي را ندارند، يك دستاورد فرهنگي 
ب�ه ش�مار م�ي رود و ناش�ي از رويك�ردي 
اس�ت كه در آن ترويج كت�اب و كتابخواني 
از طري�ق رس�انه فراگي�ر تلويزي�ون مورد 
توجه مدي�ران فرهنگي قرار گرفته اس�ت. 
نخس��تين ش��بكه تلويزيوني اينترنتي كتاب 
پس از امضاي تفاهمنامه اين شبكه با معاونت 
فضاي مجازي سازمان صدا و سيماي جمهوري 
اس��المي و اخذ مج��وز تأس��يس و راه  اندازي 
ش��بكه اختصاصي كتاب در بسترهاي مجازي 
طرح ريزي و پايه گذاري شد. ايجاد بستري براي 
ارتقای سطح آگاهي و معرفت عمومي، قرارگاهي 
براي هدايت فرهنگي جامعه در جهت زيستي 
خردمندانه، اميدآفرين و بانشاط در ميان عموم 
مردم و در افقي متعالي، آماده سازي جامعه براي 
نيل به تمدن نوين اسالمي از جمله مأموريت  هاي 

اين شبكه تلويزيوني اينترنتي است. 
ش��بكه تلويزيوني اينترنتي كتاب كه زير نظر 
خانه كتاب و ادبيات ايران راه اندازي و فعاليت 
خواهد كرد، تالش دارد ضم��ن بهره مندي از 
همراهي نخبگان، نويسندگان، ناشران، نهادها، 
مؤسسات و صنوف فعال در حوزه كتاب و نشر، 
با برنامه  س��ازي در موضوعات مبتالبه بستري 
براي ترويج فرهنگ كتابخواني، بيان چالش  ها و 
مسائل حوزه كتاب و نشر و نيز حمايت از فعاالن 

اين عرصه  فراهم كند. 
علي رمضاني، مدير عامل خانه كتاب و ادبيات 
ايران و دبير سي امين دوره هفته كتاب جمهوري 
اسالمي ايران، مي گويد: » اكنون كتاب داراي 
يك اطالع رسان تصويري شده كه تالش مي كند 
به چرخه توليد و توزيع كمك كند. اين شبكه 
آماده پوش��ش تصويري همه برنامه هاي حوزه 

كتاب در سطح كشور خواهد بود.«
عالقه من��دان به تماش��اي برنامه هاي ش��بكه 
تلويزيوني كتاب مي توانند با مراجعه به تلوبيون، 

يا نش��اني اينترنتي ketab. tv از امروز ش��اهد 
برنامه هاي اين شبكه تازه متولد شده باشند. اولين 
برنامه هاي شبكه تلويزيوني كتاب هم پوشش زنده 
برنامه هاي سي امين دوره هفته كتاب جمهوري 
اسالمي ايران است. البته نشست دبير اين دوره 
از هفته كتاب كه روز 16 آبان ماه برگزار شد نيز 
به صورت زنده از اين ش��بكه پخش شد و تا روز 
گذشته نيز اين شبكه با پخش تصاوير آرشيوي 
از برنامه هاي مرتبط با كتاب و كتابخواني از ديگر 
شبكه هاي تلويزيوني، فعاليت خود را به صورت 

آزمايشي آغاز كرده بود. 
  تجربه هاي جهاني پيش روي شبكه ايراني 
ش��بكه هاي تلويزيوني كتاب در جه��ان تعداد 
انگشت ش��ماري هس��تند كه مي توان با رصد 
فعاليت آنها به رويكرد اصلي شبكه هاي تلويزيوني 
كتاب پي برد. فعاًل مشهورترين و باسابقه ترين 
شبكه تلويزيوني كتاب شبكه »book tv« امريكا 
اس��ت. اين ش��بكه از زير مجموعه شبكه هاي 
» C- SPAN« اس��ت. اين ش��بكه چند روز در 
هفته برنامه هاي وي��ژه كت��اب و كتابخواني را 
پخش مي كند. در ساير ساعت ها هم برنامه هاي 
ديگري مانند پخش مس��تقيم جلسات سناي 
امريكا را دارد. از اين نظر ش��بكه كت��اب از نوع 
امريكايي اش يك ش��بكه 24 ساعته تخصصي 
نيس��ت، اما به دليل قدمت آن كه بيش از س��ه  
دهه از آن مي گذرد، شناخته ش��ده ترين شبكه 
كتاب در تلويزيون به شمار مي رود. اين شبكه در 
روز هاي عادي اخبار مربوط به حوزه نشر، معرفي 

كتاب ها، نقد و بررسي آثار، معرفي و گفت و گو 
با نويسندگان و پوش��ش تلويزيوني رخدادهاي 
مرتبط با كتاب را در دس��تور كار دارد. ش��بكه 
اينترنتي تلويزيون كتاب در ايران هم بنا به اعالم 
مديران خانه كتاب چنين رويكردي را دارد، اما 
در كنار اين تجربه تقريباً موفق، شبكه هاي كتاب 
در دنيا يك تجربه شكست خورده نيز در كارنامه 
خود دارند. شبكه اختصاصي كتاب در كانادا كه 
سال 2001 آغاز به كار كرده بود مي تواند نمادي از 
يك شكست باشد. كانادايي ها در هفتم سپتامبر 
2001 يعني چهار روز قبل از واقعه 11سپتامبر 
آن را راه اندازي كردند. شبكه كتاب شروع خوبي 
داشت. در اين ش��بكه به صورت روزانه عالوه بر 
موضوع كتاب به بررس��ي و معرفي نش��ريات و 
مجالت كانادايي پرداخته مي ش��د. اين شبكه 
حتي به موضوع لزوم وجود برنامه هاي نمايشي 
براي موفقيت بيشتر توجه داشت و نمايش هاي 
تلويزيوني بر اساس كتاب هاي مشهور ساخته و 
پخش مي ش��د. موفقيت اين شبكه باعث شد تا 
در طول فعاليت آن چند بار س��هامش از سوي 
ش��ركت هاي تلويزيوني خريداري شود و حتي 
به رقم قابل توجه يك ميلي��ارد و 700 ميليون 
دالر كانادا هم رس��يد. با اين حال، فروغ شبكه 
كتاب چندان طوالني نبود و سال گذشته يعني 
در زماني كه اين شبكه 20ساله شده بود، حكم 
تعطيلي آن صادر ش��د. البته ش��بكه تلويزيون 
اينترنتي كتاب در ايران به دليل ماهيت دولتي 
خود هيچ گاه دچار مشكالتي از جنس آنچه بر سر 
شبكه كانادايي آمد، نخواهد شد، ولي مي تواند 
توجهي را كه آن ش��بكه به پخش س��ريال ها و 
نمايش هاي تلويزيوني اقتباس شده از آثار موفق 
ادبي جهان داش��ت، تكرار كند. ش��بكه كتاب 
مي توان��د از ابزار تصوير و نماي��ش براي معرفي 
آثار برتر ادبيات اي��ران و جهان كمك بگيرد، به 
خصوص اينكه هنوز ميان دنياي ادبيات و دنياي 
نمايش چندان رفاقت و همراهي وجود ندارد و 
آثار اقتباسي در سينما و تلويزيون انگشت شمار 
هستند. توجه شبكه اينترنتي كتاب به مقوله آثار 
اقتباسي مي تواند منجر به تشويق ساخت اين آثار 

در تلويزيون و احتمال سينما شود. 
  شبكه ايراني و آرزوهاي بزرگ 

سرانه مطالعه در ايران، در قياس با تاريخ تمدن و 
فرهنگ غني ايراني چندان جايگاه مناسبي ندارد. 
راه اندازي شبكه كتاب هم گامي است در ارتقاي 
مستقيم يا غير مستقيم بينندگان به خواندن و 
مطالعه كتاب، همان گونه كه پيشتر در برنامه هايي 
مانند »كتاب باز« كتابخواني از س��يگنال هاي 

تلويزيوني تشويق مي شد. 
اگر چه مسئله سرعت اينترنت در ايران و امكان 
دسترس��ي همگاني به اينترنت پرسرعت براي 
تماشاي تلويزيون از طريق فضاي مجازي كمي 
پيچيدگي هاي فني را در پي دارد، ولي مي توان 
اميدوار بود كه در روزگاري نه چندان دور شبكه 
تلويزيوني كتاب با استقبالی كه از آن مي شود 
بتواند به جمع شبكه هاي تلويزيوني اضافه شده 
و بينندگان براي تماشاي آن نياز به استفاده از 

اينترنت ندا شته باشند.

س��رانه مطالعه در ايران، در 
قياس با تاريخ تمدن و فرهنگ 
غني ايراني چن��دان جايگاه 
مناس��بي ن��دارد. راه اندازي 
ش��بكه كتاب هم گامي است 
در ارتق��اي  مس��تقيم ي��ا 
غير مس��تقيم بينن��دگان به 
خوان��دن و مطالع��ه كت��اب

    تئاتر


