
 ثبت نام رايگان در كتابخانه ها 
همزمان با هفته كتاب

مدي�ر ام�ور كتابخانه های 
س�ازمان فرهنگ�ي هنري 
شهرداري تهران از ثبت نام 
رايگان كتابخانه ها همزمان 
با هفت�ه كت�اب خب�ر داد. 
عباس باباخاني��ان، مدير امور 
كتابخانه ه��ا و ترويج فرهنگ 
كتابخواني سازمان فرهنگي 
هنري شهرداري تهران گفت: 
۷۰ برنامه كه كتابخانه ه��ا به صورت محل��ه اي اجرا مي كنند، 
براي هفته كتاب برنامه ريزي شده ضمن اينكه ثبت نام رايگان 
كتابخانه ها يكي از برنامه هاي اين سازمان همزمان با هفته كتاب 
است.  وي افزود: پويش كتاب در گردش و فضاسازي كتابخانه ها، 
اهداي كتاب به مناطق كم برخوردار و روستايي، ثبت نام رايگان 
كتابخانه ها و بخشودگي جرايم ديركرد كتاب و همچنين برنامه 
»كتابدار ش��و« نيز از ديگر برنامه هاي سازمان فرهنگي هنري 
شهرداري تهران همزمان با هفته كتاب است.  سي امين دوره هفته 
كتاب جمهوري اسالمي ايران با شعار »ما همانيم كه مي خوانيم« 

از ۲۱ آبان ماه آغاز شده و تا ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد. 
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امام زم�ان عج�ل اهلل تعالی 
فرجه الشريف:

بدان كه ميان خدای متعال و 
بندگانش، خويشی و قرابتی 
نيست و كس�ی كه مرا انکار 
كند از من نيست و راه او راه 

پسر ن�وح است.

كمال الدي�ن و تمام النعم�ه، 
ج2، ص 484

»آفتاب پرست« فقط سليقه مخاطب را تنزل می دهد
 كمدی سازی سطحی از سينما به سريال های شبکه خانگی هم سرايت كرده 
و آثاری مانند آفتاب پرست جز تنزل سليقه مخاطب كاركرد ديگری ندارند

   افشين عليار
پس از پخش سه قسمت از سريال آفتاب پرست در همين 
ستون نوشتم كه اين س��ريال متكی به پژمان جمشيدی 
اس��ت، وگرنه حرفی برای گفت��ن ندارد، اما ح��اال بعد از 
پايان س��ريال نكات ضعف ديگری هم به آن وارد اس��ت. 
آفتاب پرس��ت صرفاً برای پر كردن وقت مخاطب ساخته 
شده، به طوری كه كارگردان برای ساخت سريالش آذرنگ 
و جمشيدی را داشته و بار اصلی روی دوش اين دو بازيگر 
است، اما بازی جمشيدی نمی تواند برای مخاطب جذابيِت 
ويژه ای داشته باش��د، انگار كارگردان به جمشيدی گفته 
مثل هميش��ه بازی كن و تمامی واكنش ه��ای كالمی و 
موقعيتی او مربوط به س��ريال زيرخاكی است، حتی نوع 
لحن و ح��رص خوردن��ش در ديالوگ گويی م��ا را به ياد 
نقش های گذشته اش می اندازد. جالب است كه جمشيدی 
در سريال آنتن هم همين گونه بازی كرده و اين به معنای 
عدم استعداد كافی در بازی او است. اضافه كنيد كه ايجاد 
موقعيت های كمدی در آفتاب پرس��ت آنقدر س��طحی و 
مبتديانه اس��ت كه مخاطب نمی تواند با آن همراه شود. 
گنجاندن ديالوگ های چندپهلو و استفاده از موقعيت های 
اروتيک فضای س��ريال را مخدوش كرده است. مخاطب 
ديگر اشتياقی به ش��نيدن ديالوگ های جنسی ندارد، اما 
در آفتاب پرست سعی ش��ده موقعيت ها فارغ از چارچوب 
و اس��تانداردهای خ��اص در ديالوگ هايی ك��ه اكثر آنها 
بداهه به نظر می رسد خالصه شود. اينكه يک كاراكتر در 
موقعيت های اش��تباهی قرار بگيرد هم به شدت منسوخ 
ش��ده اس��ت.  نمونه های بهتری در قالب فيلم و س��ريال 
ساخته شده، حتی وجود منوچ و جمال هم با ديالوگ های 
پينگ پنگی جواب نداده و انگار قرار بوده آفتاب پرس��ت 
كمدی بزن و بكوب باشد، اما قالب سريال اساساً به هجو 

كشيده شده است، 
در كمدی ه��م بايد منطق روايی وجود داش��ته باش��د، 
اما آفتاب پرست در مسيری اش��تباه قدم برداشته است. 
كمدی موقعيت و كالمی قطعاً متن منسجم می خواهد، 
اما احساس می شود كه فيلمنامه ای در كار نيست و همه 
چيز تحت يک طرح چندخطی جل��و می رود و همه چيز 
س��ر صحنه ش��كل گرفته، به همين جهت زوج منوچ و 
جمال جز اينكه ديالوگ بگوين��د و نگاه های هيز به زنان 

داشته باش��ند كاركرد ديگری ندارند. نيک نژاد اين شكل 
منسوخ شده را در سينما هم اجرا كرده و حاال همان شيوه 
را در سريال س��ازی اش پياده كرده كه باز هم ضعف های 
بی ش��ماری دارد. نيک نژاد به جای اينكه با فيلمنامه جلو 
برود با بازی ها پيش رفته است، بازی هايی كه به دليل عدم 
شخصيت سازی منسجم رمق كافی يا حداقلی را ندارد و 
او به الفاظ ركيک بس��نده كرده است. در چنين شرايطی 
نمی شود انتظار خاصی از اين سريال داشت، سريالی كه 
با زبان الكنش حتی به جايگاه زن نيز توهين می كند. زنان 
اين سريال آنقدر بی دست و پا و عقب افتاده  هستند كه به 
هر نحوی برای به دست آوردن دل جمال دلبری می كنند 
و مادر جمال كه در هر شرايطی با آن سن و سالش به فكر 
ازدواج اس��ت در نقطه كانونی ق��رار دارد. از طرفی ديگر 
نشان دادن پدر منوچ كه چشم هيز به زنان محله دارد به 
طنز نزديک نمی ش��ود، بلكه در ابتذال متوقف می ماند. با 
اين مصالح لوس و بی مزه نمی شود كمدی ساخت. اساساً 
آفتاب پرست در مسير ابتذال حركت می كند و قطعاً اين 
را كارگردانش هم می داند، به همين جهت تالش��ی برای 
بهتر ش��دن آن نمی كند. آفتاب پرس��ت می توانست يک 
مينی سريال پنج قسمتی باشد، چراكه كارگردان به فكر 
تمهيدات الزم نبوده برای همين قسمت آخر هم نمی تواند 
باورپذيری حداقلی را داشته باشد. از اينگونه پايان ها كه 
هيچ منطقی پش��ت آن نيس��ت در فيلم ها و سريال ها به 
اندازه كافی ديده ايم، اما كارگردان طوری قسمت پايانی 
را س��اخته كه انگار بايد منتظر فصل دوم اين سريال هم 
باشيم. كمدی سازی سطحی از سينما به سريال های شبكه 
خانگی سرايت كرده است. سريال هايی مانند آفتاب پرست 

جز تنزل سليقه مخاطب كاركرد ديگری ندارند.  

    تلویزیون
»ايرانی مقدم« با اجرای قاسم صرافان  تقديم به »پدر موشکی«

علم بر دوش، شير روز رزم و مرد ميدان ها
روايت خالق »ايرانگرد« از چالش های بازتاب دادن ايران زيبا

قارايی: می خواهم فضای سياه نما و تاريک رسانه ها عليه ايران را با حقيقت روشن كنم
می گفتند جهانگردشو، اما ايران جهانی كشف نشده بود

مجموعه مس�تند »ايرانگ�رد« با س�فر به نقاط مختلف كش�ور 
در كنار به تصوير كش�يدن چه�ره واقع�ی و بک�ر و جاذبه های 
طبيعی كش�ورمان توانس�ته فرصت كم نظيری را برای شناخت 
فرهنگ ه�ا، آداب و رس�وم اق�وام مختل�ف كش�ورمان ب�رای 
مخاطبان�ش ايجاد كن�د و بخش هاي�ی از س�ياه نمايی دروغين 
رس�انه های خارج�ی را ب�ه دنبال كنندگان�ش نش�ان ده�د.

پنجمين فصل مجموعه مستند »ايرانگرد« به كارگردانی و تهيه كنندگی 
جواد قارايی كه با سفر به شهرها و استان های مختلف ايران فرهنگ ها، 
آداب و رسوم اقوام مختلف در اقليم چهارگانه جغرافيای كشورمان را به 
تصوير می كشد، چند وقتی است از شبكه يک سيما پخش می شود. وی 
در مورد چگونگی شكل گرفتن ايده ساخت اين مجموعه مستند به فارس 
می گويد: در جريان سفرهای زيادی كه می رفتم با يک باشگاه كوهنوردی 
به نام باشگاه دماوند برای گذراندن دوره های مخصوص كوهنوردی به طور 
حرفه ای آشنا شدم. در همان دوره عالوه بر كوهنوردی و عكاسی، سفرها 
را نيز شروع كردم و همزمان با دوره های مؤسسه طبيعت كه متعلق به 

مرحوم اينانلو بود نيز آشنا شدم و همكاری ما از آنجا آغاز شد. 
قارايی در ادامه می افزايد: در آن دوره احساس می كردم بسياری از مسئوالن 
و مردم نسبت به ايران آگاهی ندارند و احساس می كنند كه مرغ همسايه 
غاز است و هويت ملی ما دارد زير سؤال می رود يا در ميان جوانان و نوجوانان 
كمرنگ شده است. رسوم اقوام ايرانی و فرهنگ های مختلف كشور به عنوان 
دارايی های ما، بخشی از هويتمان را تشكيل می دهند. سعی كردم مردم و 
مسئوالن با هويت  خودمان بيشتر آشنا شوند و كاری كنم كه هم نسبت به 

هويت ايرانی خود عشق پيدا كنند و هم از آن مراقبت كنند.
اين مستندساز در ادامه با اشاره به اينكه قطعاً مخاطب مستند ايرانگرد 
داخلی و ايرانی اس��ت، ام��ا طرح هايی هم برای مخاط��ب خارجی و 
غيرايرانی در نظر داريم، ادامه می دهد: برخی به من پيشنهاد می دادند 
حاال كه فصل های مختلف ايرانگرد س��اخته شده، جهانگرد شوم، اما 
همانطور كه مرحوم اينانلو می گفتند، ايران جهانی در درون يک مرز 
است. فكر می كنم هنوز هم خيلی جای كار داريم. مثالً ۴3 سال است 
در خصوص موضوع ايران هراسی هيچ قدمی برنداشته ايم يا اگر قدمی 

برداشته ايم، كوچک و بی اثر بوده است. 
قارايی با طرح اين س��ؤال كه مگر می ش��ود ملتی را كه ۱۰ هزار سال 
قدمت تاريخ، فرهنگ و تمدن دارد تحت عنوان ملت تروريست به جهان 
معرفی كرد، می افزايد: طرحی برای معرفی ايران توسط جهانگردان 

خارجی در دست داريم. اين افراد با سفر به ايران در يک ماجرای جذاب 
قرار می گيرند و آن را با مخاطبان خود در فضای مجازی به اش��تراك 
می گذارند. يک ش��ور و جريان ايران شناسی توسط سفيران حقيقی 
در جهان از اين طريق رخ می دهد، همانطور كه در ايرانگرد تالش شد 

جريان ايران شناسی به راه بيفتد.
اين طبيعت گ��رد و مستندس��از در مورد فصل جدي��د اين مجموعه 
خاطرنشان می كند: فصل ششم ايرانگرد قرار اس��ت توليد شود و در 
گفت وگو با مدير شبكه يک سيما ايشان از توليد فصل جديد مجموعه 
مستند ايرانگرد استقبال كردند. پيش توليد كار هنوز پيشرفتی نداشته و 
منتظر جلسه برآورد شبكه هستيم، اما خيلی از استان هايی كه تاكنون در 
خصوص آنها قسمتی ساخته نشده در فصل جديد معرفی خواهند شد. 
وی با اشاره به طرح »ايرانگرد كوچک« كه برای معرفی ايران به كودكان 
سراسر كشور طراحی شده است، تأكيد می كند: تا اين لحظه با وجود ارائه 
برای مدير سابق و فعلی شبكه كودك به نتيجه ای نرسيده ايم. دوست 
دارم فرزندان امروز ما آيندگانی باشند كه عرق ملی دارند، هويت ملی شان 

را می شناسند، به آن احترام می گذارند و به آن افتخار می كنند. 
كارگردان و تهيه كننده مجموعه مستند ايرانگرد در پايان اظهار می دارد: 
از رهگذر »سفر به سرزمين تمدن ها«، توسط افرادی كه ايرانی و مسلمان 
نيستند و عرقی هم به ايران ندارند، حقيقت در مورد مردم، تاريخ و فرهنگ 
ايران روشن می شود و در اثر يک روايت بی طرفانه نگاه ها به ايران عوض 
خواهد شد. در كارنامه كاری ام در تالشم فضای پر از سياهی،  تاريكی و 

غيرواقعی درباره ايران در رسانه ها با واقعيت و حقيقت روشن شود.

همزمان با 2۱ آبان و سالروز شهادت حاج حسن طهرانی مقدم، 
نماهنگ »ايرانی مقدم« با شعر و اجرای قاسم صرافان توليد و 

منتشر می شود.
۲۱ آبان ماه سالروز شهادت حاج حسن طهرانی مقدم است. وی يكی 
از بنيان گذاران توان موشكی كشورمان به شمار می رود، به همين 

دليل لقب »پدر موشكی« به او داده اند. 
همزمان با سالروز شهادت پدر موشكی، قاسم صرافان سروده جديد 
خود را با عنوان »ايرانی مقدم« خوانده و در قالب نماهنگی شنيدنی در 

خبرگزاری تسنيم توليد و منتشر شده است. 
شعر حماسی قاسم صرافان در وصف رشادت  ها و فعاليت های شهيد 

طهرانی مقدم در ادامه می آيد:
برايش عشق، بر هر واژه  ديگر، مقدم بود/ وجودش يادگار الله های پاك عالم بود

علم بر دوش، شير روز رزم و مرد ميدان ها/ شب اما، با خدا، بر گونه اش، 
باران نم نم بود

كمان »ما رميت اذ رميت«ی داشت در دس��تش/ دالور آرش اين مرز، 
در خط مقدم بود

»قسيم النار والجنت«، اميرش؛ نقطه زن، تيرش/ برای ظلم و ظلمت، 
شعله  خشمش، جهنم بود

شبيه مالک اشتر، به فرمان ولی می تاخت/ هجوم خيبری  اش، بر صف 
صهيون، دمادم بود

به دل، ايمان و غيرت را، كنار عشق، با هم داشت/ به روی شانه اش بال 
يقين و علم، با هم بود

فروتن بود، خاكی بود، اما تا ثريا رفت/ شهاب دانشش، كابوس شيطان 
مجسم بود

نگاه رحمتش را با يتيمان تا كه می ديدی/نمی ش��د باورت اين مهربان، 
آن كوه محكم بود

برای مردم و خاكش، شكوه و امنيت می خواست/ علمدار دفاع از حق و اين 
حق مسلم بود

معلم بود و درس��ش، درس باور بود و بيداری/ تكاليف كالسش، صرف 
فعل »می توانم« بود

فراتر بود از امروز، در فردا قدم می زد/ و هر جا بود، آنجا بال پروازی فراهم بود
رجزخوان، پرچم »هيهات منا الذله« بر دوشش/ نگاه كربالجويش، پر 

از شور محرم بود
دلش، مست حسين ابن علی ابيطالب/ كليد اقتدار و عزتش، اين اسم اعظم بود

شهادت بود پايانش، چه پايان دل انگيزی/ غير از اين، برای آن دل غرق 
خدا، كم بود

اگرچه نام »طهرانی مقدم« بر زبان ها ماند/ خودش با خون نوش��ت، اما 
»ايرانی مقدم« بود

 از پرورش مجري پولكي 
تا تربيت مجري فرهنگي 
 سرنوشت مجري هايي كه در جريان حوادث اخير دچار حاشيه شدند 

احتماالً در تغيير نگرش و راهبرد صداوسيما براي تربيت مجريان جديد اثرگذار خواهد بود

مصطفي شاه كرمي      یادداشت

     نمایش خانگی

تكليف ما در قبال فتنه سلبريتي ها
چند س��ال پيش بود كه در چن��د مطلب مج��زا از خطر تغيير 
مرجعيت فكري و عملي جامعه به س��مت جماعت سلبريتي و 
طراحي دشمنان براي به ميدان آوردن لشكر زنان براي مقابله با 
ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي جامعه نكاتي به مسئوالن گوشزد 
شد. اثبات آن گزاره ها به دليل تحليلي بودنشان براي مسئوالني 
كه صرفاً به ماوقع و حادث شده ها باور دارند، آسان نبود چون آن 
ايام مثل امروز نبود كه همه آن گزاره ها اتفاق افتاده اند؛ چه اينكه 
به قول اهل منطق مهم ترين دليل درستي يک مدعا، وقوع آن 
است. نقش آفريني سلبريتي ها در اغتشاش��ات براي به ميدان 
آوردن لشكر زنان اگرچه با شكستي مفتضحانه روبه رو شد، اما 
عالج اين مرض تكليفي اس��ت كه همچنان بر گردن مسئوالن 
ما سنگيني مي كند. اين يک حقيقت تلخ است كه سلبريتي ها 
در قالب همين فرهنگ و در دامن همين مس��ئوالن و با همين 
بودجه هاي فرهنگي رشد كرده اند؛ چهره هايي كه هر قدر پولدارتر 

شدند، بيشتر بر صورت فرهنگ ايراني چنگ انداختند. 
كساني كه به درصد كنكوري فرزندان ايثارگران شبهات فلسفي، 
ديني و عرفاني مي گرفتند و به اسم عدم رعايت عدالت اجتماعي 
آن را تقبيح مي كردند و حاضر نبودند كه حتي مانند كارگران و 
كارمندان ماليات درآمدهاي نجومي شان را بپردازند و هر نوع رانت 
دولتي و خصوصي را حق خود مي خواندند؛ جلوتر از دشمنان اين 
ملت و حتي تندتر و بيرحمانه تر از آنها فرمان آتش زدن و كشتن و 

برهنه كردن مخالفان شان را استوري كردند. 
حاال كه فتنه زنانه ش��ياطين و س��لبريتي هاي بي درد فروكش 
كرده است و بسياري از كس��اني كه بر اثر اوهام مجازي نقاب از 
چهره برداش��تند، خود واقعي و اصلي شان را نش��ان دادند، بايد 
آنها را در مقابل قانون پاسخگو كرد و بساط ويژه خواري اين افراد 
از بيت المال و رش��د كردن به لطف جمهوري اسالمي و چنگ 
انداختن به صورت انقالب اسالمي را براي هميشه مسدود كرد. 
اگر مسئوالن متنبه شده باشند بايد با تصويب قوانيني بدون لكنت 
اوالً معافيت هاي خاص و ويژه اين جماعت برداشته و حذف شود. 
هر چند كه اين جماعت براي گرفتن اقامت و گرين كارت ش��ان 
حاضرند به ملت و كشورشان پشت پا بزنند، اما بايد همانند ديگر 
كشورهاي دنيا بخصوص كش��ورهاي اروپايي و امريكايي كه به 
سلبريتي ها اجازه دخالت در سياست و ديگر عوالم و ساحت هايي 
را كه در آن تخصصي ندارند، بر اس��اس قانون نمي دهند و براي 
تخطي از آن قوانين، جريمه هاي س��نگين مالي و زندان تعريف 
كرده اند، قوانيني تدوين ش��ود كه مصداق گزيده ش��دن دوباره 
از يک سوراخ نباش��يم. اگر براي فعاليت هاي مجازي و حقيقي 
اين افراد ك��ه دامنه تأثير گذاري مش��خصي در جامعه دارند، به 
دور از هرگونه جنجال و هياهو قوانين بازدارنده و روشني ايجاد 
شود قطعاً كساني كه تنها هنرشان »كت واك« روي فرش قرمز 
جشنواره ها و پوشيدن لباس هاي عجيب و غريب يا ايفاي نقش 
يک كاراكتر خيالي است، به خودش��ان اجازه نمي دهند كه در 
صفحات شان از سياست خارجي تا تخصصي ترين مباحث ديني 
و پيچيده ترين موضوعات آكادميک را مطرح كنند. مطمئناً اگر 
چنين تدبيري از قبل انديشيده ش��ده بود، ديگر شاهد نبوديم 
كساني مثل آن زن بازيگري كه با استناد به يكي از اصول موهوم 
قانون اساسي خيالي اش مدعي دخالت ارتش و نيروهاي نظامي 
به نفع اغتشاشاگران شده بود، به خودش جسارت استوري كردن 
چنين موهوماتي بدهد و خيالش آس��وده نبود كه مي تواند هم 
در حاكميتي ترين فيلم هاي سينمايي بازي و هم براي حمايت 

اغتشاشگران پست هاي جاهالنه و مبتذل منتشر كند. 

    دیده بان

   محمدصادق عابدينی
هياه�وي خداحافظ�ي برخ�ي از مجري�ان 
صداوس�يما در اولين روزه�اي ناآرامي هاي 
اخير و ورود چند مجري جديد به عرصه اجرا، 
بار ديگر نشان داد صداوسيما از حيث داشتن 
مجري حرفه اي در وضعيت مطلوبي نيس�ت. 
 اف��رادي كه جاي��گاه فعاليت در رس��انه فراگير 
صداوسيما را نمي دانند و به هر بهانه اي آماده ايجاد 
حاشيه و كنار گذاشتن همه تعهدات حرفه اي خود 
نسبت به صداوسيما هستند، نشان مي دهد رسانه 
ملي نتوانسته مجرياني وفادار تربيت كند. حال 
شاهد ورود افرادي براي اجراي برنامه ها هستيم 
كه سر رشته و س��ابقه اي از اجرا ندارند و صرفاً با 
موجي كه ايجاد شده به صحنه اجرا رسيده اند. اگر 
صداوسيما در آموزش و تربيت مجري حرفه اي 
كه درك درستي از فرهنگ و جامعه داشت، موفق 
عمل كرده بود، قطعاً كار به اينجا نمي رسيد، اما 
يک ضرب المثل قديمي است كه مي گويد جلوي 

ضرر را از هر جا كه بگيري سود است. 
دنياي اجراي تلويزيوني مانند هر فعاليت حرفه اي 
يک زمان ش��روع و يک زمان پاي��ان دارد، حتي 
مشهورترين مجريان تلويزيوني در سراسر جهان 
هم ي��ک روز از اج��راي تلويزي��ون خداحافظي 
كرده اند و اين گونه نيست كه اگر يک مجري به هر 
دليلي خواست از فعاليت در شغل اجرا يا گويندگي 
تلويزيون جدا شود، اين مس��ئله به يک ضايعه 
بزرگ تبديل ش��ود! با اين حال در روزهاي اخير 
اعالم جدايي چند مجري از صداوسيما، حواشي به 
وجود آورده است، حتي اينگونه القا شده كه دست 
صداوسيما براي داشتن مجري خوب آنقدر خالي 
است كه چهره هاي غير مرتبط را به عنوان مجري 

وارد برنامه هاي خود كرده است. 
   آموزش مهم تر از هر شرط ديگر!

آكادمي اجرا، يک مجموع��ه آموزش مجري در 
انگليس است كه در آن دوره هاي آموزش اجراي 
تلويزيوني و راديويي برگزار مي شود. اين آكادمي 
مجريان شبكه هاي مختلفي از جمله بي بي سي را 
آموزش داده است. آكادمي اجرا براي كساني كه 
مي توانند يک مجري خوب شوند، ۱۰ توانايي را 
برشمرده است. توانايي ها مانند اعتماد به نفس، 
جذابيت، ارتباط خوب با مخاطب و شنونده خوب 
بودن، اما پس از تشريح همه ۱۰ شرطي كه يک 

نفر را مي تواند تبديل به مجري خوب كند، بحث 
آموزش به عنوان يک عامل اساسي طرح مي شود. 
»آكادمي اجرا« معتقد اس��ت آنچه يک مجري 

خوب را مي سازد، آموزش است!
   ظرفيت بزرگ آموزش صداوسيما 

دو سال پس از آنكه صداوسيما )راديو و تلويزيون 
ملي سابق( در سال ۱3۴6 راه اندازي شد، اولين 
گام براي تأمين نيروي حرفه اي و آموزش ديده با 
ايجاد مدرسه عالي تلويزيون و سينما، برداشته شد. 
از ۱3۴8 تاكنون كه صداوسيما داراي يک دانشگاه 
مجهز شده است، اين رسانه بايد نيروهايي را كه 
خودش در زمينه هاي مختلف گزينش و آموزش 
داده است به عنوان بخشي از نيروهاي حرفه اي به 
كار مي گرفت. صداوسيما در كنار دانشگاه خود، از 
طريق »مركز رشد، نوآوري و آموزش هاي آزاد« 
كه زير مجموعه دانشگاه است، آموزش هايي مانند 
»گويندگي و اجرا« را ارائه مي كند. با اين توصيفات 
مي شود انتظار داشت كه استعدادهايي كه از طريق 
آموزش حرفه اي و فني گويندگي به يک توانايي 
اجرا رسيده اند، در شبكه هاي تلويزيون اجرا داشته 

باشند، اما در عمل اينچنين نيست؟!
   هشدار درباره مجري هاي بي تخصص

»جوان« تا به حال در چند گ��زارش، به موضوع 
لزوم تربيت مجري حرفه اي و نس��پردن مقوله 
اجرا به دس��ت افراد غير حرفه اي پرداخته است. 
در يكي از اين گزار ش ها، محمد نظري، مجري 
با س��ابقه تلويزيون، در گفت و گو ب��ا »جوان« از 
ورود افراد غير متخصص به حوزه اجرا انتقاد كرد 
و گفت: » نمي دانم در تلويزيون چه مي گذرد. انگار 
يک تشتت و تضاد فكري اتفاق افتاده و در زماني 
كه مجري هاي صداوسيما از صد ها گزينش رد 

مي شوند تا به آنتن برس��ند و هر هفته به خاطر 
گفتن يک جمله يا نگفتن آن توبيخ مي ش��وند، 
مي بينيم يک آدمي را از كف خيابان مي آورند و 
به او اجرا مي دهند، كسي كه نمي داند روي چه 
خطوط قرمزي حركت مي كند، روي آنتن مي رود 
و برنامه اجرا مي كند. ش��ايد تفكر صداوس��يما 
اين باش��د كه براي جذب مخاط��ب بايد دنبال 
استعداد هاي جوان باشد، اما اين روش كار درست 
مانند آن اس��ت كه يک ايرباس را به دست يک 
جوان بدهيم بگوييم پرواز كن تا اس��تعداديابي 
كنيم، مشخص است كه هواپيما را با كله به زمين 
خواهد زد. بهتر بود اين استعداديابي ها در فضاي 
غير علني انجام ش��ود و بعد از مش��خص شدن 

صالحيت اجرا، بتوانند به تلويزيون بيايند.«
اتفاقات روزهای اخير نشان داد هشدار هاي قبلي 
درباره لزوم وجود گوينده هاي حرفه اي و متعهد 
بسيار جدي بوده  و متأس��فانه صداوسيما آن را 

جدي نگرفته است. 
در روزهايي كه برخي از چهره هاي اجرا كه اغلب 
به دور از چرخه علمي و آم��وزش حرفه اي وارد 
گردونه اجراي تلويزيوني شده اند، صداوسيما را 
ترك كرده اند و صداوسيما س��راغ افرادي براي 
اجراي تلويزيوني رفته است كه از همه قواعد اجرا 
صرفاً »اعتماد به نفس« آن را دارند! آنچه لطمه 

مي خورد جايگاه رسانه ملي است. 
   هركسي مي تواند مجري شود اما به يک شرط!

كاترين ولف، برنامه ساز با سابقه تلويزيون دولتي 
بي بي س��ي، كتابي دارد به نام »پس مي خواهي 
مجري ش��وي؟« در اين كتاب او نقل قول هاي 
زيادي از مجري هاي موفق تلويزيون آورده است 
كه نشان دهد آموزش چقدر مي تواند به پيشرفت 
يک مجري كمک كند. يك��ي از اين نقل قول ها 
در اين كتاب به اين شرح است كه »چرا تو نه؟ 
مجري ها فقط انسان هستند، آنها در همه اشكال 
و اندازه ها، تنوع بي نهايت رنگ، س��ن، شرايط 
فيزيكي هستند. هر مجري بالقوه با مجموعه اي 
از تجربيات، مهارت ها، شايس��تگي ها، عاليق و 
اهداف خود منحصر به فرد اس��ت. اينها برخي 
از افرادي هس��تند كه در ارائ��ه كارگاه ها با آنها 
برخورد كردم؛ دانش��جو، فارغ التحصيل، مدير 
كالج، سرمايه گذار دارايي، مشاور داخلي، مسئول 
پذيرش، مهماندار هواپيما، منش��ي بازنشسته، 
مدي��ر خرده فروش��ي، بانكدار، پيش��خدمت  و 
بازيگر« اما همه اين افراد ابتدا آموزش ديده اند 
و بعد مجري تلويزيون شده اند، با اين حال، چرا 
فقط در تلويزيون ما س��لبريتي ها و بازيگرهاي 
سينما مي توانند س��ريع تر از سايرين به بخش 

تخصصي اجرا برسند؟!
صداوسيما به راحتي مي تواند از ميان عالقه مندان 
به اجراي تلويزيوني استعدادهای خوبي را كشف 
كند و آموزش دهد و در كنار مسئله حرفه اي گري، 
به آنها اخالق حرفه اي و لزوم تعهد به رس��انه را 
آموزش دهد تا با وقوع ه��ر ناآرامي اجتماعي با 
كنش هاي بي م��ورد خود در فض��اي مجازي بر 
التهابات نيفزايند؛ مجري هايي كه به درآمد رسانه 
ملي اكتفا كنند و بيرون از سازمان در هر مراسمي 

براي درآمد بيشتر خود را خرج نكنند.

در روزهاي��ي ك��ه برخ��ي از 
چهره هاي اجرا، صداوسيما 
را ترك كرده اند، صداوسيما 
س��راغ افرادي براي اجراي 
تلويزيون��ي رفته اس��ت ك��ه 
از هم��ه قواعد اج��را صرفًا 
»اعتماد به نفس« آن را دارند!

    شعر


