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االن «متهم گریخت» را به صداوسیما بدهم رد میشود!

مهران مهام ،تهیهکننده درباره دلیل افت سریالهای
تلویزیون گفت :اول به این نکته اشاره کنم سریالهایی
که خودم ساختهام و روی آنتنهای تلویزیون میبینم
همین االن در پخش مجدد باز هم ممیزی میشوند!
نــمـیدانــم چ ــرا؟ مــن اگــر االن طــرح سریالهایی مثل
«بزنگاه»« ،خانه به دوش» و «متهم گریخت» را وارد
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برنام هساز

زهره کهندل رهبریبارهادرسخنانشاننسبتبهزبان
فارسیابرازنگرانیکردندودریکیازدیدارهایشانگفتهبودند؛
منراجعبهزبانفارسیحقیقت ًانگرانمزیرادرجریانعمومی،زبان
فارسیدرحالفرسایشاست.ایشانباابرازگالیهازصداوسیما،
دلیلاینگالیهمندیراچنینتشریحکردندکه«صداوسیمابهجای

یک عاشقانه تاریخی از کارگردان «اشک سرما»

عزیزهللا حمیدنژاد  ۱۴سال پس از آخرین فیلم سینمایی
خود قصد دارد یک داستان عاشقانه و تاریخی را براساس
یک رمان جلو دوربین ببرد .او به تازگی برای فیلمی به نام
«مــاهرخـســار» به تهیهکنندگی مصطفی کیایی پروانه
ساخت گرفته که کیایی در ایــن بــاره به ایسنا میگوید،
مشغولپیشتولیدهستندتاپسازنهاییشدنمذاکرهبا

◾

◾رواج اش ــت ــب ــا هه ــای
گفتاری و نوشتاری

این برنامهساز تلویزیونی که
تهیهکنندگی چندین برنامه
مرتبط با حفظ جایگاه زبان
ف ــارس ــی را روی آنــتــن ب ــرده
است درباره اهمیت صیانت از زبان فارسی در
برنامههای صدا و سیما به خبرنگار ما میگوید:
زبــان فارسی یکی از زبانهای اصلی کالسیک
جهان است و اهمیت این زبان برای جهانیان
مبرهن است .از آنجا که زبان و فرهنگ ،یکدیگر
را تقویت و پشتیبانی میکنند اگر قــرار است
فرهنگ کشور ارتقا یابد بایستی ریشههای
فرهنگ که زبان است را تقویت کنیم.
رحیمی میافزاید :آسیب دیدن زبان فارسی به
عنوان پایه فرهنگ کشورمان ،پیامدهای جدی
در پی خواهد داشت و نمود آن در گفتار و نوشتار
عمومی هویدا میشود .مشکل اصلی در حوزه
زبــان فارسی از مــدارس آغــاز میشود ،خطاهای
گفتاری ،نگارشی و ویرایشی در م ــدارس زیاد
شده و به زبان فارسی در قواره چند واحد درسی
توجه میشود که تأثیر بسزایی روی دانشآموزان
ندارد چون خطاهای نگارشی ،ویرایشی و گفتاری
در گفتوگوهای روزمــره و فضای مجازی بسیار
زیاد است و هر روز هم دامنه خطاهای مصطلح
گستردهتر میشود .این تهیهکننده تلویزیونی
معتقد اســت :اگــر ایــن رونــد ادام ــه پیدا کند،
بچههای ما به جایی میرسند که زبان شاعران
شهیرمان مانند حافظ ،سعدی ،موالنا و دیگر
قلههای ادبیات را نمیفهمند .ممکن است در
آینده ،فرزندانمان نتوانند با کلمات ساده زبان
فارسی هم ارتباط برقرار کنند و معنی آنهــا را
بفهمند وقتی بچههای ما کمکم از زبان فارسی
فاصله بگیرند برای جبران جای خالی این واژگان
بــه اســتــفــاده از کلمات بیگانه و وارداتـ ــی روی
مـیآورنــد .اگــر قــرار اســت فرهنگ کشورمان را
حفظ و تقویت کنیم باید جایگاه زبان فارسی را
پاس بداریم.

◾

زخم ِکاری به زبان فارسی

پ ــاس ــداش ــت و حــفــظ جــایــگــاه زبـ ــان فــارســی
خاطرنشان میکند :به نظرم گاهی برنامههای
تلویزیونی بــه زب ــان فــارســی آسیب زده است
بـ ــرای مــثــال واژگ ــان ــی کــه مــجــریــان در برخی
برنامههای تلویزیونی استفاده میکنند یا متنی
کــه بــرای سریالها نــگــارش م ـیشــود ،خالی از
اصــول نگارشی و زیباییشناسی زبــان فارسی
هستند .البته برنامههایی هم در راستای حفظ
و پاسداشت زبــان فارسی در تلویزیون تولید و
پخش میشود اما به نسبت عمق آسیبی که
زبان فارسی دیده ،بسیار کم است.
او میگوید :اگر قرار است کار مؤثری انجام شود
در قدم نخست باید این دغدغهمندی در بین
فیلمنامهنویسها و کارگردانهای سریالهای
تلویزیونی ایجاد شود تا زمانی که این اهمیت
ب ــرای تولیدکنندگان ســریــالهــا وج ــود نــدارد
خطاهای گفتاری به قوت خود باقی میماند.
تــهــیـهکــنــنــده س ــری ــال «چــایــخــانــه هــمــزبــان»
خاطرنشان میکند :دو سال پیش این مجموعه
نمایشی را در  26قسمت 15دقیقهای ساختیم
که بگوییم میشود مجموعه طنز با موضوع زبان
فارسی ساخت که هم دیدنی باشد و هم آموزنده.
رحــیــمــی اضــافــه مـیکــنــد :زمــانــی کــه مــوضــوع
بــرنــامـهســازی در ح ــوزه زب ــان فــارســی بــه میان
میآید نخستین ایدهای که به ذهن برنامهسازان

«یاغی»آمد

بازیگران و انتخاب آنها فیلمبرداری را کلید بزنند.
بهگفتهوی«ماهرخسار»فعال ًفقطپروانهساختسینمایی
دارد ولی برای تولید سریال آن در شبکه نمایش خانگی
پیگیریهایی در ساترا برای دریافت مجوز انجام خواهد
شد .داستان این فیلم به سال  ۱۳۳۰و دوره پهلوی اول
برمیگردد که عاشقانه و تاریخی است.

ترویجزبانصحیحومعیاروزبانصیقلخوردهودرست،گاهیزبان وسریالهاازدغدغههایرهبریودلسوزانفرهنگیکشوربوده
بیهویتوتعابیرغلطوبدترازهمهتعابیرخارجیراترویجمیکند .وهست.محمدرحیمی،یکیازبرنامهسازانتلویزیونیاستکه
باساختبرنامههاییهمچون«چایخانههمزبان»«،چهارکلمه
انتشارفالنلغتفرنگییکمترجمیانویسندهازتلویزیون،موجب
فارسی»«،فارسیراپاسبداریم»وچندبرنامهدیگردرحوزهکتابو
عمومیشدنآنلغتوآلودهشدنزبانبهزوایدمضرمیشود».
ادبیات،سعیکردهدغدغهمندیخودشرابهزبانفارسیاداکند.
ولنگاریزبانیدربرخیبرنامههایصداوسیماازجملهترانهها

گفتوگو با یک برنامهساز تلویزیونی درباره اهمیت زبان فارسی در تولیدات رسانه ملی

◾ عمق آسیب به زبان ملی
رحیمی درب ــاره تأثیر برنامههای تلویزیون در

اولین قسمت
سریال «یاغی» به
کارگردانی محمد
کارت و تهیهکنندگی
سیدمازیار هاشمی
روز پنجشنبه ۲۹
اردیبهشت از فیلیمو
پخش شد.
در این سریال بازیگرانی
چون :پارسا پیروزفر،
علی شادمان ،طناز
طباطبایی ،امیر
جعفری ،نیکی
کریمی ،فرهاد اصالنی،
آبان عسکری،
مهدی حسینینیا،
مهلقا باقری ،عباس
جمشیدیفر ،جواد
خواجوی ،ناهید
مسلمی ،امیررضا
دالوری ،بهرام ابراهیمی،
نادر شهسواری ،هادی
دیباجی( ،با معرفی)
الیکا ناصری ،محمد
صابری و ...به ایفای
نقش پرداختهاند.
«یاغی» پنجشنبهها
ساعت  ۸صبح پخش
میشود.

سازمان صداوسیما کنم حتما ًرد میشوند.
این اتفاقات را باید حل کنند که چه شده ،برنامههایی
که پیشتر ساخته شده را االن نمیشود ساخت؟! من
سریال متهم گریخت را به تازگی روی آنتن شبکه
تماشا دیــدم و بــرایــم عجیب بــود کــه بــاز هــم ممیزی
شده بود.
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مـیرســد ایــن اســت کــه یــک کارشناس دعــوت
کنند و دربــاره اهمیت زبان فارسی ،یک برنامه
گفتوگومحور را ضبط و پخش کنند در حالی که
ما با ساخت یک سریال طنز ،کار جدیدی کردیم
ولی اهمیت موضوع برای مدیران صدا و سیما
چنان بود که مجموعه «چایخانه همزبان» دیگر
ادامه پیدا نکرد.
او دربــاره همکاری نهادهای متولی حمایت از
زبان فارسی با این برنامه میگوید :فرهنگستان
زبان و ادب فارسی در حوزه محتوایی به ما کمک
کــرد امــا بــودجــه تولید ایــن مجموعه نمایشی
از سوی شبکه یک سیما تأمین شد که اتفاقا ً
بودجه بسیار کمی هم داشــت .با وجود اینکه
بازخوردهای خوبی هم از این برنامه گرفتیم اما
ادامه نیافت چون دغدغه چنین موضوعی در
بین مدیران سازمان وجود ندارد.
بــه گفته وی ،مجموعه نمایشی «چایخانه
همزبان» بنا داشــت تلنگری به مخاطب بزند
که استفاده از اشتباههای مصطلح و رواج واژگان
بیگانه در گفتار روزم ــره بــه پایههای فرهنگ
عمومی آسیب میزند چون فرزندان ما با زبان،
ادبیات و هویت ملی خودشان بیگانه میشوند.

◾

◾تلویزیون از فضای مجازی تأثیر میگیرد
رحیمی نگاه مناسبتی و عملکردی مدیران صدا و

سیما نسبت به زبان فارسی را از دیگر آسیبهای
جــدی ایــن حــوزه در تلویزیون دانسته و اضافه
میکند :رهبری بارها نسبت به وضعیت زبان
فارسی تذکرات جدی دادهانــد و از عملکرد صدا
و سیما هم در این باره اظهار گالیهمندی کردند.
وقتیبرنامههایتلویزیونصرفا ًبهسمتسرگرمی
سوق پیدا میکند و آنتن شبکهها با برنامههای
ارزانقیمت پر میشود ،آسیبهای این حوزه هم
زیاد میشود .وقتی خوراک فکری بدی به مخاطب
داده شود چه انتظاری از عموم جامعه میرود.
این خوراک فکری مضر در شبکههای اجتماعی
بیداد میکند .جای تأسف دارد که مزهپرانیهای
فضایمجازیبهبرنامههایتلویزیونیواستندآپ
کمدیها راه پیدا میکند یعنی به جــای اینکه
تــلــویــزیــون در جــایــگــاه یــک رســانــه رســمــی روی
شبکههای اجتماعی تأثیر بــگــذارد در عمل از
فضای مجازی تأثیر میپذیرد.
او اضافه میکند :تلویزیون به جای اینکه خوراک
فکری سالم و خوب تولید کند ،مصرفکننده
خ ــوراک ناسالم و مضر شبکههای اجتماعی
است و در برخی برنامههایش به این محتوای
غلط ،ضریب میدهد.
این برنامهساز تلویزیونی با بیان اینکه نیازمند
برنامههای خالقانه و دیدنی در حوزه زبان فارسی
هستیم ،خاطرنشان میکند :امــیــدوارم این
دغدغه در بین مدیران جدید شبکهها وجود
داشته باشد .مخاطب امروز در معرض حجم
باالی اطالعات درست و غلط از فضای مجازی
قرار دارد که میزان محتوای ناسالم و غلط در این
فضا بسیار زیاد است و چون گردش مالی باالیی
در شبکههای اجتماعی وجود دارد برای جذاب
کــردن محتوای تولیدیشان ،وقت میگذارند و
هزینه میکنند اما کمتر اهمیتی به سالمت و
صحت این محتواها داده میشود.
به باور وی ،حرفهای تکراری و قالبهای کلیشهای
برنامهسازی در حوزه زبان فارسی ،دیگر جواب
نمیدهد و نــیــاز بــه خالقیت و بــودجــه در این
حوزه است تا به جای تولید برنامههایی که یک
کارشناس با مجری دربــاره اهمیت زبان فارسی
حرف میزند ،سریالهای خوب و دیدنی و دارای
سالمت زبانی با دغدغه زبان فارسی ساخته شود.

ادبیاتجهان

پرفروش شدن کتاب
پیش از چاپ!

آخ ــری ــن کــتــابــی ک ــه تــوســط «دبـ ـ ــورا جیمز »
ســتــوننــویــس انگلیسی نوشته شــده اســت،
پیش از آنکه روانــه بــازار شود به اثری پرفروش
تبدیل شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین ،با استقبال
زیــاد از نسخههای پیشفروششده دومین و
آخرین کتاب «دبورا جیمز» مجری پادکست و
ستوننویس انگلیسی ،این کتاب طی چند روز
به صدر فهرست کتابهای پرفروش فروشگاه
«آمازون» تبدیل شده است.
کتاب خاطرات «جیمز» که گوینده پادکست نیز
هست ،با پیشی گرفتن از کتاب محبوب «مردی
که دو بار جانش را از دست داد» نوشته «ریچارد
عثمان» ،در صدر فهرست کتابهای پرفروش
بریتانیا در آمازون قرار گرفته است.
زمــان انتشار کتاب «چطور در آستانه مرگ
زندگی کنیم» پس از انتشار خبر زیاد نبودن
شانس زندگی نویسنده آن ،به زمانی زودتــر
از موعد تعیین شــده تغییر یافت .بر اساس
تصمیم جدید ،این کتاب در ماه اوت روانه بازار
میشود؛ این در حالی است که این اثر پیشتر
قرار بود در ماه ژانویه سال آینده منتشر شود.
جیمز که اکنون  ۴۰ساله است در سال ۲۰۱۶
متوجه شد به سرطان روده مرحله  ۴مبتالست
و پزشکان به او گفته بودند کمتر از ۸درصد
احتمال دارد بتواند پنج ســال آینده را زنده
بماند.
«جیمز» میگوید انتشار این کتاب روشی بود
تا بتواند آنچه را با دیگران به اشتراک بگذارد که
باید برای داشتن نگرش مثبت در زمان مواجهه
با بزرگترین مسائل زندگی انجام داد.
به گفته جیمز ،این کتاب همچنان مدت طوالنی
پس از به پایان رسیدن زندگی او منتشر خواهد
شد ،اما او امیدوار است تغییر تاریخ انتشار،
مخاطبان را کمتر منتظر نگه دارد.

خبر

تولید نماهنگ «سواران
آسمان» با هدف
بزرگداشت مدافعان حرم

عالقهمندان فاضل نظری برای خرید کتاب جدید او صف طویلی در نمایشگاه ایجاد کردند

خــدیــجــه زمـــانـــیـــان
پ ــن ــج ــش ــن ــبــهای ک ـ ــه گــذشــت
انتشارات ســوره مهر با برگزاری
جشن امــضــای جدیدترین اثر
فاضل نظری با عنوان «وجود» موجب ایجاد
صف طویلی از دوستداران این شاعر در سی
و سومین نمایشگاه کتاب شد تا صف امضا
گرفتن از یک شاعر هم به صف نان و روغن
اضافه شود.
حضور این شاعر غزلسرا مانند همه دورههای
گذشته صف بزرگی در انتهای راهرو منتهی به
غرفه انتشارات سوره مهر پدید آورد و مدتی
مسیر رفــت و آمــد بازدیدکنندگان دیــگــر را
مسدود کرد ،که برای حل این مسئله ،صف
را به راهرو منتهی به نیمطبقه اول شبستان
راهنمایی کردند.
حضور فاضل نظری در جمع طرفداران غزل
او و امضای کتابهای خریداری شده توسط
آنها ،بیش از چهار ساعت بهطول انجامید
که ب ه نوعی رکورد زمان جشن امضای این دوره
از نمایشگاه را شکست.
این نخستین بار نیست که طرفداران فاضل
نظری بــرای داشتن امضای او بر کتابش در
صــف میایستند؛ همیشه جشن امضای
کتا بهای او طویلترین صفها را تشکیل
داده و شلوغترین جشن امضاها بوده است اما
با توجه به حال و احوال این روزهای همه ما که
بیشتر از هر زمان دیگری برای تأمین مایحتاج
روزمرهمان در صف میایستیم انتظار نمیرفت
دل و دماغی بــرای گرفتن امضا از یک شاعر
باقی مانده باشد .حاال پرسش اینجاست آیا
باید بــرای تشکیل صف امضا از یک شاعر
خوشحال بود یا بیتفاوت از کنار آن گذشت؟!

در صف فرهنگ

هر چند که «در صف ایستادن» برای ایرانیها
تبدیل بــه عــادت شــده حــاال چــه نــان و روغــن
چه امضا گرفتن از یک شاعر آن هم در این
فضای غبارآلود نشر اما اگر این صف طویل
به یک وقتگذرانی با سلبریتی ختم نشود
و امضاگیرندگان بعد از اتمام جو نمایشگاه
شروع به خواندن غزلهای آقای شاعر کنند
باید از این اتفاق ادبی خوشحال بود چون با
خواندن کتاب میتوان جهان زیباتری ساخت.

◾

◾ششمین اثر آقای شاعر
«وج ــود» کــه پــس از «گــریـههــای امــپــراتــور»،
«اقــلــیــت»« ،آنهـ ـ ــا»« ،ضـ ــد» و «کــتــاب»،
ششمین اثر نظری به شمار میآید دربردارنده
غزلیات نظری است که همانند آثار گذشته او،
از پیچیدگیها به دور ،ساده و همهفهم است.
اگر بخواهیم از ویژگی شعری فاضل نظری و
علل اقبال مخاطب به آثــارش صحبت کنیم

بــایــد بگوییم چند ویــژگــی مــضــمــونپــردازی،
تخیل ،زبان و پیوند با ادبیات کالسیک در عین
تازگی و نوآوری همگی سبب جذابیت اشعار
نظری شده است.

◾

◾شرمنده محبت مردم شدم
فاضل نظری با حضور در میان عالقهمندانش
و در حاشیه این رویــداد گفت :من سالی یک
بار توفیق پیدا میکنم که به نمایشگاه کتاب
بیایم و بیشتر از بازدید نمایشگاه شرمنده
محبت مردم میشوم .در این فرصت شتابزده
که گاهی واقعا ًفرصت یک گفتوگوی کوتاه و
یک سالم علیک مختصر هم با دوستانی که
محبت دارند و منتظر میمانند ،پیش نمیآید،
من بیشتر شرمنده و خجالتزده میشوم و
بعد هم خــدا را شکر میکنم که در روزگــاری
زندگی میکنم که این همه جوان عالقهمند به
شعر وجود دارد؛ حاال نه شعر این بنده کمترین

که شایستگی و لیاقت خواندن هم ندارد .اما
خیلی از جوانان ما شعرهای دیگر شاعران
را میخوانند از ایــن منظر کــه نگاه میکنم،
میبینم چه نعمت بزرگی است و باید خدا را
برای آن شکر گفت.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود در واکنش
به این فرضیه که برخی اهالی فن ،شعر جدید
فارسی را خالی از حکمت میدانند و معتقدند
در نبود حکمت ،جنبه زیبایی و لذتبخشی
شعر ب ــرای آن کــافــی اس ــت ،عــنــوان ک ــرد :آن
چیزی که شما به آن «حکمت» میگویید،
شاید همان چیزی است که من به آن «معنا»
میگویم و شعر هیچ گاه از معنا خالی نبوده و
نخواهد بود.
نظری در ادامه گفت :حال هر کسی یک رأی و
نظری در این زمینه دارد و همه آرا هم محترماند.
من احساس میکنم اصال ًنمیتوان کنار ایستاد
و یک تعبیر دقیق از یک وضعیت ارائه داد .آن
قدر تنوع و تکثر هست که زبان ارزیابی امروز
نیست .هر کسی هم امروز ارزیابی میکند ،یک
ارزیابی شتابزده کرده است.

◾

◾نمونهای از غزل «وجود»
دلواپسم که بر لبت امروز نام کیست
گوشت به نغمه که و چشمت به جام کیست
تصویر شاهبیت درخشان چشم تو
ای عشق! مطلع غزل ناتمام کیست
گودال آب و عکس تو ای ماه! ای دریغ
زیبایی حالل تو امشب حرام کیست
من بوی گل شنیدهام از باد هرزهگرد
جز من شمیم پیرهنت در مشام کیست
من آه ،من مالل ،من افسوس ،من دریغ
از دیگران بپرس که دنیا به کام کیست

گــروه فرهنگی و هنری فــردوس در ســال 1398
بــا هــدف بــزرگــداشــت شــهــدای دفــاع مقدس و
مدافعین حرم مشهد ،ســرود و نماهنگی را با
عنوان «سواران آسمان» تولید کرد.
«ســواران آسمان» مضامینی همچون «ایثار و
شهادت ،مقاومت و پــایــداری ،تاریخ حماسی
ایران» را در خود جای داده است.
نماهنگ سواران آسمان که تاکنون چندین بار
از شبک ه خراسان به روی آنتن رفته و در محافل
گوناگون بازتاب خوبی داشته ،اسفند سال 1400
به رؤیت سردار قاآنی ،فرمانده کل سپاه قدس
رسیده و مــورد تفقد دفتر فرماندهی این نیرو
قرار گرفت.
علی عالمیان ،سرپرست گــروه فــردوس و از
اعضای تیم فرهنگی ناحیه مقاومت سپاه
یاسر در اینباره میگوید :بسیار مشتاق بودیم
تــا در جبهه فرهنگی و زم ــان حــیــات ســردار
دلها ،اثری در ستایش ایشان و مسیر مقدس
تولید کنیم .هنگامی که ما ایده ساخت این اثر
را در سر میپروراندیم ،حاجقاسم به شهادت
رسید .بنابراین ،بر آن شدیم تا محتوای خود
را بهروزتر کنیم و بدین ترتیب دو سال پس از
نخستین ایــده« ،ســواران آسمان» به نتیج ه
نهایی رسید.
از آنجایی که حاجقاسم نیز به جمع ســواران
آسمان پیوسته بود ،خیلی دوست داشتیم تا
این اثر به رؤیت جانشین ایشان برسد.
دفتر فرماندهی سپاه قدس ،نماهنگ سواران
آســمــان را ســرود فاخر خــوانــد و لــوح تقدیر به
همراه انگشتری متبرک بیت رهبری را به گروه
فردوس اهدا کرد.

