
  زینب امجدیان
از دوره دبيرس�تان براي هر اتفاق�ي، یک متن 
مي نوش�ت و آن را ک�ه رگه های�ي از طن�ز هم 
داش�ت براي دیگران مي خواند. در هر مسابقه 
مقاله نویسی که در سطح مدرسه و شهر برگزار 
می شد، شرکت مي کرد و اغلب هم رتبه مي آورد. 
در مسابقه داستان نویسی در زمينه بيوتکنولوژی 
که دانش�کده زیست شناس�ی دانشگاه شهيد 
بهشتی برگزار کرده بود، نفر اول شد و یک سکه 
گرفت. همان جا تصميم گرفت قطار زندگي اش را 
عوض کند. سوار قطار نویسندگي شد و تا امروز 
چندین کتاب پرفروش در کارنام�ه خود دارد. 
او حکایت هاي خواندني از دوران نویسندگي و 
نگهداري از سه فرزند خردسالش دارد. »جوان« 
با »فائضه غفارحدادی«  گفت وگو کرده اس�ت.

    
چطور شد به نویسندگي عالقه پيدا کردید 

و از کي نویسندگي را آغاز کردید؟
نویسنده ش��دن من غافلگیرکننده اتفاق افتاد. یعنی 
در زمانی که انتظارش را نداشتم و دنبالش هم نبودم،  
نویسنده شدم، انگار که چاره ای هم جز آن نبود. نه آن 
که دردی متحمل نش��دم و زحمتی نکشیدم اما مثل 
س��زارین نبود که تصمیم بگیرم به ات��اق عمل بروم و 
نویسنده بیرون بیایم. از دوره دبیرستان برای هر اتفاقی 
چیزي مي نوشتم. براي من مثل تفریح بود. مثالً وقتي 
خانه خودمان را تغییر مي دادیم، یک نامه خداحافظی 
برای خانه قبلي و یک س��الم مفصل برای خانه جدید 
مي نوشتم. هر اتفاقی در زندگی منجر به نوشتن یک 
متن مي ش��د. معلمي  در کالس چرت م��ي زد، اتفاق 
بامزه ای برای هم کالسی ها مي افتاد، امکانات مدرسه 
به روز مي شد... اینها س��وژه براي نوشتن من مي شد. 
معموالً هم همه از این که نوشته هایم را برای آنها بخوانم، 
لذت مي بردند. چون اغلب برگرفته از حوادثي بود که در 
اطراف آنها هم اتفاق مي افتاد و  با رگه های طنز نیز همراه 
بود. یک نشریه دیواری دانش آموزی کاماًل خودجوش 
هم داشتیم که با همکاری بچه ها مي نوشتیم و هر هفته 
منتش��ر مي کردیم و همه مي خواندند. در هر مسابقه 
مقاله نویس��ی و متن ادبی یا دلنوش��ته  که در سطح 
مدرسه و شهر برگزار مي شد، شرکت مي کردم و اغلب 
هم رتبه مي آوردم. دفتر خاطرات هم داشتم که هر شب 
مي نوشتم. با این حال هنوز خیلی واقف نبودم که باید 

این مسیر را ادامه بدهم!
اولين نوش�ته ش�ما که مورد توجه قرار 

گرفت غير از انشاي مدرسه، چه بود؟
اولین بار اطالعیه مسابقه »داستان نویسی در زمینه 
بیوتکنولوژی« را در برد دانش��کده زیست شناسی 
دانشگاه شهید بهشتی دیدم. من دانشجوی ارشد 
زیست دریا بودم و در حوزه بیوتکنولوژی مطالعاتی 
داشتم. بی اختیار داستان را نوشتم. یعنی نمي دانم 
چطوری شد که آن را نوشتم. یک روز صبح از خواب 
بیدار شدم و یک داستان درباره بیوتکنولوژی نوشتم! 
شاید اولین داستانی بود که  نوشته بودم. چیزهایی 
که قباًل مي نوشتم داستان نبود. روایت های طنز و 
جدی و غمگین و  اغلب در قالب خاطره بود. داستان 
را فرستادم و واقعاً فراموش کردم چنین صبحی را که 
داستانی از من زاده شده بود. چند ماه بعد از انجمن 
بیوتکنولوژی ایران زنگ زدند که داستان شما  حائز 
رتبه اول شده است و از من براي حضور در اختتامیه 
دعوت کردند. رفتم و یک سکه هم جایزه دادند. واقعاً 
در آن لحظه بود که احساس کردم قطار زندگی ام را 
اشتباه سوار شده ام. در همان نقطه از قطار پیاده و 

سوار بر قطار در خط نوشتن شدم.
دوره هاي آموزش کالسيک نویسندگي 
هم را ه�م گذراندید یا به ط�ور تجربي 

نویسنده شدید؟
هیچ دوره کاملی را حتی در حد یک ترم نتوانس��تم 
بگذرانم. مدت کوتاهی در کالس ثبت خاطرات شفاهی 
که توسط یک انتشاراتی برگزار مي شد، رفتم و پیشنهاد 

نوشتن اولین کتابم را هم از همان کارگاه گرفتم.
اولين کتابي که نوشتيد چه بازتاب هایي 

داشت؟

بازتابی نداشت! چراکه خوب توزیع نشد و به دست 
مخاطب عام نرسید اما مس��ئوالن مرکز حفظ آثار 
مجموعه هوافضا آن را دیده بودند و  پس��ندیدند. 
نوشتن کتاب شهید طهراني مقدم را با توجه به آن 

کتاب به من پیشنهاد دادند.
همه کتاب هاي ش�ما در ح�وزه  ایثار و 
دفاع مقدس اس�ت یا در ژانرهاي دیگر 

هم نوشتيد؟
همه کتاب های من در حوزه دفاع مقدس نیس��ت. 
من پارسال کتاب »دهکده خاک بر سر« را به چاپ 
رساندم که شرح یک س��ال سفرم به لوزان سوئیس 
اس��ت و به ش��کل طنز تقابل فرهنگی و اجتماعی 
و زندگی در ایران و س��وئیس را نش��ان مي دهد. دو 
سفرنامه دیگر هم در برنامه آینده ام هست که یکی 
از آن دو  رو به اتمام اس��ت. عالوه بر آن من در حوزه 
نوجوان هم با نشریات »رشد« و »همشهری بچه ها« 
همکاری داشته ام که خروجی آنها به شکل کتاب به 
زودی در انتشارات »مدرس��ه« و »به نشر« به چاپ 
خواهند رسید. در مورد کتاب های دفاع مقدس باید 
بگویم که در همه مواردشان آنها مرا انتخاب کرده اند! 
و البته مي بالم به این که از شهدا نوشته ام و باید بگویم 
که این همنشینی و س��ایش با زندگی شهدا تأثیر 
بسیار زیادی در زندگی من و تربیت فرزندانم گذاشته 
است. خدا را شاکرم که پایم را ناخواسته به این وادی 

مقدس کشاند و دوست ندارم که بریده شود.
چاپ و فروش کتاب هاي ش�ما تاکنون 

چگونه بوده است؟
من از چاپ و فروش کتاب تا حاال شانس نیاورده ام! 
مثاًل »خط مقدم« ب��ا این که جایزه کتاب س��ال 
دفاع مقدس را برده بود اما ناش��ر خوبی نداش��ت 
و با این که س��ه س��ال از چاپش مي گذشت اما در 
هیچ کتابفروش��ی یافت نمي ش��د. تا این که شش 
ماه پیش، حق چاپ آن را به نش��ر شهید کاظمي  
س��پردم و نزدیک  عید ن��وروز 98 اولین چاپ آن 
بیرون آمد و با وجود قیمت باالیی که به خاطر گرانی 
کاغذ داشت، طي دو ماه به چاپ سوم رسید. کتاب 
»مردی با آرزوه��ای دوربرد« و »ناصر حس��ین« 
و »خورشید که غرق نمي ش��ود« هم با این که به 
اذعان خواننده ه��ا کتاب های خوبی هس��تند اما 
پایشان به کتابفروشی ها باز نشده و همیشه شرمنده 
درخواست متقاضیان بوده ام. کتاب »دهکده خاک 
بر سر« هم پارس��ال برای نمایش��گاه کتاب چاپ 
ش��د ولی تا امسال توزیع نداش��ت و وقتي با اصرار 
مخاطبان مواجه مي شدم، خودم برای آنها ارسال 
مي کردم. تا این که امس��ال آن را هم به انتشارات 
سوره مهر س��پردم و امیدوارم عاقبت به خیر شود. 
مسئوالن این ناشر از میزان فروش آن در نمایشگاه 

کتاب امسال خیلی راضی بودند.
خود ش�ما کدام یک از کتاب هایتان را 

بيشتر دوست دارید؟
مثل بچه هایم مي مانند! کدام را بگویم؟!

حتماً خاطراتي هم از دوران نویسندگي 
به ویژه هنگام نوشتن کتاب ها دارید؟

کتاب »ناصِر حسین« را هنگام بارداری پسر دومم 
مي نوشتم. همیش��ه دعا مي کردم که پسر من هم 
مثل شهید آن کتاب همه فن حریف باشد و بتواند 
به اس��الم خدمت کند. اتفاقاً اس��مش هم حسین 
ش��د. وقتی نوش��تن کتاب »خط مقدم« را قبول 
کردم، حسین یک س��الش بود. برای مصاحبه که 
خدمت همسر شهید مي رفتم، مجبور بودم او را هم 
با خودم ببرم. من مصاحب��ه را انجام مي دادم و او با 
نوه حاج خانم بازی مي کرد. اما وسط گفت وگوي ما 
بازی کردن و غذا دادن و خواباندن بچه ها هم بود.  
فایل صوتی آن جلسات آن قدر س��ر و صدا داشت 
که خجالت مي کشیدم برای پیاده کردن مصاحبه 
به کسی بدهم چون مي دانس��تم چیزی از آن سر 
درنمي آورد. پسر س��وم من هم جایزه همان کتاب 
بود. کتاب که چاپ شد حسین سه ساله شده بود. 
دیگر چند س��اعتی در روز به مهدکودک مي رفت. 
حاج خانم که دید دیگر حس��ین همراه من نیست  
دعا مي کرد خدا  یک پسر دیگر به عنوان جایزه این 

کتاب به من بدهد  و من هم اسمش را حسن بگذارم! 
همین طور هم شد. یک سال بعد حسن به دنیا آمد. 
»خورشید که غرق نمي ش��ود« را هنگام بارداری 
حسن نوشتم. عشق مادر و پسر در این کتاب خیلي 
قوی بود و من همیشه مي گفتم کاش پسر من هم 
این قدر بامحبت و بابصیرت باش��د. حسن فعاًل که 
چهار ساله است خیلی مهربان است. امیدوارم بزرگ 
هم که شد مثل ش��هید کتابم عاقبت به خیر شود. 
براي نوشتن کتاِب »یک محسن عزیز« که در دست 
چاپ اس��ت همه مصاحبه ها را خودم  انجام دادم. 
بچه ها را مي بردم پارک و خسته شان مي کردم بعد 
مي خوابیدند و من برای مصاحبه مي رفتم. گاهی که 
مصاحبه طول مي کش��ید، بیدار مي شدند و به من 
زنگ مي زدند و دلشان مي خواست که من با صبر و 
حوصله با آنها حرف بزنم. گاهي با هم  اختالفشان 
مي شد و از همدیگر به من گالیه و شکایت مي کردند 
و من وس��ط مصاحبه که با افراد مهم و مشهور هم 
بود، مجبور بودم چهره به چهره مصاحبه ش��ونده، 
به حرف های بچه ها گوش بده��م و با زبان بچگانه 
و لطایف الحیل آنها را آشتي بدهم، تا مجبور نشوم 

مصاحبه را نیمه کاره گذاشته و به خانه برگردم!
اش�اره کردید که کتاب جدیدي از شما 
منتشر مي ش�ود، کتاب دیگري هم در 

دست نوشتن دارید؟
بله کت��اب »یک محس��ِن عزیز« همی��ن روزها از 
چاپخانه سوره مهر بیرون مي آید. کتاب مربوط به 
سفرنامه اربعین را هم در دست نوشتن دارم که البته 
بیشتر آن را نوشته ام. این کتاب به زبان طنز نوشته 
شده و به احتمال زیاد نامش »سر بر خاک دهکده« 
باشد. چهار جلد کمیک استریپ درباره امام رضا)ع( 
برای نوجوانان هم دارم که انتشارات »به نشر« آنها را 
منتشر خواهد کرد. کتاب های زیادی هم هست که 

قصد نوشتن آنها را دارم اما وقتش را ندارم!
چه آرزویي دارید؟

آرزو که زیاد دارم. مي توانم از لیست آرزوهایم کتاب 
بنویسم! مثاًل آرزو دارم مي توانستم بچه های زیادی 
داشته باش��م و همه را طوری تربیت مي کردم که 
توانایی های سطح باالیی داشته باشند طوری که هر 
روزی که امام زمان)عج( ظهور مي کرد با اطمینان 
مي توانست گوشه ای از مسئولیت حکومت اسالمي  

جهانی را با خیال آسوده به آنها بسپارد.
چطور نویسندگي آن هم در این حجم و 
در این سن را با وظایف مادري و همسري 

جمع کردید؟
من در اوقاتی که بچه ها بیدارند و خانه هس��تند، 
فقط  یک مادر هستم و وقتی که پدرشان به خانه 
مي آید هم مادر و هم همسر هستم و در هیچ کدام 
این اوقات »نویسنده« نیستم. برای نوشتن مدیریت 
زمان دارم، کم مي خوابم و از خدا هم خواسته ام در 
خواِب کم من برکت قرار دهد و در زمان کم من هم 
برکت قرار دهد و در توان کم م��ن هم برکت قرار 
دهد و در مادری و همسری ام هم برکت قرار دهد و 

همین طور الی آخر!
براي کساني که مي خواهند به وادي نویسندگي 

قدم بگذارند چه توصيه اي دارید؟
اول نوع رابطه خود را با نوش��تن مش��خص کنند. 
اگر بدون نوش��تن، نمي توانند زندگ��ی کنند که  
توصیه م��ن و امثال م��ن به درد آنه��ا نمي خورد. 
چون خودشان آن قدر مي نویسند که راهش را هم 
پیدا مي کنند ولی اگر مي توانند بدون نوشتن هم 
زندگي کنند و به نویسندگي به عنوان یک عالقه 
یا ضرورت یا شغل نگاه مي کنند، باید خودشان را 
واکاوی کنند. اگر نوش��تن برای آنه��ا صرفاً عالقه 
است، زیاد بخوانند و ببینند از چه سوژه ها و سبک 
نوشتن بیشتر خوششان مي آید و شروع کنند در 
آن عرصه بنویس��ند. مي توانند از صفحه مجازی 
خودشان ش��روع کنند. یک دوره تئوری داستان 
را هم بگذرانند یا بخوانند خوب است و حتی الزم 
است، ولی قطعاً کافی نیست. کسانی که ضرورتی 
برای خوب نوش��تن دارند هم خیلی باید زحمت 
بکشند و ببینند دقیقاً چه هدفی از نوشتن دارند. 
هرچه آن ض��رورت را برای خودش��ان پررنگ تر 
کنند، تالش برای بهتر نوش��تن بیشتر مي شود و 
به موفقیت نزدیک ترند  و به آنها که به عنوان یک  
شغل مي خواهند نویسنده شوند توصیه مي کنم که 

شغل دیگری انتخاب کنند!
چرا تيراژ کتاب در کش�ور ب�ا توجه به 

جمعيت آن این قدر کم است؟
 نمي دانم!

با عنوان »کتاب هاي سفارشي« موافق 
هستيد؟ این پدیده را مذموم مي دانيد 

یا بدون اشکال؟
کتاب های سفارش��ی اگر صرفاًَ یک همکاری بین 
ناشر و نهاد و نویسنده برای از سر باز کردن وظیفه 
و پر کردن بیالن کاری و صرف بودجه فرهنگی آن 
نهاد باشد، بسیار مذموم و خطرناک و آسیب زاست 
اما اگر ناشر یا نهاد دغدغه و سوژه خوبی دارد و آن 
را به نویسنده خوبی سفارش بدهد و دغدغه هر دو 
طرف به انجام رسیدن یک کار خوب باشد نه از سر 
رفع تکلیف و گزارش سازی، چراکه نه. کلی سوژه 
بکر و ناب و بودجه معطل داریم و کلی نویس��نده 
خوب که اینها از هم خبر ندارند! کس��ی بیاید توی 
نجاری و یک کتابخانه بی نظیر و باش��کوه با چوب 
فالن و نقشه فالن بخواهد و چشم نجار هم برق بزند 
از تصور چیزی که ازش خواسته شده و خوشحال 
شود که کسی هست که توانایی هایش را مي داند و از 

او چنین کاری مي خواهد، بد است؟
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کت�اب »ناص�ِر حس�ين« را هنگام 
ب�ارداری پس�ر دومم مي نوش�تم. 
هميشه دعا مي کردم که پسر من هم 
مثل شهيد آن کتاب همه فن حریف 
باشد و بتواند به اسالم خدمت کند. 
اتفاقاً اسمش هم حسين شد. وقتی 
نوشتن کتاب »خط مقدم« را قبول 
کردم، حسين یک سالش بود. برای 
مصاحبه که خدمت همس�ر شهيد 
مي رفتم، مجبور بودم او را هم با خودم 
ببرم. من مصاحبه را انجام مي دادم و 

او با نوه حاج خانم بازی مي کرد

من در اوقاتی که بچه ه�ا بيدارند و 
خانه هستند، فقط  یک مادر هستم 
و وقتی که پدرشان به خانه مي آید 
هم مادر و هم همسر هستم و در هيچ 
کدام این اوقات »نویسنده« نيستم. 
برای نوشتن مدیریت زمان دارم، کم 
مي خوابم و از خدا هم خواسته ام در 
خواِب کم من برکت ق�رار دهد و در 
زمان کم من هم برکت قرار دهد و در 
توان کم من هم برکت قرار دهد و در 
مادری و همسری ام هم برکت قرار 

دهد و همين طور الی آخر!

دکتر محمدحسين رجبي دواني: 
صداوسيما پرچم امريكا را حذف كرده 

اما فرهنگ امريكا را تبليغ مي كند
استاد برجسته دانشگاه و پژوهشگر دیني با بيان اینکه صداوسيما 
در دوران روزمرگي فکر مي کند با حذف صحنه هاي مستهجن، 
فرهنگ امریکایي تبليغ نمي شود، گفت: پرچم منحوس امریکا را 
در فيلم هاي امریکایي حذف کرده اند تا مثالً مخاطب متوجه نشود 
حال اینکه از طرق دیگر فرهنگ امریکایي را ترویج مي کنند. 
دکتر محمدحسین رجبي دواني در گفت و گو با تسنیم ضمن تأکید 
بر این نکته که متأسفانه صداوس��یما با آن نقطه مطلوب  فاصله 
قابل  توجهي دارد، افزود: به رغم حض��ور مدیران مؤمن و انقالبي 
در سال هاي اخیر ولي به نظر مي رس��د بدون برنامه ریزي دقیق 
و با هدف جذب مخاطب بیش��تر به  تقلید از شبکه هاي خارجي، 
برنامه هایي ساخته می شود و روي آنتن مي رود که در تراز انقالب 

اسالمي و اهداف انقالب نیست. 
وي با ابراز اینکه صداوسیماي ما باید کامالً متفاوت از تلویزیون هاي 
سایر کش��ورها باش��د، تصریح کرد: اگر صدا و سیماي جمهوري 
اسالمي برنامه مناسبتي و حتي غیرمناسبتي مي سازد باید کاماًل 
متفاوت با رادیو و تلویزیون هاي سایر کشورها، حتي کشورهاي 
مثاًل اس��المي دیگر باش��د، زیرا ما انقالبي کردیم که این انقالب 
فرهنگي است، این انقالب ادعاي س��اختن تمدن نوین اسالمي 
را دارد، لذا باید تمام برنامه هاي صداوس��یما حتي فیلم هایي که 
نمایش مي دهد داراي هدف باش��د، نه صرفاً پُرکردن وقت مردم 
و سرگرم کردن آنها! در این صورت دیگر صداوسیماي جمهوري 

اسالمي ایران نیست. 
رجبي دواني در پاسخ به این س��ؤال که چرا این قدر بي حساب  و 
کتاب مجري به تلویزیون مي آید خصوص��اً اینکه برخي  از آنها با 
مناسبت هایي چون رمضان سنخیت ندارند، تصریح کرد: بسیاري 
اعتقاد دارند این روزها تلویزیون براي استفاده از مجري، یک رویه 
بي حساب  و کتاب دارد، این انتقاد به  شدت بر صداوسیما وارد است 
چراکه به  واسطه این نوع رفتارها  و برخوردهاي غیرحرفه اي، برخي 
مجریان باسابقه مذهبي و انقالبي کنار گذاشته شدند و بازیگران 
سینما را به  عنوان مجري آوردند، بعضاً اینها نه رنگ  و روي انقالبي 

دارند و نه مذهبي!
وي اضافه کرد: صرف اینکه برنامه را با یک »به نام خدا« ش��روع 
کنند ظاهراً براي صداوس��یما کافي است و اینکه محتوا چیست، 
چه  کساني هستند و از طریق صداوس��یما این افراد چه به خورد 
جامعه مي دهند ظاهراً مهم نیست، کما اینکه یکي از این بازیگران 
سینما که با وقاحت در فضاي مجازي به سگ بازي خودش اعتراف 
و افتخار کرده مجري یک برنامه مناسبتي ماه رمضان مي شود که 
این اتفاق، فاجعه است. به  طور کلي تا وقتي که فضاي سینماي ما 
پاک و س��ینماگران ما در تراز انقالب اسالمي نباشند، به  نظر من 
یک چنین میدان دادن هایي به برخي بازیگران سینما، خیانت به 
آرمان هاي انقالب و خالف انتظاري است که امام)ره( و رهبر معظم 

انقالب از صداوسیما داشته  و دارند.

روايت تازه ای از ادواردو
روایت تازه ای از داس�تان زندگی ادواردو آنيلی منتشر شد.

»ادواردو؛ مسافری از رم«، به قلم فهیمه نیکومنظر، نگاهی کوتاه 
و جذاب ب��ه زندگی ادواردو آنیلی، پس��ر س��ناتور آنیلی، یکی از 
ثروتمندترین خانواده های ایتالیا اس��ت. ادواردو بعد از تحقیقات 
زیاد شیعه می شود و نام »مهدی« را برای خودش انتخاب می کند. 
زندگی ادواردو نکته هایی زیبا و آموختنی برای همه اقشار جامعه 
دارد و این ش��خصیت حقیقت طلب ایتالیایی را ب��رای جامعه ما 
جذاب و دوست داشتنی کرده اس��ت. این کتاب را گروه کودک و 
نوجوان عهدمانا )نمک( با تصویرگری ج��ذاب در 68 صفحه و با 

قیمت 7هزار تومان منتشر کرده است.

 جزئيات سريال بهروز افخمي
 براي نوروز ۹۹

به�روز افخم�ي کارگردان س�ينما 
و تلویزی�ون که از قصد خ�ود براي 
س�اخت ی�ک س�ریال تلویزیوني 
درباره س�يل هاي اخير خب�ر داده 
بود، جزئياتي ت�ازه از این مجموعه 
را با نام »رعد و برق« تش�ریح کرد. 
به گزارش »جوان« بهروز افخمي درباره 
سریال خود که با محور سیل قرار است آن را بسازد به مهر گفت: این 
روزها درگیر تحقیق و نگارش سریالي درباره سیل هاي اخیر هستم 
که قرار اس��ت براي نوروز 99 آن را آماده کنم.  وي با اشاره به دیگر 
جزئیات این س��ریال که نام »رعد و برق« را براي آن انتخاب کرده 
است، اضافه کرد: سفرهایي به اهواز و دیگر مناطق سیل زده داشته ام 
و در این سریال قصد دارم به سیل سراسر کشور بپردازم. این مجموعه 
قرار است پس از تولید از شبکه5 سیما روي آنتن برود.  این کارگردان 
درباره فضاي این س��ریال با توجه به حوادث تلخ سیالب اخیر نیز 
اظهار کرد: این سریال فضایي کمدي- حادثه اي دارد، کمااینکه خود 
سیالب هاي اخیر هم براي خیلي ها بیشتر نوعي ماجراجویي بود.  
افخمي درباره ترکیب بازیگران این مجموعه نیز یادآور شد: به نظرم 
این سریال حدود 10 تا 15 شخصیت اصلي و بیش از 100 شخصیت 
فرعي با داستان هاي فرعي دارد.  وي افزود: داستان هاي این سریال 
رگه هایي دره��م پیچیده دارد، همان طور که س��یل هم به صورت 
سراسري در تمام کشور از شمال تا جنوب را درگیر کرده بود.  این 
کارگردان توضیح داد: شاید بتوان گفت ساختار داستاني این سریال 
به برخي از فیلم هاي فلیني یا رابرت آلتمن شبیه است، از این حیث 
که شخصیت هاي زیاد با نقش هاي کوتاه دارد.  وي در پایان بیان کرد 

این سریال را به تهیه کنندگي داوود هاشمي خواهد ساخت. 

 رویش برنامه هاي مشابه با حال و هواي 
»ماه عسل« در تلویزیون

 تعطيلي »ماه عسل« راه را 
براي كپي هاي دست چندم باز كرد 

  محمد صادقي
ب�ا تعطيل�ي برنامه »م�اه عس�ل« که ط�ي نزدی�ک به یک 
دهه مهم تری�ن برنام�ه تلویزیون�ي در ماه مب�ارك رمضان 
لق�ب گرفت�ه ب�ود، امس�ال ش�اهد تولي�د آث�ار مش�ابه با 
ای�ن برنام�ه در دیگ�ر ش�بکه هاي تلویزیون�ي هس�تيم. 
به رغم اینکه تلویزیون رضایت داد برند چند س��اله »ماه عسل« 
به بهانه تولی��د برنام��ه اس��تعدادیابي »عصر جدی��د« تعطیل 
ش��ود، این فرصت براي دیگر ش��بکه هاي تلویزیوني مهیا شده 
اس��ت تا با تقلید از حال و هواي »ماه عس��ل« برنامه هاي مشابه 
اما ضعیفي را کپي س��ازي کرده ان��د روي آنتن بفرس��تند.  نبود 
خالقیت در برنامه س��ازي تلویزیوني یکي از ایرادات همیش��گي 
به س��اخت برنامه هاي تلویزیوني مشابه در ش��بکه هاي متعلق 
به صداوسیماس��ت. نداش��تن خالقیت امس��ال خود را در قالب 
کپي کاري از »ماه عسل« نشان داد. ماه عسل پربیننده ترین برنامه 
ماه رمضان سیما که 11سال سابقه حضور در تلویزیون را داشت 
چند سالي بود که با اجرا و تهیه کنندگي احسان علیخاني، پیش 
از اذان مغرب از شبکه 3 سیما پخش مي شد و به برنامه اي پخته 
تبدیل شده بود. امسال که شبکه 3 ویژه برنامه ماه رمضان ندارد، 
شبکه هاي دیگر س��عي کرده اند این خأل را به نفع خود پر کنند. 
»مهر« در گزارشي با معرفي برنامه هاي مشابه ماه عسل که این 
شب ها روي آنتن تلویزیون مي روند، نوشت: »برنامه هاي مناسبتي 
رمضان که بیشترین شاخص، معیار و استاندارد را باید در تولید و 
برنامه سازي رعایت کنند، انگار حتي از تعریف حداقلي براي اینکه 
چه هدف و رویکردي دارند بي بهره اند. امسال این برنامه ها انگار در 
نبود »ماه عسل« هر یک دوست دارند »ماه عسل« تازه اي باشند 
تا مخاطبان برنامه اي را که پرونده اش دیگر بسته شده را به سمت 
خود جذب کنند. در این میان البته برخي از این برنامه ها جذاب تر 
و برخي کسل کننده تر، برخي خالق تر و برخي بدون هیچ الگو و 
اتفاق جدیدي این رویه را پیش گرفته اند اما همه در یک ویژگي 
مشترکند و آن »اصیل نبودن« است.« برنامه تلویزیوني »دعوت« 
با اجراي حجت االسالم برمایي در ش��بکه یک، »هزار راه نرفته« 
کاري از گروه اجتماعي ش��بکه 2 سیما، برنامه »معناي زندگي« 
از شبکه 4 س��یما، برنامه »اختیاریه« که از شبکه 5 سیما پخش 
مي شود و »هزار داستان« شبکه نسیم سیما، برنامه هایي هستند 
که هر یک به نوعي تالش دارند پا جاي پاي »ماه عسل« بگذارند. 
برنامه »اختیاریه« بیش از سایر برنامه ها تالش کرده است شبیه 
ماه عسل شود. این برنامه پیش از ماه رمضان در قالب یک تاک شو 
شبانه گفت وگوهایي با شخصیت هاي هنري، اجتماعي و سیاسي 
داشت که از آن میان گفت وگو با مرحوم جمشید مشایخي به دلیل 
پرداختن به خودکشي تختي حاشیه ساز شد. حال این برنامه در 

یک دگردیسي به نمونه مشابه ماه عسل تبدیل شده است.

نوشتن از شهدا تأثیر زیادی در زندگی من داشته است
گفت وگوي »جوان« با نویسنده جوان و پرکاری که آرزوهایش یک کتاب مي شود

اکران ناموفق فيلم ها در ماه رمضان 
 طرح آزموده شده اي 
كه باز هم شكست خورد

در حالي که ش�ش فيلم س�ينمایی ب�ه دنيا آم�دن، تولدت 
مب�ارك، خان�ه دیگ�ری، س�امورایی در برلي�ن، نب�ات و 
وکي�ل مداف�ع در چين�ش اک�ران رمض�ان امس�ال ق�رار 
گرفتن�د اوض�اع گيش�ه آنه�ا نش�ان مي ده�د در مجموع 
نتوانس�تند مورد اس�تقبال مخاطب�ان قرار بگيرن�د؛ اتفاق 
تلخي که س�ابق ب�ر این در م�وارد مش�ابه هم تجربه ش�د.

رضا سعیدی پور مدیر پردیس سینمایی ایران مال در این باره بیان 
کرد: متأسفانه برای فیلم هایی که رمضان روی پرده رفت غیر از 
یک یا دو فیلم، آن طور که دلخواه ما باشد اتفاقی نیفتاد و استقبال 
خوبی تا به امروز از آنها نشده است. می توان گفت یکی از علت های 

اصلی این عدم استقبال، نبود تبلیغات شهری خوب بود.
وی افزود: امسال حال گیشه و س��ینما با طرح رمضان هم خوب 
نیست چون بسیاری از مردم به علت نبود تبلیغات کافی از نیم بها 
بودن بلیت ها قبل از افطار مطلع نیستند. قطعاً اگر تبلیغ بهتری 

داشتیم، اتفاق بهتری رخ می داد.
این مدیر سینمایی بیان کرد: با این اوصاف هنوز فروش »متری 
شیش و نیم« و »تگزاس 2« به کمک گیشه و سینما آمده و اکران 
رمضان را پررنگ نگه داشته است. هاشم میرزاخانی مدیر پردیس 
س��ینمایی ملت هم عنوان کرد: همان طور که در رمضان امسال 
مشاهده می کنیم، فروش ها افت جدی پیدا کرده که علت اصلی 
آن نوع چیدمان فیلم هاست به طوری که آثار گمنامی که مردم از 
آنها ارتباط ذهنی و قبلی ندارند و در جشنواره ها هم اتفاق خاصی 

برای آنها رخ نداده، اکران شدند.
وی افزود: در این شرایط فیلم ها خودشان، خودشان را باید نشان 
دهند و باال بکشند و فقط »سامورایی در برلین« است که توانسته 
نسبت به بقیه بهتر عمل کند. از طرفی تبلیغات شهری این آثار هم 
در سطحی که مناسب باشد، دیده نمی شود و تقریباً طرح اذان تا 

اذان تعطیل است و استقبال خوبی از آن نشده است.
این مدیر س��ینمایی اضافه کرد: مسائل مختلفی چون مشکالت 
اقتصادی هم در عدم استقبال مخاطبان از سینما بی تأثیر نیست 
و قطعاً تأثیر جدی در فرآیند مراجعه به سینما گذاشته است اما 
به نظرم مهم ترین علت، چیدمان فیلم ها بود که با اقبال جدی از 
سوی مخاطبان روبه رو نشد. وی عنوان کرد: در این شرایط هنوز 
»تگزاس 2« و »متری شیش و نیم« و تا حدودی »سامورایی در 
برلین« در فروش تأثیر دارند. اگر زمینه ای برای تولید فیلم هایی 
با موضوع ماه مبارک رمضان و آثاری که فضای معنوی بیشتری 
دارند آماده ش��ود، اتفاق بهتری در جذب مخاطب خواهد افتاد. 
امیدوارم برای عید فطر که در آن قرارداد چند فیلم خوب به چشم 

می خورد، شاهد رونق بیشتر سینما باشیم.


