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داستان تكراري اعتراض و شكايت به يك سريال
 نمي خواستم سوگواري 

راه بيندازم
در ابتداي اين رمان به نظر مي رس�د 
داري�د خودتان را رواي�ت مي كنيد. 
اين شگرد ش�ما بود؟ چون گاهي نويسنده ما 

را وارد بازي مي كند. 
بله كامال بازي است. در رمان اولم، آنقدر راوي را شبيه 
خودم كردم كه حتي اسمش هم مال من بود. مترجم 
ش��عر بود و از آخماتوا ترجمه كرده بود. ولي بازي بود. 
عمدا اين كار را كردم تا آنقدر مطمئن باش��يد كه راوي 
خود من است كه همه  چيزهاي ديگر را هم باور كنيد. 
يعني وقتي داس��تان را 50 سال به عقب برمي گردانم، 
بس��يار راحت باور مي كنيد، همه دوس��تاني كه آن را 
خوانده اند، مي گفتند كامال باور كرده اند كه نويسنده اي 
به 50 س��ال پيش بر مي گردد چون همه چيز باورپذير 
بود. اما در رمان دومم، اگر بخواهم درباره نويس��نده اي 
بگويم كه مي خواسته رماني بنويسد و نتوانسته بنويسد، 
شايد بدون اينكه بخواهم، خودم الگو هستم. دارم يك 
نويس��نده را مطرح مي كنم درس��ت مثل اينكه وقتي 
مي خواهم افسري را در رمانم مطرح كنم، حتما بايد يك 
نفر را در ذهن داش��ته باشم تا كمك كند كه شخصيت 
و لب��اس او و نوع رفتارش را روايت كنم. اينجا هم وقتي 
درباره نويسنده صحبت مي كنم، بخش بسيار زيادي از 

خود من است. 
بيش�تر آدم هاي اين رمان ناچار به مهاجرت 
مي شوند و در پايان مي بينيم خود نويسنده هم 
تصميم به رفتن مي گيرد. گويي كه ديگر راهي 
وجود ندارد، زندگي اينها را به سمتي مي برد كه 

تنها راه شان مهاجرت است. 
نه. من چنين فكري نكردم نمي دانم ممكن اس��ت چه 
برداشتي ش��ود. در فصل اول مساله مهاجرت را به طور 
روش��ن بحث كردم. در فصل هاي مياني كه »حميد« 
و »س��عيد« از مهاجرات سخن مي گويند كه »سعيد« 
بيشتر معتقد به جهان وطني است و »حميد« بيشتر 
از وط��ن مي گوي��د ام��ا در مجموع، هرك��ه مهاجرت 
كرده، يك حالت اجبار داش��ته اس��ت و مثال »سعيد« 
ب��راي درمان رفته. »حميد« هم��راه او بود و »مهري« 
ديگر نمي توانست از همس��رش دور باشد. »نسرين« 
يا »ناهيد« و »حس��ن« يا حتي پ��در »مهري« با تمام 
امكانات و ثروتش نمي خواس��تند مهاجرت كنند ولي 
كال فرصتي بود كه خود اين مس��اله را كه االن يكي از 
معضالت فكري ما است، قدري به محك و چالش بكشم. 
اينكه مس��اله مهاجرت چيست و مي بينيم »شهرزاد« 

جور ديگري صحبت مي كند. 
ولي در كل وزنه جهان وطني سنگين تر است. 
حق با شماس��ت. اين كار را آگاهانه نكرده ام ولي خود 
من معتقدم به جهان وطني. البته اين را هم بگويم كه 
معتقدم به ويژه وقتي نويسنده اي، كشور خودت بهترين 
جاس��ت. چون اينجا ريش��ه داري و آب را از همين جا 
مي گيري و تجربياتت هم همين جاست. به همين دليل 
هرگز نمي تواني در كشوري ديگر تجربه آنجا را داشته 
باشي. در واقع ريشه را كنده اي و بر دوشت گذاشته اي و 
با خودت  مي بري و شايد به ثمر نرسد چون ممكن است 
اصال آب به آن نرس��د. به اين معتقدم اما در عين حال 
به اين هم باور دارم كه زياد طول نمي كش��د كه انسان 
مرزها را برمي دارد و چيزي به نام كشور من، كشور تو، 
ويزا، اج��ازه اقامت و... وجود نخواهد داش��ت. دنيا يك 

مرز خواهد شد. 
يكي از اختالف نظرهاي ش�ما با آقاي ترامپ 

است. 
بله. اين است كه ايش��ان وقتي در توييتر هستند، من 

نمي روم!
اين گفت وگ�و در آس�تانه س�الروز تولدتان 
منتشر مي شود. اگر بخواهيد مثل رمان تان به 
عقب برگرديد و نگاهي بيندازيد به سال هايي 
كه پشت سر گذاشتيد، اين روند براي خودتان 

چقدر راضي كننده است؟
سال هاي دانشجويي ام در اروپا سال هاي طاليي من بود. 
اگر بخواهند به من فرصتي بدهند كه به گذشته برگردم- 
كه همه اينها رويا و تخيلي اس��ت و چقدر هم زيباست 
برعكس كساني كه مي گويند رويا پردازي و نوستالژي 
خوب نيست، من عاشق رويا و نوستالژي هستم- اگر قرار 
باشد برگردم، ترجيح مي دهم به آن سال ها برگردم كه 
سال هايي بود پر از شور و نشاط، پر از آفرينش، ديدن و 

تجربه كردن؛ سال هاي بسيار خوبي بود. 
اگر دوباره به آن سال ها برگرديد، چه مي كنيد؟

اگر به هجده سالگي برگردم، خيلي كارها مي توان كرد 
اما ديگر خيلي دور از ذهن است. با اين حال همين هم 
شايد جرقه اي شود براي نوشتن يك رمان كه در آن يك 
نفر در اين شرايط و با تمام تجربياتش ناگهان به هجده 

سالگي اش برگردد، نگارش چنين رماني بد نيست. 

  فيلم »رستاخيز« ساخته احمدرضا درويش مهمان 
ويژه جشنواره بين المللي فيلم »نهج« شد كه لوح 

تقدير و نشان اين جشنواره را از آن خود كرد. 
  جش�نواره بين المللي فيلم »ملينيوم« بلژيك از 
مستند »مسافران« ساخته محمود رحماني تقدير 

ويژه كرد. 
  علي اصغ�ر باق�رزاده مات�ك، از برگزي�دگان 
كارگاه خلق كت�اب تصويري، برگزيده جش�نواره 
تصويرسازي كودك و نوجوان سنگاپور ۲۰۱۷ شد. 

  انتش�ارات علمي، فرهنگي در پروژه »دنيا خانه 
من است« كار تصويرگري داستان هاي فولكلور ۴۰ 

نويسنده از سراسر دنيا را بر عهده گرفت. 
  آكادمي عل�وم و هنرهاي امريكا ب�ا اهداي مدال 

امرسون- تورو از توني موريسون تقدير كرد. 
  انيميشن »پيشخدمت« ساخته فرنوش عابدي به 
دوازدهمين جشنواره اسپانيايي كارتون راه يافت. 

پيكر »ابراهيم ناعم«، شاعر و قصيده سرا تشييع شد
آيين تشييع و خاكسپاري ابراهيم ناعم، شاعر و قصيده سرا روز گذشته از مقابل تاالر وحدت برگزار شد و اين شاعر در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاك سپرده شد. ابراهيم ناعم ۱۵ فروردين ماه ۱۳۹۶ در بيمارستان 
مهر تهران به دليل عارضه قلبي درگذشت. ناعم مهرماه ۱۳۰۰ در رشت زاده شد. ناعم شاعري عارف پيشه و خلوت گزين بود و سعي مي كرد از هياهوهاي سياسي و اجتماعي دوري كند. ناعم در جواني در منطقه شميرانات 

تهران زندگي مي كرد و از نزديكان نيما يوشيج بود. »اهورانامه«، »مرد دريا«و »اال اي خواب ها« نام سه ديوان اين شاعر است.

اكنون پس ازس��ال ها، باوجود روي��ش و پيدايش 
نهادهاي حزبي و مدني هنوز جامعه ايران فاصله اي 
فاحش با ترتيبات و نظام��ات حزبي دارد و احزاب 
موجود به حداقل��ي از كاركردها و نقش هاي حزبي 
بسنده كرده اند، ساختار مشاركت سياسي برمحور 
حض��ور ت��وده اي و نظام توزي��ع قدرت برپاش��نه 

روش هاي هميشگي مي چرخد. 
در برخي موارد حتي عاليمي از بازگشت و رجعت 
ب��ه آيين ها و س��نن گروه��ي و تيمچ��ه اي ديده 
مي ش��ود و س��ردمداران حزب��ي، مان��دن در جلد 
س��نت هاي جناحي گذش��ته را به پوشيدن جامه 
مدرنيسم ترجيح مي دهند. عجيب تر آنكه، برخي 
حزب پيش��گان در پيوند با اركان قدرت و ثروت به 
توليد سياس��ت ها و اقدام هايي برضدخود و بريدن 
جوانه هاي حزبي س��رگرم ش��ده اند و شاهد مثال 
معكوس اين ضرب المثل تاريخي شده اند كه چاقو، 

دسته خودش را نمي برد. 
واقعي��ت اين اس��ت كه گ��ذار ب��ه دوران تحزب و 
نظ��ام حزبي، مس��تلزم پيش نيازه��ا و لوازمي بود 
كه مهم ترين آن تغيير و انعط��اف در نگاه تاريخي 
اس��ت كه حاكميت به امر اح��زاب و كارحزبي بود. 
مش��كل اساس��ي همچنان اخيرا در كنگره يكي از 
احزاب مطرح ش��ده اين است كه پس از بيش از دو 
دهه هنوز حزب و تح��زب به عنوان حقي از حقوق 
اساس��ي جامعه و روش��ي درميان روش ها و آيين 
 زمامداري و مديريت سياس��ي به رسميت شناخته

 نشده است. 
امروز، همچنين ارزش تش��خص طلبى از »جمع« 
و »سازمان« و »حزب« و ساير هويت هاى جمعى، 
به هويت ه��اى فردى منتقل ش��ده اس��ت، يعنى 
»چهره ها«، »فرده��ا« و »فرديت ه��ا«ى متمايز 
اهميتى بيش��تر از هويت هاى جمع��ى يافته اند و 
نهضت بدون تش��كل از نهضت متش��كل اهميت و 
اولويت بيشترى يافته اس��ت. دراين شرايط، ديگر 
نمى توان به بازى فوق العاده يك بازيگر فوق ستاره 
)كاريزماتيك(، يا نقش آفرينى متمايز يك گفتمان 
زيبا يا تاثيرات ويژه يك دس��ته از نخبگان فكرى و 

ابزارى دل بست.
 همين تن پوش��ي قباي ضد حزبي احزاب، ضريب 
سرگشتگي و سردرگمي افكار عمومي را تشديد و 
تجديد كرده است. از همين رو در انتخابات آتي كه 
رقابت اصلي ش��ايد ميان روحاني و رييس��ي باشد، 
ميدان رقابت بايد ميدان دو تفكر و دو برنامه باشد 
نه هو بما هو ميان دو نفر. به واقع اين پرسش را بايد 
هيات مديره احزاب ايراني پاسخ دهند كه كم كاري 
آنها براي ساخت جغرافياي ذهني و منظومه فكري 
توده هاي اجتماعي چه توقع��ي از رفتار انتخاباتي 
مردم مي توان داشت؟با كانديدايى كه هنوز با يك 
برنامه جامع نيام��ده، چگونه بايد برخورد كرد؟ آيا 
احزاب و جناح هاي سياسي انتظار دارند كه در ولوله 
تجادالت و تنازعات سياسي ميان خود، ناگهان و در 
طول يك شب اعتماد مردم جمع شود و آنها بتوانند 

از رأى مردم برخوردار شوند؟
 بهترين راه براى جناح ها، جبهه ها، احزاب، گروه ها 
و بازيگ��ران سياس��ي تش��كيالتي آن اس��ت كه با 
»تاملي تاريخي« و بازگش��ت به خويشتن هويتي 
خوي��ش و در فرصت باقيمانده ت��ا انتخابات برنامه 
جامع راهبردي ش��ان براي اداره كشور و آينده اي 
كه براي جامعه متصور هستند را با نمايه ها، عناوين 
و راه حل هاي ش��فاف در اختيار بررسي و نقد افكار 

عمومي قرار دهند. 

ادامه از صفحه اول

احزاب كجا هستند؟ 
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شكايت 
شوراي شهر 

از »علي البدل«
فخي�م زاده  گفت�ه  ب�ه 
شوراي ش�هر شكايتي از 
اين س�ريال داش�ته و در 
اين شكايت مطرح كرده 
كه به شوراي شهر توهين 
شده اس�ت. داستان اين 
سريال اما در روستايي در 
ناكجاآباد اتفاق افتاده و به 
نظر مي رسد منطق دقيق 
و روش�ني پشت اعتراض 
ش�وراي شهر نباش�د. با 
اين هم�ه اما فخي�م زاده 
از تجرب�ه حض�ور در اين 
س�ريال راض�ي اس�ت و 
طرح قصه به اندازه كافي 

توانسته او را جذب كند. 

به�ار س�رلك|  ب��ه ش��نيدن 
اظهارنظرهاي هم��كاران ترنس 
ماليك درباره او عادت ك��رده بوديم اما او باالخره 
ماه گذشته در يكي از محافل عمومي حاضر شد. 
به گزارش فيلم استيج؛ در آن زمان اين كارگردان 
كه به گوشه گيري عادت داشت به جشنواره فيلم 
جن��وب از جنوب غربي آمده بود تا پس از نمايش 
تازه ترين اثرش »ترانه به ترانه« در مصاحبه اي زنده 
شركت داشته باشد؛ فيلمي كه ساخت آن چهل 
روز طول كش��يد و فيلمنامه اي كامل نداشت. در 
همين روزها بود كه به موزه هوا و فضاي واشنگتن 
دي سي رفت تا پاسخگوي سوال هاي خبرنگاران 
درباره فيلم »س��فر زمان« باش��د. الكس ويترو، 

منتقد فيلم گزارش كاملي از اين شب در وبالگ 
خود منتشر كرده است. در اين شب ماليك درباره 
مستندي كه هميشه آرزوي ساختنش را در سر 
مي پروراند و تمايلش به فيلمنامه  و توليدات از پيش 
تعيين ش��ده، صحبت كرد.  اين كارگردان درباره 
بازگشت و ادامه كار بر درامي از جنگ جهاني دوم 
»Radegund« كه در بازار جشنواره فيلم كن 
هم شركت دارد، صحبت كرد. او گفت: »خب، در 
مورد فيلم »سفر زمان«، فيلمنامه اي وجود داشت؛ 
فيلمنامه اي ك��ه تاريخ تكاملي جه��ان را روايت 
مي كند و به تازگي- مي گويم فقط به تازگي- بدون 
فيلمنام��ه كار مي كنم و به تازگي ايده ام را اصالح 
Rad - [ررده ام. آخرين فيلمي را كه س��اختم 

gund  [ كه حاال هم روي تدوين آن كار مي كنيم، 
از روي فيلمنامه اي مرتب و منظم س��اخته شد.« 
او درباره فيلمسازي بدون فيلمنامه گفت: »وقتي 
بدون فيلمنامه  فيلمي مي سازي، تحت فشار قرار 
مي گيري چرا كه ممكن است جايي كه قرار داري 
را متوجه نشوي. سازگار شدن با افرادي كه با آنها 
كار مي كني، سخت است. طراحان توليد و مديران 
تصويربرداري صبح س��ر كار مي آيند و نمي دانند 
قرار است از چه چيزي و كجا فيلمبرداري كنيم. 
دليل ب��دون فيلمنامه كار كردن اي��ن بود كه به 
لحظاتي برس��يم كه في البداهه و رها هستند. به 
عنوان كارگردان سينما، هميشه وقتي با فيلمنامه 
كار مي كن��ي فكر مي كن��ي داري وصله ناجوري 

را به لباس��ي مي دوزي. اما ب��دون فيلمنامه هيچ 
لباس��ي وجود ندارد همه چيز باد هواست. حاال از 
اين سبك فيلمسازي دست كشيده ام.«  در فيلم 
»سفر زمان« نظاره گر تصاويري هستيد كه هرگز 
نديده ايد. ماليك مي گويد، اين تصاوير س��اخته 
دانش��مندان، اخترشناس��ان، ستاره شناسان و 
زيست شناسان اس��ت: »تصاوير اخترشناسانه را 
با كامپيوترهاي پيشرفته ساخته اند، آنها تصاوير 
بصري نيستند و فقط مشابه آنها هستند. ابتداي 
فيلم نمونه اي از اين تصاوير هست. تصاوير انتهايي 
هم همين طور. مدت زماني طوالني تصاوير خود 
را از دانش��مندان مي گرفتي��م بعد آنه��ا را كامل 
مي كرديم.«  ماليك درباره نس��خه 90 دقيقه اي 

»س��فر زمان« كه اواخر س��ال مي��الدي جاري 
منتشر مي شود، صحبت كرد. فيلمي كه ماليك 
مي توانس��ت نس��خه 900 دقيقه اي آن را بسازد 
اما بدون گويندگي كيت بالنش��ت: »خب داريم 
درباره اين نسخه 900 دقيقه اي مذاكره مي كنيم 
چون من به نسخه بدون گويندگي فكر مي كنم اما 
تمام توزيع كننده هاي فيلم، نسخه روايت شده را 
مي خواهند. فرمت اصلي فيلم را كمپاني آيمكس 
س��رمايه گذاري كرده اس��ت و آنها پول خود را از 
گردش هاي علمي م��دارس مي خواهند. معلم ها 
به دنبال حقايق هستند و من به آنها مي گويم كه 
اين حقايق از يك گ��وش وارد و از گوش ديگر در 
مي شوند، بهتر است حقايق خوانده شوند تا ديده.«

ترنسماليك:ديگربدونفيلمنامهكارنميكنم
آن سوي آب ها 

نوروز 96 تلويزيون نتوانست 
را  انتظ��ارات مخاطب��ان 
برآورده كند. س��ه سريالي كه در تعطيالت 
از شبكه هاي يك، دو و سه روي آنتن رفتند، 
خاطره چنداني براي بينندگان رسانه ملي 
نس��اختند و از ميان آنها، »علي البدل« به 
كارگرداني سيروس مقدم تنها با 42درصد، 
پ��ر بيننده ترين مجموعه تلويزيوني ش��د.  
مقدم در ساخت اين س��ريال، باز هم روي 
همفك��ري و ايده پردازي محس��ن تنابنده 
حساب ويژه اي باز كرد. بازيگر و نويسنده اي 

كه در سال هاي اخير عمده فعاليت هاي او 
به ح��وزه تلويزيون ختم مي ش��ود و از اين 
اتفاق راضي است. به گفته مقدم طرح اوليه 
سريال »علي البدل« توسط محسن تنابنده 
حدود دو سال و نيم پيش به اين كارگردان 
ارايه ش��د: »برخي فكر مي كنند كه ما اين 
سريال را با توجه به فضاي نوروز و انتخابات 
نوشته ايم در صورتي كه اينگونه نبود و اين 
طرح دو س��ال و نيم پيش نوشته شد، اما به 
دليل اينكه بايد در شرايط و فصل مناسبي 
توليد مي ش��د هر بار س��اخت آن به تعويق 
مي افت��اد.« اين توضيحات كارگ��ردان اما 
چيزي از حواش��ي »علي البدل« كم نكرد. 

با توج��ه به موضوع اين س��ريال، نوش��ته 
تنابنده صداي اعتراض سازمان و نهادهاي 
مختل��ف را درآورد. از اي��ن رو با توجه به تم 
سياسي »علي البدل«، شوراي شهر يكي از 
شاكيان بود. همچنين راهنمايي و رانندگي 
نيز ب��ه بي هويتي پالك ماش��ين ها در اين 
مجموعه معترض ش��د. اين ب��ار اما مهدي 
فخيم زاده، يكي از بازيگران اين سريال، به 
اين شكايت ها واكنش نشان داد: »متاسفانه 
از همان لحظه  اي كه دست مان را روي قلم 
مي گذاريم كه بنويسيم نگران اين هستيم 
كه صداي قش��ري درنيايد و اينكه چگونه 
بايد با اين شرايط كنار بياييم. اين واقعا يك 

مشكل بزرگ است كه به هرچيزي كه دست 
مي زنيم اين فشار بر ما تحميل مي شود.«

به گفته فخيم زاده شوراي شهر شكايتي از 
اين سريال داش��ته و در اين شكايت مطرح 
كرده كه به ش��وراي ش��هر توهين ش��ده 
است. داستان اين س��ريال اما در روستايي 
در ناكجاآباد اتفاق افتاده و به نظر مي رس��د 
منطق دقيق و روشني پشت اعتراض شوراي 
شهر نباشد. با اين همه اما فخيم زاده از تجربه 
حضور در اين سريال راضي است و طرح قصه 
به اندازه كافي توانس��ته او را جذب كند. او 
در صحبت هاي خود تاكيد كرد س��ناريوي 

»علي البدل« از نظر او خوب بوده است. 
اما تجربه حض��ور در »علي البدل« به اندازه 
فخيم زاده ب��راي مهدي هاش��مي يكي از 
بازيگران اصلي اين سريال خوشايند نبود. او 
در گفت وگويي با انتقاد از شخصيت پردازي 
و پراكندگي متن، پخ��ش »علي البدل« را 
نااميدكننده توصيف كرد: »اگر مي دانستم 
رون��د داس��تان ب��ه اين ش��كل اس��ت در 
آن ب��ازي نمي ك��ردم.«  نقد هاش��مي به 
ش��خصيت پردازي ها در اين سريال يكي از 
ايرادات اساس��ي وارد شده به »علي البدل« 
بود، نقدي كه تنابنده به عنوان سرپرس��ت 
نويس��ندگان و ايده پ��رداز اي��ن مجموعه، 
پاسخ چندان روشني به آن نداد: »به نظرم 
قص��ه همانقدر ك��ه الزم اس��ت بايد حرف 
بزن��د. اينكه آدم هاي قصه در گذش��ته چه 
بوده اند و چه مي كرده اند، اهميتي ندارد.« 
»علي البدل« داستان رويارويي دو طايفه در 
يك روستاس��ت كه عمده اتفاقات آن حول 
محور يك نظام فاسد اقتصادي- سياسي رخ 
مي دهد. بدون ترديد نزديك شدن به فضاي 
انتخابات رياست جمهوري، ساخت و پخش 
اين سريال را بيش از پيش امكان پذير كرد. 
پيش از اين سال 93 مسعود جعفري جوزاني 
فيلم س��ينمايي »ايران برگر« را در چنين 
فضاي��ي كارگرداني كرد. اگرچ��ه تنابنده 
باره��ا در گفت وگوهاي مختلف تاكيد كرد 
ايده اصلي »علي البدل« هشت سال پيش 
به ذهن او رس��يده و ربطي به »ايران برگر« 
ندارد اما نمي توان شباهت هاي اين دو اثر را 

ناديده گرفت: »ايده قصه به روزي برمي گردد 
كه من الريج��ان رفته بودم و چن��د نفر از 
اعضاي يك شورا در آب استخر حرف هاي 
سياسي مي زدند. به نظرم خيلي جالب بود 
كه گروهي در آب غوطه ور باش��ند و بعد از 
كمبود آب ح��رف بزنند.« از ديگر انتقادات 
وارد ش��ده به اين س��ريال، زم��ان پخش 
نامناسب آن اس��ت. نقدي كه سازندگان و 
مخاطبان بر سر آن توافق نظر دارند و تنابنده 
هم بارها به آن اش��اره كرده است. به عقيده 
او اين س��ريال زمان ديگري جز تعطيالت 
نوروز مي توانس��ت روي آنتن برود. از طرف 
ديگر سانسور و كم تحملي تلويزيون اين بار 
بيش از گذشته به چشم تنابنده آمده است: 
»طاقت نداش��تن تلويزيون، دولتمردان و 
اصناف باعث مي شود كه نه تنها اين سريال 
بلكه س��ريال هاي ديگري مثل »شب هاي 
ب��رره« ناكجا آباد را انتخ��اب كنند و اين به 
دليل سانسور است زيرا اين نهادها همه چيز 
را به خود مي گيرند وگرنه ما آنقدر متوجه 
مي شويم كه بتوانيم شرايط را تعريف كنيم؛ 
ولي باور كنيد طاقتي براي ش��نيدن وجود 
ندارد.« تنابنده از نبود خط قرمزهاي روشن 
و ترس��ي ح��رف مي زند كه باره��ا گريبان 
بسياري از سريال هاي تلويزيوني را گرفته 
اس��ت. ترس��ي كه به تعبير او مانعي براي 
نمايش همه ابعاد شخصيتي آدم ها مي شود. 
اما جالب اينجاست اين حرف هاي بازيگر و 
نويسنده اي است كه در سال هاي اخير عمده 
فعاليت هايش به حوزه تلويزيون معطوف و 
همين روزها هم سرگرم سري پنجم سريال 
»پايتخت« است. حاال كه برنامه هاي نوروز 
96 ب��ه خط پايان رس��يده اند، بد نيس��ت 
بار ديگ��ر مروري بر آمار و ارقام ارايه ش��ده 
توسط مديران سازمان صدا و سيما داشته 
باشيم. آمار و ارقامي كه از رشد 20 درصدي 
مخاطبان تلويزيون در نوروز امسال نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته حكايت دارد، اما 
واقعيت چيز ديگري است. بد نيست اين آمار 
و ارقام را با در نظر گرفتن پر مخاطب ترين 
سريال با 42درصد بيننده، بررسي و كمي 

بيشتر تامل كنيم. 

الهام نداف

گ�روه فرهن�گ و هنر| 
با نزديك ش��دن ب��ه زمان 
برگزاري سي امين نمايش��گاه بين المللي 
كتاب ته��ران، هر روز جزييات بيش��تري 
درباره برنامه هاي اي��ن دوره از اين رويداد 
منتش��ر مي ش��ود.  ب��ر اس��اس تازه ترين 
خبرهاي��ي ك��ه روز گذش��ته جمعه 18 
فروردين ماه از سوي س��تاد امور رسانه اي 
و خبري سي امين نمايش��گاه بين المللي 
كتاب تهران منتش��ر ش��ده است، عناوين 
كارگاه هاي آموزشي اين دوره از نمايشگاه 
و نيز جزيياتي درب��اره پاتوق هاي آن اعالم 
ش��د. همچنين چندي پيش ني��ز نكاتي 
درب��اره برنامه ه��اي حض��ور كانديداهاي 

رياس��ت جمهوري از س��وي قائم مق��ام 
نمايشگاه اعالم شد.  قرار است در سي امين 
نمايش��گاه بين المللي كتاب، كارگاه هايي 
با موضوعاتي مانن��د »مهارت هاي نگارش 
كتاب و راهكارهاي كاهش سرقت علمي و 
ادبي«، »ويرايش در صنعت نشر«، »ارزيابي 
كتاب پيش از انتشار«، »نقش مواد و چاپ 
در بازار نشر و فلسفه براي كودكان« و... برپا 
شود.  برگزاري اين كارگاه ها از سوي شوراي 
برنامه ري��زي كميت��ه فعاليت هاي علمي 
فرهنگي سي امين نمايش��گاه بين المللي 
كتاب تهران مصوب شده اس��ت.  در كنار 
اينه��ا برگ��زاري كارگاه ه��اي ديگري نيز 
برنامه ريزي شده است؛ كارگاه هايي مانند 

»اص��ول و مبان��ي راه ان��دازي نش��ر نوپا« 
)اس��تارت آپ نش��ر(، »قوانين و قراردادها 
و س��ازوكارهاي حقوق��ي«، »ويرايش در 
صنعت نشر«، »تبيين مباحث بيمه اي در 
صنعت نشر«، »مهارت هاي فروش كتاب 
و ارتباط با مش��تري«، »نشر الكترونيك«، 
»تبيين مباحث مالياتي در صنعت نشر«، 
»مباني بازاريابي و برندس��ازي در صنعت 
نشر« و »به كارگيري نرم افزارهاي مربوط 
ب��ه رهب��ري ب��ازار در صنعت نش��ر« و...   
برگزار كنندگان نمايش��گاه سي ام پيش تر 
اعالم كرده بودند كه در اي��ن دوره در نظر 
دارند بيشتر بر بخش نمايشگاهي نمايشگاه 
تمركز كنند چراك��ه در حال حاضر بخش 

فروشگاهي نمايشگاه پررنگ تر است. آنها 
البت��ه اين موضوع را مي دانند كه ش��رايط 
كشور ما با ديگر كش��ورهاي پيشرفته اي 
كه نمايشگاه هاي ش��ان جنبه فروشگاهي 
ن��دارد، متفاوت اس��ت و در ح��ال حاضر 
جنبه فروشگاهي نمايش��گاه براي حيات 
مادي برخي ناش��ران، امري ضروري است.  
با اي��ن هم��ه برگزاركنندگان نمايش��گاه 
اعالم كرده ان��د مي كوش��ند كارگاه هايي 
الزم و جذاب ت��دارك ببينند و برنامه هاي 
ديگري را ه��م تعريف كنن��د. پاتوق اهل 
قلم نمايش��گاه كتاب ته��ران كه محفلي 
اس��ت براي گفت وگ��وي نويس��ندگان، 
مترجمان و اهالي قلم با يكديگر، امس��ال 
با مسووليت س��ه اهل قلم از جمله شهرام 
اقبال زاده و اس��داهلل امرايي، داير مي شود.  
ش��هرام اقبال زاده كه س��ال گذشته دبير 
پاتوق اهل قلم بيس��ت و نهمين نمايشگاه 
كتاب تهران بود، در گفت وگويي با »مهر« 
اعالم كرد: امسال نيز همچون سال گذشته 
پاتوق اهل قلم در نمايشگاه كتاب تهران در 
ش��هر آفتاب داير خواهد بود.   ايجاد فضاي 
فرهنگي براي قدرداني از اهالي قلم و نشر، 
دعوت از اهالي قلم و نش��ر و ناش��ران براي 
تعامل هرچه بيشتر، ايجاد فضاي مناسب 
ب��راي دي��دار و گفت وگ��وي خوانندگان 
كتاب با پديدآورندگان آثار و ارايه خدمات 
الزم و م��ورد نياز اهل قل��م به عنوان محور 
فعاليت هاي پاتوق اهل قلم در س��ي امين 
دوره نمايش��گاه كتاب تهران، عنوان شده 
است.  در چند روز گذشته نيز اميرمسعود 
شهرام نيا � قائم مقام نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران � در گفت وگويي با ايلنا درباره 
حض��ور كانديداه��اي رياس��ت جمهوري 

در نمايش��گاه كتاب توضي��ح داد كه هنوز 
چينش كانديداها نهايي نشده و حضور آنها 
در نمايشگاه كتاب مستلزم تاييد صالحيت 
كانديداهاست و شرايط حضور كانديداها و 
اعالم برنامه هاي شان در نمايشگاه كتاب به 
زودي اعالم مي ش��ود.  او بر اين نكته تاكيد 
كرد كه نمايش��گاه كتاب امسال انتخابات 
را ج��دي مي گيرد و فرصت هاي��ي را براي 
معرفي كانديداها به شكلي كه مغايرتي با 
قانون انتخابات كشور نداشته باشد؛ ايجاد 
مي كند.  ش��هرام نيا از تشكيل كارگروهي 
توسط ش��وراي سياس��تگذاري نمايشگاه 
كتاب خبر داد كه با توجه به قوانين كشور، 
آيين نامه ضوابط و شرايط حضور كانديداها 
و اعالم برنامه هاي ش��ان را در نمايش��گاه، 
تدوين كرده اس��ت كه اي��ن آيين نامه در 
نخستين جلسه آتي شوراي سياستگذاري 
بررسي و تصويب مي ش��ود و مالكي براي 
چگونگي حضور كانديداه��ا و برنامه هاي 
انتخاباتي در نمايشگاه كتاب خواهد بود كه 
در چارچوب آن، امكان حضور كانديداها و 
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و مناظره 
در فضاي نمايش��گاه درنظر گرفته ش��ده 
است.  ش��هرام نيا با بيان اينكه ضمن اينكه 
هنوز اس��امي ميهمانان خارجي نمايشگاه 
نيز نهايي نشده اس��ت، به اين موضوع هم 
اشاره كرد كه امس��ال در بخش ميهمانان 
خارجي نمايشگاه برنامه ريزي جديدي با 
نام »بورسيه نمايشگاه كتاب تهران« تدارك 

ديده  شده است. 
سي امين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب 
ته��ران از 13 تا 23 ارديبهش��ت امس��ال 
در مجموعه نمايش��گاهي »شهر آفتاب« 

برگزار مي شود. 

عناوين كارگاه هاي نمايشگاه كتاب تهران اعالم شد 
حضور كانديداهاي رياست جمهوري در نمايشگاه
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