
نشريه تبييني-  تحليلي مسير، وابسته به دفتر حفظ 
و نش�ر آثار رهب�ر انقاب اس�امي، در پيش ش�ماره 
نخس�ت خود ب�راي اولين ب�ار زندگي ادب�ي حضرت 
آيت اهلل خامنه اي را به روايت خودشان منتشر كرد. به 
مناسبت 25 ارديبهشت، سالروز بزرگداشت فردوسي 
و روز پاسداشت زبان فارسي اين متن منتشر مي شود:

    
»هيچ گاه »ادبيات« در زندگي ام به صورت حرفه و وظيفه 
درنيامد، بلكه تراوش ذوق ادبي ام بود ك��ه از نوجواني در 
خود احساس كرده بودم. از اين رو بود كه متن ادبي تأثيري 
شگرف در من مي گذاشت و مرا به دنيايي منتقل مي كرد كه 
فقط كساني كه طبع ادبي دارند و ظرافت ها و نكات و ُشكوه 
آن را درك مي كنند، مي توانند به آن باريابند. من هيچ گاه از 
ادبيات جدا نشدم مگر در شرايط سخت اول انقالب كه همه 
وقتم را پُر كرده بود و آن شرايط نه تنها مرا از ادبيات، بلكه از 
همه چيز جز مسئوليت هاي انقالب جدا كرد، اما همچنان تا 
امروز در بستر خوابم يك كتاب ادبي به همراه دارم و به خواب 

نمي روم مگر اينكه گذري در عالم ادبيات كرده باشم. 
ذوق شعري من در ارتباطي كه با انجمن هاي شعر و ادب 
دارم و در مطالعه  كتاب هاي شعر عربي ، فارسي و سرودن 
شعر و خواندن رمان هاي ايراني ، عربي و خارجي و همچنين 
در نوشتن مقاله هاي ادبي درباره  زبان و ادبيات به طور كلي و 

شعر به طور خاص جلوه گر است. 
شايد هيچ كتابي از كتاب هاي درسي من نباشد كه پشت جلد 
آن چند بيت شعري ننوشته باشم كه بعد از خستگي درس، 
وقتي احساس نياز به استراحت مي كردم، آنها را مي نوشتم. 
از بس كه بعضي از اشعار، مرا به وجد مي آورد، به خطاطي 
سفارش مي دادم كه آنها را با خط خوش بنويسد و آن را به 
ديوار اتاقم مي زدم. در حجره ام در قم اشعاري از حافظ نصب 

بود كه برخي از آنها را به ياد دارم:
صراحي مي كشم پنهان و مردم دفتر انگارند

عجب گر آتِش اين زرق در دفتر نمي گيرد
و همچنين:

در اين بازار اگر سودي ست با درويش خرسندست
خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي

   زمزمه هاي مادرم
البته اگر بخواهم تسلسل تاريخي را در سرگذشت ادبي ام 
رعايت كنم، بايد به دوران كودكي برگردم. من ش��عر را از 
زماني چش��يدم و آهنگ آن عواطف پنه��ان مرا زماني به 
تحريك درآورد كه در دوران كودكي به مادرم كه اش��عار 

حافظ را زمزمه مي كرد گوش مي دادم. 
   نوبت حافظ

مادرم يك نسخه  قديمي از ديوان حافظ داشت كه در هند 
چاپ شده بود و در اطراف آن حاشيه نگاري هايي با دستخط 
پدربزرگم آقاي ميردامادي داشت. در يكي از اين حاشيه ها 

نوشته بود: اين اشعار را در كشتي و در راه جّده خواندم. 
در دبس��تان هم يك درس ادبيات فارس��ي داش��تيم كه 
مخصوص مدرسه ما بود. يك معلم مخصوصي هم براي اين 
درس داشتيم كه »گلستان سعدي« را به ما درس مي داد 
كه چه در شعر و چه در نثر كتاب بزرگي در ادبيات فارسي 
ماس��ت، به ويژه مقدمه  اين كتاب هم از بهترين نثرهاي 
نوشته شده است. من اين كتاب را رونويسي مي كردم و از 
اين رو همه  مطالبش در ذهنم باقي مانده، چه اينكه اكثر آن 
را از بَر كردم. پدرم نيز خيلي به كتاب سعدي عالقه مند بود 

و برخي از آن را از حفظ بود. 
بعد از گلستان با كتاب غزليات حافظ انس پيدا كردم و با دل 
و جان، معاني آن را مي چشيدم. همچنين از نظامي نيز زياد 
خواندم، اما كتاب مثنوي موالنا جالل الدين رومي مرا به اوج 
دنيايي معنوي باال مي برد كه هيچ كتاب ديگري اين قدرت 

تأثير را نمي توانست داشته باشد. 
از سن 14 سالگي به مطالعه  شكل ديگري از كتاب هاي ادبي 
روي آوردم كه عبارت از »رمان« بود. هم رمان هاي فارسي 
و هم رمان هاي ترجمه شده از زبان عربي را مثل رمان هاي 
جرجي زيدان  و همچنين رمان هاي ترجمه شده از زبان هاي 
اروپايي را كه نوش��ته رمان نويس هاي معروف است، مثل 

ميشل زواكو و الكساندر دوما مطالعه كردم. 
   ذوق قدسي

طبيعي بود كه من با اين ذوق ادبي، با اديبان شهر خودم 
ارتباط برقرار كنم؛ آغاز آن حضور در جلس��اتي بود كه در 
»مدرسه نّواب« منعقد مي شد و »عالمه اميني« صاحب 
كتاب »الغدير« در آنها سخنراني مي كرد. دست اندركاران 
آن جلسات هم ش��خصيت هاي ادبي معروفي در مشهد 

همچون آقاي »قدسي« و »حكيمي« بودند. 
در يكي از شب هاي آن جلسات آقاي قدسي را ديدم كه در 
حياط ايستاده و در دستش سيگاري بود. نزد ايشان رفتم و 

سالم كردم و گفتم شما اين شعر را سروديد؟
شب با گل است و روز شود محو آفتاب

خوش تر ز زندگاني شبنم نديده ايم
خيلي خوشحال شد، چون مي ديد كه يك نوجوان معمم، 
با ذوق و شوق، شعري از او حفظ كرده است. شروع كرديم 
با هم صحبت كردن و دوستي من با ايشان شروع شد و تا 

آخرين لحظات عمرشان ادامه يافت. 
يكي از كارهاي آقاي قدسي اين بود كه مرا با انجمن شعر 
فردوسي آشنا كرد كه به شرح حال اين انجمن بازخواهم 
گشت. دو انجمن شعر معروف در مشهد بود كه در هر دوي 

آنها شركت مي كردم.
   انجمن فردوسي

اولي، انجمن شعر فردوسي بود كه همان گونه كه عرض كردم 
آقاي قدسي مرا با اين انجمن و اعضاي آن آشنا كرد. در اين 
انجمن جلسات شعر به صورت هفتگي در خانه  آقاي »نگارنده« 
برگزار مي ش��د. ايش��ان نظامي بود اما كاماًل از خصوصيات 
نظامي معروف در آن زمان به دور بود. او بيش��تر شبيه علما 
بود تا نظامي ها؛ يك مرد مؤم��ن، پرهيزكار ، خوش اخالق و 

خوش برخورد كه شعر لطيفي هم در حد كم گفته بود. 
اين انجمن شعر، ساده و جدي و به دور از تشريفات و تجمالت 
بود كه بزرگان شعر مشهد در آن روز در آن شركت مي كردند، 
مثل آقايان صديقي، قدسي و كمال - كه قصيده سرا بود- و 

محمد قهرمان - كه از بهترين غزل سراهاي حاضر است- و 
آقاي باقرزاده كه متخلص به نام »بقا« بودند و صاحبكار - كه 
غزل سرا بود- و شفيعي كدكني كه امروز مشغول تدريس 
در دانشگاه و تأليف است و نعمت آزرم و آگاهي كه غزلياتش 
معروف است و عش��قي و محمدرضا حكيمي كه اديبند و 

اندكي شعر هم سروده اند و همچنين خديو جم. 
من به صورت فعال به ش��ركت در اين جلس��ات مواظبت 
مي كردم و در نقد شعر برجسته بودم؛ يعني قدرت تشخيص 
نقاط قوت و ضعف شعر را داشتم و اين توانايي مورد اذعان و 
همچنين ستايش اعضاي انجمن قرار گرفته بود و به خاطر 
همين جايگاهي كه در نقد در بين اعضاي انجمن داشتم، 
شعرم را هيچ گاه بر آنان نخواندم و سروده هايم را نشانشان 
ندادم، اگرچه بعضي از اعضاي انجمن، طبع شعر و توانايي ام 
در شعر گفتن را احساس كرده بودند و حدس مي زدند كه 
من نمي خواهم شعرم را عرضه كنم و البته اين اشتباهي از 
س��وي من بود، چراكه من اگر در آن وقت شعرم را عرضه 
مي كردم و شعرم مورد نقد قرار مي گرفت، در مسير شعر 
سرودن پيشرفت مي كردم.  من از سال 1334 يا 35 شمسي 
شعر گفتن را آغاز كردم كه شعر سطح پاييني نبود، اما من 
آن را نمي پسنديدم و به خودم اجازه  پخشش را نمي دادم 

ولي حكايت از طبع شعر من داشت. 
   انجمن فرخ

انجمن دوم شعر در مشهد اسم خاصي نداشت و در خانه 
آقاي محمود فرخ برگزار مي شد. ايشان از اعيان مشهد بود 
و در خانه او كتابخانه بزرگي بود كه بيش از 5 هزار كتاب 
داشت كه هر وقت در مشهد بودم حتي بعد از مهاجرتم به قم 
در جلسات اين انجمن شركت مي كردم. اين انجمن برخالف 
انجمن شعر فردوسي كمي اشرافي بود؛ به گونه اي كه همه 
حضار پش��ت يك ميز بزرگي مي نشستند و صاحب خانه 
نيز در صدر مي نشست. بعضي از اعضاي انجمن فردوسي 
هم در آن شركت مي كردند. همچنين از بزرگان اهل ادب 
مثل دكت��ر علي اكبر فياض كه اديب و تاريخ دان اس��ت و 
دكتر غالمحس��ين يوسفي كه نويس��نده فاضلي است و 
دكتر احمد رجايي كه ش��اعر فاضلي است در اين انجمن 
شركت مي كردند. در هر دو انجمن، شعرايي از تهران و ديگر 

شهرهاي ايران نيز گاهي حضور داشتند. 
بعد از مهاجرتم به قم، فش��ار درس و بحث علمي وقتم را 
خيلي پر كرده بود و از اين رو جز اندكي، وقتي براي شعر و 
ادبيات نگذاشته بودم، اما با اين حال در مدت اقامتم در قم 
توانسته بودم كتاب پنج جلدي »تاريخ شعراي فارسي زبان« 
را كه نوشته  »شبلي نعماني« عالم و متفكر هندي است، 
مطالعه كنم. اين كتاب ترجمه شده از زبان انگليسي است 
و مطالب ادبي باارزشي در آن هست. از جمله  اين مطالب 
مقايسه  بين فردوسي و نظامي است كه مفصل درباره  وجوه 
شباهت و اختالف بين ش��اهنامه  فردوسي و اسكندرنامه  
نظامي بحث مي كند و سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه 

فردوسي، فردوسي است و نظامي، نظامي. 
همچني��ن در مدتي ك��ه در قم اقامت داش��تم به خاطر 
نزديكي اش به تهران و اصفهان توانس��ته بودم با شعراي 
زبردست اين دو شهر ارتباط برقرار كنم. مثالً با آقاي اميري 
فيروزكوهي، جالل همايي و محمد عنقا ارتباط داشتم، 
اسماعيل« در  چه اينكه در همين مدت با مجمع »كمال 

اصفهان نيز آشنا شدم. 

   نخستين ديدار با اميري فيروزكوهي
در خاطرم هست كه با اشعاري از آقاي فيروزكوهي كه در 
مجالت و مطبوعات منتشر مي شد، آشنا شدم و شعرشان 
تأثير خاصي بر من گذاشته بود. از عظمت شعر او متعجب 
مي شدم. شعر او به سبك هندي بود كه همان سبك »صائب 
تبريزي« و سبك غالب شعراي مشهد است. در جمع برخي 
از دوستان حرف از اين ش��اعر به ميان آمد كه يكي  از آنها 
گفت من آدرس خانه  او را در تهران دارم. من هم آدرس را 

گرفتم و بي درنگ به خانه ايشان رفتم. 
در منزل را كوبيدم. خدمتكاري آمد و در را باز كرد و از اينكه 
يك جوان آخوند در خانه  آقاي فيروزكوهي را مي زند، تعجب 
كرد. چون نديده بود كه يك آخوند در اين خانه را بزند. سراغ 
آقاي اميري فيروزكوهي را از او گرفتم. گفت شما؟! خودم 
را معرفي كردم. رفت و دوباره بازگش��ت و گفت نيستند! 
رفتم و دوباره برگشتم. تا خدمتكار در را باز كرد و مرا ديد 
فوراً گفت نيس��تند! تكه كاغذي از جيبم درآوردم و چند 
خطي نوشتم كه دقيقاً االن يادم نيست ولي به طور خالصه 
حكايت از آشنايي ام با شاعر و عالقه من به ديدار با او داشت. 
چه اينكه عبارات اين نوشته نشان دهنده  طبع ادبي نگارنده 
هم بود. كاغذ را به خدمتكار دادم و به او گفتم در فالن وقت 
بازخواهم گشت. در موعد مقرر در را كوبيدم. خدمتكار دم 
در آمد و فوري گفت بفرماييد! وارد خانه شدم و با مرد قدبلند 
و الغري مواجه شدم كه در چشمانش درخشش خاصي بود 
كه هوش، خرد و نجابت را مي شد در آن ديد. مرا در آغوش 
گرفت و با كلمات محبت آميز و ستايش از من استقبال كرد. 
بعد، از خودم پرسيد كه خودم را معرفي كردم و از آن وقت 
رابطه  دوستي صميمانه اي بين من و ايشان شكل گرفت كه 

تا هنگام درگذشتشان ادامه داشت. 
من اشعارش را برايش مي خواندم و از شيوه خواندنم احساس 
مي كرد كه من شعرش را مي فهمم و همه زيبايي هايش را 
درك مي كنم. گاهي به برخي از نكات بديع شعر ايشان اشاره 
مي كردم كه از خوشحالي بال درمي آورد. او بارها مي گفت 
هيچ كس را مثل تو نديدم كه نكته ها و ظرافت هاي شعر مرا 
بفهمد. او چون مي ديد كه از شعرش لذت مي برم، از لذت 

من، لذت بيشتر و عميق تري مي برد!
افزون بر طبع شعري وااليي كه اين مرد از آن برخوردار بود، 
نسبت به مسائل عربي و اسالمي نيز بي تفاوت نبود. مثالً در 
شعري كه براي دختر مجاهد فلسطيني »شاديه ابوغزاله« 
سروده بود يا شعر زيبايي كه درباره  مبعث پيامبر نوشته بود 
- كه جايزه  رتبه اول را در مسابقاتي كه »حسينيه  ارشاد« به 
مناسبت مبعث پيامبر)ص( برگزار كرده بود از آِن خود كرد- 
اين واقعيت مشهود است. ايشان در فصل تابستان دو ماه را 
در منزل دخترش در مشهد اقامت داشت كه آنجا هم من به 
ديدارشان مي رفتم.  در واقع اين مرد در قله ادبيات فارسي 
معاصر قرار داشت و وقتي درگذشت، تأثّر عميق خود را از 
درگذشتش ابراز كردم و از جمله  آنچه در پيام خودم نوشتم 
اين بود: فيروزكوهي بر بلندترين سكوي شعر تكيه زده بود. 
او از اين سكو به پايين آمد اما كسي جايگزين او در اين سكو 

نشد و ناگزير اين سكو نيز با درگذشت او سرنگون شد. 
   كشتي غزل

از ديگر نمونه ه��اي اهتمام ورزيدن من به ش��عر و ادب 
هنگام اقامتم در قم، دفتر خاطراتي بود كه يادداشت هايي 
با دس��تخط بزرگان ش��عر و ادبيات مثل فيروزكوهي و 

جالل همايي در آن بود. به ياد دارم بهترين اش��عاري را 
كه مي خوان��دم در دفترچه هايي گ��ردآوري مي كردم؛ 
دفترچه اي داشتم كه مخصوص قصيده ها بود، دفترچه اي 
هم مخصوص قطعه ها، دفترچه اي هم مخصوص غزل و... 
و البته همه اين دفترچه ها جز دفترچه غزليات كه به نام 

»كشتي غزل« بود، گم شد. 
در خاطرم هست كه با انجمن »كمال اسماعيل« آشنا شدم 
كه آقاي »صغير اصفهاني« از بزرگان شعر اصفهان در آن 
حضور داشت. اين انجمن در گوشه اي از »مدرسه چهارباغ« 
برگزار مي ش��د و زير نظر دولت بود. يك روز من و دوستم 
آقاي »سيدجعفر قمي« به اين انجمن رفتيم. وقتي وارد 
شديم ميز بزرگي ديديم كه گرداگرد آن صندلي هاي نرمي 
چيده شده بود. بزرگان در صدر جلسه نشستند. ما هم كه 
آخوند و مهمان بوديم در وسط نشستيم. شعرا در جايگاه 
ويژه اي مي ايستادند و شعرش��ان را مي خواندند. از همان 
اشعاري كه در ابتداي كار خوانده شد، فرق زيادي بين اين 
انجمن و انجمن فردوسي در مشهد به لحاظ سطح شعري 
احس��اس كرديم. اشعاري كه خوانده ش��د به  رغم فضاي 

تشريفاتي و پرابهت، ضعيف بود. 
رفيقم سيدجعفر جرئت پيدا كرد شعري از خودش بخواند. او 
اشعاري مي سرود كه در سطح شعر من نبود. وقتي شعرش را 
خواند تحسين حضار را برانگيخت. سپس نوبت به من رسيد، 
من هم يكي دو غزل از اشعارم را خواندم كه شور و هياهويي 
از تحسين حضار بلند ش��د و برخي تكرار بعضي از ابيات را 
درخواس��ت مي كردند و حسابي تش��ويق كردند و تبريك 
گفتند. آن جلسه فرصتي بود كه با ادباي اصفهان آشنا شوم. 

   هيچ گاه ادبيات را رها نكردم اما... 
بعد از اينكه از قم به مشهد برگشتم، عمده  مشغوليتم مربوط 
به مسائل انقالب بود كه جرقه آن را حضرت امام خميني زده 
بودند. از آن به بعد به اين فعاليت ها و همچنين ادامه  درس و 
بحثم پرداختم و شعر و ادبيات در درجه  دوم از اهميت قرار 
گرفت. اگرچه من هيچ گاه ادبيات را كاماًل رها نكردم چون 
هرگز طبعم اين چنين نبود، اما فعاليت هاي انقالبي ام مرا به 
شعر حماسي و انقالبي سوق داد.  در اين مدت سعي كردم 
استعداد شاعري بعضي از شعراي مشهد را به سمت فضاي 
انقالب سوق بدهم. اشعاري هم در حق امام تبعيدشده از وطن 
و ديگر ش��خصيت هاي ضد رژيم از كار درآمد. در اين مدت 
ارتباطم با آقاي قدسي بيشتر شد، او هم قريب به اتفاق اشعار 

خود را در خدمت مسائل نهضت اسالمي به كار گرفته بود. 
   همه چيز انقاب شد

اما بعد از قيام انقالب اسالمي، ديگر از همه چيز غافل شدم؛ 
نه تنها از ش��عر و ادبيات، بلكه حتي از خانواده و فرزندان و 
معيشت. بعد از اينكه به رياس��ت جمهوري انتخاب شدم 
خود را در برابر مس��ئوليت هاي جديدي يافت��م. يكي از 
مس��ئوليت هايم هدايت فضاي ادبيات و هنر در ايران به 
س��وي فضاي ارزش��ي بود و هر كس كه اين مسئوليت را 
بخواهد قبول كند، باي��د در فضاي ادبي��ات، حاضر بلكه 
پيشگام باش��د. از اين رو دوباره به مطالعه  كتاب هاي شعر 
شعرا و محصوالت ادبي داستاني بازگشتم. همچنين اهتمام 
ديگري به فيلم هاي سينمايي و مستند پيدا كردم چراكه بر 
خالف دوران قبل از انقالب كه قشر مؤمن و مذهبي از اين 
محصوالت به دور بودند، بعد از انقالب اين گونه آثار تبديل 

به بخشي از زندگي همه مردم شده بود. 
در بسياري از جش��نواره هاي ادبي برگزارشده در تهران و 
ديگر شهرهاي جمهوري اسالمي به صورت مستقيم يا با 
ارسال پيامي غني به لحاظ محتواي علمي و ادبي اش شركت 
كردم كه از جمله  آنها شركت در همايش حافظ ، همايش 
سعدي و همايش اقبال بود. همچنين در جمع اهل ادب و 
هنر و عالقه مندان به زبان فارسي سخنراني هاي مفصلي 
ايراد كرده ام. اين مشاركت ها هم از جنس مشاركت هاي 
كليشه اي و رس��مي نبود، بلكه مش��اركت هاي علمي و 
جدي اي بود كه افراد متخصص در موضوع آن همايش ها به 

عميق و جدي و زيبا بودن آن پيام ها اذعان مي كردند. 
امروز ادباي ايران و هنرمندان متعهد، خوب مي دانند كه در رأس 
نظام كسي قرار دارد كه به مسائل مورد اهتمامشان و پيشبرد 

مسيرشان به سوي رشد و كمال به شدت اهتمام مي ورزد. 
چندي است كه دوباره به سرودن شعر بازگشتم و اشعارم 
را براي برخي از خواص خواندم كه آنها را تحسين كردند و 
از اينكه در اين مدت طوالني، طبع شعري ام را به جوشش 

درنياورده بودم، اظهار تأسف كردند.«
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به خواب نمی روم مگر با گذری از عالم ادبیات
 روايت رهبر انقاب از زندگي ادبي شان

   معصومه طاهري
 مسئله اي كه نبايد از ذهن دور داشت توجه به 
ارزش ها در توليدات تلويزيوني است به خصوص 
مجموعه هايي كه به صورت روتين هر ش��ب 
پخش مي شوند و طبيعتاً مخاطباني را در طول 
زمان جذب مي كنند، لذا هرگونه بي توجهي يا 
س��هل انگاري در نكات ريز فرهنگي مي تواند 
عواقب بدي به همراه داش��ته باش��د. در چند 
سال اخير با وجود شبكه هاي اجتماعي، حمله 
به ناظران و تأييدكنندگان ارشاد و صداوسيما 
گسترده شده است.همين هم باعث شده است 
گاهي نويسندگان و س��ازندگان آثار هنري و 
فرهنگي توقعات عجيبي را مطرح كنند كه نه 
با فرهنگ و عرف ما سنخيتي دارد و نه با دين 
و ارزش هاي اعتقادي. درست است كه برخي 
ناظران كيفي محدوديت ه��اي تلويزيوني را با 
ساليق شخصي خود همراه مي كنند كه منجر 
به تغييراتي نامأنوس در محتوا مي شود، اما اين 
دليل برآن نيست كه نظارتي هم نباشد و نسبت 
به ريزه كاري هاي فرهنگي آثار تلويزيوني غافل 
بود. از جمله اين آثار س��ريال »كوبار« اس��ت؛ 
مجموعه اي با ژان��ر اجتماعي كه هر ش��ب از 
شبكه دوم سيما پخش مي شود. ماجرا مربوط 
به معلم جواني است كه به ناچار مجبور مي شود 
به مدت يك س��ال در دبيرس��تان دور افتاده 
كوهستاني زندگي كند. آشنايي او با پزشكي 
ك��ه در آن منطقه به تنهاي��ي زندگي مي كند 
داستان كوبار را ش��كل مي دهد. اصل موضوع 
خوب است و نويسنده س��عي كرده است فراز 
و نشيب داس��تان را در فضايي آرام و دوستانه 
پيش ببرد، اما آنچه مدنظر ماست برخي نكات 
و جزئيات اين مجموعه تلويزيوني است كه اگر 
همين طور عادي سازي شوند تأثير مخربي بر 

فرهنگ جامعه مي گذارند. 
معلم س��ريال »كوبار«ج��وان و تقريبا خوش 
بر و رو اس��ت ك��ه ب��راي دختران و پس��ران 
نوجوان به صورت مش��ترك درس مي دهد و 
او دانش آموزان دختر و پسر نوجوانش را مانند 
سريال مجموعه هاي خارجي با تئاتر آموزش 
مي دهد، اما اين تئاتر يك نمايش آموزش��ي و 
درسي نيست، بلكه بايد اداي عاشق و معشوق 
را دربياورند. اين درحالي اس��ت ك��ه به زعم 
روانشناسان، نوجواني دوران بحران هاي عاطفي 
و احساسي است كه هم از نظر خود نوجوانان و 
هم از نظر والدين آنها دشوارتر از دوران كودكي 
قلمداد شده است. ارسطو فيلسوف مشهور هم 
معتقد بود نوجوانان، پرش��ور و آتشي مزاجند 
و آماده اند كه خود را به دس��ت غرايز بسپارند. 
پزشك روستاي سريال هم با زن بيوه همسايه 
به راحتي رفت و آمد مي كرد و با هم دوستانه 
برخورد داش��تند. يك ب��ار زن از حرف مردم 

نگران بود كه دكتر با اين توجيه به او گفت مهم 
خود ما هستيم كه به هم اعتماد داريم ديگران 
اهميتي ندارند! درحالي كه اوالً طبق س��خن 
معصومين)ع(مؤمن خود را در مظان اتهام قرار 
نمي دهد و ثانياً درست نيست دو مرد و زن بدون 

همسر رابطه اي دوستانه داشته باشند. 
واقعاً معلوم نيس��ت تلويزيون چه س��بكي از 
زندگي را مي خواهد در اجتماع نهادينه كند؟! 
از يكسو كارشناسان تلويزيوني مدام از تشكيل 
خان��واده و اهميت آن صحب��ت مي كنند و از 
س��وي ديگر چنين مجموعه هاي��ي در تقابل 
با خانواده هس��تند و جمع ضد خانواده را دور 
هم دوست و صميمي نش��ان مي دهد و البته 
نش��ان دادن خانواده اي كه هيچ بنيان درست 
و مناس��بي ندارد! اما خانم دكتر جوان با بازي 
تصنعي و بي روح ترالن پروانه كه اصاًل مناسب 
اين كاراكتر نيست و بيش��تر به نظر مي رسد 
حضورش سفارش شده باشد با آرايش بي حد 
و اندازه، گويا هركس در س��ينما بازي مي كند 
مي تواند حد و مرزها را در تلويزيون بش��كند 
تا ديده شود. رابطه دوستانه و عادي اين دكتر 
با معلم روس��تا و اينكه اين دو با زن جوان بيوه 
صميمي و همراه هس��تند از جمله نكات ريز 
ارزشي است كه از رسانه ملي انتظار مي رود به 
آنها دقت كند تا هر چيزي را به خورد مخاطبان 
ندهد، زيرا قرار نيست از قاب تلويزيون مجوز 
روابط نامحرم صادر ش��ود. متأس��فانه سريال 
»آنام« هم در كنار محتواي جذابي كه داشت 
محمد، علي و آفرين دو پسر و دختر جوان با هم 
دوس��ت بودند و پيامك مي دادند. بدون هيچ 
محرميتي دختر جلوي ماشين پسر مي نشست 
و همديگر را به اس��م كوچك ص��دا مي زدند. 
رفتارهايي كه در فرهنگ ايراني -  اسالمي ما 
قابل قبول نيست. شايد در دنياي مدرن امروز 
خيلي چيزها تغيير كرده باشد، اما ارزش ها و 
ريزه كاري هاي فرهنگ��ي و ديني هيچ وقت از 
بين نمي رود و اين وظيفه رسانه هاست كه به 
زيبايي و بدون دلزدگي ارزش ها را به مخاطبان 
القا كنند نه اينكه خودشان هم همراه موج ايجاد 

شده پيش بروند. 
رسالت دانشگاه عمومي تلويزيون مطرح است 
كه نمي شود و نبايد از آن غافل بود. اين منطقي 
نيست كه نويسندگان مجموعه هاي تلويزيوني 
آنطور كه خودشان زندگي مي كنند را با وجود 
همه مغايرت ه��ا با فرهنگ ايراني- اس��المي 
به تصوير بكش��ند. نقش نظارتي قبل از توليد 
اهميت دارد و قرار نيست تسليم چند اظهارنظر 
رسانه اي سلبريتي ها شد چه آنكه بسياري از 
آنها كعبه مقصودشان هاليوود است و آنقدر آثار 
هاليوودي ديده اند كه دنيا را با همان چشم نگاه 

مي كنند و به ديگران نشان مي دهند.

مديرعامل باغ كتاب تهران از باز بودن اين 
مجموعه تا سحر براي شهروندان خبر داد.

ب��ه گ��زارش »ج��وان« ب��ه نق��ل از پاي��گاه 
اطالع رس��اني باغ كتاب؛ سيدمجيد حسيني 
در تش��ريح برنامه هاي ماه مبارك رمضان در 
اين مجموعه گفت: باغ كت��اب تنها مجموعه 
فرهنگي اس��ت كه براي اولين بار تا س��حر با 
شعار» تا س��حر مهمان باشيد« به شهروندان 

خدمات رساني مي كند. 
وي با اش��اره به اينكه پرديس س��ينمايي باغ 
كتاب ش��نبه ها و سه ش��نبه ها بليت نيم بها 
ارائه مي دهد، تصريح كرد: در ايام ماه مبارك 
رمضان پرديس سينمايي باغ كتاب از ساعت 
15 تا 2 بامداد بليت فروشي دارد و شهروندان 
مي توانند هر روز از س��اعت 15 تا افطار بليت 
نيم بها و بعد از افطار تا سحر به قيمت معمول 

از سينما استفاده كنند. 
مدير عامل باغ كت��اب با بيان اينك��ه باغ علم 
كودك و نوج��وان در اين ايام از س��اعت 10 
صبح تا سحر ميزبان عالقه مندان است، افزود: 
كتابفروشي هاي كودك، نوجوان، بزرگسال، 

باشگاه روباتيك، رستوران و كافه هاي باغ كتاب 
هم در ايام ماه مبارك رمضان تا سحر پذيراي 

شهروندان هستند. 
حس��يني تأكيد كرد: عالوه ب��ر خدماتي كه 
هميش��ه در باغ كتاب ارائه مي ش��ود، در ايام 
ماه مب��ارك رمضان بعد از افط��ار برنامه هاي 
فرهنگ��ي متنوعي براي تمام س��نين در نظر 

گرفته شده است. 
وي ادامه داد: برنامه زنده تلويزيوني» دعوت« 
با اجراي موسيقي زنده هر شب از ساعت 23 
تا حدود يك بامداد از باغ كتاب اجرا مي شود 
و عالقه مندان مي توانند در اين برنامه شركت 
كنند. همچنين شهرونداني كه در ماه مبارك 
رمضان به باغ كتاب مراجعه مي كنند، مي توانند 
با تهيه كارت» مشتريان باغ كتاب« از تخفيفات 
ويژه اين مجموعه بهره مند شوند.  مديرعامل 
باغ كتاب، در پايان خاطرنش��ان كرد: در اين 
ايام، جش��نواره اقوام ايراني هم در طبقه اول 
باغ كتاب برگزار مي شود و شهروندان با حضور 
در اين جشنواره با آداب، رسوم و سوغاتي هاي 

قوميت هاي مختلف ايران آشنا مي شوند.

ارزشهاييكهدرسريالهارنگميبازند

براي اولين بار در ماه رمضان در تهران اتفاق مي افتد
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