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    تئاتر

   محمدصادق عابديني
 وزارت آموزش و پرورش در كتاب جديد سالمت 
و بهداشت پايه دوازدهم، تماشاي فيلم سينمايي 
»ابد و يك روز« را به عنوان فعاليت كالسي، در 
برنامه درس�ي دانش آم�وزان قرار داده اس�ت. 
تماشاي اين فيلم كه در آن استعمال مواد مخدر، 
فحاشي، مصرف دخانيات و بي احترامي به مادر 
به كرات تكرار مي شود و خشونت رفتاري در آن 
بيداد مي كند آن هم براي گروه سني نوجوانان 
ايراني حكايت عجيبي است. دو بازيگر اصلي اين 
فيلم نيز در فضاي مجازي به استقبال اين تصميم 
عجيب آموزش و پ�رورش رفتن�د. البته حتمًا 
اين كار با اين مقصود انجام شده كه دانش آموزان 
را ب�ا ويرانگری های اعتياد آش�نا كن�د اما بايد 
پرسيد چطور مطمئن شديد كه تأثيرات مثبت 
اين فيلم از اثرگذاری های منفی آن بيشتر است؟! 
روز گذشته پیام معادي و نويد محمدزاده دو بازيگر 
فیلم س��ینمايي »ابد و ي��ك روز« تصويري از يك 
صفح��ه كتاب درس��ي را كه در آن تماش��اي فیلم 
»ابد و يك روز« ب��ه عنوان گفت و گوي كالس��ي، 
مطرح شده و از دانش آموزان خواسته شده بود تا بعد 
از تماش��اي فیلم به بحث درباره اعتیاد بپردازند در 
صفحات اجتماعي خود منتشر كردند. تا پیش از اين، 
آموزش و پرورش در مواردي مانند انتشار بخشي از 
فیلمنامه »بچه هاي آسمان« يا داستان »گاو« كه به 
فیلمنامه مشهور فیلم گاو تبديل شد، دانش آموزان را 
با ادبیات نمايشي و فیلمنامه آشنا كرده بود اما اين بار 
به طور مستقیم از دانش آموزان خواسته شده است به 

تماشاي يك فیلم بحث برانگیز بنشینند. 
    سليقه نويسنده كتاب درسي

 براي انتخاب فيلم 
تمرين درس��ي تماش��اي فیلم »ابد و يك روز« در 
صفحه 139، كتاب »س��المت و بهداشت« مقطع 
دوازده��م كه ب��راي تمامی رش��ته هاي تحصیلي 
تدريس مي شود، منتشر شده است. در اين تمرين 
درسي آمده است: فیلم سینمايي»ابد و يك روز« را 
تماشا كنید و پیامدهاي اعتیاد و وضعیت خانوادگي 
اف��راد معتاد را در مقايس��ه با خانواده س��الم مورد 
تحلیل ق��رار دهید. دكتر طیبه ارش��اد، مس��ئول 
گروه س��المت و تربیت بدني، دفت��ر تألیف كتب 
درسي كه نقش هماهنگ كننده را در انتشار كتاب 
سالمت و بهداش��ت مقطع دوازدهم داشته است، 
درباره انتخاب فیلم »ابد و ي��ك روز« به »جوان« 
مي گويد: آنچه در كتاب هاي درسي مطرح مي شود، 

آموزش غیرمستقیم جهت تعمیق يادگیري است و 
دانش آموزان به فعالیت هاي خارج از كالس مانند 
كتابخواني و مصاحب��ه با افراد توصیه مي ش��وند، 
درباره موض��وع اعتیاد اين احتیاط وجود داش��ت 
كه دانش آموزان نبايد با افراد معتاد يا خانواده هاي  
داراي افراد معتاد از نزديك در ارتباط باش��ند، در 
عوض قرار شد تا با تماش��اي فیلم سینمايي»ابد و 
يك روز« درباره آثار پديده شوم اعتیاد روي خانواده 
و مقايسه میان خانواده هاي س��الم و خانواده های 
داراي افراد معتاد ب��ه صحبت و نقد و بنش��ینند. 
ارش��اد مي افزايد: هدف از اين كار تأكید روي تاثیر 
پديده اعتی��اد روي خانواده ها ب��ود. وي مي گويد: 
»ابد و يك روز« تنها فیلم سینمايي است كه براي 
كتاب درسي انتخاب شده، اما در كنار آن 16 قطعه 
فیلم آموزش��ي كه با همكاري صداوس��یما و ساير 
نهادها تولید شده و داراي تأيیديه وزارت بهداشت 
است در سامانه رشد بارگذاري شده اند. اين فیلم ها 
درباره موضوعاتي اس��ت كه بچه ها به شدت با آنها 
درگیر هستند. مس��ئول گروه س��المت و تربیت 
بدني، دفتر تألیف كتب درس��ي، درباره چگونگي 
روز« مي گويد: انتخاب اين فیلم  يك  انتخاب »ابد و 
به سلیقه مؤلف كتاب بوده و مؤلف مي خواسته است 
به صورت غیرمس��تقیم دانش آم��وزان را با پديده 
اعتیاد روبه رو كند. ارش��اد در پاس��خ به اين سؤال 
»جوان« كه آيا تماش��اي فیلم به دلیل به كاربردن 
الفاظ ركیك و مصرف دخانیات و مواد مخدر، تاثیر 
منفي روي دانش آموزان نخواهد داش��ت، تصريح 
مي كند: دانش آموزان اين فیلم را با نظارت معلم در 
كالس درس تماشا مي كنند و اگر حرف ركیك يا 
سوءرفتاري در اين فیلم باشد، آن را در كالس نقد 
خواهند كرد. اين كار به همان روش قديمي آموزشي 

»ادب از كه آموختي؟ از بي ادبان« خواهد بود. 
   اگر »اب�د و يك روز« مغاي�ر رده بندي 

سني باشد، حذف مي شود
آيین نامه رده بندي س��ني فیلم هاي سینمايي 

قرار است اجرايي ش��ود. در اين آيین نامه، موارد 
رده بندي سني فیلم ها مشخص شده كه در آن، 
موارد اس��تعمال مواد مخدرو سیگار، خشونت و 
به كار بردن الفاظ ركیك به عنوان مصاديق رده 
بندي سني بیان شده است. طیبه ارشاد درباره 
رده بندي س��ني فیلم »ابد و ي��ك روز« و توجه 
آموزش و پرورش به اين موضوع مي گويد: كتاب 
س��المت و بهداش��ت، پیش از طرح مسئله رده 
بندي سني فیلم ها تألیف و منتشر شده است، اما 
اگر رده بندي سني فیلم »ابد و يك روز« را كه در 
كتاب مقطع دوازدهم براي دانش آموزان 18- 17 
ساله تألیف شده با رده بندي سني فیلم ها مغايرت 
داشت، ما حاضريم در انتخاب اين فیلم بازنگري 

كنیم و از اين بابت مشكلي نداريم. 
   از حذف شهيد فهميده 

تا ورود »ابد و يك روز«
سال 95 وزارت آموزش و پرورش اقدام به حذف 
درس ش��هید فهمیده از كتب درس��ي كرد. اين 
اقدام كه گفته شده در راستاي سیاست هاي سند 
2030 يونسكو و براي جلوگیري از ترويج خشونت! 
صورت گرفته، بع��د از اعتراض ه��اي مردمي به 
خصوص خانواده معظم شهدا، تصحیح شد اما اين 
بار ورود فیلمي كه براي گروه سني بزرگسال تولید 
شده و در آن قهرمان فیلم يك معتاد متجاهر است 
و در آن مصرف و فروش مواد مخدر به كرات ديده 
مي شود، از نظر كارشناسان وزارت آموزش پرورش 

براي دانش آموزان مجاز تلقي شده است. 
  رده بندي سني 

با نظارت جامعه شناسان و روان شناسان
درحالي كه آم��وزش و پرورش صرف��اً با نظر يك 
مؤلف كتاب درسي، تماشاي فیلم »ابد و يك روز« 
را براي تمرين درسي دانش آموزان انتخاب كرده 
است، سیدضیاء هاش��مي، دبیر كمیته انضباطي 
كارگروه اكران درب��اره اهمیت رده بندي س��ني 
فیلم ها مي گويد: »بعضاً خانواده ها با اين مش��كل 
روبه رو هس��تند كه فیلمي را انتخاب مي كنند تا 
در سالن هاي سینما، همراه با خانواده به تماشاي 
آن بنش��ینند اما اين فیلم مناسب س��ن فرزندان 
كوچكشان نیست و به همین خاطر، تماشاي فیلم 
در سینما را از سبد تفريحات خود خارج مي كنند 
اما نظام درجه بندي سني خانواده ها را راهنمايي 
مي كنند كه شاهد چه نوع محتوايي در فیلم خواهد 
بود و ديگر اين خانواده است كه تشخیص مي دهد 

كودكش اين فیلم را تماشا كند يا نكند.«
هاشمي خاطر نش��ان مي كند: »قرار است تیمي 
متش��كل از كارشناس��ان خانواده، كارشناسان 
اجتماعي، كارشناس��ان روان شناس��ي و... آثار 
س��ینماي ايران را ارزيابي و درجه بندي س��ني 
كنند، اين تیم در حال تش��كیل است و به زودي 
كار خود را آغاز خواهد كرد. شايد به بار نشستن 
نظام درجه بندي سني يك سال به طول بینجامد 
اما چیزي كه مشخص اس��ت اين خواهد بود كه 
تمامي فیلم هاي سینماي ايران از اين پس بايد 
درجه بندي سني ش��ده و به صورت مشخص در 
تبلیغاتشان اعالم كنند كه فیلمشان مناسب چه 
سني است.« جا دارد آموزش و پرورش حداقل به 
اندازه خانواده سینماي ايران نسبت به بد آموزشی 
احتمالي برخي آثار س��ینمايي براي گروه هاي 

سني، از خود حساسیت به خرج دهد!

 تزئین کتاب  درسی دوازدهم 
با فیلم خشونت و مواد مخدر! 

چطور مطمئن شديد كه تأثيرات مثبت اين فيلم از اثرگذاری های منفی آن بيشتر است؟!

   حميدرضا شاه آبادي *
»كل ارض كربال و كل يوم عاش��ورا«؛ روايتي موجز از سرنوش��ت 
سیاسي، اجتماعي و فرهنگي تشیع در طول تاريخ بعد از سال 61 
هجري است. كل ارض كربال يعني مفهومي جامع و كامل از آنچه 
پیروان حديث ثقلین بدان ايمان دارند و بر پايه اين اعتقاد، تا پاي 
جان مي ايستند. امروز هم عاشوراست؛ عاشورايي با صف آرايي همه 
حق در برابر همه باطل كه آن را به نظاره نشسته ايم.  پیروان باطل با 
همه توان به آوردگاه آمده اند و رسانه هاي ديداري و شنیداري، تنها 
يكي از سالح هايي است كه در دست گرفته اند اما اين میدان خالي از 
قهرمانان جبهه حق نیست؛ حق مداراني برخاسته از مكتب حسیني 
كه با رسانه بیگانه نیستند و اين وادي را به خوبي مي شناسند، هم 
آنان كه در »صداي ملي« آس��تین همت باال زدند و س��نگ بناي 
»راديو محرم« را گذاش��تند. در آيین افتتاح اين صداي ماندگار، 
شاهد حضور مرجع بزرگوار حضرت آيت اهلل ناصر مكارم شیرازي 
بوديم كه نش��ان دهنده اهمیت اين اقدام سترگ است؛ مراسمي 
در خور شأن راديو محرم كه به میزباني مركز عاشقان و دلدادگان 
مكتب اهل بیت)ع( يعني شهر مقدس قم و در كنار بارگاه نوراني 

كريمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد. 
»راديو محرم« برآمده از عناصر كلیدي و در برگیرنده منظومه اي از 
شرايط امروز ماست؛ طنین عاشورايي صداي يك ملت و همنوايي 
با خیل عظیم حس��ینیان. نیاز ديروز و امروز و فردايمان اس��ت كه 
حسیني زندگي كنیم و حسین وار آرزوي شهادت داشته باشیم، از 
عباس)ع( درس آزادگي و فداكاري بیاموزيم و از زينب كبري)س( 
صبر و ش��كیبايي را و اين همه میسر نیس��ت جز با ارتقای بینش و 
معرفت افزايي به شیوه  صحیح و متكي بر داشته هاي فرهنگي و سنتي 

شیعي. »راديو محرم« محملي است براي پیمودن اين راه پر فراز و 
نشیب و مي كوشد دانشگاهي باشد عاشورايي در رسانه ملي. راديو 
به عنوان زباني گويا، ماندگار و محبوب در بین اقشار مختلف مردم، 
از ديرباز با توده ها همراه بوده و صداي آنها را بازتابي در خور ش��أن 
داده است. اينك كه باز ماه عزا و سوگواري سرور و ساالر شهیدان)ع( 
فرا رسیده، افتتاح »راديو محترم«، نويدبخش اهتمام صدا و سیما 
به تقويت فرهنگ عاش��ورا و درس آموزي از اين واقعه مهم تاريخي 
است. از ديگر سو، رونمايي از دو پايگاه  جامع در ايرانصدا و در آستانه 
ماه پیروزي خون بر شمشیر، نشانه ديگري از تالش روزافزون رسانه 
ملي براي عمق بخشي عالمانه به باورهاي مذهبي است؛ پايگاه  جامع 
»دعا و نغمه هاي مذهبي« و پايگاه جامع »س��خنراني« كه حاصل 
تالش بي وقفه كاركنان معاونت صداي رسانه ملي هستند گوياي اين 
حقیقت هستند كه سازمان صدا و سیما همانگونه كه بنیانگذار كبیر 
انقالب فرمود مي تواند و بايد دانشگاهي باشد انسان ساز تا در مسیر 

تمدن سازي اسالمي، نقش خود را به خوبي ايفا كند.
*معاون صدا رسانه ملي

»راديو محرم« حسينيه اي به وسعت تاريخ تشيع

 خيز پرهزينه »رستاخيز« به بايگاني !
     مرتضي ذاكر

وزارت ارش�اد و بني�اد فاراب�ي ميلياردها توم�ان پول 
بيت المال را هزينه س�اخت و توليد فيلم »رس�تاخيز« 
كردن�د در حال�ي ك�ه اين فيل�م نه تنه�ا هرگ�ز اكران 
عمومي نش�د بلكه ارشاد مجبور ش�د به دليل شكايت 
صاحبان فيلم مالكيت آن را ب�ا پرداخت مبلغی هنگفت 
بخ�رد اما از مي�ان هم�ه اي�ن هزينه های ميلي�اردی و 
بی س�ابقه چيزی عايد فرهنگ و هنر عاش�ورايی نشد. 
»رس��تاخیز« آخرين س��اخته احمدرضا درويش است و از 
زماني كه در س��ي و دومین جش��نواره فیلم فجر در سال 
92 اكران شد، انواع و اقس��ام اتفاقات را تجربه كرد تا اينكه 
سیدعباس صالحي، وزير س��ابق فرهنگ و ارشاد اسالمي 
دولت دوازدهم در حاشیه اولین نشست خبري خود با اصرار 
خبرنگاران مجبور به صحبت درباره سرنوشت اين فیلم شد؛ 
فیلمي كه در ايران جز در جش��نواره فیلم فجر، چند اكران 
محدود در جش��نواره هايي همچون جش��نواره فیلم هاي 
ديني »رويش«، اكران هاي خصوصي و يك اكران عمومي 
يك روزه، در محاق عدم اكران فرو رفت. سالیان زيادي بود 
كه در س��ینما جاي خالي فیلم هايي با موضوع عاش��ورا و 
اتفاقات آن احساس مي شد و اين در حالي بود كه در طول 
سال ها فیلم »روز واقعه« با فیلمنامه اي از بهرام بیضايي تنها 
داشته و مولود عاشورايي سینماي ايران بوده و است. فیلم 
»رستاخیز« با تهیه كنندگي تقي علیقلي زاده و همچنین 
س��رمايه گذاري چند جانبه)كنسرسیوم( مؤسسه فرهنگ 
تماشا، ش��ركت دلتا مديا و ش��ركت آكو افالز از كشورهاي 

ايران، كويت و انگلستان ساخته شد. 
»رس��تاخیز« ق��رار بود ب��ه غی��ر از نس��خه فارس��ي اش با 
 دو زبان و نام متف��اوت )با ن��ام عربي »القربان« و انگلیس��ي 
»Hussein Who Said No«( به نمايش درآيد؛ موضوعي 
كه با حاش��یه س��ازي هاي مختلف و نقل قول هاي جنجالي 
عواملش از جمله مدعاي تأيید فیلمنامه توسط يكي از مراجع 
بزرگ ش��یعیان عراق و تكذيب دفتر نمايندگ��ي آن مرجع 

عالیقدر در ايران، از سوي تیم سازنده هرگز اتفاق نیفتاد. 
نخس��تین اكران اي��ن فیل��م روز 16 بهم��ن 1392 و در 
س��ي و دومین جش��نواره فیلم فجر اتفاق افتاد و نسخه سه 
ساعته اي از فیلم »رستاخیز« براي نمايش در جشنواره فیلم 
فجر به نمايش درآمد. واكنش هاي زيادي در همان ساعات 

ابتدايي پايان اكران و نمايش اين فیلم شكل گرفت. 
از جمله دالي��ل اصلي و عم��ده عدم اك��ران عمومي فیلم 
احمدرضا دروي��ش نمايش چهره بدون پوش��ش حضرت 
عباس و حضرت علي اكبر علیهما الس��الم در كنار تحريف 

آشكار واقعه عاشورا و برخي اشتباهات فاحش و عجیب در 
به تصوير كشاندن اتفاقات واقعه عظیم عاشورا بود. درويش 
در پاسخ به انتقادها درباره به تصوير كشیدن چهره حضرت 
ابوالفضل)ع( تأكید مي كرد كه در اين باره موظف اس��ت به 
نظر مرجع تقلید خود دقت كند و همی��ن كار را هم كرده 
است. فرداي آن روز هم سازمان سینمايي طي اطالعیه اي 
اعالم كرد كه اكران فیلم سینمايي »رستاخیز« تا تأمین نظر 

برخي از مراجع تقلید به تعويق مي افتد. 
پس از كش و قوس ه��اي فراوان عوامل اي��ن فیلم از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به دلیل خس��ارتي كه به اين فیلم 
وارد كرده اند، ش��كايت كردند كه اين اقدام آنها باعث ش��د 
جنتي وزير وقت ارش��اد بگويد: عوامل اين فیل��م از ابتدا به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم كردند كه در مورد اين 
فیلم، نظريه تمام مراجع را كسب كرده اند، در حالي كه بعداً 
مشخص شد اين صحبت آنها صحت نداشت و تنها نظر چند 
نفر اخذ شده بود... عوامل اين فیلم مي گويند شورا مجوز داده 
و بعد در چند سینما اكران شده و شما آن را لغو كرده ايد كه 
ادعاي خسارتشان در مورد اين ماجراست. متأسفانه وزارت 
ارش��اد و بنیاد فارابي به خاطر صرف هزينه هاي هنگفت و 
بسیار زياد براي ساخت اثري كه نه فقط عاشورا و تاريخش را 
تحريف كرده بلكه با نمايش چهره حضرت عباس و حضرت 
علي اكبر علیهما السالم و نیز شخصیت پردازي بسیار ضعیف 
و خالف واقع در مورد اين بزرگواران، همچنین دروغ بستن به 
برخي مراجع عظام شیعه باعث هدررفت بودجه اي شدند كه 
مي شد با مديريت صحیح آن آثار بهتر و اثرگذارتري ساخت؛ 
ضمن اينكه ارشاد در اين فقره هم بخشي از پول ساخت را 
پرداخت و هم جريمه نقدي و س��هم اكران داخلي آن را كه 
متأسفانه با عدم مسئولیت پذيري در بازه زماني تولید اثر و 
نظارت ضعیف آنها فیلمي با هزينه ساخت سرسام آور تولید 

و مستقیم به بايگاني سپرده شد.

حكمت74

انسان با نََفس�ی كه می كشد 

قدمی به سوی مرگ می رود.

»نفوذ« در دهه فجر روي آنتن شبكه يك مي رود

تهيه كننده س�ريال »نف�وذ« گف�ت: ح�دود ۶۰ درصد از 
تصويربرداري اين سريال به پايان رس�يده است و در دهه 

فجر پخش مي شود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محسن علي اكبري عنوان 
كرد: حدود 60 درصد از تصويربرداري س��ريال»نفوذ« به پايان 
رسیده است و به امید خداوند سريال به دهه فجر امسال خواهد 
رس��ید و در اين زمان پخش خواهد ش��د. اين روزه��ا حدود 17 
قسمت از 30 قسمت فصل يك اين سريال به پايان رسیده است. 
اين تهیه كننده بیان كرد: اين روزها سكانس هاي كردستان را در 
اطراف همدان تصويربرداري مي كنیم و بعد از پايان تصويربرداري 
در همدان، 15 مهر ماه ب��راي تصويربرداري صحنه هاي گنبد به 

سمت شمال كشور خواهیم رفت. 
وي درباره بازسازي و ساخت لوكیشن ها نیز گفت: ديوار سفارت 
امريكا را در مقیاس 100 در 80 متر در شهرك غزالي ساختیم و 
در حال حاضر دكور س��ايت كبكان را در شهرك غزالي در دست 
س��اخت داريم. گروه تولید اول آذر ماه به شهرك غزالي خواهند 

رفت و تا پايان دي ماه سال جاري تصويربرداري سريال به پايان 
خواهد رسید. اين تهیه كننده درباره ادامه دار بودن اين سريال در 
فصل هاي بعدي نیز گفت: فصل اول اين سريال تا مقطع تسخیر 
النه اس��ت و بعد از تس��خیر و جنگ تحمیلي مي تواند مقطعي 
30 قس��متي باش��د كه به حضور منافقان و مباحث آن مقطع از 
تاريخ مي پردازد. همچنین موضوع دفاع مقدس نیز فصل س��وم 
اين سريال را شامل خواهد شد. علي اكبري همچنین با اشاره به 
اينكه داستان هاي ما بر اساس واقعیت است، بیان كرد: اين پروژه 
بر اساس استنادهاي موجود در سیستم كشور قبل از انقالب و به 
نوعي برخورد نیروهاي انقالبي با فضاهايي كه در اختیار جاسوسي 
امريكا بعد از انقالب بود بر اساس استنادهاي تاريخي است و مشاور 
فیلمنامه و ناظر كیفي مهدي ارگاني است كه از مطلعان اين حوزه 

است و تقريباً تمامي موارد مد نظر ما با تأيید او پیش رفته است. 
وي در ادامه افزود: اين س��ريال با اين هدف ساخته مي شود كه 
تاثیر منفي حضور بیگانگان را در داخل كش��ور به تصوير بكشد 
و در نهايت مي خواهد براي نس��ل جوان و نوجوان اين سؤال را 
پاسخ دهد كه چرا به س��فارت امريكا النه جاسوسي مي گويند. 
ما در س��ريال مي بینیم كه س��ايت هاي مختلف جاسوسي در 
اقصي نقاط كشور، مثل س��ايت كبكان كارش جاسوسي است 
و گزارش هايش را به طور كامل تحويل سفارت امريكا مي داده 
است و از آنجا به وي اي اي منتقل مي كردند. علي اكبري درباره 
بازيگران و معرفي آنها در اين سريال افزود: دو نوع بازيگر داريم؛ 
يكي جوان هاي دانشجو هستند به اين دلیل كه ما بازيگر جوان 
و چهره نداشتیم و از جواناني كه تا به حال كار تصويري نداشتند 

براي اين كار دعوت كرديم.

مدير عامل خانه تئاتر در هم انديشي با اهالي رسانه :
خانه تئاتر نياز به مشروعيت دارد 

مديرعامل خانه تئات�ر عنوان كرد: ي�ك برنامه ضعيف بهت�ر از بي برنامگي 
اس�ت و حاضر نيس�تم عمر خود را ب�دون برنام�ه در اين ح�وزه تلف كنم. 
به گزارش فارس، نشست هم انديشي اصحاب رسانه و شهرام گیل آبادي رئیس خانه 
تئاتر روز گذشته در ساختمان خانه تئاتر برگزار شد. در ابتداي اين نشست اعتراضاتي 
مبني بر عدم تشكیل نشست رسانه اي رس��مي بین خبرنگاران و تیم جديد هیئت 
مديره و مديرعامل خانه تئاتر توس��ط برخي خبرنگاران مطرح شد كه گیل آبادي 
درباره اين موضوع گفت: به زودي چنین نشس��تي را برگزار مي كنیم اما هدف ما از 
برپايي نشست هاي هم انديشي كمك گرفتن از رسانه هاست. وي در ادامه بدون اينكه 
توضیحي درباره شرايط جديد خانه تئاتر بدهد از خبرنگاران خواست تا نكاتشان را 
مطرح كنند. گیل آبادي عنوان كرد كه يك برنامه ضعیف بهتر از بي برنامگي است و 
حاضر نیست عمر خود را بدون برنامه در اين حوزه تلف كند. وي درباره برخي انتقادات 
مبني بر كندي سیاست هاي خانه تئاتر گفت: سقف پرواز ما همین اندازه و كوتاه است، 
اگر برويم دنبال مسائل ريز هیچ كاري نمي توانیم انجام دهیم و راهش اين است كه 
اهداف، چشم اندازها و مأموريت ها و سیاست هايمان را با كمك هم تعريف كنیم. برند 
تئاتر ايران بايد باال بیايد و تا آن زمان حرفي براي گفتن شايد نباشد، حال ما هر چقدر 
كه بیايیم و بگويیم 150هزار نفر خانواده تئاتر، 2000نفر نیز فارغ التحصیل اين حوزه  
و تماشاچي هاي تئاتر نیز بین 17 تا 22 هزار نفر هر شب هستند. گیل آبادي در پاسخ 
به سؤال خبرنگار فارس مبني بر برخي مطالباتي كه در زمینه حمايت از تئاترهاي 
خصوصي و تدوين آيین نامه تئاتر خصوصي داش��تند، گفت: صن��ف بايد قدرت و 
وجاهت و هويت مشخص را داشته باشد تا از نظراتش استفاده شود. ما همیشه درباره 
سپاري و فضاهاي اينچنیني صحبت مي كنیم اما همین هم بايد تعريف شود، اگر  برون 

قرار محكم و اساسي بین ما و مركز هنرهاي نمايشي نباشد، فايده ندارد.

 خاطره مجيد مجيدي 
از عزاداري حسيني بودائيان 

مجيد مجيدي كارگ�ردان س�ينما و تلويزي�ون كه اين 
روز ه�ا هم�ه او را ب�ا فيل�م س�ينمايي »محمد رس�ول 
مراس�م  از  خاط�ره اي  مي شناس�ند،  اهلل)ص(« 
ع�زاداري بودائي�ان ب�راي ام�ام حس�ين )ع( گف�ت. 
مجیدي در اين باره گفت: در س��فر به كشمیر به من گفتند 
كه منطقه اي در اطراف شهر به اسم »الدك« وجود دارد كه 

در ارتفاعات است. 
الدك منطقه اي نزديك به تبت است كه بیشترين جمعیت 
آن را بودائیان تشكیل داده اند. بعد از گشتي در منطقه چند 
مسجد ديدم و وقتي پرسیدم كه اينجا مسلمان دارد، اهالي 
منطقه گفتند كه اينجا حدود 20 تا 25درصد مسلمان دارد 

كه نیمي از آنها شیعیان هستند. 
وي ادامه داد: در شهر گشتي زديم و با حسینیه اي روبه رو 
شديم كه توسط شیعیان و مسلمانان آن منطقه در دست 
ساخت بود. داخل حس��ینیه  جمعیتي از ايرانیان، شیعیان 
و بودائیان بودند. از دوس��تاني كه آنجا بودند پرسیدم، اين 
عزيزان بودايي هستند ما مي خواهیم اينجا صحبت كنیم، 
مشكلي پیش نمي آيد؟ آنها پاس��خ دادند: نه! اين مردان و 
زنان از دوس��تداران اهل بیت)ع( و اباعبداهلل الحسین )ع( 

هستند. عزاداري آنها در ايام محرم ديدني است. 
.......................................................................................................

»ممنوعه« فعالً ممنوع شد
انتق�اد ب�ه محت�واي س�ريال »ممنوع�ه« از س�وي 
برخ�ي رس�انه ها، باع�ث ش�د ك�ه اع�الم ش�ود اي�ن 
مجموع�ه ش�بكه نمايش�ي فع�اًل اجازه نش�ر ن�دارد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي س��ازمان امور 
سینمايي و س��معي و بصري، مديركل اداره نمايش خانگي 
در توضیح موضوع سريال ممنوعه گفت: سريال »ممنوعه« 
با موضوع آسیب هاي اجتماعي سعي در نقد انحراف و نشان 
دادن عقوبت تعدادي از جوان ها دارد. حسین پارسايي درباره 
ادامه س��ريال »ممنوعه« و رفع مواردي ك��ه باعث ايجاد 
سوء تفاهم و حساسیت شده، اظهار كرد: تا اعمال اصالحات 
الزم جهت پیشگیري از س��وء تعبیر در مخاطبان و اقشار 
مختلف جامعه اجازه نش��ر داده نخواهد شد. در هفته هاي 
اخیر انتقادهاي��ي درباره محتواي س��ريال »ممنوعه« در 
برخي رسانه ها و خصوصاً صداوسیما مطرح شده است كه 

توضیح برخي مديران و سازندگان را در پي داشت. 
.......................................................................................................

 شجاعي در تهران و مشهد 
به ديدار مخاطبانش مي رود

سيد مهدي ش�جاعي در دو 
نشس�ت درباره آث�ار منثور 
عاشورايي خود با مخاطبانش 
به س�خن خواهد نشس�ت. 
به گ��زارش مهر، كاف��ه كتاب 
آفتاب مشهد همزمان با آغازين 
روز دهه دوم م��اه محرم، عصر 
ش��هريور ماه میزبان س��ید مهدي ش��جاعي  روز جمعه 30 
خواهد بود. شجاعي در اين نشست كه با دبیري امیر مهدي 
حكیمي برگزار خواهد شد درباره ادبیات منثور عاشورايي به 
سخنراني خواهد پرداخت. سیدمهدي شجاعي خالق آثار به 
يادماندني درباره عاشورا همچون پدر عشق پسر، سقاي آب 

و ادب، از ديار حبیب و... است. 
ش��جاعي همچنی��ن روز گذش��ته نی��ز در ته��ران و در 
فرهنگسراي انديش��ه به ديدار مخاطبانش رفت و درباره 
كتاب »آفتاب در حجاب« به سخنراني پرداخت.  »آفتاب 
در حجاب« روايتي اس��ت از زندگي حضرت زينب)س(؛ 
از كودكي تا عاش��ورا تا اس��ارت و تا وف��ات؛ رماني كه به 
پشتوانه تحقیقات دقیق و عالمانه تاريخي و روايي، به همه 
زواياي پنهان و آش��كار زندگي و رفتار و درونیات حضرت 
زينب)س( پرداخته است. ش��جاعي زبان روايتش را توي 
مخاطب انتخاب كرده، راوي داناي كلي است نامحدود كه 
در تمام روايت حضرت زينب)س( را مخاطب قرار داده و 
روايتش را پیش مي برد؛ فرمي كه در ادبیات داستاني ايران 
نمونه اش كمتر ديده شده است. داستان از كابوس حضرت 

زينب)س( در كودكي آغاز مي شود.

    ديده بان نويد پارسا

قرار است تيمي متشكل از كارشناسان 
خان��واده، كارشناس��ان اجتماعي، 
كارشناسان روان شناس��ي و... آثار 
سينماي ايران را درجه بندي سني 
كنند، اين تيم در حال تشكيل است و 
به زودي كار خود را آغاز خواهد كرد


