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    خبر

   فرزين ماندگار
وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي كه روز گذشته 
براي پاس�خ به س�ؤال نماينده مردم مش�هد 
درباره وضعيت بنياد مل�ي بازي هاي رايانه اي 
به مجلس رفت�ه بود درب�اره اي�ن موضوع دو 
كارت زرد هم دريافت ك�رد چراكه نمايندگان 
مجل�س از پاس�خ هاي وي درب�اره عل�ت 
نظارت بر سامانه هاي ويدئوي درخواستي  عدم 
)VOD( از س�وي اين وزارتخانه قانع نشدند. 
عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس ديروز ضمن 
انتقاد به محتواي بس��یاري از بازي هاي رايانه اي 
موجود در كش��ور گفت: بنیاد مل��ي بازي هاي 
رايانه اي قانون را كنار گذاش��ته اس��ت. نصراهلل 
پژمان فر خطاب به نماين��دگان گفت: بازي هاي 
رايانه اي تأثیر زيادي در ش��كل گیري شخصیت 

آينده سازان كشور دارد. 
اين در حالي اس��ت كه امروزه اين بازي ها عالوه 
بر ابزار درآمدي به دس��تگاه ضدفرهنگي تبديل 
شده است. نماينده مردم مشهد و كالت با اشاره 
به راه اندازي بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي، اظهار 
كرد: بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي راه اندازي شد 
تا مشكالت مذكور برطرف ش��ود. بر اين اساس 
در بند)3( ماده )2( اساس��نامه بنیاد آمده است: 
تدوين سیاست هاي حمايتي و تشويقي در زمینه 
تهیه، تولید، واردات، صادرات و توزيع بازي هاي 
رايانه اي توسط بنیاد و بخش خصوصي به منظور 
ارائه به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و تعريف 
سیاست هاي مناسب براي مقابله با بازي هاي مضر 

و مخرب بايد انجام شود. 
وي با اشاره به اينكه س��هم بازي هاي خارجي از 
بازار كشورمان 86 درصد بوده و نهايتاً بازي هاي 
داخلي 14 درصد سهم دارند، افزود: متأسفانه در 
اين بازي ها كه با تخلف در دسترس آينده سازان 
اين كشور است، محتواهايي مانند خالف جنسي، 
الحاق كفر، تضعیف دين، همجنس گرايي، آموزش 
انواع جرم ها مانند سرقت، قتل هاي دسته جمعي و 

روابط جنسي مشاهده مي شود. 
  توجه به هويت ملي كاهش يافته است

رئیس كمیته فضاي مجازي كمیسیون فرهنگي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: اذهان فرزندان 
اين س��رزمین در فض��اي مجازي م��ورد هجمه 
باز ي هاي مذكور قرار گرفته اس��ت. ب��ا توجه به 
بررسي هاي صورت گرفته امروزه توجه به هويت 
ملي كاهش يافته است، بر اين اساس بايد سؤال 
 كرد چرا نسبت به مسائل فرهنگي و سبك زندگي 
ايراني-  اسالمي بي توجهي رخ داده است. پژمانفر 
ادامه داد: متأس��فانه به جاي اج��راي اين بند از 

اساس��نامه بنیاد عنوان رده بندي س��ني را صرفاً 
اجرايي كرديم. 

اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با اش��اره به 
اينكه قانون توسط بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي 
صراحتاً كنار گذاشته شده است، گفت: به عنوان 
مثال در پرسشنامه بازي هاي رايانه اي و موبايلي 
از مؤلفه هاي��ي مانند خش��ونت، ت��رس، كلمات 
توهین آمیز، استفاده از مش��روبات الكلي، قمار، 
يأس و ناامیدي سؤال مي ش��ود كه بر اساس يك 
نمونه عملي بازي  كه پاسخش در همه اين موارد 

بلي بوده، عنوان رده بندي سني گرفته است. 
وي با اش��اره به اينك��ه 67 درص��د از جمعیت 
اس��تفاده كننده از بازي هاي رايان��ه اي كمتر از 
30 سال سن دارند، افزود: اين مهم در حالي است 
كه بیش از 60 درص��د آنها تحصیالت زير ديپلم 
دارند. بر اين اساس حدود 30میلیون از فرزندان 
اين كش��ور دچار صحنه هاي مستهجن چنین 

بازي هايي شده اند. 
   رده بندي و هشدار سني اعالم نمي شود

پژمانفر با اش��اره به اينكه توزيع چنین بازي هايی 
صرفاً بر اساس كپي رايت نیست و مي توان اذعان 
كرد سازمان يافته انجام مي شود، تصريح كرد: بیش 
از 50 درصد استفاده كنندگان از بازي هاي رايانه اي 

اعالم كرده اند رده بندي را اعالم نمي كنند. 
نماين��دگان ش��خصاً محتواي ب��ازي GTA را 
بررسي كنند تا به محتواي آن واقف شوند. عضو 
كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي افزود: 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي نیز در 
گزارشي اعالم كرده كه مجموعه مذكور در حوزه 
مشكالت مالي و كاركرد غیرشفاف بوده و بايد به 
آن رسیدگي شود. بايد گفت كه كودتاي فرهنگي 
در كشورمان رخ داده و فرزندانمان در مواجهه با 

شديدترين هجمه ها هستند. 
   7000 لينك متخلف ارجاع شد

اما در ادامه جلس��ه علني مجلس عباس صالحي، 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي در پاسخ به سؤال 
نصراهلل پژمانفر در خصوص نظارت وي بر عملكرد 
ضعیف و شائبه دار بنیاد ملي بازي هاي رايانه اي و 

مديرعامل آن گفت: در موضوع بازي هاي رايانه اي 
در حوزه نظ��ارت بر بازي هاي خارجي 15 ناش��ر 
مجوز دارند كه با توجه به اس��تعالماتي كه از آنها 
صورت گرفته در فضاي بازي هاي خارجي به آنها 
مجوز اعطا شده است و سال گذشته 7000 لینك 
متخلف بازي رايانه اي به كمیته مصاديق مجرمانه 
ارجاع شد. وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي با بیان 
اينكه بازي رايانه اي پیش از انتشار به صدور پروانه 
انتش��ار نیاز دارد، افزود: در اين بخش رده بندي 
س��ني صورت مي گیرد و به اين ش��كل به امكان 

انتشار بازي هاي رايانه اي مجوز داده مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه در ح��وزه بازي هاي رايانه اي 
موبايلي نظارت تا هفت روز پس از عرضه رخ مي دهد، 
بیان ك��رد: در حوزه بازي هاي ايراني بررس��ي هاي 
محتوايي پیش از انتشار صورت مي گیرد و رده بندي 
س��ني اعمال مي ش��ود كه در اين حوزه از مجموع 
10هزارو500 بازي بررسي شده، 215 بازي ممنوع 

اعالم شده و مابقي بازي ها مجاز شدند. 
صالحي با بیان اينك��ه بر بازي ه��اي رايانه اي و 
موبايلي داخلي و خارجي نظارت انجام مي شود، 
اظهار داش��ت: بنیاد بازي هاي رايان��ه اي، نظام 
رده بندي س��ني را انجام مي دهد ت��ا خانواده ها 
و بازي كنن��دگان در اين فضا اعم��ال نظارت بر 
خانواده و مصرف داشته باشند كه بیش از 18هزار 

بازي موبايلي نظام رده بندي اخذ كردند. 
  معرفي واحدهای متخلف به مراكز انتظامي

صالحي در ادام��ه با تأكی��د بر اينك��ه بنیادملي 
بازي ه��اي رايانه ه��اي بر فض��اي مراك��ز توزيع 
فیزيكي و فروش��گاه ها نظارت مي كند، افزود: در 
سال گذشته 35 هزار فروش��گاه و بیش از 4500 
گیم نت مورد بازرسي قرار گرفتند كه حدود 440 
واحد متخلف به مراكز انتظامي معرفي شدند. در 
حوزه نظارت بر فضاهاي مجازي حدود 7000مورد 
لینك ك��ه متخلف ب��وده در س��ال 96 به كمیته 

مصاديق مجرمانه ارجاع شده است. 
وي با بیان اينكه يك روند قاب��ل توجه در حوزه 
نظارت ب��ر بازي هاي رايانه اي ش��كل گرفته كه 
ممكن است جامع نباشد، تأكید كرد: در فضاهاي 
مجازي و حقیقي متخلفاني وجود دارند، به ويژه 
در فضاي مج��ازي كه امكان ايج��اد آدرس  هاي 
جديد و فضاهاي خودساخته براي آنها وجود دارد 
و امر نظارت را سخت تر مي كند، اما اقداماتي كه در 
حوزه نظارت بر فضاهاي مجاز و غیرمجاز صورت 

گرفته، رو به جلو پیش رفته است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي با تأكید بر اينكه 
ترويج جريان بازي س��ازي ايراني براي كمك به 
فضاي اقتصاد و فرهنگ، دغدغه اي مهم و اساسي 
است، افزود: با همین نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي مسیر رو به جلويي در مسیر حمايت ها 
طي كرده اس��ت، به طوري كه در س��ال 90 در 
جش��نواره س��االنه بازي هاي رايانه اي 94 بازي 
داخلي وجود داشت اما در س��ال گذشته 190 
بازي رايانه اي داخلي وجود داشته كه اين روند 
رو به جلوي داخل در ح��وزه بازي هاي رايانه اي 
را نش��ان مي دهد. وي با بیان اينكه در سال 94 
حدود 11درصد بازار داخلي توس��ط بازي هاي 
ايراني تأمین مي شد كه گردش مالي آن حدود 
460میلیارد تومان بود، ادامه داد: در س��ال 96 
حدود 14درصد بازي های ايران��ی در اين بازار 
دخالت داش��تند، يعني س��هم ما طي دو سال 
3درصد افزايش داشته و بازار 920میلیارد تومان 

گردش مالي داشته است.

پاسخ وزير نمايندگان مجلس شورای اسالمی را قانع نكرد  

2 كارت زرد به وزير ارشاد در يك روز

مهدي ناظمي قره باغ، عضو هيئت علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي: 

بايد براي سلبريتي ها قواعد قانوني تعريف شود
    مصطفی محمدی

بزرگ تري�ن رس�انه هاي دني�ا ب�راي ستاره س�ازي و 
س�تاره مان�دن سلبريتي هايش�ان، قواع�د و قواني�ن 
مي كنن�د.  تعري�ف  اجتماع�ي  سياس�ي-  مش�خص 
مهدي ناظمي قره باغ اس��تاد فلس��فه هنر و عضو هیئت علمي 
پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي در رابطه با پديده اي با عنوان 
سلبريتي ها و سوگیري هاي آنها كه باعث صف بندي و واكنش هاي 
مختلفي در سطح جامعه مي گردد، اظهار داشت: سلبريتي اقتضاي 
دنیاي سرمايه داري و اقتضاي نظام رسانه اي است. امروز چون تمام 
كره زمین تحت تاثیر و سیطره نظام سرمايه داري است سلبريتي 
هم امر گريزناپذيري شده است كه وجود دارد. اين استاد دانشگاه 
در ادامه با اش��اره به اينكه در تمام دنیا براي سلبريتي هايي كه 
ارزش هاي سیاس��ي، اجتماعي و اخالقي را زيرپ��ا مي گذارند از 
مجازات هايي مانند بايكوت رسانه اي اس��تفاده مي شود، افزود: 
در كش��ور ما موضوع متفاوت است. مش��كالت سیاسي داخلي 
اجازه چنین فضايي را نداده اس��ت و ما مديريت س��لبريتي ها را 
نداشته ايم. بايد به كسي كه سلبريتي شده است توضیح دهیم اين 
خطوط قرمز بايد رعايت شود و اگر رعايت نشود از میان چهره ها 
حذف خواهید شد. اين مسئله بايد در مورد افرادي كه سلبريتي 
هستند، وجود داشته باشد. وي در رابطه با لزوم مسئولیت پذير 
بودن سلبريتي ها خاطر نشان كرد: وظیفه سلبريتي ها امروز در 
جامعه ما حمايت از وحدت ملي و دردهاي عمومي كشور است 
نه اينكه در طبقه محدودي بخزند كه ثروت بیشماري دارند و با 
قدرت ارتباطاتي دارند. از اينجا نكته مهمي هم ياد مي گیريم كه 

سلبريتي  قرار نیست لزوماً بازيكن فوتبال يا ستاره سینما باشد. 
من و شما هم ممكن است يك روزي سلبريتي  شويم. به اتفاق يا 

به تصمیم رسانه ها ممكن است چنین شود. 
قره باغ افزود: به لحاظ سیاس��ي ممكن اس��ت من مخالف و شما 
موافق باش��ید. اين ايرادي ندارد و اختالف سیاسي من و شما در 
درون اين ملت مي شود اما نه من و نه شما حق نداريم به خانواده 
قربانیان جنگ كوچك ترين بي احترامي بكنیم. تا آخر عمر بايد 
احترام آنها را به هر شكلي نگه داريم چراكه آن خانواده عزيزترين 
افراد خود را در اين جنگ براي اين ملت داده است. جنگ مسئله 
دروني و جناحي نیس��ت. جنگ مسئله ملي اس��ت. كساني كه 
مخالف جنگ هستند را محترم مي شمارم و بايد داليل خود را بیان 
كنند ولي ما به هیچ وجه حق نداريم خانواده هاي اين افراد را مورد 
بي احترامي قرار دهیم. بارها شنیده ام كه افراد نادان در جامعه به 
خاطر مخالفتي كه دارند و فريبي كه خورده اند به خانواده قربانیان 

بي احترامي مي كنند و اين قابل پذيرش نیست.

نگاه منفعت گرايانه به تئاتر، نمايش هايي سطحي و كم مايه به خورد مخاطب مي دهد

سلبريتي هايي كه روح تئاتر را مي كشند
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چون روايت��ی را ش��نیديد، آن را 

بفهمید عمل كنید، نه فقط بشنويد 

و نقل كنید، زيرا راويان علم فراوان 

و عمل كنندگان آن اندكند.

در سومين همايش بين المللي تئاتر مردمي »روايت راهيان« انجام مي شود

اجراي اربعيني 20 گروه نمايشي در مرزهاي ايران و عراق

    علي موحد
س�ومين همايش بين المللي تئاتر مردمي پياده روي اربعين 
»روايت راهيان« قرار اس�ت از 28 مهر ماه تا هشتم آبان در 
دو كش�ور ايران و عراق برگزار شود؛ همايش�ي كه به همت 
دفت�ر تئاتر مردم�ي بچه هاي مس�جد حوزه هن�ري انقالب 
اسالمي و با حمايت كميته فرهنگي و آموزشي ستاد اربعين 
و انجم�ن هنره�اي نمايش�ي طرح ري�زي و اجرا مي ش�ود. 
 محم��دزاده دبی��ر هماي��ش »رواي��ت راهی��ان« در رابط��ه با 
برنامه ريزي هاي اين همايش به فارس گفت: 20 گروه نمايشي 
قرار است در سه مرز اصلي كشور يعني مرزهاي شلمچه، چزابه و 
مهران و در قالب بخش ايران همايش شركت كنند. در اين بخش 

تمامي آثار به زبان فارسي هستند. 
در بخش عراق نیز در روز اول و دوم آبان ماه در ش��هر نجف 20 
گروه نمايش��ي كار خود را آغاز مي كنند و پ��س از آن در قالب 
تیم هاي نمايش��ي در موكب  عمودهاي 18، 163، 276، 285، 

441، 444، 707، 760 و 1120 و 1400 ت��ا شش��م آبان اجرا 
خواهند داشت. 

وي با بیان اينكه طي دو س��ال گذش��ته 200 هنرمند تئاتر به 
عراق اعزام شده اند، گفت: امسال 150 هنرمند به كشور عراق 
اعزام مي ش��وند و نزديك به 300 هنرمند نیز در داخل كشور 
درگیر اجراه��اي اربعی��ن در بخش مرزهاي خروجي كش��ور 
و اس��تان هاي مختلف مي ش��وند. كوروش زارعي مدير مركز 
هنرهاي نمايش��ي حوزه هنري كه خود اي��ن روزها با نمايش 
»آفتاب از حلب طلوع مي كند« در كش��ور سوريه حضور دارد 
نیز درباره همايش »روايت راهی��ان«  مي گويد: همايش تئاتر 
مردمي اربعین گفتمان فرهنگي و اجتماع��ي در ابعاد جهاني 
است، تعداد بسیاري از مس��لمانان جهان از كشورهاي جهان 
براي برگزاري اين اجتماع عظیم مردمي در عراق و در مس��یر 

پیاده روي حضور مي يابند. 
وي مي افزايد: م��ا بايد از ظرفیت ه��ا و توانايي هاي خود همانند 
هنرهاي نمايش��ي جهت افزاي��ش تعامل هر چه بیش��تر میان 
هنرمندان مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري با زوار اين رويداد 
مهم بهره ببريم. تئاتر نیز هنر گفتمان است، چون بر پايه و اساس 
گفت وگو پیش مي رود و ش��كل مي گیرد. ما بايد از اين موقعیت 
اجتماعي مس��لمانان در ايام اربعین براي بیان مفاهیم امروزي 
بشريت و رويدادهاي پیرامون مسلمانان با توانايي هاي هنرهاي 
نمايشي استفاده كنیم. بنابراين گزارش در دو سال گذشته اين 
همايش توانسته با اجراي آثاري به زبان عربي ارتباطي خوب با 

مخاطبان عرب زبان ايجاد كند.

انتخاب مديران رسانه ملي از ميان 
تحصيلكرده هاي دانشگاه صداوسيما 

ب�ر  صداوس�يما  س�ازمان  تمرك�ز  درب�اره  اس�فندياري  ش�هاب 
جوان گراي�ي گف�ت: درص�د قاب�ل توجه�ي از مدي�ران اي�ن رس�انه از 
مي ش�وند.  انتخ�اب  صداوس�يما  دانش�گاه  تحصيلك�ردگان  مي�ان 
رئیس دانشگاه صداوس��یما در گفت وگويي با ايس��نا درباره تعداد مديراني كه از میان 
تحصیلكرده هاي دانشگاه صداوسیما انتخاب مي ش��وند، با بیان اينكه اين سؤال را بايد 
از مديران منابع س��ازماني صداوسیما پرس��ید، در اين زمینه اظهار كرد: اخیراً مي دانم 
در گزارشي كه تهیه شده است، تعداد مديران جواني كه در يكي دو سال اخیر منصوب 
شده اند، تعداد قابل توجهي بوده است و بخش قابل توجهي از آنها هم از تحصیلكرده هاي 
دانشگاه صداوس��یما بوده اند؛ مديراني كه چه در شبكه ها و چه حوزه هاي ستادي و چه 
برون مرزي و مستقل مثل خود دانشگاه منصوب ش��ده اند. خود مديران اين دانشگاه از 
فارغ التحصیالن همین دانشگاه و جوان هستند. از رئیس دانش��كده ارتباطات تا مدير 
تولید دانش��جويي، مدير كارآفريني، مدير بین الملل، معاون آموزش و پرورش، معاون 
دانشكده ارتباطات و همچنین مديران گروه ها اغلب جوان هستند. اسفندياري استفاده 
از تحصیلكرده هاي دانشگاه صداوسیما در حوزه مديريتي در اين رسانه را رويه اي دانست 
كه در يكي دو سال گذشته رخ داده است و در اين زمینه از مديران شبكه هايي چون سه، 
كودك، نهال، مستند و همچنین ش��بكه 4 نام برد كه اين رويكرد و سیاست در انتخاب 
آنها كاماًل مشهود است. او افزود: حتي اين اراده را مي توان در سطح عالي رياست سازمان 
صداوسیما مبني بر به كارگیري نیروهاي جوان در حوزه هايي مثل حراست صداوسیما، 
همچنین مركز بسیج صداوسیما و مركز طرح و برنامه ريزي ديد كه مديران اين بخش ها 
از بین متولدين دهه 50 و 60 انتخاب شده اند. بنابر اين اظهارات به نظر مي رسد رسانه ملي 

به استقبال جايگزين كردن نیروهاي جوان به جاي مديران بازنشسته رفته است.

 ريش بوعلي را برای اروپايی ها
تراشيدند! 

مجس�مه اي از ابوعل�ي س�ينا كه ب�ا ظاهری كام�اًل غربی 
در تهران س�اخته ش�ده، توس�ط مس�ئوالن ش�هري در 
دانش�گاه آتونوم�اي مادري�د در اس�پانيا رونمايي ش�د. 
مجسمه ابوعلي سینا با حضور  احمد مسجدجامعي عضو شوراي 
شهر تهران، برزين ضرغامي رئیس سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران و رايزن فرهنگي ايران در اس��پانیا در دانشگاه آتونوماي 
مادريد رونمايي شد. در تصاويري كه از مراسم رونمايي تنديس 
اين حكیم و فیلسوف مشايي شهیر و بزرگ ايراني منتشر شده 
برخالف تصوير پذيرفته شده و رسمي ابوعلي سینا، اثري از ريش 
و سیبیل در صورت اين دانشمند مسلمان ديده نمي شود و بیش 
از آنكه الهام گرفته از عكس معروف ابوعلي سینا باشد شبیه چهره 
بن كینگزلي)بازيگر غربي كه نقش ابوعلي سینا را در فیلمي با 

عنوان »پزشك« بازي كرده( مي باشد! 
نكته قابل تأمل اينكه اين تنديس با همكاري سازمان زيباسازي تهران 
ساخته شده است. در حالي كه اصلي ترين و نزديك ترين تصوير از 
چهره ابوعلي سینا با طرحي از استاد »ابوالحسن صديقي«كه با سیاه 
قلم كشیده ش��ده به عنوان چهره  تثبیت شده از ابن سینا، پزشك و 
دانشمند ايراني، توسط هیئت مؤسسان انجمن آثار ملي به تصويب 
رسیده وي با ظاهري اسالمي همراه با ريش و سبیل طراحي شده 
است. ابوعلي سینا حكیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ايراني 
در جهان غ��رب به ن��ام)Avicenna( و با لقب »امیر پزش��كان« 
شناخته شده است. اين حكیم بزرگ كه بعدها مؤثرترين چهره در 
علم و فلسفه جهان اسالمي شد و القابي مانند شیخ الرئیس، حجه 
الحق و شرف الملك به او دادند، از آغاز كودكي استعداد و شايستگي 

عجیبي در فرا گرفتن علوم مختلف داشت.  
...........................................................................................................

 موضوع كشف احتكار بزرگ 
در شبكه مستند

جديدترين قس�مت از برنام�ه تلويزيون�ي »۳۶0 درجه« 
ب�ه موض�وع احت�كار خانگ�ي و آش�فتگي هاي ناش�ي از 
اي�ن موض�وع در ب�ازار كااله�اي اساس�ي مي پ�ردازد. 
تب و تاب نوسانات ارز كه كمي فروكش كرد، بازارها و فروشگاه هاي 
زنجیره اي هم آرام شدند. بسیاري از صاحبان صنايع و دالل هاي 
كاالهايي مثل دستمال كاغذي، پوشك، روغن، رب و... ادعا مي كنند 
در اين يكي دو ماه با سوار شدن بر موج ترس مردم توانسته اند اندازه 
فروش حداقل نیم سالشان را در اين مدت كوتاه تجربه كنند. مردم 
نگران آينده شدند و بخش��ي از آنها سراغ احتكار خانگي كاالهاي 
اساسي رفتند. اين قسمت از برنامه »360 درجه« با بررسي معضل 
احتكار خانگي به اثرات منفي ناشي از آن مي پردازد و در گفت وگو 
با كارشناسان اين حوزه، راه هاي پیشگیري و حتي جبران خسارات 
را بیان مي كند. »360 درجه« مجموعه مس��تندهاي اجتماعي، 
فرهنگي و سیاسي است كه با توجه به اتفاقات و سوژه هاي مهم هر 
هفته با تهیه كنندگي و كارگرداني محمدهادي نعمت اللهي ساعت 

21:30 جمعه ها از شبكه مستند سیما پخش مي شود.
...........................................................................................................

راديو اربعين آغاز به كار كرد
با حضور معاون صداي رس�انه ملي، جمع�ي از مديران اين 
سازمان و مسئوالن كشوري راديو اربعين كار خود را آغاز كرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، راديو اربعین كه چند سالي 
است همزمان با اربعین حسیني آغاز به كار مي كند، امسال نیز با 
حضور حجت االسالم و المسلمین قاضي عسكر نماينده ولي فقیه 
در امور حج و زيارت، حمیدرضا شاه آبادي معاون صداي رسانه 
ملي و ساير مديران رسانه ملي در ساختمان شهداي راديو افتتاح 
شد، سپس اولین ارتباط زنده با كربالي معلي و صحن و سراي 
حرم امام حسین)ع( از استوديو راديوی اربعین برقرار شد. در اين 
مراسم همچنین، پیام آيت اهلل نوري همداني درباره فضیلت و 

اهمیت زيارت حضرت سیدالشهدا)ع( پخش شد.

    دیده بان    مصطفی  شاه کرمی

    احمد محمدتبريزي
كاسبي و سركيسه كردن مخاطب از دنياي هنر هر روز ابعاد 
تازه اي پيدا مي كند و توليدكنندگان آثار هنري شگردهاي 
تازه اي براي رس�يدن به پول بيش�تر كش�ف مي كنند. 
در میان گونه هاي هنري، تئاتر كشور اين روزها وضعیت عجیب 
و غريبي را پش��ت س��ر مي گذارد. پس از هجوم سلبريتي هاي 
س��ینمايي و تلويزيوني بر صحن��ه تئاتر و افزاي��ش قارچ گونه 
تماشاخانه هاي خصوصي كه نازل شدن سطح كیفي نمايش ها 
را به دنبال داشت، حاال تهیه كنندگان و كارگردانان آثار نمايشي 
راه هاي تازه ديگري را براي فروش بیش��تر پیدا مي كنند. زمان 
كوتاهي است كه به روي صحنه بردن تئاتر- نمايش ها يا تئاترهاي 
موزيكال به نیت جذب مخاطب عام و فروش بیشتر رونق زيادي 
گرفته است. تهیه كنندگان اين نمايش ها به بهانه اينكه تماشاگر 
هم كنسرت مي بیند و هم نمايش، بلیت هاي 200 هزار توماني 
براي فروش مي گذارند و نمايش هايي كم مايه كه به زور ساز و 
آواز قصد جذاب ش��دن دارند را به روي صحنه مي برند. در اين 
میان اداره كل هنرهاي نمايشي نظاره گر صرف اين اوضاع است و 

راهكار و راه چاره اي براي بهبود اوضاع پیدا نمي كند. 
شور شدن آش تجاري كردن تئاتر به حدي شده كه با آوردن 
يك خواننده، چند سلبريتي و يك گروه كر و نوازنده به راحتي 
آثاري به ن��ام تئاتر موزي��كال را با بلیت هاي گ��زاف به خورد 
مخاطب مي دهند. زماني هم كه نس��بت ب��ه قیمت بلیت ها 
اعتراض مي ش��ود چنین مي گوين��د كه قیم��ت بلیت تئاتر 
موزيكال در همه جاي دنیا گران است و هر كسي كه توانايي 
خريد ندارد، نیايد. اش��كان خطیبي كه قرار است در نمايش 
»بینوايان« به عنوان خواننده و بازيگر هنرنمايي كند با عنوان 
اينكه »بینوايان«  يك پروژه عظیم اس��ت و براي بلیت هايش 
نمي توان كاري كرد، به راحتي از زير بار سؤال درباره قیمت هاي 

باالي اين نمايش شانه خالي مي كند. 
تئاتر هم��واره به عنوان هن��ري خاص مطرح بوده اس��ت كه 
مخاطباني فرهیخت��ه دارد و خال��ي كردن آن از انديش��ه و 
مال اندوزي صرف و كاسبي كردن از آن بزرگ ترين آسیب به 
اين هنر شريف است كه باعث رشد ابتذال و عامه گرايي در تئاتر 
مي شود. اكبر زنجانپور از پیشكسوتان تئاتر كه سال ها خاك 
صحنه خورده و آثار زيادي را روي صحنه برده، درباره وضعیت 
آشفته تئاتر و تجاري ش��دن نمايش ها مي گويد: »وضع تئاتر 
امروز خوب نیست، البته االن يك مدلي شده كه يك چیزهايي 
به اسم تئاتر روي صحنه مي آيد اما تهي از معناي تئاتر است. 
ممكن است ظاهرش هم خیلي جذاب باشد، منتها خاصیت و 
وظیفه تئاتر اين است كه ذات بشر را پیگیري كند؛ بايد پیگیري 

كند كه ذات بشر در برهه هاي مختلف چطور به مسائل مختلف 
عكس العمل نشان مي دهد. االن تنها چیزي كه در تئاتر نیست، 
انسان و ذات انسان است! همه بیشتر به فكر اين افتاده اند كه 
چطور مي توان پول درآورد، البته من مقصر را بچه هاي تئاتر 
نمي دانم، بچه هاي تئاتر زحمتش��ان را مي كش��ند و مسائل 

ديگري مسبب اين وضع هستند.« 
حربه برخي تولیدكنندگان تئاتر براي به دس��ت آوردن سود 
بیش��تر فراتر از به روي صحنه بردن كنسرت- نمايش و تئاتر 
موزيكال شده است. تماش��اخانه ايرانش��هر كه اين روزها به 
خاطر مشغله هاي حسین پارسايي براي به روي صحنه بردن 
»بینوايان«  مديريتش مشخص نیست، به محلي براي آزمون و 

خطاي هنرجويان يكي از سلبريتي ها تبديل شده است. 
اين روزها در ايرانشهر نمايشي با نام »تئاتر« روي صحنه مي رود 
كه در حد يك اثر تجرب��ي و كارگاهي براي هنرجويان تازه كار 
است و بیشتر سعي در تبلیغ يك مؤسسه بازيگري دارد. بايد 
از مديريت تماشاخانه ايرانشهر اين سؤال را پرسید كه اگر نام 
صابر ابر، الهام كردا و پانته آ پناهي ها در بروشورهاي اين نمايش 
نمي آمد آيا باز هم امكانات را براي اين نمايش درنظر مي گرفتند 
و از آن حماي��ت مي كردند؟ و اينكه حماي��ت مديران فقط به 
چهره هاي سرشناس خالصه مي شود يا جوانان گمنام بااستعداد 
و بادغدغه هم از اين چتر حمايتي برخوردار خواهند شد؟ بعید 
به نظر مي رسد اگر يك شخص ناشناس كارگاه بازيگري داشته 
باش��د بتواند حتي براي چند شب در سالن س��مندريان اجرا 
داشته باشد. تجارت با نام چهره ها در حال تبديل شدن به يك 
عرف در تئاتر است كه تهي ش��دن آثار از محتوا و دغدغه را به 
دنبال دارد. اين هنر شريف كه امثال رادي و سمندريان برايش 
زحمت هايش زيادي كشیدند و بازيگران بزرگي مثل انتظامي 
و نصیريان و شكیبايي روي صحنه اش خاك خورده اند حاال به 
محلي براي تجارت، درآمدزايي و كاس��بي تبديل شده است. 

كاسبان هنر در اين میان بیشترين سهم را دارند.

بازي ه��اي رايان��ه اي تأثي��ر 
زيادي در شكل گيري شخصيت 
آينده سازان كشور دارد. اين در 
حالي است كه امروزه اين بازي ها 
عالوه بر ابزار درآمدي به دستگاه 
ضدفرهنگي تبديل ش��ده است


