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    خبر

    مصطفي شاه كرمي
در چن�د روز اخير»ج�وان« درب�اره جوالن 
سلبريتي و رشد تئاترهايي كه بخش عمده اي 
از مردم توان خريد بليت آن را ندارند هشدار 
داده ب�ود. دي�روز س�يدعباس صالحي وزير 
فرهنگ و ارش�اد اس�امي نيز در اين باره در 
توئيتر نوش�ت: »تئاتر الكچ�ري تير خاص 
به اي�ن هن�ر مردم�ي اس�ت. اداره هنرهاي 
نمايش�ي حري�م صحن�ه را از آن مصوني�ت 
ده�د.« اي�ن مس�ئله از جمل�ه محوره�اي 
گفت وگ�وي ما با ش�كرخدا گ�ودرزي، يكي 
از چهره ه�اي ش�ناخته ش�ده تئاتر اس�ت. 
آقاي گ�ودرزي، برخي تئات�ر را هنري 
براي مخاطبان خ�اص و ويژه مي دانند 
و برخي ديگر تئاتر را هنري عامه پسند 
و براي مخاطب عام تعري�ف مي كنند. 
پيش از ورود ب�ه چالش اصلي بحثمان، 
مايلم بدانم تعريف ش�ما از تئاتر بر چه 
انگاره اي استوار اس�ت، تئاتر را هنري 
عام�ه پس�ند مي دانيد يا هن�ري براي 

مخاطب خاص؟
تئاتر در اصل يك هنري است كه همه اقشار جامعه 
را در بر مي گیرد؛ تعريف آن بستگي به ژانر و كارها 
دارد، يعني ما اگر از گذشته دور مثل يونان باستان 
به تئاتر نگاه كنیم مي بینی��م زماني كه تئاترهاي 
جدي اجرا مي شد، نقیض آن نمايش ها و تئاترها 
يعني شكل مضحك آنها هم البه الي آن نمايش ها 
اجرا مي ش��دند. علت آن هم اين بوده كه چون از 
صبح تا عصر به تماش��اي تئاترهاي جدي سرگرم 
بوده اند و به بهترين آثار جايزه هم داده مي ش��ده، 
در اثن��اي آن نمايش هاي ج��دي، برنامه هاي به 
اصطالح كمیك هم برگزار مي شد، مثاًل در جايي 
تراژدي و در جاي ديگر ت��راژدي مدرن، ملودرام، 
كمدي، مضحكه، تئاتر بلوار و امثال اينها هستند اما 
همه اينها بستگي دارند به اينكه ما در چشم انداز و 
برنامه ريزي هايمان نگاه مان نسبت به اينها چگونه 
اس��ت؟ كدام بر ديگري ارجحیت دارد و به عنوان 
اساس و بنیاد در نظر گرفته مي شود و برخي ديگر 

هم در كنار خط و جريان اصلي حضور دارند. 
يك�ي از مباحث�ي كه اي�ن روزه�ا در 
مورد آن صحبت هاي متفاوتي شنيده 
مي ش�ود موضوع تئاتره�اي الكچري 
و بليت  ه�اي گران قيم�ت 250ه�زار 
توماني است. ش�ما اين مسئله را براي 
تئاتر آس�يب زا و جلوگي�ري كننده از 
پيش�رفتش مي دانيد يا اينك�ه نه، اين 

جور نمايش ه�ا هم بايد وجود داش�ته 
باشد؟ تكليف مخاطب چه مي شود؟

واقعی��ت اين اس��ت ك��ه ب��راي مردم تماش��اي 
نمايش هايي با بلیت 200 هزار توماني غیر ممكن 
اس��ت چه اينكه ش��رايط اقتصادي اجازه خريد 
بلیت هاي الكچري و گران قیم��ت را نمي دهد و 
اين يك واقعیت است. من چند روز پیش داشتم 
يك مطلبي را مي خواندم كه نويسنده اش نوشته 
بود: »قباًل چقدر خوب بود چ��ون در طول هفته 
مي توانس��تم يك روز را ب��راي تماش��اي تئاتر و 
نمايش)با ش��رايط تخفیف يا بلیت ارزان قیمت 
و...( به همراه خانواده ام اختصاص بدهم اما امروز 
ديگر ممكن نیست! خب، اين يك مسئله اي بود 
كه متأس��فانه در حال حاضر كمرنگ شده است 
اما بحث من چیز ديگري اس��ت، مثاًل اگر كس��ي 
بخواهد يك تئاتر ب��ا بلیت 200 ه��زار توماني را 
همراه ب��ا خانواده اش)پنج نف��ره( ببیند بايد يك 
میلیون تومان فقط هزينه بلیت تئاتر بدهد. طبعاً 
اين خانواده يك وعده غذايي هم بايد بخورند و در 
كنار اين هزينه جابه جايي و... هم هس��ت، خب با 
يك حساب سرانگشتي تماش��اي يك تئاتر براي 
اين خان��واده چیزي حدود2 میلی��ون تومان آب 
مي خورد! اين مي شود يك كار لوكس و الكچري نه 
فرهنگي! كسي نمي گويد تئاتر لوكس نباشد اما اين 
تئاتر لوكس)با توجه به میزان سالن ها، مخاطبان 
و متقاضیان( كجا و چگونه بايد باشد؟ آيا اين كار 
لوكس بايد بیايد و جاي اثري را كه به ريشه هاي 

فرهنگي ما توجه ويژه دارد بگیرد؟! 
به نظرم اين يك بحثي اس��ت كه از جايي ش��روع 
شده است و من گمان مي كنم برخي گرايش های 
رس��انه اي در ش��كل گیري اين اتف��اق بي تقصیر 
نیستند! ش��ما ببینید همین كس��ي كه دارد يك 
كار لوكس و الكچري انجام مي دهد مورد توجه و 

حمايت چه جرياني بوده؟ 
درست مي فرماييد. 

به نظر من در اين وا اسفا كساني دارند حرف مي زنند 
كه خودش��ان باني اين اتفاق بوده اند؛ كساني كه فكر 

مي كردند بايد ذائقه مخاطب را به يك شكلي و عنواني 
عوض بكنند! االن با يك شرايطي مواجه شده اند كه 
نمي دانند بايد با آن چه كار بكنند و تعريفش كنند! 
اين روحیه اشرافي گري الكي در خیلي جاهاي ديگر 
هم قابل رؤيت است. پول هاي بادآورده است. اشرافیت 
در جامعه ما ريشه اش كنده نشده و متأسفانه در حال 
رشد هس��تند. البته اين چیزي كه من دارم مي بینم 
بیش از آنكه اشرافي باشد، حركتي تزئیني و لوكس 

است ادا درآوردن است. 
در ش�كل گيري اين بحثي ك�ه به آن 
اش�اره كرديد س�هم غفلت را بيشتر 
مي دانيد يا تقصي�ر و تجاهل افرادي 
كه با سوگيري هايشان اين وضعيت را 

ايجاد و تقويت كرده اند؟
در مورد ش��كل گیري يك چنین موضوعي من هر 
دو مؤلفه غفلت و تقصیر را به صورت توأمان و با هم 
دخیل مي دانم، چون اين اتفاق قدم به قدم ش��كل 
گرفته است. همان كساني كه با بي خیالي و باري به 
هر جهت بودن شان فاجعه كنوني را رقم زدند متحیر 
مي مانند و مي گويند كه قرار نبود اينجور بشود! ما 
اشرافي گري، پنت هاوس، ماشین و ساختمان هاي 
آنچناني نمي خواستیم! ما قرار نبود مديري را تربیت 
كنیم كه آن مدير بعداً با خرج كردن از جیب مردم 
به اوضاع آنچناني برس��د! ما فك��ر نمي كرديم كه 
روزگاري بیايد كه دوتابعیتي بودن هم پُز بش��ود! 
اين غفلت باعث استحاله مي شود چون شاخك هاي 
حسي ات آرام آرام حساس��یتش را از دست داده و 
ديگر نس��بت به برخي موضوعات واكنش نش��ان 

نمي دهند! زنگ خطر نمي زنند!
عده اي ورود سلبريتي ها و دستمزدهاي 
نجوم�ي را يك�ي از داليل اصل�ي اين 
اوضاع مي دانند، نظر شما در اين مورد 

چيست؟
به نظر م��ن اينها فیك)بدلي( هم نیس��تند! اينها 

حرفه اي بخِش خودشان هستند. 
البته منظورم در تئاتر است نه سينما. 

كساني كه در مسیر تئاتر زحمت كشیده اند و رشد 
كرده اند، جايشان مشخص است. بحث الكچري 
بودن يا اداي الكچري را درآوردن اين يك بحثي 
است كه ريشه در گذشته دارد. كسي كه به طور 
مثال فالن مارك سیگار را مصرف مي كند يا اينكه 
در فالن طبقه آن برج مع��روف غذا مي خورد به 
تدريج در بین برخي افراد وجود داش��ته و حاال 
به تدريج و آرام آرام آمده و به درون تئاتر رخنه و 
نفوذ كرده است. كسي كه بستني طال مي خورده 
است يا كسي كه ورودي برج سفید را داشته و... 
خب معلوم اس��ت كه نگاه اين افراد به تئاتر يك 
نگاه ديگري است، اين فرد حاال آمده در تئاتري با 

بلیت 200 هزار توماني نشسته است. 
در اين مورد براي دستمزد سلبريتي ها 

نقش و سهمي قائل هستيد يا خير؟
اين بستگي به ش��رايط و موقعیت دارد اما من 
ورود پول ناس��الم به تئاتر را بیش��تر از هر چیز 
ديگري در مورد اوضاع كنوني مؤثرتر مي دانم! 
پول ناس��الم آمده و اتفاقي را رق��م زده كه اين 
اتفاق باعث به هم خوردن بسیاري از مناسبات 
جامعه شده اس��ت. اگر پول ناسالم نباشد- من 
ش��نیدم- فالن بازيگر نمي تواند ي��ك میلیارد 
تومان دستمزد بگیرد! به نظرم اينها بايد بروند 
جاهاي ديگر! بروند درگوشه كنارها باشند نه در 

متن تئاتر و سالن هاي نمايش!

 بررسي داليل ظهور دستمزدها و نمايش هاي الكچري در تئاتر 
در گفت  وگو با شكرخدا گودرزي

مناسباتِسالمتئاتررابرهمزدهاند

توصيه 20سال پيش رهبر انقاب به مطالعه »مهاجران« 

انتشار كتاب پرفروش »هاوارد فاست« با ترجمه فريدون مجلسي
   نويد پارسا

»مهاجران« رمان نويسنده امريكايي، هاوارد فاست در شمار 
پر فروش ترين كتاب هاي امريكا قرار دارد و از پرطرفدارترين 
آثار اين نويسنده معاصر امريكايي به شمار مي رود؛ اثري كه 
رهبر معظم انق�اب نيز خوان�دن آن را توصي�ه كرده اند. 
هاوارد فاست در ايران نامي آش��نا براي عالقه مندان به داستان 
جهان اس��ت. رمان هاي مش��هوري همچون »اس��پارتاكوس«، 
ناپذير«، »نس��ل دوم«، »ش��هروند ت��ام پی��ن« و  »شكس��ت 
مرز« بارها م��ورد توجه مترجمان ايران��ي قرار گرفته  »آخرين 
و در نش��رهاي متعدد به چاپ رسیده اس��ت. در اين میان رمان 
امريكايي نیز مورد توج��ه رهبر معظم انقالب ق��رار گرفت و در 
جلسه پرسش و پاسخ با مديران و سردبیران نشريات دانشجويي 
در سال 13۷۷، در بخشي از سخنانشان، به اين رمان و نويسنده 
آن اشاره و خواندن آن را توصیه كردند. مهاجران رماني است كه به 
مشكالت و زيروبم هاي زندگي دان الوِت، فرزند يك خانواده فقیر 
ايتالیايي مي پردازد كه والدينش در آخرين دهه قرن نوزدهم به 
امريكا مهاجرت كردند. فاست در اين داستان تصويري روشن از 
دو واقعه بزرگ تاريخي، يعني زلزله و آتش سوزي مهیب 1906 
سان فرانسیسكو و بحران بزرگ اقتصادي 30- 1929 امريكا ارائه 

مي دهد كه در جهان آن روزگار تأثیري ژرف گذاشت. 
 مترجم در ابتداي كتاب درباره هاوارد فاس��ت مي نويسد: هاوارد 
فاست بي گمان يكي از بهترين، پیشروترين و پربارترين نويسندگان 
معاصر امريكا و جهان بود. فاس��ت مردي خودس��اخته و انساني 
وارسته و مبارز و شیفته آزادي و حق و عدالت بود. او از میان توده 

مردم برخاسته و با دردها و نیازها و آرمان هايشان آشنا بود. سرشت 
و سیرتي انساني داشت كه بازتاب آن در همه آثارش ديده مي شود. 
فاست در س��ال 1914 در نیويورك به دنیا آمد و در نوجواني به 
نويسندگي پرداخت. بیشتر داستان هايش در زمینه هاي تاريخي 
و به ويژه درباره تاريخ امريكا و انقالب آن كشور است و در نگارش 
زندگینامه هاي داس��تاني برمبناي واقعیت هاي تاريخي بس��یار 
زبردست بود. فاست نخستین رمان تاريخي اش را به نام دو دّره، در 
آستانه 20 سالگي در سال 1934 منتشر كرد و در مارس 2003 

)اسفند 1381( در آستانه 90سالگي درگذشت. 
افكار و احساسات آرمان گرايانه فاست او را در سال 1943میالدي 
به عضويت در حزب كمونیس��ت امريكا س��وق داد. وی در اوايل 
دهه 1950 به اتهام فعالیت ه��اي ضدامريكايي، قرباني هیاهوي 
فاشیستي مك كارتیسم شد و او را دس��تگیر و محاكمه و زنداني 
كردند. او در س��ال 1956 با س��رخوردگي از عملكرد رژيم هاي 

كمونیستي از حزب كمونیست امريكا كناره گرفت. 

گير افتادن دوباره برنامه هاي تلويزيوني در تله عجله 

»فرمول يك« با سرعت غيرمجاز چپ كرد
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اين سخن كه مى گويیم، ما همه از 

آِن خدايیم، اقراری است به بندگى 

و اينك��ه مى گويیم »بازگش��ت ما 

به سوی اوس��ت« اعترافى است به 

نابودی خويش.

انتقاد استاد دانشگاه از برنامه هاي كودك تلويزيون 

برنامه هاي كودك با متخصصان حوزه كودك بي ارتباط است

دكتر سيما فردوسي، استاد روانشناس�ي دانشگاه فردوسي 
با انتق�اد از برنامه هاي ك�ودك تلويزيون، ايراد اي�ن برنامه ها 
را ع�دم اس�تفاده از متخصصان ح�وزه كودك عن�وان كرد. 
دكتر فردوسي كه سابقه حضور در برنامه هاي تلويزيوني به عنوان 
كارشناس روانشناس��ي را نیز دارد، در گفت و گو با »تسنیم«، به 
نقد برنامه هاي كودك تلويزيون پرداخته و مي گويد: بايد كساني 
كه برنامه سازان كودك هستند دوره هاي آموزشي رشد، تحول و 
روانشناس��ي كودك را در قالب برنامه هاي درسي كه دانشجويان 
مي گذرانند، فرا بگیرند و بعد سراغ س��اخت برنامه ها بروند. واقعاً 
مشكل برنامه هاي كودك تلويزيون عدم استفاده از متخصصان اين 
رشته است كه هیچ گونه تعامل و ارتباطي با اساتید و پژوهشگران و 
محققان حوزه هاي روانشناختي، جامعه شناسي و مذهبي و ديني 
ندارند. وي مي گويد: نیازمند آن هس��تیم ك��ه ارتباط تلويزيون با 
دانشگاه ها تنگاتنگ باشد و از اس��اتید اين حوزه ها استفاده شود. 
كس��اني كه در اين رش��ته تخصص دارند بیايند آن انديش��ه ها و 

مباحث ارزشمند را در قالب فهم كودك ارائه بدهند و كار را مطابق 
با رش��د كودك جلو ببرند. وقتي اين متخصصان و انديش��ه ورزان 
به اين میدان بیايند حتماً اين رش��د با تربیت ديني توأم با تعقل و 
جامعه نگري همراه مي شود. اين استاد دانشگاه، درباره برنامه هاي 
آموزشي تلويزيون براي گروه سني كودك، تصريح مي كند: برنامه  
آموزش��ي براي كودكان الزم و ضروري اس��ت، البته قرار نیس��ت 
برنامه هاي آموزشي به صورت كالس هاي آموزشي مطرح شوند. اين 
بسته آموزشي مي تواند در قالب سرودها، نمايشنامه ها و قالب هاي 
هنري عرضه شوند و كودكان از تعالیم آن بهره ببرند. برنامه سازان 
و دست اندركاران حوزه كودك ما مي توانند پايشان را فراتر بگذارند 
و حتي مجله هاي تصويري ويژه كودك طراحي كنند و اين نكات 

آموزشي را در آن قالب ها قرار بدهند. 
دكتر فردوس��ي با انتقاد از بي توجهي تلويزيون به آموزش والدين 
درباره تربیت كودك، مي گويد: الزم اس��ت ب��راي پدرها و مادرها 
برنامه هاي ويژه تربیت كودك ساخته ش��ود و زماني براي پخش 
اختصاص دهند كه پدرها و مادرها هر دو فرصت ديدن اين برنامه ها 
را داشته باشند چراكه برنامه هايي را در طول روز مادرها مي توانند 
ببینند ولي پدرها درگی��ر امرار معاش و روزمره هس��تند و از اين 
مباحث مفید علمي بي بهره هستند. متأس��فانه شب ها كه پدرها 
هم مي توانند استفاده كنند از برنامه هاي آموزشي خبري نیست. 
به نظرمن اين برنامه ها را بايد عصر و ش��ب بگذارند كه والدين به 
خصوص پدرها ببینند زيرا االن به مراتب با وجود مشكالت بیشتر 
اقتصادي و معیشتي حضورشان بسیار كمرنگ است، با اين اوصاف 

توجه تلويزيون به آموزش والدين كم است.

معاون گردشگري كشور مشخص شد 
ول�ي تيموري ب�ا حكم رئيس س�ازمان مي�راِث فرهنگ�ي، صنايع دس�تي و 

گردشگري، معاون گردشگري شد. 
بعد از چند ماه از رفتن محمد محب خدايي، معاون پیشین گردشگري، حكم معاون 
جديد صادر ش��د. تیموري كه پیش از اين مديركل نظارت و ارزيابي گردشگري بود 
اوايل امسال با حكم محمد محب خدايي سرپرست معاونت سرمايه گذاري اين سازمان 
به مديريت اداره كل مناطق نمونه و زيرساخت هاي گردشگري منصوب شد. پیش تر 
و در زمان جابه جايي محب خدايي از معاونت گردشگري به معاونت سرمايه گذاري، 
انتصاب تیموري به عنوان معاون گردشگري شايع شد كه روابط عمومي اين سازمان 
آن را تكذيب كرد. مونسان پس از كناره گیري محب خدايي از معاونت گردشگري، 
محمد خیاطیان را كه معاونت توس��عه مديريت س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري را نیز به عهده داشت به سرپرستي معاونت گردشگري منصوب 
كرد. در كمتر از يك ماه گذشته كه كرسي معاونت گردشگري خالي بود، گزينه هاي 
متعددي به ويژه از س��وي بخش خصوصي براي پست معاونت گردشگري پیشنهاد 
شد كه سرانجام قرعه به نام ولي تیموري، عضوي از بدنه دستگاه اداري گردشگري 
افتاد. رئیس سازمان میراث فرهنگي در حكم انتصاب تیموري، از وي مواردي مانند 
سیاستگذاري علمي جهت فعال سازي تمام ظرفیت هاي ملي توسعه بازار گردشگري 
در بعد داخلي و بین المللي با نگاه آينده نگرانه، تعیین كشورهاي هدف گردشگري 
و ارائه برنامه براي جذب گردش��گران، واگذاري تصدي گري هاي حوزه گردشگري 
به بخش غیردولتي، به كارگیري سیس��تم هاي نوين آماري و تقويت س��امانه هاي 
گردشگري الكترونیك، تهیه اطلس رويدادهاي گردش��گري استان ها، تهیه برنامه 
مدون و هدفمند براي آموزش، معرفي حداكثري پورتال جامع گردشگري و توجه به 
تبلیغات فضاي مجازي و تدوين استانداردهاي بومگردي و تأسیسات گردشگري و 

ارتقاي استانداردهاي هتلداري را خواستار شده است. 

 جمعي از نويسندگان و شاعران 
با رهبر معظم انقاب اسامي ديدار كردند

 آقا گفتند داستان بايد 
حكايت واقعيت هاي افتخارآميز باشد

مدي�ر مدرس�ه رم�ان شهرس�تان ادب درب�اره دي�دار 
جمع�ي از نويس�ندگان و ش�اعران كش�ورمان ب�ا رهب�ر 
معظم انق�اب اس�امي گف�ت: معظم له جم�ات دقيقي 
در باب داستان نويس�ي بي�ان كردن�د، از آن جمله اينكه 
داس�تان باي�د حكاي�ت واقعيت ه�اي افتخارآميز باش�د 
و نباي�د موج�ب افس�ردگي و دل مردگي مخاطب ش�ود. 
به گزارش »جوان« به نقل از فارس، اين افراد كه اغلب مرتبط با 
حوزه هنري يا شهرستان ادب و از چهره هاي شناخته شده حوزه 

ادبیات هستند پنج شنبه شب با رهبر انقالب ديدار كردند. 
علي اصغر عزتي پاك، مدير مدرس��ه رمان شهرس��تان ادب با 
توصیف اين ديدار به نقل جمالتي از ايش��ان پرداخت و گفت: 
حضرت آيت اهلل خامنه اي بیان داشتند: »حضور شما در اينجا 
نشان مي دهد كه اتفاق بزرگي در كشور در حال روي دادن است. 
ما اين محصول قیمتي و مطلوب )جمع نويسندگان( را داريم. 
ما به جلو حركت مي كنیم. من اگر بخواهم درباره رمان مطلوب 
انسان ايراني و جمهوري اسالمي حرف بزنم، همین چیزهايي 
را كه شما گفتید، مي گويم. حقايق جمهوري اسالمي را نشان 
بدهید، تاريخ هست، امام هست، مجاهدت ها هستند، توفیقات 
بزرگ هستند و البته گاهي تلخي هايي هم هست كه بايد گفته 
شود. همه اينها بايد در كنار هم گفته شود. نبايست فقط تلخي و 
يأس و سیاهي در رمان ها باشد. اين سخناني كه اين جمع گفت، 
من هم اگر بخواهم بگويم همین ها را خواهم گفت. با وجود همه 
نگراني ها كه منشأ آن درست است، ترديدي در اين نیست كه 
اتفاقات خوبي دارد مي افتد. شما رمان نويس هستید و مشكالت 
را فهمیده ايد )اش��اره داشتند به سخنان نويس��ندگان(. حاال 
تصمیم گرفتید برخالف آن تاريك انديشي ها و سیاهي ها عمل 
كنید. اين مهم است. آن را دنبال كنید. حسرت خوردن درباره 
كار ديگران و كارهايي كه نوش��ته اند و حرف زدن درباره آنها، 
كار را پیش نمي برد. بهتر است به كار خودتان بپردازيد. اينكه 

مي خواهید كار كنید يعني اتفاقاتي در راه است.«
ايشان در بخش ديگري از بیاناتشان فرمودند: »رمان بسیار 
مهم اس��ت و اين قالب آن قدر اهمیت دارد كه حتي برخي 
اهالي ادبیات هم ب��ه آن توجه ندارند. چه اب��زاري بهتر از 
داستان براي ش��ناخت يك ملت وجود دارد؟ ابزاري بهتر 
از داس��تان س��راغ نداريم اما توجه كنید كه رمان عالوه بر 
اينكه بايد قصه خوبي بگويد، بايد خوب هم قصه بگويد. از 
اين رو به ابزار توجه كنید. چگونه گفتن مهم اس��ت، خوب 
قصه بگويید. رمان تصويرگر واقعیاتي است كه با هیچ زباني 
نمي توان بیان كرد، منتها در درجه اول بايد جاذبه داش��ته 
باشد. درباره چگونه گفتن تأمل كنید و به فن داستان نويسي 

توجه داشته باشید.«
ايش��ان با گاليه از برخي آثار ك��ه در آنها هیچ نقطه روش��ني 
نیس��ت، فرمودند: »اين موضوع پس��نديده اي نیست. داستان 
بايد حكايت واقعیت هاي افتخارآمیز باشد. تلخي هست، ولي 
داستان نبايد موجب افسردگي و دل مردگي بشود. شما بايد اين 
خأل را پر كنید. نقاط قوت كار شما اين است كه فهمیده ايد بايد 
حقايق موجود در جمهوري اسالمي را در قالب داستان بیاوريد. 

الحمدهلل مشغولید و امیدوارم روز به روز پیش برويد.«
به گفته عزتي پاك، رهبر انقالب همچنین به اهمیت نش��ر نیز 
اش��ارات مهمي داش��تند و فرمودند: كاري كه مجمع ناشران 
انقالب اس��المي انجام مي دهد، كار بس��یار ارزشمندي است. 

امیدوارم با بهترين وجه دنبال شود.

نويد پارسا     دريچه 

معاون استان هاي صداوسيما:
در زمان معاونت سيما از بهرام شفيع 

تجليل كردم
در زم�ان معاون�ت س�يما از او و تن�ي چن�د از مجري�ان 
پيشكس�وت از مرحوم ش�فيع تجلي�ل ك�ردم، می گفت 
اين اق�دام خس�تگی س�ال ها كار را از تنش بي�رون كرد. 
علي دارابي، معاون استان هاي صداوس��یما با بیان اين مطلب 
درباره مرحوم بهرا م شفیع در صفحه اينستاگرام خود نوشت: 
»ش��فیع با كارنامه 40 س��ال خدمت صادقانه همراه بااخالق 
وادب درصداوس��یما وحوزه ورزش ازمیان ما رفت. همیش��ه 
لبخند داش��ت ومهربانى وفروتن��ى او ب��زرگ وكوچك نمى 
ش��ناخت. درزمان معاونت س��یما ازاو و تن��ي چندازمجريان 
پیشكسوت تجلیل كردم، مى گفت اين اقدام خستگى سال ها 
كارراازتنش بیرون كرد. درافطاری ماه مبارك رمضان امس��ال 
همديگرراديديم. شفیع امسال تابستان میهمان ويژه جشنواره 
تولیدات مراكزصداوسیما در شهركرد هم بود، خدايش بیامرزد 
و با امیرالمومنین على)ع( محش��ورفرمايد. به همسرارجمند 

وپسرنازنینش وسايربستگان تسلیت مي گويم.«

    تلويزيون 

   محمدصادق عابديني
زير س�ؤال رفت�ن ادعاهاي مهم�ان برنام�ه تلويزيوني 
»فرم�ول ي�ك«، ب�ار ديگ�ر نش�ان داد برنامه ه�اي 
اجتماع�ي تلويزيون ك�ه تح�ت تأثير فض�اي مجازي 
حرك�ت مي كنن�د ت�ا چه ح�د آس�يب پذير هس�تند. 
هفته گذش��ته، برنامه »فرمول يك« كه از شبكه اول سیما 
پخش مي شود، میزبان پدر و پسري بود كه به دلیل درگیري 
فرزند خانواده با بیماري س��رطان از نظر مالي با مش��كالت 
عديده اي روبه رو ش��ده و با توجه به ب��اال رفتن قیمت دالر، 
زندگي آنها نیز با س��ختي مواجه ش��ده بود. اين قسمت از 
»فرمول يك« كه همراه با اشك و آه مهمان و مجري برنامه 
بود، باعث شد تا مردم خیر خواه كشور، بیش از يك میلیارد 
تومان به حس��اب مهمان برنام��ه واريز كنن��د؛ اقدامي كه 
تش��كر و قدرداني علي ضیاء مجري برنامه فرمول يك را به 
دنبال داش��ت ولي همه چیز به همین جا ختم نشد. خیلي 
زود مشخص شد كه پسر س��رطاني سال 95 تحت پوشش 
يك بنیاد خیريه درمان شده و ديگر س��رطان ندارد و همه 
هزينه هاي درمان را آن بنیاد خیره متقبل شده و هنوز هم 
آن كودك تحت مراقبت قرار دارد. پس از آن مش��خص شد 
كه پدر خان��واده كه مدعي بود كلی��ه اش را به خاطر تأمین 
هزينه هاي درماني فرزندش فروخته اس��ت، سه سال پیش 
از تولد فرزندش كلیه اش را فروخته اس��ت! اكنون ش��ماره 
حس��ابي كه كمك هاي مردمي به آن واريز ش��ده، از سوي 
مقامات قضايي مسدود شده است. احتماالً كمك هاي مردمي 
پس از تعیین تكلیف در مسیر درستي استفاده شود، ولي در 
اين میان چه كسي پاسخگوي اعتمادي است كه يك برنامه 
پربیننده تلويزيوني از بینندگان سلب كرده است؟ داريوش 
آرمان مدير عامل انجمن خیريه حمايت از بیماران كلیوي 
كه درباره چگونگي فروش كلیه مهمان برنامه »فرمول يك« 
اطالع رساني كرده است، مي گويد:  اي كاش دست اندركاران 
برنامه هاي مختلف تلويزيوني قبل از تولید و انتش��ار چنین 
برنامه هايي كه احساس��ات مردم را جريحه دار مي كند، از 
انجمن هاي مردم نهاد مانند انجمن خیريه حمايت از بیماران 
كلیوي با 200 شعبه و نمايندگي در سطح كشور و 40 سال 
سابقه فعالیت، صحت و سقم ادعاها را بررسي مي كردند و  اي 
كاش كمك هاي مردمي به گونه اي باشد كه اطالعات صحیح 
و منطقي به مردم ارائه شود و مردم بتوانند امور خیريه خود 

را در مسیر صحیح و منطقي، انجام دهند. 
قطعاً ب��راي برنامه هاي��ي از جنس»فرمول ي��ك« كه تیم 

سوژه يابي دارند و سعي مي كنند افرادي را با سرنوشت هاي 
خاص به برنامه دعوت كنند يا در خبر ها به دنبال سوژه ناب 
براي حضور در برنامه مي گردند، كمي دقت و جست وجو براي 
تعیین صحت ادعاها، كار سختي نخواهد بود. متأسفانه برخي 
از برنامه هاي تلويزيوني مانند »فرمول يك« شبكه اول سیما 
يا »حاال خورشید« شبكه 3، براي اينكه مخاطبان خود را در 
فضاي مجازي دنبال مي كنند و تالش دارند مانند آنچه در 
فضاي مجازي در جريان است، به اصطالح »آنالين« باشند، 
دقت را فداي س��رعت مي كنند؛ اتفاقي كه پیشتر در »حاال 
خورشید« رخ داد و چند باري رشید پور و تیم همكارش در 
تله هاي فضاي مجازي گیر افتادند. تنها نكته اي كه در اينجا 
تفاوت كرده اين اس��ت كه حداقل برنامه ساز شبكه 3 سیما 
جرئت عذرخواهي داشته اس��ت ولي درباره »فرمول يك« 
مجري برنامه و مدير گروه اجتماعي شبكه يك سیما به جاي 
قبول اشتباه و به بازي گرفتن احساسات عمومي، سعي در 
ماله كشي دارند! آنچه برنامه ساز، مدير گروه اجتماعي يا حتي 
مدير شبكه، آن را در اين نوع برنامه سازي ناديده انگاشته اند، 
اعتماد مخاطب به رس��انه اس��ت؛ اعتمادي كه نبايد به آن 
خدش��ه اي وارد ش��ود زيرا مخاطب رس��انه اي را كه به آن 
بي اعتماد باشد پس خواهد زد. نتايج يك تحقیق دانشگاهي 
در س��ال 91 نش��ان مي دهد، با كاهش اعتماد مخاطب به 
شبكه هاي داخلي میل به تماشاي ش��بكه هاي ماهواره اي 
افزايش پیدا مي كند! برنامه هاي��ي مانند »فرمول يك« كه 
غالب��اً ريتم خود را ب��ا فضاي مجازي هم آهن��گ مي كنند، 
دقیقاً روي لبه تیغ راه مي روند، مردم شايد به راحتي از همه 
دروغ ها، حاشیه ها و حتي كالهبرداري هاي فضاي مجازي 
عبور كنند، ولي از گاف هايي مانند داستان پسر سرطاني و 
پدرش و گاف بزرگ تلويزيون در ارائه اين اطالعات غلط به 

همین راحتي عبور نمي كنند!

با ي��ك حس��اب سرانگش��تي 
تماش��اي يك تئات��ر براي يك 
خانواده چيزي حدود2 ميليون 
توم��ان آب مي خ��ورد! اي��ن 
لوك��س  كار  ي��ك  مي ش��ود 
فرهنگ��ي! ن��ه  الكچ��ري  و 


