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   محمدصادق عابديني
هر قدر كه جلوتر مي رويم بي مهري مالي 
دولت روحاني به صداوس�يما بيشتر اوج 
مي گيرد و هزينه اصل�ي اين بي مهر ی ها 
را م�ردم مي پردازند چراكه صداوس�يما 
براي جبران درآمدهاي�ش بيش از پيش 
به تبليغ�ات تجاري وابس�ته مي ش�ود. 
محصول��ي كه ب��ه عن��وان تقويت كننده و 
عامل رويش مجدد موهاي ريخته ش��ده از 
تلويزيون پخش مي شود به گفته يك مقام 

وزارت بهداشت فاقد مجوز است. 
  غلبه بازرگاني بر فرهنگ

در دعواي به ظاه��ر س��اده و قديمي میان 
بي مهري دولت در حمايت از صداوس��یما، 
بي پولي رسانه ملي و حجم باالي تبلیغات، 
وقتي پاي سالمت مردم وسط مي آيد، ديگر 

مسئله ساده اي نیست. 
اينكه چ��را نهادهاي نظارت��ي مانند وزارت 
ارشاد و وزارت بهداشت هم نمي توانند جلوي 
تبلیغ يك محص��ول فاقد مج��وز در حوزه 
سالمت را بگیرند، كم كاري دولت را نشان 
مي دهد و اينكه صداوسیما به بهانه بي پولي، 
تبلیغي را پخش مي كند كه به سالمت مردم 

ضرر مي زند، مسئله اي تأسف انگیز است. 
حال حتي اگر حس��ام الدين آش��نا مشاور 
رئیس جمهور بخواهد مانند همیشه توپ را 
در زمین صداوسیما بیندازد و از مسئولیت 
قانوني دولت در اين زمین��ه حرفي به میان 
نی��اورد، باز هم باي��د به حال مردم تأس��ف 
خورد كه دولت حاضر نیست براي مراقبت از 
سالمت جامعه، جلوي يك اقدام غیرقانوني 
را بگی��رد، ضمن اينكه اگر دول��ت به لحاظ 
بودجه صداوس��یما را تحت فشار بي سابقه 
نمي گذاش��ت احتماالً وضعیت ت��ا اين حد 

بغرنج نمي شد. 
اي��ن روزه��ا تبلیغ��ات تلويزيون��ي ي��ك 
محصول آرايشي بهداش��تي كه باعث رفع 
س��فیدي موي س��ر مي ش��ود، باعث ايجاد 
جنجال توئیتري ش��ده اس��ت؛ توئیتي كه 
يك خبرنگار آن را نوش��ت، س��یدمحمود 
رض��وي تهیه كننده اصولگراي س��ینما آن 
را بازنش��ر داد و با پاس��خ نماينده دولت در 
ش��وراي نظارت بر صداوس��یما همراه شد. 

س��ؤال هم چیز پیچیده اي نبود، اينكه چرا 
بايد يك محصول آرايش��ي بهداشتي فاقد 
مج��وز از تلويزيون تبلیغ ش��ود، آن هم در 
سطح گس��ترده و در زماني كه مردم بعد از 
افطار پاي تلويزيون نشس��ته اند و بیشترين 
حجم بیننده چشمشان به صفحه تلويزيون 
دوخته شده و شاهد تبلیغي هستند كه در 
آن ادعا مي شود با اس��تفاده از يك محلول، 
موهاي س��فید ش��ده تغییر رنگ مي دهد، 
موها پر پشت شده و مردم ديگر الزم نیست 
به خاطر موهاي كم پش��ت و سفیدشان، از 

كمبود اعتماد به نفس رنج ببرند. 
   انفعال وزارت ارشاد درباره تبليغات

چن��د س��الي بیش��تر از تبلیغ��ات پرحجم 
كرمي با ن��ام »كرم حل��زون« در تلويزيون 
نمي گذرد؛ كرمي كه در نهايت با مش��خص 
شدن دغل كاري شركت سازنده و دروغ بودن 
ادعاي اس��تفاده از ترش��حات حلزون براي 
تولید كرم، پخ��ش آن از تلويزيون متوقف 

شد.
اين ب��ار ام��ا ش��ركت هاي گمنام ت��ري پا 
به عرصه تبلیغ��ات محصوالت بهداش��تي 
آرايشي گذاشته اند و در قالب اسپانسرهاي 
برنامه ه��اي تلويزيون��ي خانواده مح��ور يا 
باكس هاي آگهي بازرگاني در پربیننده ترين 
ساعات تلويزيون، ادعاهايي را درباره سالمت 
موي سر مطرح مي كنند؛ ادعاهايي كه هیچ 
گاه اثبات نشده اند. تبلیغ لوسیون هايي كه 
گفته مي ش��ود باعث تقويت ريشه مو، رشد 
مجدد موهاي ريخت��ه و تغییر رنگ موهاي 
سفید به مشكي مي ش��ود، با تأكید بر اينكه 
محصوالت ايراني و گیاهي هس��تند، اثرات 

معجزه آسايي دارند!
طبق قانون، تبلیغات كاال و خدمات چه در 

صداوس��یما و چه در ديگر رس��انه ها، صرفاً 
با مجوز وزارت ارش��اد میس��ر خواهد بود. 
در مورد مواد بهداش��تي و آرايش��ي داروها 
و خدم��ات درماني عالوه بر وزارت ارش��اد، 
وزارت بهداش��ت نیز بايد مجوز براي مجاز 

بودن تبلیغات صادر كند. 
اين وظیفه اي است كه دولت در قبال سالمت 
مردم در بخش تبلیغات دارد اما اين وظیفه 
تا چه حد اجرا ش��ده و بر حس��ن انجام آن 
نظارت مي ش��ود؟ براي نمونه صرفاً نگاهي 
داشته باشیم به نامه مديركل دفتر تبلیغات 
و اطالع رس��اني وزارت ارش��اد در فروردين 
ماه سال گذشته كه رونوشتي از آن به اداره 
بازرگاني صداوس��یما جهت اط��الع و اقدام 

ارسال شده است. 
در اين نامه تأكید ش��ده كه به درخواس��ت 
وزير بهداشت، »اعمال ممنوعیت تبلیغات 
فهرس��ت كااله��ا و اقدامات آسیب رس��ان 
سالمت« ابالغ شده است. در فهرست ارائه 
ش��ده تبلیغ ان��واع نوش��یدني هاي گازدار، 
آبمیوه ها، روغن هاي سرخ كردني، سس هاي 
پرچرب مانند مايونز، محصوالت حجیم شده 
مانند پفك، چیپس، مواد آرايشي مانند رنگ 
مو و دخانیات ممنوع اعالم ش��ده است. آيا 
بینندگان تلويزي��ون مي توانند تأيید كنند 
كه به غیر از تبلیغ سیگار، باقي تبلیغات را در 

تلويزيون نديده اند؟! 
   ادعاهاي دروغ در تبليغ كاالها

يك خبرگزاري موضوع تبلیغ محلول رشد 
مجدد مو را كه از تلويزيون پخش مي شود، از 
شهرام شعیبي سخنگوي سازمان غذا و دارو 
جويا شده است. پاسخ شعیبي جالب است: 
»طبق استعالمات انجام شده، اين محصول 
هیچ مجوزي از سازمان غذا و دارو ندارد، در 
نتیجه طبق قان��ون نمي تواند به عنوان يك 
محصول درماني تبلیغات كند.« وي در ادامه 
با بیان اينكه تبلیغات اين محصول به عنوان 
يك محصول درماني به دلیل نداشتن مجوز 
از سازمان غذا و دارو كاماًل غیرقانوني است، 
مي گويد: »اين محصول تبلیغي تنها مي تواند 
ادعاي تقويت مو را مطرح كند اما مطالبي كه 
در تبلیغات آن مبني بر جلوگیري از ريزش 
مو و خواص درماني آن ادعا مي شود، كاماًل 

غیرقانوني است.« 
سؤالي كه اكنون مطرح مي شود اين است كه 
چرا وزارت بهداشت در برابر پخش يك تبلیغ 
غیرمجاز و غیر قانوني س��كوت كرده است؟ 
آيا بعد از چندين روز پخش اين آگهي نبايد 
مديران وزارت بهداشت نس��بت به صحت 
ادعاهاي مطرح ش��ده در آن تبلیغ واكنش 

نشان دهند؟ 
متأس��فانه حتي موض��وع پیش پاافتاده اي 
مبني بر لزوم درج پروانه بهداشت محصوالت 
آرايشي و بهداشتي در تبلیغات تلويزيوني و 
اين نكته كه محص��ول مورد بحث در آگهي 
خود اصاًل به داش��تن چنین مجوزي حتي 
اش��اره هم نمي كند، حساس��یت مديران را 

برنمی انگیزد!
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حاصل كوتاهی، پشيمانی و حاصل 

دورانديشی، سالمت است.

   محمد صادقي
عزي�زاهلل حمي�دنژاد كارگ�ردان پيشکس��وت س�ين�ما 
و تل�ويزيون نس�بت ب�ه رواج نقش فروش�ي در فيلم ه�اي 

سينم�ايي و سري�ال ها هش�دار داد. 
پديده نقش فروشي در سینما و تلويزيون، بارها از سوي دلسوزان 
هنر بازيگري مورد انتقاد قرار گرفته است؛ پديده اي كه هر روز بر 
دامنه آن افزوده مي شود و باعث افت كیفیت تولیدات سینمايي 

و تلويزيوني مي شود. 
عزيز اهلل حمیدنژاد در گفت و گو با »ايسنا« در اين باره مي گويد: 
متأسفانه من درباره نقش فروشي زياد شنیده ام و بعضي از آثار را 
كه نگاه مي كنم مشخص است كه نقش به صاحب نقش سپرده 
نشده است، يعني آن نقش به آدم شايسته اي سپرده نشده است 
و اجراي بازي داد مي زند كه به نوعي گزينش شده كه انگار پشت 

پرده مسائل مالي تعیین كننده بوده است. 
اين كارگردان كه همواره در ساخت آثارش از بازيگران و نابازيگران 
جديد بهره برده است، ادامه داد: رواج نقش فروشي به روند كیفیت 
تولید در سینما و تلويزيون آس��یب مي زند و از طرفي بسیاري از 
بازيگران تئاتر كه سال ها تالش كرده و زحمت كشیده اند، به يك 
مراحلي رس��یده اند كه بايد از آنها به عنوان استعدادهاي هنري 
بهره برداري ش��ود، اما متأس��فانه آنها منزوي مي شوند، چراكه 
نمي توانند نقشي براي خود در اين ش��رايط دست و پا كنند. به 
عقیده من كارگردان بايد تالش كند كه از استعدادهاي شايسته و 
مناسب نقش ها استفاده كند و سرمايه ساالري در اين میان نبايد 

در انتخاب نقش ها سرنوشت ساز باشد. 

وي با اعتقاد بر اينكه وظیفه كارگردان و تهیه كننده ساخت فیلم 
و سريال با كیفیت و در شأن مخاطب اس��ت، درباره بها دادن به 
نابازيگران و نقش فروش��ي برخي اظهار كرد: صدا و س��یما بايد 
ساز و كار درستي در استفاده از بازيگران رقم بزند. من به عنوان 
كارگردان معتقدم كه مي شود از بازيگران حرفه اي استفاده كرد، از 
بازيگران تئاتر استفاده كرد، در عین حال از نابازيگر هم با تمرينات 
زياد بازيگر س��اخت. نه اينكه هر كس��ي كه از راه رسید جلوي 
دوربین بیايد و بازي كند. اين اتفاق به اثر هنري آسیب مي زند. به 
هرحال مي توانم بگويم دوست دارم تمام كساني كه استعدادي در 
بازيگري دارند میداني به آنها داده شود تا آنها با پشتكار و تمرينات 

مداوم بتوانند استعداد خودشان را نشان دهند و شكوفا شوند. 
حمیدنژاد در بخش ديگري از گفت وگ��وي خود با بیان اينكه رواج 
س��لبريتي محوري از نقاط ضعف تلويزيون اس��ت، درباره عملكرد 
تلويزيون در اين زمینه اظهار كرد: به عقیده من اس��تفاده كردن از 

سلبريتي براي جذب مخاطب يكي از نقاط ضعف تلويزيون است.

هشدار كارگردان سريال »بانوي عمارت«

نقش فروشي در سينما و تلويزيون استعدادها را منزوي مي كند

 شوراهاي پروانه ساخت و نمايش
 بيشتر كارمندي عمل مي كنند

كارگ�ردان س�ينما درب�اره عملک�رد ش�وراهاي پروان�ه 
س�اخت و نماي�ش س�ازمان س�ينمايي گف�ت: اي�ن دو 
ش�ورا بيش�تر ش�بيه فضاي كارمندي برخ�ورد مي كنند.
محسن محسني نسب در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
عنوان كرد: اين دو شورا طبق بخش��نامه هايي كه به آنها ديكته 
ش��ده فیلمنامه ها و فیلم ها را مي س��نجند و تصمیم مي گیرند، 
خصوصاً شوراي پروانه س��اخت كه بايد طبق جايگاه جمهوري 
اسالمي ايران فیلمنامه ها را تأيید كند و نگذارد يكسري فیلمساز 
به صرف خنداندن مردم اثري را تولی��د كنند كه در اين صورت 
بهتر اس��ت فیلم ه��اي خارج��ي را وارد كنیم، چون ب��ا نگاهي 
موشكافانه و درست متوجه مي ش��ويم اثرات تخريبي كمتري 
روي جامعه دارند. به اعتقاد اين كارگردان سینما اگر قرار باشد 
سینماي تفكر و سینماي جمهوري اس��المي ساخته شود بايد 
صاحب ارزش هاي واالي انساني مانند جوانمردي، گذشت، ايثار 
و قهرمان واقعي شويم. سینماي ما الغر و نحیف شده است و اصاًل 
قابل قیاس با سینماي هالیوود و بالیوود نیست، چون مقوله هاي 
ذكر شده مانند ايثار، جوانمردي، قهرمان، ارزش خانواده و... در 

آن ديگر خیلي كمرنگ شده است. 
وي مي افزاي��د: ه��ر دو در دوره هاي مختلف داراي بس��ته هاي 
سیاسي و جناحي خاصي هستند و طبق آن عمل مي كنند، البته 
اين موضوع در عملكرد همه آدم ها وجود دارد. امیدوارم اين دو 
شورا طبق قوانین اسالمي حاكم بر جامعه پیش بروند و از قرآن 
خط بگیرند. در كل بايد در روش بررس��ي فیلمنامه ها و فیلم ها 

بازنگري شود. 
......................................................................................................................

 دست و دل نظارتي ها 
براي برخورد با سرتيپي مي لرزد 

س�ينما در اك�ران ن�وروز 98 ب�ا پدي�ده جدي�دي ب�ه 
در  ك�ه  فيلم�ي  مواج�ه ش�د؛  »رحم�ان1400«  ن�ام 
كم�ال تعج�ب ب�ه ج�اي نس�خه م�ورد تأيي�د س�ازمان 
ب�ود.  ك�رده  اك�ران  را  ديگ�ري  نس�خه  س�ينمايي 
به گزارش تسنیم، تخلف فیلم رحمان 1400 براي اولین بار در 
سینما رخ داده بود و انتظار جامعه سینمايي برخورد با اين تخلف 
بود، اما از طرف ديگر شخص متخلف، علي سرتیپي مديرعامل 
مؤسس��ه بین المللي پخش »فیلمی��ران« بود كه بس��یاري از 
فیلمسازان عالقه مند به همكاري با او هستند و از طرف ديگر او 
مسئولیت كانون پخش كنندگان سینماي ايران را بر عهده داشت 
و بر پرديس سینمايي كوروش، پرفروش ترين پرديس سینمايي 
كش��ور مديريت مي كرد. همین موضوع دس��ت و دل نهادهاي 

نظارتي را براي برخورد با او مي لرزاند. 
حال بعد از حدود ي��ك ماه از اي��ن ماجرا نه تنه��ا برخوردي با 
متخلفان صورت نگرفت بلكه ش��رايط اكران ماه رمضان را براي 
فروش فیلم »س��امورايي در برلین« كه ش��ركت فیلمیران )با 
مديريت سرتیپي( مسئولیت پخش آن را بر عهده داشت فراهم 
شد. اكران ماه رمضان تبديل به قربانگاه پنج فیلم سینمايي شد 

تا »سامورايي در برلین« بفروشد. 
......................................................................................................................

 نويسندگان شکست خورده اي
كه براي كودكان مي نويسند 

نويس�نده ادبي�ات ك�ودك و نوج�وان گف�ت: برخ�ي فکر 
مي كنند نوش�تن در حوزه ادبيات كودك كار راحتي است و 
با نوشتن چند جمله كودكانه مي توانند صاحب كتاب شوند. 
حمیدرضا شاه آبادي در گفت وگو با ايسنا، با بیان اين مطلب 
افزود: چنین ديدگاهي در يك تصور غلط ريش��ه دارد و اين 
تصور غلط بر اين مبنا ش��كل گرفته كه كودك، بزرگس��ال 
رش��دنیافته اس��ت و تنها تفاوت كودك با بزرگسال در قد و 
اندازه و میزان توانايي اش است، جسم و فكر بچه ها كوچك تر 
است و توانايي هاي شان كمتر از بزرگساالن است. بر اين مبنا 
وقتي به ادبیات كودك نگريس��ته مي ش��ود، ادبیات كودك 
شكل رشدنیافته، ضعیف تر و بي كیفیت ادبیات بزرگساالن 

تلقي مي شود.
وقتي چنین تصوري وجود داش��ته باش��د نويسندگاني كه 
توانايي كمتري دارند و در نوشتن براي بزرگساالن شكست 
خورده اند، تصور مي كنند مي توانند وارد حوزه ادبیات كودك 
شوند و اگر نوع ضعیف تري از ادبیات را براي كودكان عرضه 

كنند، مشكلي وجود ندارد. 
شاه آبادي سپس خاطرنشان كرد: متأسفانه بارها در دانشگاه ها 
ديده ام استادان رشته زبان خارجي به دانشجويان خود توصیه 
مي كنند براي شروع كار ترجمه به ادبیات كودك مراجعه كنند 
و زماني كه به توانايي الزم رسیدند وارد حوزه ادبیات بزرگسال 
بشوند. چنین تصوري مانند اين اس��ت كه بگويیم پزشكي كه 
اطفال را معاينه و معالجه مي كند، كارش راحت تر از پزش��كي 
است كه بزرگساالن را معاينه مي كند، درحالي كه هر دوی آنها 

دو تخصص جداگانه هستند.

نويد پارسا     ديده بان

 هزينه بي مهري دولت 
به صداوسيما را مردم مي پردازند

وزارتخانه هاي ارشاد و بهداشت در نظارت بر تبليغات تجاري منفعل عمل مي كنند

نگاهي به فيلم »نبات« ساخته پگاه ارضي 

كارگردان »نبات« در دام فمينيسم نيفتاده است
    افشين عليار

مهم ترين نکته در فيلم نبات ارتباط مخاطب با آن است 
به طوري كه پگاه ارضي توانسته در قالِب قصه اي منسجم 
و روايتي استاندارد يك ملودرام ساده و روان خلق كند. 
 اساساً يك فیلم موفق در وهله اول بايد قصه گوي خوبي 
باشد و بتواند مخاطب را با چارچوب هاي ساختاري اش 
آش��نا كند و نبات به اين موفقیت رسیده است، قطعاً 
پگاه ارضي ب��ه عنوان نويس��نده و كارگ��ردان درباره 
موضوع فیلم دغدغه داشته و چه خوب كه او به عنوان 
يك فیلمس��از زن در س��اخت نبات در دام گرايشات 

فمینیستي نیفتاده است. 
ارضي به عنوان فیلمساز فقط قصه اش را از زواياي گوناگون 
روايت مي كند، اساساً مي شود گفت كه موضوع فیلم نبات 
تا حدودي تكراري به نظر مي رسد اما شكل گیري روايت 
و لحن فیلم به هیچ وجه تكراري نیست و هسته مركزي 
فیلم اگر چه نبات اس��ت اما رابطه س��عید و سايه هم در 
ايجاد قصه مهم به نظر مي رسد، فیلم از جاي درستي آغاز 
مي شود و شخصیت ها هم بر اساس كاركرد قصه معرفي 
مي شوند، يك ملودرام با سه شخصیت اصلي كه قرار است 

هر كدام از اينها فیلم را جلو ببرند. 
نبات س��ه محور اصلي دارد و شناسه آن از رابطه  نافرجام 
سعید و سايه ش��روع مي شود. فیلمس��از در نشان دادن 
رابطه پدر- فرزندي به درس��تي پیش رفته است. ارضي 
براي رسیدن به هدف قصد داشته خرده روايت هاي دست 
و پا گیر را وارد جريان قصه نكند به همین دلیل س��اختار 
فیلم نبات در جهت قصه پردازي جلو رفته اس��ت و اساساً 
نكته اضافي در فیلم نمي بینیم، حتي به كار و حرفه سعید 
هم اش��اره اي ظريف مي ش��ود كه فیلمس��از مي توانست 
بیشتر آن را نشان بدهد يا اينكه معلوم نمي شود آن رسید 
كافه اي كه در جیب سعید توسط نبات پیدا مي شود چه 
كاركردي براي فیلم دارد، از س��وي ديگر ارتباط سايه با 
نبات در كارگاه س��فالگري يك باره ديده مي شود كه اين 
مي توانس��ت با يك ديالوگ به مخاطب آگاهي بدهد كه 
س��ايه چگونه به آن كارگاه س��فال گري رفته و چگونه به 

نبات نزديك شده است. 
ارضي به عن��وان فیلمس��از زن به هیچ وجه پش��ت دو 
شخصیت زن فیلمش نمي ايستد بلكه در مقاطع زماني 
اين حق را به سعید مي دهد كه نمي خواهد سايه به نبات 
نزديك شود، اما باز هم ارضي در نشان دادن رابطه سعید 

و سايه كم مي گذارد و همچنین به طور واضح مشخص 
نمي ش��ود چرا س��ايه به ايتالیا رفته اس��ت كه در چند 
سكانس دونفره سعید و رؤيا اين امكان وجود داشت كه 
اين مسئله مشخص شود اما در يك سكانس سايه دلیل 
مهاجرتش را دوست نداشتن سعید عنوان مي كند ولي در 
سكانس بعد آن را نفي مي كند، 15 دقیقه دوم فیلم روي 
سايه و سعید متمركز مي شود و نريشن هايي كه از زبان 
نبات درباره سعید مي ش��نويم. اينگونه شخصیت سعید 
براي ما بهتر معرفي مي ش��ود، حتي اينكه س��عید هنوز 
عاشق سايه است، اما بهتر بود بیماري آلزايمر سايه مطرح 
نمي شد چراكه اين علت باعث شده تا سايه بعد از 10سال 
به فكر مادر بودنش بیفتد كه اين از احساسات مادرانه اش 
كاسته است، از سوي ديگر سعید بعد از دانستن بیماري 
سايه آرام تر مي شود و حتي س��راغ حلقه اش مي رود اما 
علت اين سكانس ها بیماري س��ايه است و چه خوب كه 
فیلم وارد فضاسازي هاي بالیوودي نمي شود، اينكه نبات 
و سايه برخورد احساسي مادر و فرزندي 10ساله ندارند 
به فیلم كمكي بزرگي كرده اس��ت و نبات از آن طرح كه 
سعید كش��یده اس��ت مي فهمد كه مادرش رؤيا)سايه( 
بوده اس��ت، اينكه فیلمساز طلبكار ش��دن نبات نسبت 
به دروغ هاي سعید )مرگ مادرش( را نشان نمي دهد از 
ويژگي هاي مهم فیلم به حساب مي آيد و اضافه كنید كه 
پايان بندي فیلم به هیچ وجه هپي اند نیست، اساساً اين 
پايان نش��ان دهنده يك رابطه يا عشق نافرجام است كه 

امیدواري به ايجاد رابطه را گوشزد مي كند. 
با اينكه نگارنده دوست ندارد از اين واژه استفاده كند اما 
فیلم نبات يك اثر شريف و قابل اعتماد است كه در اين 
برهوت موضوعي و ساختاري مي شود آن را با خیال راحت 
ديد و اصاًل متوجه گذر زمان نشد، بازي هر سه بازيگر از 

ويژگي مهم اين فیلم محسوب مي شود.

در دعواي به ظاهر ساده و قديمي 
بي مه��ري دول��ت در حماي��ت از 
صداوسيما، بي پولي رسانه ملي 
و حجم ب��االي تبليغ��ات، وقتي 
پاي سالمت مردم وسط مي آيد، 
ديگر مس��ئله س��اده اي نيس��ت

 »نامه سرگشاده« اسم رمز گروكشي اعتماد و مردم ساالري 
از خوان »تدبير و اميد«!

    مصطفي شاه كرمي
بعد از آنکه سال گذش�ته الياس حضرتي، مصطفي كواكبيان و 
محمدعلي وكيلي، طي نامه سرگشاده اي خطاب به روحاني از توجه 
نکردن ويژه به رسانه ها گاليه كردند، حاال خبر مي رسد كه سال 
گذشته دولت به صورت كاماًل خودجوش بيش از 30ميليارد ريال 
به حساب روزنامه هاي اين سه نماينده مجلس واريز كرده است!
روز 21 اسفندماه سال گذشته بود كه مديران مسئول روزنامه هاي 
اعتماد، مردم ساالري و ابتكار كه همزمان نماينده مجلس شوراي 
اسالمي هم هستند، در نامه اي سرگشاده به حسن روحاني، خواستار 
توجه او به وضعیت اقتصادي مطبوعات كشور در سال آينده )1398( 

و رسیدگي به وضعیت اين»بیمار در حال احتضار« شدند. 
در حالي كه در متن اين نامه از مطبوعات به عنوان »بي پناه تر و يتیم تر 
از گذشته به حال خود رها شده« تعبیر شده بود ظاهراً مويه خواني سه 
نماينده مجلس صاحب روزنامه در محضر روحاني مثمرثمر واقع افتاده 
كه توانسته اند همان سال از وزارت ارشاد دولت تدبیر و امید چنین 

رقم قابل توجه و منحصربه فردي را به خودشان اختصاص بدهند. اندر 
احواالت اين مديران مسئول و رسانه هايشان گفته مي شود كه نه تنها 
مجموع تیراژ فروش روزنامه هاي اين سه نماينده عضو فراكسیون امید 
در دكه هاي مطبوعاتي حتي به 5هزار نسخه هم نمي رسد بلكه حتي 

در بسیاري از دكه هاي فروش مطبوعات حضور بالاثر هم ندارند!
بنابر آنچه از ظواهر امر برمي آيد نكته سنجي و اشارات خاص لحاظ 
شده در آن نامه از سوي نگارندگانش احتماالً باعث شده كه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي طي يك سال گذشته به روزنامه هاي اين 
سه نماينده لیست »امید« بالغ بر 33میلیارد ريال وجه رايج مملكت 

تحت عنوان مساعدت، مالطفت، مرافقت و... پرداخت نمايد! 
براي جلوگیري از هر گونه ش��ائبه و نچسبیدن اتهاماتي نظیر نگاه 
جرياني، جناحي، سیاسي و... داشتن در نوشتن اين مطلب و البته 
جهت تنوير افكار عمومي م��ردم و اعتقاد واقعي و عملي به مدعاي 
»دانستن حق مردم است« رقم اصلي مساعدت معاونت مطبوعاتي 

به رسانه هاي چندگانه آقايان نماينده مجلس قید مي گردد. 
بر اساس گشايش هاي ايجاد شده و از صدقه سر انتشار »نامه هاي 
سرگشاده«، روزنامه هاي »بي پناه تر و يتیم تر از گذشته]و[ به حال 
خود رها شده« »مردم ساالري« و »پیام سمنان« به مديرمسئولي 
»مصطفي كواكبیان«، مبلغ يك میلی��ارد و 100میلیون تومان، 
روزنامه »اعتماد« و »تعادل« به مديرمسئولي »الیاس حضرتي« 
مبلغ يك میلیارد و 200میلیون تومان و روزنامه هاي »ابتكار« و 
»ابتكار جنوب« به مديرمس��ئولي محمدعلي وكیلي، مبلغ يك 
میلیارد و 100میلیون تومان وجه رايج كشور )تحت هر عنواني( 

دريافت كرده اند.

    تئاتر

نمايش هاي آييني ارزنده ترين سند فرهنگ 
تئاتر ملي ايران است

پيشکس�وت نق�ال و پرده خ�وان كش�ورمان ب�ا تأكي�د ب�ر آنک�ه 
نمايش ه�اي آيين�ي مهم تري�ن س�ند تجل�ي فرهن�گ تئات�ر مل�ي 
اي�ران اس�ت، گف�ت: بخ�ش اعظم�ي از رفتاره�اي منبع�ث از فرهن�گ 
دين�ي جامع�ه در نمايش ه�اي آيين�ي كش�ورمان قاب�ل رص�د اس�ت. 
مرشد ابوالفضل ورمزيار در گفت وگو با ايرنا گفت: آيین هاي نمايشي مختص ماه 
رمضان همچون آيینه اي بازتاب دهنده ارزش هاي معنوي و انسان س��از شعائر و 
معارف ماه صیام اس��ت. وي افزود: هر چند اجراي آيین هاي نمايشي نزد ايرانیان 
سابقه اي چندين هزارساله دارد اما مخاطبان در هر مواجهه با اجراهاي اين آيین ها 
گويي با نوزادي تازه متولدشده مواجه هستند و مي توان لذت و شور و شوق همراهي 

مخاطبان با اجراكنندگان اين آيین هاي آشنا را به وضوح مشاهده كرد. 
ورمزيار درباره داليل نو و تازه بودن هر بار مواجهه مخاطبان با اين دست از آيین هاي 
نمايشي كه پیشینه كهن و در عین حال آشنايي در فرهنگ ايراني دارد، تأكید كرد: 
نبايد فراموش كنیم رفتارهاي ريشه دار در فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، باورهاي ملي 
و ديني كشورهاي صاحب تمدن در تار و پود زندگي افراد جامعه تنیده شده است و 
همین آشنايي زمینه احساس نزديكي میان مخاطبان و اجركنندگان را به گونه اي 

فراهم مي آورد كه گويي خود مخاطبان در حال اجراي اين آيین ها هستند. 
به گفته مرشد ورمزيار مفاهیمي مانند ايمان، باور و ستايش پروردگار و نعماتش به 
عنوان بنیاني ترين مفاهیم جاري در معارف ماه رمضان، از جمله مهم ترين الگوهاي 
مسلمانان به شمار مي رود. وي خاطرنشان كرد: همین اصل است كه باعث مي شود 
وقتي مردم چه در جايگاه مخاطب و چه در جايگاه اجراكنندگان آيین هاي نمايشي 
ماه رمضان قرار مي گیرند تمام تالش خود را براي تحقق الگوهاي ياد شده و انتقال 

آن به ديگر افراد به كار گیرند.


