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حكمت 237 

گروهی خ�دا را به اميد بخش�ش 

پرس�تش كردند كه اين پرستش 

بازرگانان اس�ت و گروه�ی او را از 

روى ترس عب�ادت كردند كه اين 

عبادت بردگان است و گروهی خدا 

را از روى سپاسگزارى پرستيدند و 

اين پرستش آزادگان است. 

     هادي عسگري
مع�اون هن�ري وزير ارش�اد ب�راي تعيي�ن تكلي�ف عوارض 
10درصدي كنس�رت ها به دي�دار نماين�دگان مجلس رفت. 
از ابتداي س��ال جاري با تصويب ماده اي در قانون مالیات سال 
98، عوارض 10درصدي روي كنسرت هاي موسیقي اعمال شد 
كه بر اس��اس آن همه اجراهاي صحنه اي شامل كسر 10درصد 
عوارض شدند. اين اقدام به صورت مستقیم باعث افزايش قیمت 
بلیت و دور شدن موسیقي سنتي و مقامي از اجراي كنسرت شد. 
كسر 10درصد عوارض عماًل بخشي از اجراهاي موسیقي را كه 
شامل اجراهاي موسیقي مقامي كالسیك و سنتي است از چرخه 
اجراهاي تجاري خارج كرده است؛ مسئله اي كه باعث اعتراض 
شديد هنرمندان و مخاطبان موسیقي شده است. اين اعتراض ها 
كه در مصاحبه هاي فعاالن حوزه موس��یقي ديده مي ش��ود به 
غیركارشناسي بودن اعمال عوارض بر بلیت فروشي كنسرت ها 
اشاره داشته است. اكنون بر اثر باالرفتن حجم اعتراض ها، گويا 
وزارت ارشاد كه مسبب تصويب اين قانون بوده  به دنبال تصحیح 

و لغو اين مصوبه قانوني است. 
 روز گذش��ته، حمیدرضا نوربخش مديرعامل خانه موس��یقي به 
اتفاق س��یدمحمدمجتبي  حس��یني معاون امور هن��ري، محمد 
اللهیاري فومني مديركل دفتر موس��یقي و تعدادي از هنرمندان 
با حضور در كمیس��یون فرهنگي مجلس با چند تن از نمايندگان، 
درباره قانون معروف به 10درصد به بح��ث و گفت وگو پرداختند. 
»تسنیم« در اين باره مي نويسد: »در اين نشست حمیدرضا نوربخش 
با ذكر س��وابقي از پیگیر ی هاي خانه موس��یقي در اين خصوص و 

اعتراض گسترده هنرمندان از اين كمیسیون خواست تا نسبت به 
لغو اين قانون مساعدت كنند. ديگر حاضران نیز هر كدام به مضرات 
اين قانون اشاره كردند و از كمیسیون خواستند تا نسبت به حل و 
فصل تبعات اجراي اين قانون راهكاري ارائه يا نسبت به حذف آن 
عمل كنند. اعضاي اين كمیسیون پس از استماع بیانات حاضران 
پیشنهاد دادند تا موضوع از طريق سازمان برنامه و بودجه پیگیري 

شده و از سوي اين سازمان طرح لغو آن به مجلس ارائه شود.«
مصوبه كس��ر عوارض 10درصدي از درآم��د اجراهاي صحنه اي 
)كنس��رت ها(، در اليحه بودجه س��ال 98 از س��وي وزارت ارشاد 
گنجانده شد و به رغم مخالفت كمیسیون فرهنگي، در كمیسیون 
تلفیق به تصويب رسید. طبق اين مصوبه درآمد ناشي از كسورات 
به حساب خزانه دولت واريز شده تا به توسعه زيرساخت ها كمك 
كند؛ مسئله اي كه از نظر كارشناس��ان فرهنگي صرفاً باعث گران 
شدن كنسرت ها و خالي شدن صحنه براي اجراهاي موسیقي پاپ 

مي شود و موسیقي اصیل را با آسیب جدي مواجه خواهد كرد.

رايزني وزارت ارشاد با مجلس بر سر عوارض 10درصدي كنسرت ها
وزارت ارشاد مي خواهد سنگي را كه خودش در چاه انداخته بيرون بياورد

عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما در مراسم تقدير از سازندگان سريال »گاندو«:

»گاندو« بايكوت شدني نيست     سمانه صادقي
داريوش اس�دزاده را مردم بي�ش از همه با 
يك�ي از س�ريال هاي پربينن�ده ده�ه 70 
مي شناس�ند؛ پيرمرد دوس�ت داشتني كه 
عضو مهمي از »خانواده س�بز« ب�ود. او اين 
روزها به دليل كسالت ناشي از سالخوردگي 
در بيمارس�تان به س�ر مي برد اما ب�ا وجود 
شرايط جسمي نه چندان مساعد با روي باز 
پذيراي ما شد. ماحصل گفت وگوي »جوان« 
با اين هنرمن�د پيشكس�وت را مي خوانيد. 
با گذش�ت س�ه هفت�ه از حضورتان 
در بيمارس�تان، بفرمايي�د ش�رايط 
جس�ماني تان چطور اس�ت. بهبود 

يافته ايد؟
واال ظاه��راً بد نیس��تم ولي دكتره��ا در مورد 
بیم��اري و بهب��ودي ام چی��زي نمي گوين��د. 
همینطور ق��رص و دوا مي خورم ولي همچنان 
نمي توانم راه بروم و ديگر فكر نمي كنم بتوانم از 
جايم بلند شوم. توان و قدرت ندارم و حالي كه 

دارم حال خوبي نیست. 
شما هنرمند با روحيه اي بوديد، حتمًا 
از اي�ن مرحله زندگ�ي و بيماري هم 

عبور خواهيد كرد. 
زندگي بازي هاي زي��ادي دارد. اوضاع و احوال 
زمانه ممكن است انسان  را به سمتي ببرد كه از 
راهي كه همیشه مي رفت منحرف و در مقطعي 
ناامید شود. گاهي طاقت انسان تمام مي شود. 

اما شما ديالوگ معروفي در سريال خانه 
س�بز داش�تيد كه زندگي چهار فصل 
سبز دارد؛ كودكي، جواني، ميانسالي 
و پيري. اين دوران هم فصلي از فصول 

سبز زندگي تان است. . . 
بله 97سالگي هم بخشي از فصل سبز زندگي ام 
است. زندگي زيباست اما مهم اين است كه آن 
زيبايي را چطور حس كنیم. من در اين س��ن 
خیلي پررو هستم كه توانس��ته ام دوام بیاورم. 
عزرائیل تا امروز نتوانس��ته به پاي من برسد و 

قسر در رفته ام. 
چ�ه خاط�ره مان�دگاري از دوران 

بازيگري تان به ياد داريد؟
هركدام از كارهايي كه در عرصه هنر كرده ام براي 
خود خاطره اي است و بازگويي شان زمان بسیار 
مي طلبد اما ب��ه ياد دارم دوراني ك��ه در الله زار 

تئاتر كار مي كردم. يكبار پولم اواس��ط ماه تمام 
شد، عصر به دفتر رئیس تئاتر آقاي دهقان رفتم 
و گفتم پولم تمام شده دو تومان به من بده و آخر 
ماه آن را با حقوقم حساب كن. آن زمان هنرپیشه 
اول تئاتر بودم و چون كمدي بازي مي كردم مردم 
كارهايم را دوست داشتند و بسیار روي صحنه 
تشويقم مي كردند. آن شب بعد از اجرا وقتي همه 
رفته بودند خواستم به خانه برگردم كه يادم افتاد 
دهقان پولي به من نداده و خودم هم پولي براي 
بازگشت به خانه ندارم. البته ايشان آدم خوبي 
بود و تقصیري نداشت. فقط مشغله كاري باعث 
شده بود كه فراموش كند. آن موقع ها مثل حاال 
همه زمان تاكسي و ماش��ین در خیابان نبود و 
ساعت 10/5 شب كه بیرون مي آمديد در خیابان 
پرنده هم پر نمي زد. خالصه آن شب مجبور شدم 
از خیابان الله زار تا خیابان گرگان در برف پیاده 
به خانه برگردم. كمي كه پیاده رفتم متوجه شدم 
در كفشم برف جمع شده است. كفشم را كه نگاه 
كردم متوجه شدم سوراخ است و من نفهمیده ام. 
سرماي سختي بود و ش��رايطي بدتر. با خودم 
گفتم »كجان اون مردمي كه اونطور تشويقت 
مي كردن كه حالت رو بپرسن و تو رو حداقل تا 
خونه برسونن!« خالصه با چند دستمال كهنه 
سوراخ هاي كفش را گرفتم و خودم را به سختي 
به خانه رساندم. وقتي به خانه رسیدم پاهايم را 
كه از سرما سوخته بود زير كرسي بردم تا كمي 
گرم شوند و آرام بگیرند. مادرم كه متوجه حالم 
بود پرس��ید چه ش��ده؟ گفتم پاهايم به خاطر 
سوراخ كفشم از سرما سوخته. . . يكدفعه مادرم 
گفت تا چشمت كور بش��ه! تو با اين كفش راه 
مي روي، ولي حواس��ت نبوده و نديدي سوراخ 
ش��ده؟! من در اين عالم هنر چه روزگاراني كه 

نديده و از سرنگذرانده ام. 
نقشي هس�ت كه بازي نكرده باشيد 

و حال آرزو داشته باش�يد كه آن را 
ايفا كنيد؟

در اين روزگار ديگر آرزويي ندارم و نقش��ي هم 
نبوده كه من ب��ازي نكرده باش��م. يك زماني 
آرزويم اين بود كه نق��ش پیرمرد را بازي كنم، 
يك زماني دوست داش��تم نقش يك عاشق را 
بازي كنم. خ��ب ديگر آرزويي براي��م نمانده و 
همه چیز تمام شده اس��ت، البته ديگر توان راه 
رفتن هم ندارم، لذا ديگر نمي توانم كار كنم. بايد 
كسي دستم را بگیرد و راه ببرد. نه تواني دارم و 
نه عشق به زندگي. وقتي عشق به چیزي تمام 

شود، آدمي از دنیا فراري مي شود. 
ويدئويي از ش�ما در فض�اي مجازي 
پخ�ش ش�د ك�ه در آن دلتن�گ 
فرزندانت�ان بودي�د، در اي�ن مدت 
بس�تري  ش�دنتان تماس�ي با شما 

داشته اند؟
بله دو روز پیش هر دو فرزندم كوروش و آرش با 
من تماس گرفتند و جوياي احوالم شدند. خب 
در امريكا زندگي مي كنند و راهشان دور است 
و به راحتي نمي توانند به ديدنم بیايند. توقعي 

هم ندارم. 
در اين روزهاي بيماري از هنرمندان و 

هنردوستان چه انتظاري داريد؟
همه شان را دوس��ت دارم چون همه ما از يك 
چشمه آب مي خوريم. با توجه به اينكه همه در 
اين روزگار گرفتار هس��تند توقعي ندارم كه به 
ديدنم بیايند و نمي خواهم ديدار من لطمه به 
كار و زندگي شان بزند. من همگي شان را دوست 

دارم و توقعي از كسي ندارم. 
با توجه ب�ه اينكه س�ال ها ب�ا ايفاي 
نقش هايتان مهم�ان خانه هاي مردم 
بوديد و لحظات خوشي را برايشان رقم 

زديد چه خواسته  اى از آنها داريد؟
من خ��اك پ��اي همه مل��ت ايران هس��تم اما 
مي خواهم كه همديگر را دوست داشته باشند 
و قدر هنرمندانشان  را بدانند. زندگي ارزش زد 
و خوردها و بگ��و و مگوها را ن��دارد. به يكديگر 
محبت كنید و عشق بورزيد كه فقط اينهاست 

كه مي ماند و ارزش دارد. 
اگر زمان ب�ه عقب بازگ�ردد باز هم 

همين حرفه را انتخاب مي كنيد؟
وقتي كسي اصالتاً چیزي را دوست داشته باشد، 
بله بازهم به همان برمي گردد. اين است كه من 
هم اين مس��یر را از 15 س��الگي انتخاب كردم و 
دوست داشته ام، لذا نمي توانم بگويم نه. هنر در 
وجود هر هنرمند اس��ت حال مي خواهد بازيگر 
باش��د يا نقاش، مجسمه ساز، موس��یقیدان و. . . 
متأسفانه در كش��ور ما هنوز آنطور كه بايد هنر 
شناخته نشده و به آن ارزش و بها داده نمي شود. 
كدام ي�ك از آثاري ك�ه در آن بازي 

كرده ايد را بيشتر دوست داريد؟
من در ه��ر كاري ب��ازي كرده ام چون عاش��ق 
حرفه ام بوده ام آن آثار را هم دوس��ت داشته ام 
و نمي توان��م بگوي��م كدامیك ب��د بوده اند. از 
سمندون بگیريد تا قالده هاي طال و مابقي. من 
عاشق حرفه ام هستم و كسي كه عاشق مي شود 

خودش را در عشق نابود مي كند.

جوان« با داريوش اسدزاده در بيمارستان  گفت و گوي »

 آرزو داشتم 
روزی نقش پیرمرد را بازی کنم!

زندگ��ي بازي هاي زي��ادي دارد. 
اوض��اع و اح��وال زمان��ه ممكن 
اس��ت انس��ان  را به س��متي ببرد 
كه از راهي كه هميش��ه مي رفت 
منحرف و در مقطعي نااميد شود

     مصطفي شاه كرمي
ما معتقديم اگر بايكوتي قرار اس�ت صورت بگيرد بايد 
از سمت مخاطبان باش�د و هيچ مس�ئولي يا جرياني و 
حزب�ي نمي تواند بايكوت كننده س�ريال گاندو باش�د. 
احسان قاضي زاده هاش��مي نماينده مجلس و عضو شوراي 
نظارت بر صداوس��یما در مراس��م تقدير از عوامل س��ريال 
»گاندو« با بیان اين مطلب و در واكنش به بايكوت دولت و 
جلوگیري از بازپخش اين سريال در شبكه هاي سیما گفت: 
»هیچ منعي نبايد از بازپخش اين سريال به وجود بیايد و ما 
اين قضیه را هم در مجلس و هم در شوراي نظارت بر صدا و 
سیما پیگیري مي كنیم. توصیه ام به معاونت سیما و رئیس 
رسانه ملي اين است كه در شبكه هاي ديگر هم آثار اثرگذار 
ساخته شود و سهم اعتبارات حوزه ملي را در كارهاي ديگر 

نیز خرج كنند.« 
مجتبي امیني تهیه كننده سريال گاندو نیز در اين مراسم با 
اشاره به اينكه ما در بلك لیست هستیم، گفت: درست است 
دولت محترم خستگي را به تن ما گذاشت اما با محبت هاي 
مردمي خس��تگي مان رفع ش��د و ما جواب محبت ها را از 
مردم گرفتیم كه قابل جبران نیس��ت. وي ضمن تش��كر از 
مدير شبكه 3 گفت: يك ماه تمام زير فشار بوديم. قرار بود 
شنبه بازپخش هاي گاندو از شبكه افق پخش شود اما با فشار 

عناصر بیروني اجازه پخش مجدد آن را ندادند. 
تهیه كننده گاندو با اشاره به اينكه كساني مي گفتند كه چه 
فشاري بر شما هست؟ خاطر نش��ان كرد:  اي كاش آنهايي 
كه مدعاي آزادي بی��ان دارند بگويند چگونه س��ريالي كه 
30 شب از رسانه ملي پخش شده بايكوت مي شود و جلوي 
پخش مجددش را از يك ش��بكه ديگ��ر مي گیرند؟! اصال 
چنین مسئله اي تا پیش از سريال گاندو در كشور ما سابقه 
نداشته است! از آقاي علي عسگري تشكر مي كنم كه با اين 
هجمه هاي فراواني كه شد صبورانه هیچ واكنشي نداشتند. 
گاندو زنده اس��ت و پاياني ندارد و كس��ي نمي تواند جلوي 

پخش آن را بگیرد. 
جواد افشار كارگردان سريال گاندو نیز در ادامه اين مراسم 
گفت: در هیاهوي سیاس��ي پیرام��ون اين س��ريال ابعاد 
هنري آن مغفول واقع ش��د. اين سريال تجربه جديدي در 
سريال سازي ما و پديده جديدي بود. اين كار جزو معدود 
كارهاي بس��یار س��خت و پیچیده بود و خدا را ش��كر كه 
دوستان پش��ت دوربین و تهیه كننده ما را حمايت كردند 
كه آنچه حق مطلب است ادا كنیم. وي درباره تهديد دولت 
به تحريم مالي صداوس��یما در روزهاي گذشته گفت: اگر 

قرار است كسي تحريم شود ما هستیم نه افرادي كه هیچ 
نقشي نداشتند. ما راضي به اين نیستیم كه خانواده بزرگ 
تلويزيون محدود ش��وند و اين هم يكي از ترفندهاي نفوذ 
است كه مي  خواهند ما را مقابل ديگران قرار دهند. گرچه 
بارها صداوسیما تحريم شده و فكر نمي كنم اين تحريم مؤثر 
باشد. حاضرم تا آخر عمرم تحريم شوم و در خانه بمانم اما 

دوستانم در صداوسیما تحريم نشوند. 
افش��ار در پايان صحبت هايش گف��ت: به عن��وان كارگردان 
و س��ازنده گان��دو از هیئت دول��ت، ش��خص رئیس جمهور و 
مشاورانش مي خواهم اجازه بدهند تا 30قسمت سانسور نشده 
سريال را برايشان ارسال كنم و ببینند. من مطمئنم كه خودشان 

اجازه پخش مجدد و بدون سانسور آن را خواهند داد. 
در ادامه مقدم فر مش��اور فرهنگي و رسانه اي فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي گفت: تصور مي كنم اين سريال 
در سابقه ساخت فیلم و سريال در تاريخ 40ساله جمهوري 
اسالمي يك نقطه عطف و پارادايم به حساب مي آيد و اين 
حس را همه دارند. جس��ارتي كه در س��اخت و پخش اين 
سريال بود يك پارادايم بود و كسي هم نمي تواند جلوي آن 
را بگیرد. همه قشرهاي مردمي از اين سريال استقبال كردند 
و در شرايطي كه همه سريال ها از عشق و عاشقي مي گويند، 
گاندو توانست بدون ورود به اين مسائل مخاطبان زيادي را 

جذب كند. 
مقدم فر افزود: برخ��ي  مي گويند هجمه ها ب��ه دولت بوده 
است. اگر كس��ي در نظام و دولت بخواهد انسجام را از بین 
ببرد خوب نیس��ت اما واقعاً در گاندو اينطور نبود. نگاه يك 
نیروي امنیتي با وزارت خارجه تفاوت دارد و اين س��ريال 
همه اينها را نشان داده كه متأسفانه بي تحمل هستند و اين 
نشانه دوگانگي نیست. برداشت دوستان اشتباه است. گاندو 
آيینه اي را در مقابل يك تصوير گذاشته حاال اگر تصوير بد 
است نبايد كه آينه را بشكنیم، اتفاقاً اين اعتراض هاي اشتباه 

دوگانگي ايجاد مي كند.

كمدي »به قيد قرعه« در شبكه 3
فيل�م تلويزيون�ي »ب�ه قي�د قرع�ه« ب�ا ب�ازي نفيس�ه 
روش�ن و كاوه خداش�ناس ب�ه كارگردان�ي عل�ي 
جعفرآب�ادي به روزه�اي پايان�ي تصويربرداري رس�يد. 
فیلم كمدي »به قید قرعه« از محصوالت خانه تولیدات جوان 
صدا و سیماست كه كاوه خداشناس، ايمان صفا، نفیسه روشن، 
مونا كرمي، زهیر ياري، شهین تس��لیمي، محمد فیلي و... در 
آن ايفاي نقش كرده اند. در خالصه داستان فیلم آمده است: 
محسن سال هاست كه با سوداي يك ش��به پولدار شدن، در 
قرعه كشي هاي مختلف شركت مي كند. زماني كه به محسن 
خبر مي دهند ك��ه در يكي از اين قرعه كش��ي ها برنده جايزه 
200میلیون توماني شده، او براي تحويل گرفتن جايزه با مانع 
بزرگي رو به رو مي شود. گفتني است »به قید قرعه« به زودي 

روي آنتن شبكه 3 سیما مي رود. 
.........................................................................................................

 موفقيت انيميشن هاي ايراني 
در بازارهاي جهاني

انيميش�ين هاي ايراني به چين، ايتاليا، روسيه، انگلستان، 
ويتن�ام و ح�وزه امري�كاي جنوب�ي فروخت�ه ش�دند. 
حقوق پخش 2هزار و 943 دقیقه انیمیشن از تولیدات مركز 
پويانمايي صبا ب��ا عناوين، »شكرس��تان«، »تندر« و »ماهي 
بادكنكي« براي پخش در كشور چین و انیمیشن »خال خالي« 
براي پخش در كشور ايتالیا فروخته شد. مذاكرات براي فروش 
حقوق پخش 6هزار و 560دقیقه از تولیدات مركز پويانمايي 
صبا با عناوين، »هاالباما«، »نازبالش«، »شكرستان«، »تندر«، 
»داس��تان هاي ريرا« و »روباه و خروس« نی��ز براي پخش در 
كشورهاي روسیه، انگلستان، ويتنام، حوزه امريكاي جنوبي و 

حوزه آسیاي جنوب شرقي در حال انجام است. 
.........................................................................................................

ژاله علو كارگردان نمايش شد 
ژال�ه عل�و هنرمن�د پيشكس�وت رادي�و و تلويزي�ون 
نماي�ش راديوي�ي اى ب�ا ن�ام »س�رماي آن روزه�ا« 
مي فرس�تد.  نماي�ش  رادي�و  آنت�ن  روي  را 
شهیندخت نجف زاده گوينده و بازيگر پیشكسوت راديو درباره 
همكاري با ژاله علو در نمايش »سرماي آن روزها« گفت: كار 
كردن يك دنیا راز و رمز و كشف و شهود نه تنها در نمايش كه 
در زندگي به من داده است و داده هايش عمق و معنا دارد و چه 
خوشبختم من كه طي اين 34سال اكثراً جزو كساني بودم كه 
از طرف ايشان براي بازي در نقش هاي مختلف انتخاب شدم 
و اين فرصتي بود كه زندگي به من داد. اين هنرمند ادامه داد: 
خانم علو همواره به من نقش هاي متفاوتي در نمايش هايش 
داده كه باعث چالش هاي متنوعي در بازيگري من شده است. 
عالقه مندان مي توانند امروز س��اعت 11:15 شنونده نمايش 

راديويي»سرماي آن روزها« از راديو نمايش باشند. 
.........................................................................................................

 بهروز شعيبي  در لبنان سريال می سازد
به�روز ش�عيبي س�ريال جدي�دش را به تهي�ه كنندگي 
محم�د خزاع�ي در لبن�ان جل�وي دوربي�ن مي ب�رد. 
بهروز شعیبي كارگردان سريال »پرده نشین« و محمد خزاعي 
تهیه كننده فیلم س��ینمايي »به وقت ش��ام« با يكديگر براي 
س��اخت س��ريالي ايراني- لبناني همكاري مي كنند. در حال 
حاضر اين دو در لبنان حضور دارند و پیش تولید سريال خود را 
آغاز كرده اند. اين سريال 30 قسمتي، داستاني اجتماعي دارد 
كه در زمان حال رخ مي دهد و توسط مصطفي رستگاري نوشته 
شده است. قرار است اين سريال ايراني- لبناني، در شهرهاي 

مشهد و تهران و همچنین بیروت مقابل دوربین برود. 
.........................................................................................................

پخش سري جديد »پايان ناباروري« 
فص�ل جدي�د برنام�ه تلويزيون�ي »پاي�ان ناب�اروري« 
از پنج�م م�رداد روي آنت�ن ش�بكه 4 س�يما م�ي رود. 
فص��ل جدي��دي از برنام��ه تركیبي »پاي��ان ناب��اروري« به 
تهیه كنندگي مرجان بیات از پنجم مرداد ماه به صورت هفتگي 
شنبه ها س��اعت 19 از شبكه 4 س��یما پخش مي شود. بیات 
درخصوص تفاوت هاي س��ري جديد اين برنامه با برنامه هاي 
گذش��ته گفت: ما در س��ري جديد برنامه تالش مي كنیم تا 
عالوه بر پرداختن به مسائل پزشكي به نگرش جامعه به معضل 

ناباروري و رگه هاي اجتماعي اين موضوع بپردازيم.

محمد صادقي     ديده بان

ادعاي انجمن منتقدان درباره انحصاري كردن نقد سينمايي
عضو هيئت مديره انجمن منتقدان از »نقدهاي مجازي« انتقاد كرد

      جواد محرمي
ي�ك عض�و هيئ�ت مدي�ره انجم�ن صنف�ي منتق�دان و 
نويس�ندگان آثار س�ينمايي در اظهارنظري عجيب از محدود 
ك�ردن نقد س�ينمايي در فض�اي مجازي س�خن گفته اس�ت. 
جعفر گ��ودرزي عضو هیئ��ت مدي��ره انجمن صنف��ي منتقدان و 
نويس��ندگان آثار س��ینمايي در گفت وگو با مهر از فراگیر ش��دن 
»نقدهاي مجازي« درباره فیلم هاي سینمايي اظهار ناراحتي كرده و 
مدعي شده اين انجمن سعي مي كند از اين مسئله جلوگیري كند. 

وي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با اش��اره به گس��ترش 
نقدهاي غلط در فضاي مجازي مي گويد: »متأس��فانه نقد س��ینما 
در فضاي مجازي بسیار پررنگ شده و معموالً هم اين نقدها متعلق 
به افرادي اس��ت كه پیش از اين هیچ نقد مكتوبي در زمینه سینما 

نداشته اند.«
سخنان اين عضو هیئت مديره انجمن موسوم به صنفي منتقدان و 
نويسندگان آثار س��ینمايي از اين جهت عجیب به نظر مي رسد كه 

اساساً نقد فیلم هاي س��ینمايي در فضاي مجازي عملي غیرقانوني 
نیست و قاعدتاً قانون هیچ كشوري نمي تواند اظهارنظر درباره هیچ 
اثر هنري از سوي مردم را محدود كند اما به نظر مي رسد مسئله اي 
كه سبب شده اين عضو انجمن صنفي منتقدان قصد محدودسازي 
و مانع تراش��ي بیهوده در اين رابطه را داشته باشد احتماالً كمرنگ 
شدن اثرگذاري و مرجعیت اين مجموعه باشد چراكه اگر اين انجمن 
و اعضاي رسمي آن ظرفیت نقد سینمايي را باال برده بودند به طور 
عادي اثرگذاري مثبت آن روي كیفیت آثار س��ینمايي مشهود بود 
اما از آنجايي كه نقد سینمايي در ايران هنوز از رشديافتگي مناسبي 
برخوردار نیست اعضاي انجمن موسوم به منتقدان قصد جلوگیري 

از توسعه يافتگي آن را كرده اند. 
عضو هیئت مدي��ره انجمن صنفي منتق��دان و نويس��ندگان آثار 
سینمايي همچنین گفته است: »در شوراي مركزي تالش مي كنیم 
سازوكار جديدي را ايجاد كنیم كه تا آنجا كه مي توانیم مانع گسترش 
چنین نقدهايي در فضاي مجازي باشیم. از ديگر مواردي كه فضاي 
نقد س��ینماي ايران با آن دچار مشكل شده اس��ت، حضور افرادي 
به عنوان منتقد سینماس��ت كه تا امروز هیچ نقدي از آنها نديده و 
نخوانده ايم. از جمله مسائلي كه در نقدهاي مجازي مي توان به آن 
اشاره كرد، افزايش غلط هاي اماليي و دستوري است كه اصل مسئله 

نقد را هم زير سؤال مي برد.«
نكته قابل تأمل درباره اين سخنان عضو انجمن منتقدان اين است كه 
به نظر مي رسد نگراني از غلط هاي دستوري يا اماليي حوزه اي است 
كه بايد متولي ديگري داشته باشد و اساساً نگراني انجمن منتقدان 

سینمايي بايد وزانت و كیفیت نقد فیلم باشد.

    خبر

آغاز به كار نخستين شبكه تلويزيوني 
اينترنتي ناشنوايان

نخس�تين ش�بكه تلويزيون�ي اينترنت�ي ناش�نوايان ب�ا عن�وان 
»اش�اره« از ش�نبه هفت�ه آين�ده فعالي�ت خ�ود را آغ�از مي كن�د. 
محمدحس��ن حافظي پور، مديرعامل باران تلكام)تلويزي��ون اينترنتي آيو( 
اعالم كرد: »پس از گذراندن پخش آزمايش��ي، نخستین ش��بكه تلويزيوني 
تخصصي ناشنوايان آماده افتتاح شده است.« حافظي پور پاسخگويي شايسته 
به نیاز فرهنگي قشر بس��یار عزيز و مظلوم ناشنوايان و كم ش��نوايان را دلیل 
اصلي تاسیس شبكه »اشاره« خواند و گفت: »مجموعه آيو تالش دارد زمینه 
ارتباط هر چه بیشتر اين عزيزان را فراهم آورد و از همه هنرمندان، خیرين و 

متخصصاني كه ما را در اين راه خطیر ياري كردند سپاسگزارم.«
وي گفت: »تمامي برنامه هاي »اشاره« كه پنجمین شبكه اختصاصي تلويزيون 
اينترنتي آيو محس��وب مي شود، جهت اس��تفاده ناش��نوايان و كم شنوايان 
متناسب سازي ش��ده و عالقه مندان مي توانند از برنامه هاي جذاب اين شبكه 
شامل فیلم هاي سینمايي، سريال هاي تلويزيوني، ورزش، كودك و نوجوان، 
مس��تند و ديگر حوزه هاي محتواي��ي بهره ببرن��د.« مدير عامل آي��و افزود: 
»دسترسي به اين شبكه از طريق سامانه www. aionet. ir يا نرم افزارهاي 
تلفن همراه آيو در بخش ش��بكه هاي اختصاصي جهت استفاده عالقه مندان 
امكانپذير است.« آيین افتتاحیه تلويزيون اينترنتي اشاره، ساعت 18 شنبه 29 
تیرماه در سالن موسسه آموزش عالي خاتم واقع در خیابان مالصدرا، خیابان 

شیراز شمالي، خیابان حكیم اعظم آغاز به كار مي كند. 
آيو، نخستین تلويزيون اينترنتي ايران در بخش خصوصي از سال 1394 با مجوز 

رسمي آغاز به كار كرده است.
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