
 انتشار تلخيصي از »پرتوي از قرآن« 
اثر آيت اهلل طالقاني

كتاب »پرتوي از قرآن آيت اهلل سيدمحمود طالقاني« با تلخيص 
و بازنويس�ي »محمدرضا دين پ�رور« روانه  بازار كتاب ش�د. 
به گزارش فارس، پرتوي از قرآن تفسير و نونگري هاي طالقاني 
اس��ت كه قرآن را به صحنه  اجتماع و زندگي مي آورد و ذهن و 
انديشه  را از گرفتار ش��دن در تار و پود اظهارنظرهاي قالبي و 
محدود و برداشت هاي رنگ و رو رفته و تقليدي رهايي مي بخشد و 
روشنگري ها و رهنمايي هايي دست گير و كاربردي و زندگي ساز 
پيش روي ما مي نهد. »پرتوي از قرآن« اينك در چاپ جديد و با 
ويرايش ويژه در عين توجه به سبك نوشتار طالقاني و با حجمي 
كمتر به نسل نو تقديم شده است. انتشارات قدياني اين كتاب را 
در نوبت اول چاپ، در ۳۱۲صفحه و با قيمت ۴۰هزار تومان در 

اختيار عالقه مندان قرار داده است. 
...........................................................................................................

 نگارش داستان زندگي پيامبر)ص( 
براي نوجوانان

نويس�نده ادبيات ك�ودك از نگارش س�ه كتاب داس�تان 
درب�اره زندگ�ي پيامب�ر اس�ام)ص( و صدر اس�ام براي 
گروه س�ني نوجوان خبر داد كه از س�وي انتشارات كانون 
پرورش فك�ري كودكان و نوجوانان منتش�ر خواهد ش�د. 
مصطفي خرامان نويس��نده ادبيات كودك و نوج��وان درباره 
جديدتري��ن فعاليت هاي خود در زمينه ن��گارش كتاب گفت: 
سه كتاب داستان با عنوان »پس��ري از كلب«، »ابوذر غفاري« 
و »سلمان فارسي« را براي گروه سني نوجوان مدنظر دارم كه 
قرار است در قالب مجموعه »رمان نوجوان امروز« از سوي كانون 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان منتشر شود. 
خرامان با اشاره به اينكه بايد اين سه كتاب با هم منتشر شوند، 
توضيح داد: اين كتاب ها به ترتيب داستان پيامبر)ص( تا بعثت، 
داستان پيامبر)ص( تا هجرت و داستان پيامبر)ص( و نبردهاي 
مسلمانان را روايت مي كنند. در واقع اين سه كتاب به موضوع 

صدر اسالم مي پردازند. 
...........................................................................................................

 موزه استكبارستيزي طبس
راه اندازي مي شود

مديرعامل م�وزه انقاب 
اسامي و دفاع مقدس از 
راه اندازي ف�از اول موزه 
استكبارس�تيزي طبس 
پنج��م  ب�ا  هم�زم�ان 
 ۹۹ ارديبهش�ت  س�ال 
مصادف با سالروز شكست 
 تج�اوز نظام�ي امري�كا 
داد.  خب�ر  اي�ران  ب�ه 
علي اصغر جعفري مديرعامل موزه انقالب اس��المي و دفاع 
مقدس در نخستين جلسه شوراي هماهنگي و برنامه ريزي 
موزه بين الملل��ي طبس با تأكيد براهمي��ت راه اندازي موزه 
طبس، گف��ت: حضرت ام��ام خميني)ره( پس از شكس��ت 
س��نگين حمله امريكايي ها در صحراي طب��س، با توجه به 
اهميت اين حادثه فرمودند، ش��ن ها مأمور خ��دا بودند و در 
صحراي طبس معجزه الهي اتفاق افتاده اس��ت، مقام معظم 
رهبري)مدظله( نيز تأكيد فرمودند بايد به واقعه طبس توجه 
ش��ود اما كار پرهزينه و كم اثر انجام نشود. امروز مسئوليت 
راه ان��دازي و افتتاح موزه بين المللي طب��س به موزه انقالب 
اسالمي و دفاع مقدس واگذار شده اس��ت، اميدوار هستيم 

بتوانيم از همه ظرفيت ها استفاده كنيم. 
...........................................................................................................

 ساخت و ساز دكورهاي»نون. خ۲«
آغاز مي شود

تهيه كننده سريال »نون. خ« از ساخت و ساز دكورهاي فصل 
دوم سريال »نون. خ« طي اين هفته در كرمانشاه خبر داد. 
مهدي فرجي تهيه كننده فصل دوم س��ريال »ن��ون. خ« به 
كارگردان��ي س��عيد آقاخاني درب��اره رون��د پيش توليد اين 
مجموعه به مهر گفت: ان ش��اءاهلل به  زودي و تا اواس��ط آبان 
س��ريال را كليد مي زنيم كه همانطور ك��ه پيش از اين اعالم 
شده بود آغاز تصويربرداري از كرمانشاه خواهد بود، به زودي 
هم قرارداد و تفاهمنامه با استانداري كرمانشاه در آنجا منعقد 
و از آن رونمايي خواهد شد. همچنين گروه ساخت دكور اين 
هفته به كرمانشاه مي روند تا دكورها را در آنجا آماده كنند و 

س��اخت و س��ازها را انجام دهند.
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آن كس كه مردم را  به نيكی ها 

ف�را می خواند ولی خ�ود به آن 

عمل نمی كند مانند كماندارى 

اس�ت كه ب�ا كم�ان ب�دون زه 

می خواهد تيراندازى كند.

تهيه كنن�ده س�ريال »نف�وذ« از حض�ور آي�ت اهلل طالقان�ي 
و آي�ت اهلل مطه�ري در فص�ل جدي�د اي�ن س�ريال و ب�راي 
نش�ان دادن بره�ه اي از تاري�خ معاص�ر خب�ر داد. البت�ه 
هن�وز بازيگ�ران اي�ن دو ش�خصيت انتخ�اب نش�ده اند. 
»محسن علي اكبري« تهيه كننده س��ريال »نفوذ« در گفت وگو با 
فارس، درباره مراحل توليد فصل جديد اين سريال گفت: از روز اول 
تصويربرداري تا به حال در لوكيشن هايي نظير هتل الله، موزه عبرت، 
قطار، زندان قصر، شهرك سينمايي غزالي، سينما فرخ و مدرسه عالي 

شهيد مطهري تصويرهاي مربوطه را ضبط كرده ايم. 
وي در توضيح سكانس هايي كه تصويربرداري شده است، ادامه داد: 
در صحنه هاي قطار سكانس هاي مربوط به بمب گذاري ريل قطار را 
در پيشواي ورامين ضبط كرديم كه يك قطار قديمي را با همكاري 
همكاران خوب راه آهن آورده و از آن در تصاويرمان استفاده كرديم. 
بعد از آن در موزه عبرت سكانس هاي مربوط به شكنجه هاي ساواك 
قبل از انقالب، سكانس هايي را نيز داخل زندان قصر مقابل دوربين 
برديم. همچنين در هفته جاري صحنه هاي مربوط به حلبي آباد و 
خانه فراماسونري را در شهرك سينمايي ضبط كرديم. اين سريال 
يكي از پرلوكيشن ترين سريال هاي صداوس��يما در اين چند سال 
اخير اس��ت. اين تهيه كننده همچنين بيان داشت: در سينما فرخ 
واقع در ميدان قزوين صحنه هاي مربوط به سينماي قبل از انقالب 
را ضبط كرديم و در مدرس��ه عالي ش��هيد مطهري واقع در ميدان 
بهارستان سكانس هاي ختم آيت اهلل طالقاني را تصويربرداري كرديم. 
علي اكبري در ادامه با اشاره به بازيگر نقش آيت اهلل طالقاني و آيت اهلل 
مطهري نيز افزود: ما براي نشان دادن برهه اي از تاريخ معاصر بايد 

بازيگراني را براي ايفاي نقش آيت اهلل مطهري و طالقاني انتخاب كنيم 
اما اين موضوع زمانبر اس��ت و بايد بعد از ضبط سكانس هاي سايت 

كبكان به سمت اين سكانس ها برويم. 
وي ادامه داد: تا االن عليرام نورايي، رحي��م نوروزي، احمد نجفي، 
اميرمحمد زند، امين اس��كندريان، يلدا افش��اري نيا و چند بازيگر 
خارجي جلوي دوربين اين سريال رفته اند و تصويربرداري تا پايان 
بهمن ماه ادامه دارد. اين تهيه كننده درباره ساخت و ساز لوكيشن هاي 
جديد اين س��ريال نيز گفت: در حال حاضر لوكيشن سايت كبكان 
در شمال كشور در دست ساخت است. همچنين پادگان مريوان را 
به زودي با نظر مساعد امير س��ياري معاون هماهنگ كننده ارتش 
جمهوري اس��المي ايران خواهيم ساخت. جلس��ه حضوري با امير 
سياري داشتيم و ايشان همراهي خوبي را با ما براي تصويربرداري 
اين سكانس ها داشتند. قرار بر اين شد تا لشكر ۱6زرهي قزوين در 
خدمت گروه توليد سريال قرار بگيرد تا بتوانيم سكانس هاي مربوط 

به پادگان مريوان را مقابل دوربين ببريم.

محسن علي اكبري تهيه كننده سريال »نفوذ« خبر داد

حضور آيات طالقاني و مطهري در فصل جديد سريال »نفوذ«

مصطفي محمدي     دیده بان

84 مستندساز زن در »سينماحقيقت«
 دبيرخان�ه س�يزدهمين دوره جش�نواره بين الملل�ي 
آث�ار  جديدتري�ن  پذي�راي  »س�ينماحقيقت« 
84 مستندس�از زن ش�ده اس�ت در حال�ي ك�ه 
س�ال گذش�ته 8۹ فيل�م توس�ط بان�وان فيلمس�از 
ب�ه جش�نواره »س�ينماحقيقت« ارائ�ه ش�ده ب�ود. 
بر اساس آمار دبيرخانه جش��نواره، 5۱6 كارگردان مرد نيز 
متقاضي حضور در س��يزدهمين دوره »س��ينماحقيقت« 

شده اند. به اين ترتيب درصد مشاركت مردان نسبت به زنان 
در اين رويداد سينماي مستند ايران، 86درصد به ۱۴درصد 
است كه اين آمار به نس��بت فيلم هاي ارسالي، مطابق دوره 
پيش است. ۲۰فيلم ساخته شده توسط بانوان مستندساز با 
مشاركت ۲7/7درصدي به بخش »مسابقه ملي« جشنواره 
»سينماحقيقت« نيز راه يافته بود كه نشان از نقش پُررنگ 

فيلمسازان زن در سينماي مستند امروز ايران داشت.

حبيب خزاعي فر، آهنگساز مطرح كرد

رنگ آميزي موسيقي »رد خون« چگونه تغيير كرد
آهنگس�از فيل�م س�ينمايي »ردخ�ون« ب�ا اش�اره به 
بن  ماي�ه مش�ترك موس�يقي اي�ن اث�ر س�ينمايي ب�ا 
فيلم »ماج�راي نيم�روز« درب�اره تغيي�ر رنگ آميزي 
موس�يقي اين اثر ب�ا كار قبل�ي توضيحات�ي ارائه كرد. 
حبيب خزاعي فر آهنگساز فيلم سينمايي »رد خون« كه اين 
روزها در ميان استقبال مخاطبان روي پرده سينماهاست 
در گفت وگو با مهر با اشاره به انگيزه هاي خود براي ساخت 
موسيقي اين فيلم گفت: بن مايه موس��يقي فيلم رد خون 
با آنچه مخاطب��ان از موس��يقي فيلم ماج��راي نيمروز به 
ياد داش��تند، داراي نش��انه هاي مشتركي اس��ت، چراكه 
فيلم رد خ��ون در ادامه تفكراتي اس��ت ك��ه در فيلم قبلي 
محمدحسين مهدويان مورد توجه قرار گرفته بود، بنابراين 

نمي شد كه فضاي موسيقايي فيلم تغيير پيدا كند. 
وي ادامه داد: شنونده موسيقي فيلم »ماجراي نيمروز« با 
چارچوبي همراه بود كه عمدتاً روي س��ازهاي زهي و پيانو 
متمركز بود اما در موس��يقي فيلم »رد خون« كه از فضاي 
اكش��ن تر و حادثه اي تري برخوردار اس��ت، تالش كردم تا 
با اس��تفاده از س��ازهاي بادي برنجي و همچنين سازهاي 
كوبه اي، فضايي را ايجاد كنم كه در عين وفاداري به بن مايه 
اصلي موسيقي فيلم »ماجراي نيمروز« وارد فضاي جديد 
شنيداري هم بشود كه براي مخاطب مي تواند دربرگيرنده 

تجربه هاي متفاوتي باشد. 
اي��ن آهنگس��از س��ينما كه بي��ش از ۱5س��ال اس��ت با 
محمدحس��ين مهدويان در آثارش همكاري مي كند، در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود بيان كرد: اساساً فضاي 
موس��يقايي فيلم هايي كه به نوعي مرتبط با تاريخ معاصر 
هستند، چارچوبي دارد كه طبق آن آهنگساز بايد با استفاده 
از يك قالب اركس��ترال با مفهوم و معناي داس��تان همراه 
ش��ود و اين يك نكته اجتناب ناپذير است و ناگزيريم از آن 

پيروي كنيم. به همين منظور در قالب كلي كارهايم، تالش 
مي كنم نگاه س��طحي به ماجرا نداش��ته باشم و چارچوب 
اصلي موسيقي كار را به سازهايي اختصاص دهم كه در يك 
موقعيت اركسترال قرار مي گيرند، البته اين تفكر در خيلي 
از فيلم ها مي تواند وجود نداش��ته باشد، همان طور كه من 
در فيلم »التاري« اين گونه عمل نكردم و آهنگسازي را در 

قالب ديگري طراحي كردم. 
خزاعي فر درباره اجراي زنده يا تهيه و توليد آلبوم موسيقي 
از آثار سينمايي اش هم بيان كرد: مدت هاي زيادي است كه 
به فكر تهيه يك آلبوم مس��تقل از موسيقي فيلم »ماجراي 
نيمروز« و »ردخون« هستم و اين جزو يكي از دغدغه هاي 
من است كه بتوانم روزي اين پروژه را نهايي كنم اما در اين 
چارچوب بعضاً موانعي به وجود مي آي��د كه به هيچ عنوان 
ربطي به تهيه كننده و موارد اين چنيني ن��دارد و كاماًل به 
شرايط نامطلوب بازار موسيقي بازمي گردد. اميدوارم فضا به 
گونه اي هدايت شود كه بتوانم عالوه بر انتشار آلبوم موسيقي 
اين دو فيلم، نسبت به انتشار ساير آثارم نيز اقدام كنم. اتفاقاً 
در اين شرايط است كه به عنوان آهنگساز اين انگيزه در من 
ايجاد مي ش��ود تا درباره اجراي زنده چنين آثاري در قالب 

اركسترهاي حرفه اي نيز به فكر برنامه ريزي باشم.

اسكورسيزي:

سينماها به شهربازي تبديل شده اند!

كارگردان كاركشته سينما بار ديگر به صحبت هاي بحث برانگيز 
قبلي خود اشاره كرد و گفت باور دارد سالن هاي سينما مورد حمله 
موجي از فيلم هاي بي ارزش واقع شده كه جاي شان آنجا نيست. 
به گزارش مهر به نقل از گاردين، مارتين اسكورس��يزي فس��تيوال 
بين المللي فيلم لندن را با ادامه دادن صحبت هاي بحث برانگيز قبلي 
خود و همچنين دفاع از سرويس استريمينگ نتفليكس به پايان برد. 
او كه در يك كنفرانس خب��ري كنار رابرت دني��رو و آل پاچينو قبل 
از پيش نمايش بين المللي فيلم جديدش »م��رد ايرلندي« كه فيلم 
اختتاميه فس��تيوال بود صحبت مي كرد، يك بار ديگر انتقاد خود از 

فيلم هاي سبك مارول را تكرار كرد و گفت »آنها سينما نيستند.«
اسكورسيزي گفت: آنها فيلم هاي پارك موضوعي هستند كه در آنها 
سالن هاي سينما تبديل به شهربازي مي شوند. اين تجربه اي متفاوت 
است. سينما نيست، چيز ديگري است و چه از آنها خوشتان بيايد چه نه، 
ما نبايد مورد حمله آنها قرار بگيريم. اين كارگردان قديمي هاليوود گفت 
به اين ترتيب از صاحبان سالن هاي سينما مي خواهد گامي بردارند و 

كاري كنند سالن هاي شان فيلم هاي روايتي به نمايش بگذارند. 
اسكورسيزي اوايل اكتبر هم در مصاحبه اي با يك مجله در اين مورد 
صحبت كرده و از فيلم هاي مارولي انتق��اد كرده بود. آن موقع جيمز 
گان و جاس ودون كارگردان  تعدادي از فيلم هاي مارولي و همچنين 

ساموئل ال. جكسون به دفاع از مارول پرداخته بودند. 
اسكورسيزي همچنين از نتفليكس دفاع كرد و گفت، با وجود اينكه 
بايد از تجربه سنتي تماش��اي فيلم ها در سالن هاي سينما حمايت 
بشود، بعد از اينكه استوديوهاي س��نتي به خاطر هزينه هاي باال از 
س��اختن »مرد ايرلندي«  حمايت نكردند، نتفليكس از او حمايت 
كامل كرد. اسكورسيزي گفت: شكي نيست كه ديدن فيلم همراه با 
جمعيت واقعاً مهم است اما مشكلي وجود دارد؛ بايد فيلم را بسازيم. 
به نحوي كه انگار ديگر جا نداشتيم و هيچ فضايي براي ساختن اين 
فيلم نبود اما داش��تن حمايت ش��ركتي كه مي گويد هيچ دخالتي 
نمي كند و اجازه مي دهد فيلم را طوري كه مي خواهيد بسازيد و فقط 
در نهايت فيلم تان بايد پس از اكران سينمايي استريم بشود، چيزي 

بود كه بايد مخصوصاً در اين پروژه قبول مي كرديم. 
»مرد ايرلندي« داستان فرنك شيران با نقش آفريني دنيرو را تعريف 
مي كند كه يك آدمكش واقعي مافيا بود. او مش��كوك به كش��تن 
جيمي هافا )پاچينو( يك رئيس اتحاديه بس��يار محبوب در سال 
۱975 است. گفته مي شود چند استوديو به خاطر اينكه هزينه هاي 
تكنولوژي پيشگامانه سي جي آي )كاهش سن( براي جوان تر كردن 
شخصيت ها در صحنه هاي فلش بك طوالني، باال بوده از اين پروژه 
كنار رفته اند. تخمين زده مي شود »مرد ايرلندي« ۲۰۰ميليون دالر 

هزينه باال آورده باشد.

    سینما

عليرضا رئيسيان:
تا پايان دولت روحاني فيلم نمي سازم

كارگردان فيلم سينمايي »مردي بدون 
سايه« عنوان كرد كه نسبت به شرايط 
فرهنگ�ي كش�ور معترض اس�ت و در 
صورت عدم تغيير شرايط تا پايان دولت 
روحاني ديگ�ر فيلم نخواهد س�اخت. 
عليرضا رئيس��يان كارگردان سينما در 
گفت وگو با مهر درب��اره نحوه اكران آثار 
س��ينمايي گفت: در حال حاضر حجم 
زي��ادي از فيلم ها پش��ت خ��ط اكران 

مانده اند و بايد بعد از آبان وضعيت نامناس��ب سينما را ديد، از سوي ديگر 
در فصل تابستان شاهد فيلم سوزي بوديم كه اين كار عالوه بر خسارت به 

فيلمسازان، لطمه فرهنگي هم دارد. 
اين كارگردان در ادامه اظهار داشت:  صاحبان خيلي از اين سرگروه ها، 
خودشان دفتر پخش دارند و اين باعث مي شود فيلم هاي خودشان را در 
اين سرگروه ها اكران  كنند، از همين رو اين فاجعه باعث شد ما ريزش 
مخاطب داش��ته باش��يم، مقصر اصلي اين ماجرا هم آقاي داروغه زاده 
است، چون اين گروه بندي را ايشان ايجاد كرد و شوراي صنفي هم آن 
را ادامه داد. برخي سالن هاي سينما را با سالن هاي وزنه برداري اشتباه 
گرفته اند و مدام از ركورد فيلم هايش��ان مي گويند، اين در حالي است 
كه حداقل در وزنه برداري ركوردها واقعي اس��ت اما در سيما خيلي از 

ركوردها دروغين و قالبي است.

     جواد محرمي
بازي ه�اي ويدئوي�ي عرص�ه اي اس�ت كه 
دارد.  را  خ�ود  خ�اص  حساس�يت هاي 
جذابيت ه�اي بازي هاي ويدئوي�ي در عصر 
اينترنت و فض�اي مجازي ن�گاه راهبردي و 
دقيق مس�ئوالن به اين ح�وزه را مي طلبد. 
»ج�وان« در اين ب�اره با حميدرض�ا جالي 
كارش�ناس پويانماي�ي و يك�ي از فع�االن 
اي�ن عرص�ه گف�ت و گ�و ك�رده اس�ت. 
 وضعيت كلي بازي ه�اي رايانه اي در 
كشور در دوره شش ساله دولت تدبير 
و اميد به چه شكلي است ؟ آيا در اين 
عرصه اي ك�ه ميليون ه�ا مخاطب و 
كاربر در رده س�ني كودك و نوجوان 
دارد، رونق و تقويت فرهنگ را شاهد 
هس�تيم يا اوضاع به گون�ه ديگري 
اس�ت؟ برخ�ي معتقدن�د گرايش ها 
بيشتر به سمت تكنيك بوده است و 
به لحاظ فرهنگي اين عرصه كامًا رها 

شده به پيش مي رود. 
 در ح��ال حاضر با توج��ه به اخت��الف قيمت 
دالر با ري��ال، نوعي وضعي��ت رقابتي در توليد 
بازي هاي رايانه اي ايجاد و باعث شده ما نسبت 
به رقباي منطقه اي و س��اير كشور هايي كه در 
حوزه تولي��دات اين صنعت مه��م و راهبردي 
فعال هس��تند، يك امكان ويژه به دست آوريم 
و آن عبارت از اين اس��ت كه م��ا ارزان تر توليد 
مي كنيم و در صنعت بازي ه��اي ويديوئي اين 
وضعيت برايمان يك مزيت نسبي ايجاد كرده 
است، منتها در صورتي مي توانيم از اين مزيت 
استفاده كنيم كه بتوانيم سفارش ساخت بازي 
از خ��ارج را بگيريم و براي مش��تريان خارجي 
بازي بسازيم اما اين مش��كل ايجاد مي شود و 
باعث مي شود تا پارامتر هاي فرهنگي در توليد 
بازي ب��راي مش��تري خارجي در نظ��ر گرفته 
نش��ود، با اين وجود در حال حاضر توان خوبي 
در توليد بازي هاي ويديوئي داري��م، منتها به 
دليل عدم التفات مناس��ب دولت و عدم تحقق 
هزينه هايي ك��ه بايد اختصاص داده مي ش��د، 
ش��اهد تضعيف توان داخلي هستيم و وظايف 
حمايتي و پشتيباني از توليدكنندگان داخلي 
متأس��فانه انجام نشده اس��ت، به همين خاطر 
شركت هاي باسابقه و خوب بازي ساز كشورمان 

كه بازي هاي خوبي هم توليد مي كردند دچار 
ركود در توليد ش��ده و حت��ي در برخي موارد 
متوقف شده اند. نكته مهم ديگر اين است كه در 
حال حاضر بخش بسيار بزرگي از كسب و كار 
بازي سازي در كشورمان در ماركت هاي موبايلي 

مانند كافه بازار متمركز شده اند. 
 يعني ب�ه نظر ش�ما مديريت ضعيف 
دولت در بخش توليد س�بب ش�ده 
تا ب�ازار بازي هاي رايان�ه اي به رغم 
وجود ني�روي انس�اني كاربلد دچار 

فروپاشي شود؟ 
اين مس��ئله باعث ش��ده ت��ا وضعي��ت فعلي 
اكوسيستم اقتصادي بازي سازي را ناقص بدانيم، 
چون بازي ه��اي ويدئويي چهار نوع هس��تند؛ 
موبايلي، كنس��ولي، آنالي��ن و PC. بازي های 
موبايلي يكي از انواع بازي هاي ويدئويي هستند. 
به دليل تضعي��ف توان داخلي تولي��د بازي در 
كشور توفيقي براي توليد بازي هاي كنسولي يا 
PC نداشته ايم و به جاي آن شاهد روي آوردن 
ب��ه توليد بازي ه��اي موبايلي توس��ط اكثريت 
بازي س��ازان كشورمان هس��تيم. اين وضعيت 
باعث اس��تيالی محص��والت خارجي ب��ر بازار 
بازي هاي كنسولي و PC كشورمان شده است 

كه جاي تأمل دارد! 
در جاي�ي گفت�ه بودي�د بازي ه�اي 
رايانه اي شما را به جنگيدن در تهران 

و ميدان فلسطين دعوت مي كند. 
بله يك بازي آنالين ساخت كشور تركيه است كه 
تخت جمشيد و نقشه تهران را براي آن طراحي و 
در بهمن ماه سال گذشته رونمايي كردند. مدير 
عامل سابق بنياد ملي بازي هاي رايانه اي هم در 
آن مراسم حضور داشت. در اين نقشه  ها، نقشه 
ميدان فلسطين تهران وجود دارد و بازيگر ها و 
گيمر ها در آن زد و خورد و نبرد هاي تروريستي 

مي كنند و درگيري مسلحانه صورت مي گيرد. 
اين مس��ئله در نهايت منجر به تضعيف مفهوم 
كلي امنيت در اذهان عمومي مي ش��ود كه يك 
مفهوم مهم و قابل توجه است، يعني تهاجم به 
مفهوم امنيت و قدرت نرم كشورمان، زيرا امنيت 
پايدار و باثبات كشورمان به يكي از مؤلفه هاي 
مهم قدرت نرم ما تبديل شده است. بدون امنيت 
بسياري از توانمندي هاي كشورمان تحت الشعاع 

قرار مي گيرد و تضعيف مي شود. 
در اين بازي براي مخاطب��ان كودك و نوجوان 
و بزرگس��ال، احترام و مش��روعيت اين مفهوم 
در افكار عمومي دچار خدش��ه مي شود. درباره 
چرايي انتخاب اين مكان ه��ا در تهران و تخت 
جمشيد براي يك بازي آنالين تعابير مختلفي 
به ذهن متبادر مي گردد. مي شود تلقي كرد كه 
اين موضوع يك مس��ئله تصادفي نبوده و روي 
آن كار كرده اند و مي شود گفت كه مي خواهند 
در اذهان آمادگي ايجاد كنند و بخش��ي از يك 

پروژه مهم بوده است. 
 تاثير بازي ها در تكميل طرح ها و نقش��ه ها و 
اس��تراتژي هاي مهم دولت هاي فرامنطقه اي 
و غربي ي��ا طرح هاي امنيتي ش��ان امروزه به 
امري قابل باور و پذي��رش در اذهان عمومي 
تبديل شده است. در واقع در كشور هاي غربي 
بعضي از پروژه هاي بازي هاي رايانه اي را مانند 
يك پيوست امنيتي رسانه اي براي حاكميت 

تلقي مي كنند. 
 چرا از س�وي وزارت ارش�اد نظارت 
درس�تي روي اي�ن تولي�دات انجام 

نمي شود؟ 
به نكته خوبي اشاره كرديد. اين سؤال در طول 
سال هاي گذش��ته به صورت جدي مطرح بوده 

است و وزارت ارشاد بايد به آن پاسخ دهد. 
  براي برون رف�ت از اين وضعيت چه 

بايد كرد؟ 
يك عزم ج��دي بي��ن وزارت ارش��اد و وزارت 
ارتباطات، مركز ملي فضاي مجازي، كميته ملي 
تعيين مصاديق مجرمانه و پليس فتا الزم است. 
نبايد اين طور باشد كه اين بخش ها به صورت 
منفصل كار كنند در حالي ك��ه مجموعه هاي 
حاكميت��ي و دولتي در بخ��ش فضاي مجازي 
داراي يك رس��الت و ب��ه طور ابالغ��ي داراي 
مأموريت در اين حوزه هستند اما به نظر مي آيد 
براي جلوگيري از آس��يب در اي��ن زمينه بايد 
يك س��تاد ايجاد ش��ود و هماهنگي و تقسيم 
كار در اين حوزه شكل بگيرد و از موازي كاري 
پرهيز ش��ود و در اين زمينه انس��جام به  وجود  
آيد. اينكه بازي هاي رايان��ه اي در كنار ماهيت 
اقتصادي و فن��اوري داراي ماهي��ت فرهنگي 
هستند موضوعي اس��ت كه بايد درك درستي 
از آن در اذهان عمومي و مس��ئوالن فرهنگي 

ايجاد شود. 
ان ش��اءاهلل كه ش��اهد تحقق اين امر در آينده 
نزديك باش��يم و اولويت بازي هاي ايراني باشد 
و ماركت ها ساماندهي و نظارت مؤثر روي آنها 
اعمال شود و از محتوا بي خبر نباشيم. اگر آينده 
را مي خواهي��م بايد ب��راي فرزندانمان خوراك 

فرهنگي مناسب تهيه كنيم.

در گفت وگوي »جوان« با كارشناس پويانمايي و فعال بازي هاي ويدئويي مطرح شد

 بازي هاي ويدئويي 
ستاد هماهنگي نياز دارد

تهاجم به مفهوم امنيت، فرهنگ و قدرت نرم كشورمان در برخي بازي هاي ويدئويي رويكرد عجيبي است

ش��ركت هاي باس��ابقه و خوب 
بازي ساز كشورمان كه بازي هاي 
خوبي هم توليد مي كردند دچار 
ركود در توليد ش��ده و حتي در 
برخ��ي موارد متوقف ش��ده اند


