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در گفت وگوي »جوان« با يك تهيه كننده سينما مطرح شد

رديف بودجه فارابي براي يك جشنواره تعليق شده!
عبداهلل عليخاني: كرونا مانع كسب و كار فرهنگي بسياري از مراكز نيست و به طور عادي 

به كار خود ادامه مي دهند
اينكه در دوران رياضت اقتصادي ناشي از كرونا يك زيرمجموعه 
س�ازمان س�ينمايي، بودجه اي هنگف�ت را نثار جش�نواره اي 
كرده ك�ه اص�ًا برگ�زار نش�ده، خيل�ي نگران كننده اس�ت. 
در تازه ترين شفاف سازي سازمان سینمايي درباره بنیاد فارابي 
كه حاوي عملكرد مالي اين بنیاد در هفت ماه ابتدايي س��ال 
است، مشخص شده كه فارابي بیش از 6۰میلیارد بودجه داشته 
و بیش از 1۰میلیارد را هم صرف »مديريت...« كرده، با اين حال 
آنچه وراي اين اعداد تعجب برانگیز است، رديف بودجه فارابي 
براي يك جشنواره تعلیق شده است. بخش بین الملل فجر كه 
چند سالي است به طور جداگانه از جشنواره اصلي فجر برگزار 
مي شود، همواره با انتقاداتي بابت بريز و بپاش هاي مالي حین 
برگزاري مواجه بوده و حاال مشخص ش��ده فارابي بابت دوره 
تعلیق شده اين جش��نواره هم اعتبار تعیین كرده است. آنچه 
مشخص اس��ت اينكه جش��نواره جهاني فجر امسال به دلیل 
ش��یوع كرونا برگزار نشد و برگزاري آن در س��ال آينده هم با 
شائبه هاي فراواني روبه رو است، با اين حال در فهرست عملكرد 
مالي فارابي با اعتبار بیش از 4میلیاردي براي اين جش��نواره 
مواجهیم كه بیش از يك میلیارد اين مبلغ نیز پرداخت شده 
است. اينكه چرا براي جشنواره اي كه تعطیل شده است، رديف 
بودجه تعیین كرده اند، مش��خص نیس��ت. عبداهلل علیخاني 
تهیه كننده س��ینما درباره چرايي بروز چنی��ن تناقضاتي در 
ساختار سینمايي گفت: به هر حال هر محفلي يكسري كارمند 
و مدير دارد كه مدام از دولت ارتزاق كرده اند و حتي كرونا نبايد 

مانع تعطیلي كسب و كار آنها باشد !
اين تهیه كننده ادام��ه داد: همین االن س��ینماداران به دلیل 

تعطیل��ي س��ینما ب��ا اوضاع 
اقتص��ادي بغرنج��ي روبه رو 
هس��تند و مجب��ور ش��ده اند 
پرسنل خود را بازخريد كنند 
و متأس��فانه دولتمردان حتي 
تأمین معاش بخشي از پرسنل 
س��ینما را بر عهده نمي گیرند 
ولي در مقابل مي بینیم كه براي 
جشنواره برگزارنشده، اعتبار چشمگیر مي دهند. تهیه كننده 
»عطش« و »آواز قو« تأكید كرد: اينكه حت��ي در دوران قرمز 
كرونا جشنواره ها را تعطیل نمي كنند يك بخش مشكالت است 
و بخش ديگر مش��كالت صرف بودجه براي جشنواره  اي است 
كه خود سازمان، دس��تور تعلیق آن را داده بود. چطور مي شود 

جشنواره اي كه برگزار نشده، اعتبار بگیرد؟
مديرعامل مؤسس��ه س��ینمايي پويافیلم با خطاب قرار دادن 
مديران ارشاد گفت: اينكه روشنگري مي كنند درباره اينكه كدام 
بودجه ها كجا رفته، فقط ابتداي كار اس��ت ولي اين روشنگري 
بايد با پاسخگويي درباره بريز و بپاش ها همراه باشد. مثاًل االن 
بايد بگويند چرا بودجه چندمیلیاردي براي جش��نواره اي كه 
تعطیل شده پیش بیني كرده اند؟! عبداهلل علیخاني متذكر شد: 
مديران سینمايي در ماه هاي گذش��ته، كمبود ارائه تسهیالت 
معیشتي به س��ینماگران را به كمبود منابع مالي نسبت داده 
بودند ولي حاال اطالعات ارائه شده توسط خود سازمان حكايت 
از تخصیص بودجه به جش��نواره اي دارد كه اصاًل برگزار نشده 

است. واقعاً چه پاسخي برای اين تناقضات هست؟

پيكر مرح�وم چنگي�ز جليلوند ط�ي روزه�اي آينده 
در قطع�ه هنرمن�دان به خ�اك س�پرده خواهد ش�د. 
طبق پیگیري ايس��نا از خانه س��ینما، دختر اي��ن هنرمند 
سرشناس عرصه دوبله، قرار است از خارج از كشور به ايران 

بیايد و پس از آن زمان خاكسپاري مشخص خواهد شد. 
اين هنرمند دوم آذر ماه بر اثر كرونا درگذش��ت و در قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاك سپرده خواهد شد. 
چنگیز جلیلوند كه به مرد حنجره طاليي شهرت دارد، زاده 

ششم آبان سال 131۷ در شیراز است كه در كودكي با ديدن 
فیلم »فاتح« با بازي جان وين و ش��نیدن صداي باصالبت 
زنده ياد محتشم كه به جاي اين بازيگر صحبت مي كرد، به 
گويندگي عالقه مند شد. او كار خود را با گويندگي فیلم هاي 
خارجي آغاز و سپس به جاي بازيگران ايراني نیز صحبت كرد. 
جلیلوند با گويندگي به جاي بازيگراني مانند مارلون براندو، 
پل نیومن، محمد علي فردين، بهروز وثوق��ي و... خاطرات 

شیريني براي عالقه مندان سینما ساخته است. 

آخرين وضعيت خاكسپاري چنگيز جليلوند

   سينما
رئيس سازمان بسيج مستضعفين:

توليدات فرهنگي بسيج بايد به سمت تمدن سازي پيش برود
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: بايد با توانمند سازي، 
توليدات فرهنگي را به سمت تمدن س�ازي جهت بدهيم. 
به گزارش مهر، سردار غالمرضا سلیماني در آيین اختتامیه اولین 
رويداد مراك��ز آفرينش هاي فرهنگي- هنري بس��یج كه در محل 
سالن جلسات سردار شهید قاسم سلیماني اين سازمان برگزار شد، 
با تبريك فرارسیدن هفته بسیج، از زحمات همه افرادي كه در حوزه 
فرهنگي تولیدات مهم و اثرگذاري را خلق كرده اند، تقدير و تشكر 
كرد. وي با بیان اينكه همه مي دانیم دشمن هويت ملي ما را هدف 
گرفته است، گفت: هويت ما يك هويت اسالمي، درازمدت و تاريخي 
است و ريشه در خداپرستي چندده هزار ساله ملت ايران دارد. رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اينكه اين هويت با ورود اسالم 
به ايران و انتخاب تشیع از سمت مردم به يك شجره تنومند فرهنگ 
اصیل تبديل شده است، عنوان كرد: ما ملتي هستیم كه میراث دار 
يك فرهنگ اصیل و هنر ناب بوده كه در دورانی از تاريخ توانس��ته 
است تمدن بسازد. سردار س��لیماني با بیان اينكه امروز مي بینیم 
كشورهايي كه از خارج جغرافیاي سیاسي ايران هستند، خودشان را 
جزو تمدن ايراني- اسالمي مي دانند، تصريح كرد: با پیروزي انقالب 
اسالمي بار ديگر شرايطي فراهم شده كه تمدن سازي كند و ملت 
ايران پیشقراول اين كار مهم در جهان اسالم شود. وي خاطر نشان 
كرد: بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب اسالمي و هدفگذاري براي 
ملت ايران با عنوان تحقق دولت اس��المي، جامعه پردازي و تمدن 
نوين اس��المي با تیكه بر همه ظرفیت ها و تجربیات تاريخي براي 
نیل به همین مقصود اس��ت. كاري كه بسیج در سال هاي گذشته 
شروع كرده و قرار است با همت شما عزيزان كار ادامه پیدا كند، با 

توانمنديابي و كشف استعدادهاي جديد از نیروهاي هنرمند بايد با 
توانمند سازي اين تولیدات را به سمت جامعه پردازي و تمدن سازي 
جهت بدهیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در موضوع 
سرمايه گذاري ما بايد اين كار را انجام دهیم و رسالت سنگیني در 
انجام اين مهم داريم و بايد شرايط را طوري فراهم كنیم تا جايي كه 
استعدادي وجود دارد، میدان در اختیارش قرار داده شود و به تولید 
محصول برسد. سردار س��لیماني گفت: در اين ايام فرصت خوبي 
بود كه بخشي از زحمات دوس��تان را مشاهده و تالش كنیم تا اين 
تولیدات از رسانه استان براي مردم پخش شود و از فضاي مجازي نیز 
براي انتشار اين تولیدات فرهنگي استفاده كنیم. در اين مراسم كه 
به صورت ويدئوكنفرانس و با حضور سردار سلیماني رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، سردار آزادي معاون فرهنگي- هنري بسیج و 
سپاه هاي استاني برگزار شد، از برترين مراكز آفرينش هاي فرهنگي- 
هنري بسیج و استان هاي برتر شركت كننده در اولین رويداد مراكز 

آفرينش هاي فرهنگي- هنري بسیج تجلیل به عمل آمد.

نخس�تين جلسه مش�ترك اعضاي كميس�يون فرهنگي 
مجلس با رئيس و معاونان رسانه ملي در حالي برگزار شد 
كه نمايندگان مجلس در بخشي از مطالبات خود خواستار 
رعايت دقيق تر حج�اب و حدود ش�رعي در ظاهر و كام 
مجريان، بازيگران و ديگر هنرمندان صداوس�يما شدند. 
در نشست كمیسیون فرهنگي مجلس با رئیس رسانه ملي، 
اعضاي كمیسیون فرهنگي به بیان نظرها، ديدگاه ها، انتقادها 
و پیشنهادهاي خود پرداختند. استفاده از ظرفیت نیروهاي 
پرورش يافته در سازمان صداوسیما و رها نكردن آنها، رعايت 
دقیق تر حجاب و حدود ش��رعي در ظاه��ر و كالم مجريان، 
بازيگران و ديگر هنرمندان صداوس��یما، تشكر از ايستادگي 
سازمان صداوسیما در عرصه سخت رسانه اي امروز، نظارت 
دقیق تر بر محتواي برنامه ها، توجه به سرمايه انساني كارآمد، 
جوان، متعهد و متخصص، تغییر نگاه در عرصه برنامه سازي، 
ضرورت استقالل مالي سازمان صداوسیما و نقش مجلس در 

اين زمینه، فراهم كردن زيرساخت نظارت بر عرصه صوت و 
تصوير فراگیر فضاي مجازي از س��وي س��ازمان صداوسیما، 
برگزاري نشس��ت هاي نقد و نظر مردمي درب��اره برنامه هاي 
مختلف رسانه ملي، توجه ويژه به پاسداشت زبان فارسي به  
ويژه در تبلیغات بازرگاني، اهمیت ش��بكه هاي برون مرزي و 
هم افزايي مجلس و دولت براي تأمین بودجه اين ش��بكه ها، 
قدرداني از ساخت مجموعه هاي تلويزيوني متنوع و با موضوع 
روز و به  وي��ژه مجموعه ه��اي تلويزيوني امنیت��ي همچون 
»گاندو« و »خانه امن«، پررنگ ك��ردن فضاي معنوي و دعا 
و نیايش به  ويژه در ش��رايط كروناي��ي، در اولويت قرار دادن 
برنامه هاي انقالبي، توجه بیش��تر به ش��بكه هاي راديويي و 
استاني، فرهنگ سازي در زمینه ترغیب فرزندآوري،  تقويت 
برنامه هاي طنز تلويزيون و جلوگیري از ساخت مجموعه هاي 
تلويزيوني طنز س��طح پايی��ن، مديريت دقی��ق چهره هاي 
شاخص و شناخته شده، قدرداني از رش��د كیفي برنامه هاي 
اس��تاني و تنوع قومیتي آن، هم افزايي صداوسیما و مجلس 
براي حمايت از دو طرح بزرگ  نمايشي »سلمان« و »حضرت 
موس��ي«، اولويت دادن به تخصص نماينده ها در دعوت آنها 
به برنامه هاي تلويزيوني، پیگیري مستمر براي اجراي قانون 
برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص ۰/۷درصد بودجه به 
سازمان صداوسیما، تصويب قانون براي سريال هاي نمايش 
 خانگي ب��ا اولويت نظارتي صداوس��یما و س��اماندهي قانون
 VODها، از محورهاي نظرات مطرح شده نمايندگان عضو 

كمیسیون فرهنگي مجلس بود.

نمايندگان مجلس خطاب به رئيس رسانه ملي :

مجری ها حدود شرعي را در ظاهر و كام رعايت كنند

چالشايرانيبودننمايشنامهها
دراحيايتلهتئاترها

 تمركز بر نمايشنامه هاي خارجي يكي از ضعف هاي تله تئاترها بود و تجديد حيات اين گونه نمايشي
در تلويزيون اگر بر پايه نمايشنامه هاي ايراني باشد رويكردي سازنده است

علي موحد     یادداشت 

     بسيج

امام علي)ع(:

 زب�ان، حيوان درنده اس�ت

اگر رها شود مي گزد. 

)نهج الباغه(

    مجلس

»خانهامن«ماراناامننكنيد!
مرد غريبه مسلمان مدافع امنیت كشور در سريال »خانه امن« 
مدت ها پشت در خانه چشم در چش��م با زن نامحرم در حال 
صحبت است. حرف هاي جدي هم بینشان ردو بدل مي شود اما 
چیزي كه ما از كودكي ياد گرفته ايم اين نیست. همین حاال در 
همین جامعه با همه نابساماني هاي فرهنگي، يك مرد اگر براي 
كاري زنگ در خانه اي را بزند و در غیبت مرد خانه، همسرش يا 
دخترش در را باز كنند، آقايي كه مراجعه كرده برخالف سريال 
خانه امن چشم در چشم زن نامحرم با او همكالم نمي شود بلكه 
كناري مي ايستد و نگاهش را روي زمین مي اندازد، حرفش را 

مي زند و مي رود. 
از قديم مرس��وم اس��ت كه خان��م از همان پش��ت در جواب 
مراجعه كننده را مي دهد و خالص��ه اينكه نهايت حفظ حريم 
و حرمت میان نامحرم حفظ مي ش��ود. وقتي از سبك زندگي 
حرف مي زنیم، دقیقاً درباره همین نكات مهم و  ريزي صحبت 
مي كنیم كه اصاًل به چش��م مديران و سريال س��ازان س��یما 
نمي آيد. حاال ممكن است در يك فیلم يا سريالي شخصیت ها 
سبك زندگي ديگري داش��ته باش��ند و قرار نیست همه يك 
شكل عمل كنند اما وقتي در سريال »خانه امن« شخصیت ها 
آدم هاي مثاًل معتقد و مؤمني هس��تند، نويسنده و كارگردان 
موظفند اعمال و رفتار و گفتار ش��خصیت ها را با مصاديق آن 
در اجتماع انطباق دهند اما اينكه چرا اين بديهیات از س��بك 
زندگي ايراني- اسالمي در س��ريالي كه مدعي اشاعه فرهنگ 
مقاومت است و مدام از نام شهید قاسم سلیماني خرج مي كند، 
رعايت نمي شود، به اين برمي گردد كه احتماالً و خدايي نكرده 
مديران س��یما و عوامل اصلي تولید اين آثار يا خودش��ان به 
اين اصول اعتقادي ندارند و معتقدن��د زبانم الل اگر زن و مرد 
نامحرم مسلمان توي چشم هاي هم زل نزنند و ديالوگ نگويند، 
سريالشان جذاب نمي شود يا اساساً آنقدر هوش، ذكاوت و سواد 
ندارند كه بفهمند اينگونه ترس��یم و تصوير موقعیت در رسانه 
فراگیري چون صداوسیما به راحتي ترويج كننده فرهنگي است 

كه براي جامعه آفت زاست.
 حاال هزاري هم ك��ه عوامل محترم در نشس��ت خبري باد 
در غبغب بدهند و مدعي ش��وند دارند درباره كیان امنیت و 
مقاومت سريال مي سازند، باز ما اين طرف نشسته ايم و داريم 
مي بینیم كه امنیت فرهنگي خانواده هايمان چگونه به يغما 
مي رود. خانه هاي ما زمانی امن مي شود كه وقتي يك جامعه 
براي صیانت از اعتقاداتش راه ورود ماهواره را از پش��ت بام 
خانه اش بست و به س��یماي جمهوري اسالمي اعتماد كرد، 
اين رسانه نیز رعايت امانتداري را كرده و از در، فرهنگ بیگانه 

را وارد خانه هاي ما نكند.

    کتاب 

انتشار»اسطورههايعشق«
روايتيازمبارزهدرعراقصدام

كت�اب »اس�طوره هاي عش�ق« نوش�ته كمال الس�يد 
نويس�نده عراق�ي ب�ا ترجم�ه اس�ماء خواج�ه زاده و ب�ه 
همت انتش�ارات »راه ي�ار« چاپ و روانه بازار نش�ر ش�د. 
به گ��زارش »جوان« كتاب »اس��طوره هاي عش��ق« نوش��ته 
كمال السید نويسنده عراقي كه با ترجمه اسماء خواجه زاده و به 
همت انتشارات »راه يار« چاپ و روانه بازار نشر شد، داستاني بر 
اساس زندگي شهیده میسون غازي، از شهداي جريان اسالمي 

مبارزه در سال هاي حكومت صدام حسین در عراق است. 
»علی العراقي« و همس��رش »فاطمه العراقي« كه س��ال ها در 
زندان هاي رژيم بعث بوده اند، پس از س��قوط ص��دام، كتابي با 
عنوان مذكرات سجینه )خاطرات زنان زنداني( منتشر مي كنند 
كه در آن، سرنوشت ده ها زنداني زن عراقي- كه در زندان هاي 
مخوف صدام محب��وس بودن��د و بعدها اعدام ش��دند- روايت 
می شود و داستان آنها را با استفاده از اسناد و روايت شهود بیان 
مي كنند. شهیده »میسون غازي« يكي از اين زنان زنداني دوران 
حكومت صدام اس��ت كه مدتي پس از حبس، اعدام مي شود. 
»كمال السید« نويسنده عراقي »اسطوره هاي عشق« را با الهام از 
خاطرات و اسناد منتشر شده درباره اين شهیده نگاشته است.«

در پشت جلد اين كتاب نیز اين  طور مي خوانیم: »بدنش دوباره 
به شدت تكان خورد، از شدت درد وحشتناك، فرياد مي كشید و 
فريادهايش به ديوارهاي بي رحم مي خورد، مثل كبوتري بي گناه 
میان دندان هاي گرگ اسیر بود. چشم هاي نگهبان اشك آلود 
شد. شايد براي اولین بار، قطره اي آب از سنگ مي شكافت، افسر 
اعدام هم تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما نماينده قصر با عصبانیت 
زوزه مي كشید و به لیوان اشاره مي كرد: زنده باد صدام... میسون 
تمام توانش را جمع كرد تا شكست س��ختي به درندگان بعث 
بدهد. او مي دانس��ت آنها تا چه حد از رهبر فاتحي كه طاغوت 
سرزمینش را سرنگون كرده، كینه دارند. تمام رمق زندگي اش 

را جمع كرد و فرياد زد: زنده باد خمیني.«
بنابرين گزارش، كتاب »اسطوره هاي عشق« در 384صفحه، 
شمارگان هزار نس��خه و قیمت 45هزار تومان روانه بازار نشر 

شده است.

با تحويل به حوزه هنري انجام مي شود 

پرديس 10 سالنی در انتظار سينما آفريقا 
سينما آفريقای تهران ضمن تحويل به حوزه هنري در اولويت فاز دوم طرح 

توسعه سينما هاي حوزه هنري قرار گرفت. 
سیدمصطفي حسیني، مديرعامل مؤسسه »بهمن سبز« با اعالم خبر واگذاري 
س��ینما آفريقای تهران به حوزه هنري گفت: پیرو ابالغی��ه دفتر مقام معظم 
رهبري مبني بر واگذاري سینما هاي تحت پوشش بنیاد مستضعفان به حوزه 
هنري و پیگیري هاي انجام شده، سرانجام )ديروز( سوم آذرماه اين سینما رسماً 
تحويل مؤسسه »بهمن سبز« شد تا به زودي به پرديس مجهز چندساله تبديل 
شود. وي افزود: مؤسسه »بهمن سبز« در راستاي طرح تحول سینما هاي حوزه 
هنري در سراسر كشور، به زودي پروژه بازسازي و توسعه اين سینماي باسابقه 

و ماندگار ايران را طراحي و آغاز خواهد كرد. 
حس��یني درباره جزئیات اين طرح گفت: در اين طرح، »س��ینما آفريقا« به 
پرديس مجهزي با بیش از 1۰سالن نمايش شامل كافه سینماي روباز، سالن 
ويژه كودك، سالن س��ینماي 3D، سالن VIP و اس��توديو هاي تخصصي با 
برخورداري از استاندارد هاي روز دنیا تبديل و وارد چرخه اكران خواهد شد. اين 
مدير سینمايي عنوان كرد: حفظ، احیا و بازگشت دوباره سینما هاي خاطره انگیز 
و ماندگار به چرخه فرهنگ و هنر، از اهداف اصلي موسس��ه »بهمن سبز« در 
طرح تحول سینماهاس��ت كه پیش از اين با بازس��ازي و توسعه سینما هايي 
نظیر پرديس سینمايي »س��احل« و »چهارباغ« اصفهان، پرديس سینمايي 
»عصرجديد« گرگان، پرديس سینمايي »بهمن« شهركرد، پرديس سینمايي 

»بهمن« تهران، پرديس سینمايي »اكسین« اهواز و... رخ داده است.

     مصطفي شاه كرمي
در روزگاري كه كرونا باعث تعطيلي بسياري از 
توليدات هنري و نمايش�ي ش�ده است، احياي 
مجدد تله تئاتره�اي تلويزيوني به عنوان يكي 
از قديمي تري�ن مديوم ه�اي نمايش�ي س�يما 
ضم�ن ايج�اد زمين�ه اي ب�راي جذب بيش�تر 
مخاطب�ان تلويزيون�ي و همچني�ن كم�ك به 
گردش س�رمايه و معرف�ي چهره  ه�اي جديد 
هنري، مي تواند ب�ه عنوان راهب�ردي هر چند 
موقتي ب�راي نجات تئات�ر و فع�االن اين حوزه 
مورد اهتم�ام و توجه مس�ئوالن ق�رار بگيرد. 
تمركز بر نمايشنامه هاي خارجي يكي از ضعف هاي 
تله تئاترها بود و تجديد حیات اين گونه نمايشي 
در تلويزيون بر پايه نمايشنامه هاي ايراني مي تواند 

رويكردي سازنده باشد.
تله تئاتر يا به عبارتي بهت��ر تئاترهاي تلويزيوني از 
قديمي ترين مديوم هاي اين هنر نمايشي در عرصه 
تلويزيون است كه اتفاقاً در بین مردم و مخاطبان اين 
رسانه فراگیر همواره با اقبال و توجه قابل اعتنايي 
مواجه بوده اس��ت. در ب��ازه زمان��ي دهه هاي6۰و 
۷۰ كه از آن دوران به عن��وان دوران طاليي تئاتر 
تلويزيوني ياد مي شود، يكي از گونه هاي پرمخاطب 
تلويزيون در حوزه هنرهاي نمايشي همین تئاترهاي 
تلويزيوني بودند. در آن اي��ام در حالي  كه فقط دو 
شبكه تلويزيوني وجود داشت به همت بسیاري از 
چهره هاي شناخته شده اين عرصه نمايشي، شاهد 
تولید و پخش آثار متنوعي در اي��ن زمینه بوديم؛ 
آثاري كه به دلیل اتكا بر نمايش��نامه هاي معروف 
نويسندگان سرشناس دنیا يا نمايشنامه هاي اقتباس 
شده از آثار برجس��ته دنیاي فرهنگ و هنر داراي 
ارزش هاي هنري و محتواي��ي قابل توجهي بودند. 
يكي ديگر از مؤلفه هاي مخاطب پس��ندبودن اين 
تله تئاترهاي تلويزيوني حضور بازيگران توانمند و 
نام آشناي اين هنر نمايشي و نیز هدايت و كارگرداني 
چهره هاي شناخته ش��ده بود. وجود و بروز چنین 
مؤلفه هاي مثبتي باعث مي شود اين تله تئاترها هم 
از نظر مخاطبان حرفه اي تئاتر آثار موفقي قلمداد 
گردند و هم از منظر مخاطبان عام تلويزيوني كه به 
دلیل تماشاي اجراي تعزيه و ديگر نمونه هاي مشابه 
در حوزه هنرهاي نمايش��ي با رگه هايي از ظرايف 
و ظرفیت هاي تئاتر آشنا بودند، با استقبال همراه 
شود. متأسفانه اين مديوم جذاب و مخاطب پسند 
به داليل گوناگوني از جمله مديريت سلیقه اي در 

تلويزيون جايگاهش را از دست داده است. 

     تاريخچه تئاتر تلويزيوني در ايران
اگر چه تاريخچه تولید و پخش اولین تله تئاترها 
از اواس��ط دهه5۰ میالدي و در اروپا آغاز ش��ده 
اس��ت اما س��ابقه اولین تئاترهاي تلويزيوني در 
كش��ورمان به دوران تأسیس نخس��تین شبكه 
تلويزيوني برمي گردد. داريوش مؤدبیان، نويسنده 
و كارگردان و بازيگر تئاتر كه س��ال هاي بسیاري 
در عرصه هاي مختلف اين هنر نمايش��ي فعالیت 
داشته است، در رابطه با تاريخچه و وضعیت تئاتر 
تلويزيوني در كشورمان مي گويد: در 11مهر ماه 
133۷ نخستین شبكه تلويزيوني در ايران با عنوان 
شبكه تلويزيوني ايران آغاز به كار كرد كه در سال 
1338 به صورت پراكنده گاهي تئاتر هم پخش 
مي كرد. اولین ضبط ها به سال 134۷ برمي گردد 
و اولین تئاترهاي تلويزيون��ي بعد از انقالب هم از 

سال 1358 شروع شد. 
     دوران طايي تله تئاتر

در دوران طالي��ي تله تئات��ر )دهه ه��اي 6۰ و 
۷۰( كنداكت��ور چهارشنبه ش��ب هاي ده��ه6۰ 
شبكه2 سیما و شنبه ش��ب هاي همین شبكه در 
دهه۷۰، كنداكتورهايي تثبیت ش��ده و محبوب 
براي عالقه مندان اين گون��ه تلويزيوني بودند. در 
آن سال ها تلويزيون تنها دو ش��بكه داشت ولي 
همچنان تعداد مجموعه هاي تلويزيوني كه مديوم 
فراگیرتر و محبوبي براي عامه مخاطبان س��یما 
هستند، در حد و اندازه هاي كنوني نبود و در كنار 
مؤلفه هاي متعدد ديگر، همین شاخصه كه تعادل 
نس��بي میان تله تئاتر و مجموعه هاي نمايش��ي 
ايجاد مي كرد، س��بب مي ش��د اين قبیل آثار در 
مقايس��ه با دهه هاي بعد بیشتر ديده شوند. يكي 
از اولین تله تئاترهاي پ��س از انقالب كه هنوز در 
يادها باقي مانده است، تله تئاتر »سوزنبانان« بود 
كه داريوش مؤدبیان آن را بر اساس متني از »بريان 
فیالن« ساخت. يكي ديگر از تله تئاترهايي كه در 
همان سال هاي ابتدايي دهه6۰ محبوب شد و در 

خاطره ها باقي ماند، نمايش تلويزيوني »آسانسور« 
بود كه رسول نجفیان نويس��ندگي و كارگرداني 
هنري آن را بر عهده داشت. اين تله تئاتر با زباني 
طنز، بوروكراسي حاكم بر ساختار اداري كشور را 

به تصوير مي كشید.  
با ش��روع دهه۷۰ اين روند موفقیت آمیز ادامه 

پیدا كرد. 
     راه نجات تئاتر

ايرج راد، بازيگر و كارگ��ردان تئاتر و رئیس هیئت 
مديره خانه تئاتر درباره توجه به تولید تله تئاتر در 
شرايط بحران كرونا مي گويد: پیشنهاد تولید تئاتر 
را از سال ها قبل دنبال می كرديم و بارها اين مسئله 
را با مديران و مسئوالن صداوسیما مطرح كرده ايم و 
ارتباطي به شرايط كرونا ندارد، چون اگر هفته اي يك 
تئاتر تلويزيوني از شبكه هاي مختلف سیما پخش 
شود، عالوه بر تأثیرات بسزايي كه بر گسترش تئاتر 
و ارتباط با تماشاگران تلويزيون مي گذارد، مي تواند 
براي هنرمندان تئاتر هم اش��تغالزا باشد و آنها را از 
اين وضعیت اس��فباري كه با آن روبه رو هستند تا 
اندازه اي نجات دهد. وي خاطر نش��ان مي كند: در 
شرايط امروز كه امكان اجراي تئاتر صحنه اي تقريباً 
به صفر رسیده است، بهترين موقعیت براي تولید 
تئاتر و پخش آن از طريق مديوم هاي تصويري است 
تا تئاتر بتواند ارتباط خود را با تماش��اگرش حفظ 
كند. اگر تلويزيون در اين زمینه حمايت هاي الزم 
را انجام دهد، مي توان��د بهترين موقعیت و فرصت 
را براي هنرمندان و عالقه مندان به تئاتر به وجود 
بیاورد. نكته اي كه نبايد فراموش كنیم اين است كه 
ما در بسیاري از مواقع براي تولید تله تئاتر از امكانات 

مديوم تلويزيون بهره كافي نبرده ايم. 
شبكه4 سیما در حال احیاي تئاتر در تلويزيون 
اس��ت و بايد امیدوار بود اين رويك��رد مبتني بر 

نمايشنامه هاي ايراني محقق شود. 
»پیچ تند«، »گفت وگوي ش��بانه«، »آرامش از 
نوعي ديگر« و »چرخ دنده« عناوين تله تئاترهايي 
است كه در هفته جاري از شبكه4 سیما پخش 
مي شود. اين شبكه به صورت هفتگي جمعه ها 
س��اعت15 يك تله تئاتر منتخ��ب را روانه آنتن 
پخش مي كند. »پیچ تند« به كارگرداني مهرداد 
راياني مخصوص است كه در اين تئاتر تلويزيوني 
سیامك صفري، مجید صالحي و علیرضا مهران 

به ايفاي نقش پرداخته اند. 
 »گفت وگوي ش��بانه« نی��ز س��اخته داريوش 
مؤدبیان است كه علي نصیريان و مهدي فتحي 

در اين تله تئاتر به ايفاي نقش پرداخته اند. 
از سويي ديگر در تله تئاتر »آرامش از نوعي ديگر« 
به كارگرداني شهره لرستاني هادي مرزبان، اكبر 
زنجانپور، شهره لرستاني و شقايق فراهاني ايفاي 
نقش مي كنن��د. زنجانپور ايفاگ��ر نقش اصلي 
نمايش تلويزيوني »آرامش از نوع ديگر« است كه 

توسط علي اصغر آزادان تهیه  شده است. 
اولین قسمت از تله تئاتر دو قسمتي »چرخ دنده« 
به كارگرداني قطب الدين صادقي و تهیه كنندگي 
عباس رضايي نیز جمعه هفتم آذر س��اعت15 
پخش مي شود. متن اصلي »چرخ دنده« را ژان 
پل سارتر نوشته و داريوش مؤدبیان آن را ترجمه 
كرده است. جمشید جهانزاده، كاظم هژيرآزاد، 
دكتر محم��ود عزيزي و فريب��ا خادمي از جمله 

بازيگران »چرخ دنده« هستند.

ايرج راد: پيشنهاد توليد تئاتر را از 
سال ها قبل دنبال می كرديم و بارها 
اين مسئله را با مديران و مسئوالن 
صداوس��يما مط��رح كرده اي��م و 
ارتباطي به ش��رايط كرون��ا ندارد


