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ميراث مدیریت رسانه ملي

تغيير مديريتي در رسانه ملي فرصت مناسبي است براي بررسي
اجمالي دوره پنجساله عبدالعلي عليعسگري تا ببينيم بر سر
فرهنگ ،هنر و رس��انه در اين مدت چه رفت .مدیر فعلی رسانه
ملي دانشآموخته مهندسي برق و الكترونيك و صنايع با گرايش
سيستم و بهرهوري است و به طور عادي نگاه او به فرهنگ ناشي
از دانش و تحصيالت وي اعمال ميشد؛ مديريتي كه در روش
بيشتر معطوف به امور س��ختافزاري بود و س��ويه نرمافزاري
فرهنگ در آن يا اساساً مغفول بود يا در اولويت قرار نداشت.
در دوران پنجساله اخیر بيش از هر زمان ديگري در صداوسيما
نگاه تجاري بر فرهنگ غلبه پيدا و پول و سرمايه تفوق و برتري
خود را تحميل كرد ،البته پايه و اساس اين نگاه به مديريتهاي
پيش��ين در رس��انه ملي بازميگردد اما در دوران اخیر غلبه
سرمايه بر فرهنگ بيش از هر زمان ديگري به شكلي تصاعدي
اوج گرفت و برنامههاي سازمان صداوس��يما را با چالش معنا
مواجه كرد.
نداشتن راهبرد و نگاه تخصصي در امر هنر و فرهنگ در اين دوره
به نوعي آنارشيسم در محتوا دامن زد كه نه در ظاهر برنامهها بلكه
بيشتر خود را در باطن آثار و توليدات سيما پنهان كرده بود.
در واقع دست پنهان سرمايه تا ميتوانس��ت از برنامههاي اين
سازمان معنويتزدايي كرد .همچنين در اين دوره شاهد سلطه
روابط عموميهاي سازمان بوديم كه سياست سفيدنمايي را با
قدرت پيش ميبردند و مانع شنيده شدن انتقادهاي دلسوزانهاي
بودند كه اتفاقاً از درون جبهه فرهنگي انقالب سر داده ميشد.
هر چند فشارهاي دولت قبلی در بحث بودجه به بيماري رسانه
ملي دامن زد و چهره نحيف فرهنگ را تحت تأثير خود قرار داد ،با
اين حال سازمان صداوسيما براي در امان ماندن از كملطفيهاي
دولت بيش از پيش به آگهيهاي تجاري پناه برد .در اين دوره
برخي شبكهها شاهد رشد كيفي بودند كه از اين ميان ميتوان به
شبكه مستند و نهال اشاره كرد اما به طور كلي چالش مخاطب
اصليترين چالش سازمان بود كه در اين مسير و براي رقابت با
شبكههاي ماهوارهاي اصالت به س��رگرمي داده شد و به جاي
آنكه س��رگرمي به عنوان يك ابزار مورد توجه ق��رار گيرد ،در
بسياري از مواقع تبديل به هدف شد .همين رويكرد باعث شد
اغلب تهيهكنندهها در سيما براي ديده ش��دن برنامههايشان
دست به دامن سلبريتيهايي ش��وند كه اتفاقاً خود رسانه ملي
بستر رشد و شهرت آنها شده بود اما معاالسف اهتمامي جدي
به فرهنگ نشان نميدادند .رسانه ملي از اين افراد براي حضور
در برنامههاي مناسبتي دعوت به عمل آورد تا جايي كه به فاصله
اندكي از انتشار ويدئويي در فضاي مجازي كه يك بازيگر درجه
چندم در آن به خاطر پيدا شدن سگش ابراز احساسات ميكرد،
وي به برنامهاي مناسبتي دعوت ميشد.
در اين برهه تهيهكنندهها براي پرمخاطب شدن برنامهها به جاي
آنكه به ايدههاي جديد برسند ،آسانترين راه را انتخاب و با توجه
كردن به تعداد فالوورهاي مش��اهير فضاي مجازي از آنها براي
ديده شدن برنامهش��ان دعوت ميكردند ،يعني صداوسيما در
مقطعي به جاي آنكه خودش منبع فرهنگسازي باشد ،دنبالهرو
اصالت دادن به بيفرهنگيهاي فضاي مجازي شده بود تا جايي
كه براي انتخاب مجري و بازيگر در سريالها نيز سروكله برخي
اينفلوئنسرها به اين آثار باز شد .در همه اين موارد اين فرهنگ
بود كه الغرتر ميشد.
واقعيتي ك��ه وج��ود دارد اين اس��ت ك��ه پيچيدگيهاي امر
فرهنگ به همان ان��دازه نياز به اف��كار و ايدههايي جديد دارد
كه از ظرافتهاي خاص بهره ميبرد .اين چالش به طور عادي
ضرورت حضور اف��راد و افكار نخبه در مديريت رس��انه ملي را
دوچندان ميكند .مبناي توسعه بيترديد نيروي انساني است
و اگر تغيير مديريت رس��انه ملي منجر به تغيير عميق ايدهها
و روشها نش��ود و س��اختارها مبتني بر نگاههاي جديد تغيير
نكنند ،تحولي نيز اتفاق نخواهد افتاد .اميد كه در دوران فرارو
شاهد پيشرفت و رشد سازماني رسانه ملي باشيم.
خبر

برنامه تعطيلي سينماها
در ايام اربعين اعالم شد

س�خنگوي انجم�ن س�ينماداران عن�وان ك�رد ك�ه
س�ينماهاي كش�ور از ام�روز یکش�نبه ب�ه دلي�ل
فرارس�يدن اربعي�ن حس�يني تعطي�ل ميش�وند.

محمدرضا صابري ،سخنگوي انجمن سينماداران درباره فعاليت
سينماها در ايام اربعين حسيني گفت :سينماهاي كشور از امروز
ساعت ۱۸تعطيل ميشوند و روز دوشنبه به صورت كامل تعطيل
هستند .صابري در پايان گفت :سينماهاي سراسر كشور از روز
سهشنبه ششم مهرماه فعاليتهاي خود را از سر ميگيرند.
فيلمهاي س��ينمايي «ديناميت» س��اخته مس��عود اطيابي،
«مديترانه» ساخته هادي حاجتمند« ،سياه باز» ساخته حميد
همتي« ،قصه عشق پدرم» ساخته محمدرضا ورزي« ،درخت
گردو» ساخته محمدحسين مهدويان و «تك تيرانداز» ساخته
علي غفاري در حال حاضر روي پرده هستند.
گفت و گو

صاحب امتياز :پیامآوران نشر روز
مدیرعامل و مدير مسئول :عبداهلل گنجي
سردبیر :غالمرضا صادقیان
شهيد مطهري

آدرس :تهران ،خيابان
تقاطع ميرزاي شيرازي ،پالك 384
سازمان آگهیها88498458 :
روابطعمومي ، 88498448:نمابر88845634- 6 :
توزيع :شركت نشر گستر امروز 88862194
چاپ تهران :چاپخانه روزنامه جوان

كس�اني كه رضايت مخلوق را به
بهاي غضب خالق بخرند ،رستگار
نخواهند شد.
(مقتل خوارزمي ،ج  ،1ص)239
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سريالهاي سیما
مردم را خون به جگر ميكنند!

در سريال «افرا» حتي فيلمبرداري و نوع قاببندي و نورپردازي و انتخاب لنز دوربينها
همگي در مسير سياه نشان دادن شرايط و نااميد و بدحال كردن مخاطب است

محمدصادق عابديني

ارديبهش�ت م�اه س�ال گذش�ته باش�گاه
خبرن�گاران ج�وان در مصاحب�ه ب�ا رئيس
دانش�كده عل�وم تربيت�ي و روانشناس�ي
دانشگاه شهيد بهش�تي مدعي شد شادي و
نش�اط دروني و روحيه باال با افزايش كارايي
سيس�تم ايمني بدن ،باع�ث مقابل�ه بدن با
ويروس كرونا ميشود .به عبارت بهتر شادي
و نش�اط مردم مانعي در برابر گسترش كرونا
خواهد بود .يك س�ال و چند ماه بع�د از اين
توصيه علمي ،صداوس�يما درست در زماني
كه موج پنجم كرون�ا در ايران ش�يب نزولي
به خود گرفته اس�ت با روي آنتن فرس�تادن
چند س�ريال تلخ و غمانگيز سيستم ايمني
م�ردم را در برابر كرونا آس�يبپذير ميكند!

آنچه اين شبها از شبكههاي يك 2 ،و  3سيما
پخش ميشود به معناي واقعي «سم» سيستم
ايمني بدن اس��ت؛ مجموعههاي نمايش��يای
كه گويا ميخواهند تهمانده امي��د به زندگي و
شادي مردم را بسوزانند تا كرونا با خيال راحتتر
ريههاي مردم را درگير خود كند!
محمدتقي فهيم ،روزنامهنگار و منتقد فيلم درباره
سريالهاي اين شبهاي تلويزيون نوشته است:
«امشب سريال ش��بكههاي يك 2 ،و  3را ديدم،
حاال چه جوري بخواب��م؟ واي كه خون به جگر
شدم .در يكي ،مردي عربدهكشان در حال خُ رد
كردن شيشه خودرو است ،در سريال بعدي در
بيمارستان همه دارند زار ميزنند و غش ميكنند
و در ديگري مردي به برادرزادهاش سيلي ميزند
و موسيقيها ،حال آدم را ميگيرد .نكته جالب
اينكه در اين سريالها ،مردان كارگر ،كشاورز و
شكارچي هستند ،ولي زنانشان ترگلورگل و با
هفت قلم آرايش از اين قاب به آن قاب ميروند.
اينقدر گريمها بد و رو ب��ه ابتذالند كه بازيگران
ميترس��ند گريه كنند تا مبادا چهرهشان تغيير
كند .خالصه همهاش بيمارستان و مردن و عمل
و آه و ناله و زنجموره با ديالوگهاي نچس��ب و
گفتار الكن مث ً
ال بومي .آدم كالفه ميشود ،توي
اين كرونا بازار و اين همه بدسليقگي در انتخاب
سريال براي پخش».
«افرا» تاريكترين تصوير از شمال زيبا
محيطباني ،شغلي بسيار ش��ريف ،مهم و بسيار
تأثيرگ��ذار براي حف��ظ محيط زيس��ت و تنوع

انتقاد دلسوزانه در سریالها ميتواند سازنده باشد

كاظم راستگفتار ،كارگردان با بيان اين مطلب به «جوان» گفت:
مدتهاست وضعيت توليد سريال نون خامهاي نامعلوم است و با
اينكه نزديك  10سال از متوقف ماندن آن ميگذرد ولي همچنان
اتفاق تازهاي برايش نيفتاده است .اين كارگردان عنوان كرد :در
همان حدود يك دهه قبل ،نزدي��ك ۱۳۰دقيقه از نون خامهاي
فيلمبرداري شد كه حدود پنج قسمت كامل ميشد ولي به ناگاه
كار خوابيد و هنوز هم تعليق توليد ادامه دارد.
وي درباره چرايي توقف توليد نون خامهاي ،توضيح داد :در ظاهر
ماجرا به كمبود بودجه ربط داش��ت ولي س��ريال نقدي بود به
سازوكار فعاليت فرهنگي در كشور و شايد آن زمان لحن انتقادي
س��ريال را برنتابيدند و فك��ر ميكردند انتق��اد موجب تضعيف
ساختار ميشود ،در صورتي كه انتقاد اگر دلسوزانه و كارشناسانه

امام حسين(ع):

www.javanonline.ir

توضيح كاظم راستگفتار درباره توليد سريال «نون خامهاي»

س�ريال «نون خامهاي» كه 10س�ال پش�ت دره�اي توليد
ماند ،نق�دي بود ب�ه س�ازوكار فعاليت فرهنگي در كش�ور
و آن زم�ان لح�ن انتق�ادي ای�ن س�ريال را برنتابيدن�د.

حكمت

نما | حسین کشتکار

باشد ،ميتواند سازنده باشد .راستگفتار ادامه داد :حاال سالها
از آن زمان گذشته و به نظر ميرسد ديگر نبايد از لحن انتقادي
گالیه داشته باش��ند و بهتر اس��ت اگر ميخواهند يك كمدي
انتقادي جذاب ش��كل بگيرد ،از ادامه توليد آن سريال حمايت
كنند يا ك ً
ال به حمايت از آثار انتقادي بپردازند.
كاظم راستگفتار كه مينيسريال «آشوب» را در شبكه خانگي
ارائه داده بود درباره تفاوتهاي ساخت س��ريال در تلويزيون و
شبكه خانگي عنوان كرد :متأس��فانه نگاه غالب اين است كه به
سمت جذب چهره براي سريالسازي بروند و در اين بين آنچه
قرباني ميشود ،متن و فيلمنامه است .اين رويكرد مردم را هم زده
ميكند .اين كارگردان تأكيد كرد :هر سريالي كه متن و سناريوي
منسجم و باكيفيت داشته باشد ،ميتواند در مسير توليد موفقيت
بيشتري كسب كند .اگر متن س��ناريو كامل و خواندني باشد،
احتماالً سريال خوبي توليد ميشود ولي واي به زماني كه توليد
را بدون فيلمنامه منسجم انجام دهند.
راستگفتار با اشاره به نياز تلويزيون به سريالهاي جذاب گفت:
مردم دوس��ت دارند س��ريال مفرح و ديدني ببينند ،يعني هم
ميخواهند سرگرم شوند و هم قصهاي جذاب تماشا كنند .پس
سريالسازان نبايد با ايدههاي سه دهه قبل سريال بسازند بلكه
بايد بهروز ،نوآور و خالق باش��ند .اگر در سريالسازي ايدههاي
جديد رخ ننمايد ،مردم دلزده ميش��وند و دنبال جاي ديگري
براي خوراك فرهنگي خود ميروند .ذائق��ه مخاطب را بايد در
نظر گرفت .ذائقه را ميتوان تربيت كرد و سمت و سو داد اما وقتي
ذائقهها مريض باشد ،كار مشكلتر ميشود.

ش��ايد از بخ��ت ب��د م��ردم
ش��مال باش��د كه در يك بازه
زمان��ي دو س��ريال تل��خ در
جغرافياي آن خطه از كشور
روي آنتن تلويزيون ميرود
زيستي است؛ حرفهاي كه فعاالن آن قطعاً جز با
عشق به آن نگاه نميكنند .در مقابل اين حرفه
به دليل نواقص قانوني در حمايت از محيطبانان،
كمبود نيروي انساني ،نبود تجهيزات الزم ،پايين
بودن دستمزد و امثالهم درگير مسائل دامنگيري
شده است.
س��ريال «افرا» گويا به اين نيت ساخته شده كه
نش��ان دهد محيطبانان در ش��مال كشور براي
مبارزه با شكارچيان غيرمجاز تنها هستند و قانون
نيز از آنها حمايت نميكند! اما در عمل آنچه از
«افرا» در ذهن مردم ميماند ،تصويري سياه از
خطه سرسبز شمال كشور اس��ت .مردم استان
گيالن كه ب��ه خونگرمي ،صف��ا و مهماننوازي
مش��هور هس��تند ،در اين مجموعه نمايشي در
قالب افرادي تندخ��و ،بياعص��اب ،كالهبردار
و دروغگو نش��ان داده ميشوند .ش��ايد «افرا»
شخصيتهاي س��فيد و مثبت نيز داشته باشد
اما اكثريت را همان قشر سياه تشكيل ميدهند،
حتي فيلمبرداري اين س��ريال و نوع قاببندي
و نورپردازي و انتخ��اب لنز دوربينها همگي در
مسير سياه نشان دادن شرايط است .آنچه سريال
ضعيف افرا براي بينندهاش به همراه آورده موجي
از غم و اندوه است.
«در كنار پروانهها» يا در كنار «افرا»؟!
شايد از بخت بد مردم ش��مال باشد كه در يك
بازه زمان��ي دو س��ريال تل��خ در جغرافياي آن
خط��ه از كش��ور روي آنتن تلويزي��ون ميرود.
شبكه 2سيما «در كنار پروانهها» را اين شبها
پخش ميكند .در اين س��ريال اغلب بازيگران
كه بايد با گويشهاي رايج مردم اس��تان گيالن
صحبت كنند ،ديالوگها را كام ً
ال فارسي تهراني
بيان ميكنند و س��ريال به ج��ز نمايش جنگل
و ش��اليزار ،هيچ قرابت محتواي��ي و فرهنگي با
شماليها ندارد .اين مجموعه هم مانند «افرا»

از تلخي ذاتي رنج ميبرد و مش��خص نيس��ت
چرا فيلمس��از ايراني تالش كرده به مردمي كه
روزشان را با مش��كالت عديده زندگي به شب
ميرس��انند ،تلخي مضاعف را تزريق كند .قصه
«در كنار پروانهها» قرار است درباره سير تحول
آدمهاي بد به آدمهاي پاك باشد ،براي همين تا
جايي كه شده «بدمن»ها در اين مجموعه ديده
ميشوند .شايد استفاده از بازيگري چون «پروانه
معصومي» كه سالهاي اخير كمكار بوده نقطه
عطف «در كنار پروانهها» باشد ،ولي اين سريال
هم از نظر نمايش مرگ و عزاداري و آه و ناله در
آن دستكمي از «افرا» ندارد.
« همسايه» و ناگهان افغانستان!
مهاجران افغانستاني از دهه 60تاكنون مهمان
ايران بودهاند و سابقه تاريخي و فرهنگ مشترك
دو ملت باعث ش��ده اس��ت ميان مردم ايران و
افغانستان بيشترين حس و فهم مشترك وجود
داشته باشد .با توجه به اين نكات به نظر ميرسيد
بايد خيل��ي زودتر ش��اهد پرداخت ب��ه حضور
افغانس��تانيها در ايران در قالب مجموعههاي
تلويزيوني باشيم .اگرچه در سينما چند فيلم از
سوي كارگردانان ايراني و افغانستاني تا به حال
ساخته شده كه در آن مشكالت افغانستانيهاي
مهاج��ر در كان��ون توجه ب��وده اس��ت ،ولي در
تلويزيون اين موضوع رخ نداده بود تا امس��ال و
درس��ت در زماني كه طالبان قدرت را در دست
گرفتند ،ش��بكه 3س��يما مجموعه «همسايه»
را روي آنتن فرس��تاد .محمدحسين غضنفري،
كارگردان س��ريال «همس��ايه» در مصاحبهاي
به ط��ور تلويح��ي موضوع س��ياه نش��ان دادن
ايرانيه��ا در اين مجموعه را قبول كرده اس��ت.
در اين س��ريال هم رد فيلمهاي س��اخته شده
درباره حضور افغانستانيها در ايران را ميتوان
مشاهده كرد؛ فيلمهايي كه در آن صرفاً ايرانيها
متهم به بدرفتاري ميشوند .نكتهاي كه درباره
«هم سايه» ميتوان به آن اش��اره كرد استفاده
از هنرمندان افغانس��تاني اس��ت كه ميتوانند
بيش از اين در عرصه س��ينما و تلويزيون ايران
نقشآفريني داشته باشند.
سه ش��بكه تلويزيوني صداوس��يما در دورهاي
كه هم��ه نيازمند موج ش��ادي براي شكس��ت
دادن موج كرونا هس��تند ،آثار تل��خ و غمباری
را روي آنتن فرس��تادهاند كه به آنها نميتوان
حتي تراژيك و درام گفت چراكه در اين دو ژانر
دستكم اميد جاگذاري شده و غم و شادي باهم
پيوند خورده است اما در سريالهاي رسانه ملي
غم و سياهي به طرزي عجيب غلبه دارد .اين كار
اگر بيعقلي نباشد قطعاً بيسليقگي حاد است.
بايد انتظار داشت در ماههاي آينده حداقل در
توليد س��ريالهاي ش��بانه تلويزيوني بازبيني
صورت بگي��رد و صداوس��يما ب��ه توصيههاي
روانشناس��ان براي بهبود وضعيت روحي مردم
و تأثير آن در سالمت جامعه توجه كند .بديهي
اس��ت كه اميد و نش��اط صرفاً با كمدي محقق
نميش��ود و اي كاش درباره تزري��ق روحيه به
جامعه اين نگاه و تلقي كه فقط كمدي كارساز
است نيز ترميم شود.
رویداد

سازمان فرهنگي -هنري شهرداري تهران اجرا ميكند

«جاماندگان» ،ويژه اربعين حسيني

معاون فرهنگي سازمان فرهنگي -هنري شهرداري تهران برنامههاي اين
سازمان را به مناسبت اربعين حسيني با عنوان «جاماندگان» تشريح كرد.

سيدعليرضا فاطميانپور ،معاون فرهنگي س��ازمان فرهنگي -هنري شهرداری
تهران با اشاره به برنامههاي اين سازمان در خصوص اربعين حسيني گفت :سازمان
فرهنگي -هنري  ۱۰۹عنوان برنامه با  ۳۳۰اجرا را با عنوان «جاماندگان» با رويكرد
محتوايي تعظيم و ترويج آيين پيادهروي اربعين حسيني برگزار ميكند.
وي با معرفي مراس��م «راهپيمايي جاماندگان» گفت :پي��ادهروي جاماندگان
اربعين حس��يني از ميدان امام حس��ين(ع) ت��ا حرم حض��رت عبدالعظيم(ع)
برگزار ميشود .اين مراسم با قرائت زيارت اربعين شروع ميشود .همچنين در
مسير پيادهروي موكبهاي فرهنگي و پذيرايي از زائران با رعايت پروتكلهاي
بهداشتي برپا ميش��ود .فاطميانپور گفت :قطعه موسيقي «اربعين» با شعري
از رضا يزداني و خوانندگي سيدمحمد نبوي توسط مديريت موسيقي سازمان
فرهنگي -هنري توليد و منتشر ميشود.
وي بيان كرد :پويش «آقا من جا ماندم» از ديگر برنامههاي ويژه اربعين است كه
در اين پويش از عموم مردم و افراد معروف دعوت ميشود تا حرف دلشان را به امام
حسين(ع) بزنند .همچنين در پويش «سلفي من و دوست اربعينيام» از افرادي
كه توفيق حضور در پيادهروي اربعين عراق يا مراسم جاماندگان اربعين را داشتند،
دعوت ميشود تا عكس سلفي خود با دوست اربعينيشان را در فضاي مجازي و
با هشتگ پويش منتشر كنند .در پايان به تصاوير برگزيده توسط هيئت داوران
جوايزي اهدا ميشود .همچنین چهارمين دوره مسابقه هنري اربعين به همت
مسجدالمتقين و با مشاركت فرهنگسراي ارسباران برگزار ميشود.

شعر

سروده شاعران در حال و هواي اربعين و جاماندگان

از اربعين جا ماندم اما از نگاهت نه

جمعي از شاعران آييني كه امسال توفيق سفر به كربال
را در اي�ام اربعين نداش�تند ،از راه دور با قطعه ش�عري
به ساحت اباعبداهلل الحس�ين(ع) عرض ارادت كردند.

به گزارش «جوان» جمعي از شاعران آييني كشور همزمان
با فرارسيدن اربعين حسيني و ايام عزاداري بر سرور و ساالر
شهيدان ،تازهترين سرودههاي خود را به اين موضوع اختصاص
دادند .در اين ميان ،برخي از آنان كه امسال چون سالهاي
گذشته توفيق سفر به كربال را نداشتند ،از راه دور به ساحت
اباعبداهلل الحسين(ع) عرض ارادت كردند .سروده ذيل از نغمه
مستشارنظامي ،از شاعران جوان كشور با همين موضوع است
كه اخيرا ً در صفحه شخصي او منتشر شده است:
چفيه و كولهپشتي و چادر
هريكي گوشهاي ،جدا مانده
رخصت اما نيامده از سويت
پشت در ماندهاند ،درمانده
كولهپشتي به گريه ميافتد
چفيه از خاطرات ميگويد
چادري ارث مادران شهيد
از غروب فرات ميگويد
اي كه يار پيادهها هستي
قسمتم نيست زائرت بودن؟
اربعين! بيقرار و دلتنگم
حسرتم شد مسافرت بودن
چفيه و كولهپشتي و چادر
با دل تنگ عشق همدردند
حسرت كربالست در دلشان
از مسير تو برنميگردند
در عمود هزار و چارصدت
شاعري روضه عطش خوانده
خوش به حال كبوتران حرم
ما كه جاماندهايم ،جا مانده
شعر سعيد نسيمي درباره جاماندگان اربعين
سعيد نسيمي ،ش��اعر و ذاكر اهلبيت(ع) با سرودن شعری
درباره جاماندگان اربعين حسيني به استقبال اين مناسبت
مذهبي رفته است.
اربعين است و به اعجاز دمت آقاجان
بيحساب آمدهام در رقمت آقاجان
پاي از راه اگر ماند دلم در راه است
جا نمانده است كسي با كرمت آقاجان
هر كسي داد سالمي به شما زائر شد

دور و نزديك ندارد حرمت آقاجان
اشك ،پر داده مرا تا خود بينالحرمين
قطره شد وصل به درياي غمت آقاجان
چون رقيه كه نشد زائر قبرت باشد
ماندهام چشم به راه قدمت آقاجان
گرچه جا مانده تنم ،چون وطنم كرببالست
سايه روي سر من َعلَ َمت آقاجان
از همين دور در اين سينه حرم ميسازم
تا نيفتم قدمي از قلمت آقاجان
اربعين ،كرببال ،زينب كبري ،روضه
كاروان حرم محترمت آقاجان
احمد ايراني نس��ب نيز اين ش��عر را درباره جاماندگان اربعين
سروده است:
از اربعين جا ماندم اما از نگاهت نه
از كاروان جا ماندم اما از سپاهت نه
حاال كه بين زائرانت نيستم ،آيا
بيرون شدم از سايه مهر و پناهت؟ نه
نوكر در اين خانه باشد آبرو دارد
فرق است بين رو سفيد و رو سياهت؟ نه
نام مرا بنويس بين اربعينيها
من دل به راهت دادم آقا پا به راهت نه
امسال نذر دخترت بودم كه جاماندم
من با رقيه جان تو دارم شباهت! نه
ام ابيهاي حسين ،اي وارث زهرا
اشك است سهم چشمهاي بيگناهت؟ نه
دندان شكسته ،گوش پاره ،چشمهاي تار
يك جاي سالم مانده روي ،روي ماهت؟ نه
اشك تمام زائران كربال هرگز
آيا برابر ميشود با سوز آهت؟ نه
من مثل تو جا ماندم اما خوب ميدانم
از اربعين جا ماندم اما از نگاهت نه.

نمايش خانگي

اسماعيلي :مديران جديد ارشاد اين هفته معرفي ميشوند

درباره مجوز نمايش خانگي گفتوگوهاي فشردهاي داريم

فرآين�د تغيي�ر و تح�والت مديريت�ي در وزارت
فرهن�گ و ارش�اد اسلامي تقريب� ًا انج�ام ش�ده اس�ت
و م�ا ب�ه زودي انتصاب�ات جدي�د را خواهی�م داش�ت.

محمدمهدي اسماعيلي ،وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان
اين مطلب درباره تازهترين اقدامات این وزارتخانه جهت انتصاب
مديران جديد معاونته��اي مختلف و احتم��ال ابقاي برخي
مديران فعلي ارشاد تا زمان فرارسيدن رويدادهاي هنري فجر
گفت :فرآيند تغيير و تحوالت مديريت��ي در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي تقريباً انجام شده اس��ت و ما به زودي انتصابات
جديد را خواهیم داشت ،البته برخي دوستان هم در بخشهاي
مختلف ابقا ش��دهاند .چند تغيير هم داش��تهايم كه طي هفته
پيش رو به طور رسمي معرفي خواهند شد.
وي درباره واگذاري ش��بكه نمايش خانگي به س��اترا يا وزارت
ارشاد افزود :در جريان جزئيات اين بحث طي چهار سال گذشته
بودم و معتقدم بدون جنجال رسانهاي باید اين بحث حل شود.
كام ً
ال روشن است كه ما بايد همه اين اقدامات را در چارچوب
قانون انجام دهيم و با دوس��تانمان در صداوس��يما ،مجلس و
ش��وراي عالي فضاي مجازي در يك ماهه اخير گفتوگوهاي
خوب و فش��ردهاي را داش��تهايم و تقريباً در حال جمعبندي
اس��ت تا در مراكز قانوني تصميمگيري اي��ن كار اتفاق بيفتد.
ما معتقديم جايگاه نظارتي و ش��أن وزارت ارش��اد و س��ازمان
س��ينمايي و امر نظارت و مباحث مربوطه قطعاً در مسيري كه
تا به حال بوده بايد ادامه پيدا كند و اگر ابهامي هست و مسائل
جديدي پيش آمده كه امروز نيازمند تصميمگيري جديد است،

بايد با رعايت همه قوانين موجود درباره آن تصميمگيري شود.
وي درباره برنامههاي وزارت ارش��اد درباره آموزش دختران در
عرصه موسيقي بيان داش��ت :ما در حوزه هنرآموزي معتقد به
تفاوتهاي جنسيتي ميان دختر و پسر نيستيم و حتي خانمها در
حوزه هنر اغلب جلوتر از آقايان هستند و وضعيت فعلي و گذشته
اين را نش��ان ميدهد .ما به عنوان دولت باي��د حضور خانمها و
دختران را در اين عرصهها تسهيل كنيم و برنامهمان اين است
كه حلقه هنرستانها را در سراسر كش��ور تكميل كنيم .مطلع
هستيد كه بحث آموزش هر كدام از رشتههاي تخصصي هنري
در انحصار وزارت ارشاد است و ما در همه استانها حداقل يك
هنرستان دخترانه و پسرانه خواهيم داشت تا دخترها و پسرها در
يك فضاي عادالنه بتوانند به تحصيل بپردازند.
وزير ارشاد افزود :برنامههاي وزارت ارشاد در همه حوزهها از جمله
موسيقي ،سينما ،تجسمي و تئاتر در حال تدوين است و تا پايان
مهرماه با جزئيات برنامه اقدامشان منتشر خواهد شد.

