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كارگردان »گاندو«: 

صداوسينما عالوه بر پدافند بايد موضع آفندي را هم ياد بگيرد
در تمام عرصه ها سازمان و تمام رسانه خودش را بايد به روزتر 
و مقاوم تر كند و از سويي بتواند به طور كّمي هم آفندي حركت 
كند. نبايد دائم در موض�ع پدافندي قرار بگيريم و بخواهيم 
آفت هايي كه هس�ت يا تك هايي را كه مي شود پاتك كنيم. 
جواد افش��ار، كارگردان س��ريال هاي تلويزيوني كه س��اخت 
آثاري چون »گاندو«، »آنام«، »برادر«، »كیمیا« و »مادرانه« 
را در كارنامه دارد، با بیان اين مطلب درباره عملكرد س��ازمان 
صداوسیما و پیشنهادش به رئیس جديد به ايسنا گفت: ما در 
اين چند س��ال با وجود اهمیت و جايگاه كش��ورمان در عصر 
رسانه، متأسفانه نتوانسته ايم پا به پاي قدرت هاي رسانه خوب 
عمل كنیم، البته اين به اين معنا نیست كه كسي كوتاهي كرده 
باشد. تمام مديران گذشته تالششان را در اين سال ها كرده اند 
اما هجمه ها و توان دشمنان رسانه اي ما بیش از آن چیزي است 

كه ما برنامه ريزي كرده ايم. 
افشار با اش��اره به وجود مشكالت س��اختاري در بدنه سازمان 
صداوسیما عنوان كرد: برخي از اين مشكالت را مسئوالن سازمان 
مطلع هس��تند و براي برون رفت از اين وضعیت هم هر كس��ي 
پیشنهادهايي داشته است اما من فكر مي كنم بايد كارگروه هايي 
از متخصصان و دست اندركاران اصلي رسانه تشكیل شود كه فقط 
كار اتاق فكر س��ازمان را پیش ببرند. من فكر مي كنم مشكالت 
ما از اتاق هاي فكر سازمان است كه خوب عمل نمي كنند. ما در 
عصر رسانه بايد موضوعات، فرم و ساختار و محتوايمان پا به پاي 
شرايط روز و مسائل روز پیش برود. عذر مي خواهم كه وارد اين 
جزئیات مي ش��وم، چرا بايد برخي محدويت ها و ممیزي هاي ما 

مايه جوك و خنده برخي از همكاران خودمان بشود كه اين روزها 
متأسفانه مي بینیم، بنابراين در تمام عرصه ها سازمان صداوسیما 
و تمام رس��انه خودش را بايد به روزتر و مقاوم تر كند و از سويي 
بتواند به طور كّمي هم آفندي حركت كند، يعني ما ادعايمان زياد 
است، موضوعاتمان زياد است، خواسته و نقطه گذاري هدفمان 
هم خیلي باالس��ت، بنابراين نبايد دائم در موضع پدافندي قرار 
بگیريم و بخواهیم آفت هايي را كه هست يا تك هايي كه مي شود، 

پاتك كنیم. 
اين كارگردان در ادامه عنوان كرد: در عرصه نمايشي كه حوزه 
تخصصي ماست، پیشنهادمان اين است كه كمي محدوديت ها 
را كمتر كنند، به روزتر شويم، هم سطح و همسو با جامعه شويم 
و مردم احس��اس كنند تلويزيون آينه اي از برآيند خود جامعه 
ماست و فكر نكنند سازمان صداوسیما خیلي منفك از موضوعات 
روز جامعه شده است و عنوان رسانه ملي، واقعاً براي همه اقشار 

جامعه ما رسانه ملي باشد.

     رسانه ملی

براي فيلم »اولين برف«

شهاب حسيني از جشنواره پكن ۲۰۲۱ 
جايزه گرفت

يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم پكن جايزه بهترين 
بازيگر نقش مكمل خود را به ش�هاب حسيني اهدا كرد. 
فستیوال بین المللي فیلم پكن با معرفي بهترين هاي خود به 
يازدهمین دوره اش خاتمه داد. اين جشنواره با اهداي جايزه 
بهترين بازيگر مرد نقش مكمل به ش��هاب حس��یني براي 
بازي در فیلم »اولین برف« س��اخته حامي رمضان محصول 
فنالند از وي تجلیل كرد. اين فیلم همچنین جايزه بهترين 
موس��یقي را براي توماس نیكینن دريافت كرد. در بخش به 
سوي آينده جشنواره سه فیلم »نامو«، »بوتاكس« و »درخت 
سكوت« از ايران حضور داشتند و از اين میان فیلم سینمايي 
»نامو« ساخته نادر ساعي ور جايزه محبوب ترين فیلم بلند و 
سوسن پرور جايزه محبوب ترين بازيگر زن را براي بازي در 
»بوتاكس« از آن خود كردند. جشنواره بین المللي فیلم پكن 

2۰21 از 21 تا 29 سپتامبر برپا شد.  
.......................................................................................................

با عنوان »مردان نامرئي«

 تازه ترين رمان صادق كرميار
چاپ شد

رم�ان »م�ردان نامرئ�ي« ب�ا 
ويراس�ت و طرح جل�د جديد 
كت�اب  انتش�ارات  توس�ط 
جمكران روانه بازار نش�ر شد. 
رمان »مردان نامرئي« اثر صادق 
كرمیار ك��ه پیش از اي��ن با نام 
»درد« چاپ شده بود با ويراست 
و چاپ جديد توسط انتشارات كتاب جمكران روانه بازار نشر 
ش��د. اين كتاب روايت مرداني اس��ت كه در بخش حفاظت 
اطالعات و شناسايي خط مقدم جبهه هستند. تمركز اصلي 
ماجراهاي كتاب روي عملیات هاي جاسوسي و ضدجاسوسي 

از طرف ايران و عراق است. 
نقطه قوت اين كتاب آوردن اس��امي واقعي است از هاشمي، 
رضاي��ي و قالیباف در جبه��ه خودي گرفته ت��ا ژنرال وفیق 
س��امرايي و ماهر عبدالرش��ید در خط عراق. اين كتاب قرار 
اس��ت از نحوه مديريت جنگ بگويد و آنچه بر سر گروه هاي 
اطالعات عملیات آمده است. در بخشي از كتاب مي خوانیم: 
»موشو و ديگران هم رسیدند و همگي وارد انبار شدند. نگاهي 
به اطراف انداخت. از انتهاي سالن يكي از كارگران آرام جلو 
آمد. صاحب با ديدن او خیالش بیشتر آسوده شد. نگاه تندي 
به جاسم انداخت و خواس��ت چیزي بگويد كه از پشت يكي 
از بارها حسیني مسلح بیرون آمد. صاحب جا خورد. از سوي 

ديگر انبار، احمد و بعد خاكي بیرون آمدند.« 
.......................................................................................................

معاون فرهنگي ارشاد:

كارگروه ويژه چاپ در معاونت 
فرهنگي تشكيل مي شود

معاون امور فرهنگي وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي از 
تشكيل كارگروه ويژه حوزه چاپ در اين معاونت با هدف 

حل مسائل حوزه چاپ خبر داد. 
ياسر احمدوند، معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
حاشیه بازديد از بیست و هشتمین نمايشگاه بین المللي چاپ و 
بسته بندي تهران با اشاره به اهمیت نمايشگاه چاپ، به ايبنا گفت: 
من طي سالیان قبل بارها به  عنوان يك عالقه مند به حوزه چاپ و 
نشر از اين نمايشگاه بازديد كرده  بودم و در جريان روند برگزاري 
آن بودم.  وي افزود: جاي خوشحالي دارد كه با توجه به شرايط و 
مشكالت كرونايي با همت اهالي صنعت چاپ اين نمايشگاه برپا 

شده است تا دست اندركاران اين حوزه در كنار هم جمع شوند. 
 احمدوند در پاسخ به سؤالي درباره راهكارهاي شناسايي و رفع 
مشكالت صنعت چاپ، عنوان كرد: مشكالت صنعت چاپ متعدد 
است و بايد به  صورت مفصل درباره آن صحبت كنیم اما يكي از 
مهم ترين آنها تعیین تكلیف وضعیت تولي گري اين صنعت در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است.  وي تأكید كرد: در اين شزمینه بايد محدوده فعالیت هر يك 
از اين وزارتخانه ها مشخص و بسیاري از امور مربوط به آن نیز از 

بالتكلیفي خارج شود. 
 وي در ادامه با تأكید بر اينكه رصد و شناسايي اين مشكالت نیاز 
به كار كارشناسي دارد، گفت: به زودي كارگروه ويژه حوزه چاپ 
در معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با هدف حل 
مسائل حوزه چاپ تشكیل خواهد شد، عالوه بر آن اداره كل حوزه 
چاپ نیز به صورت فعال تر در حوزه هاي مختلف صنعت چاپ ورود 
پیدا خواهد كرد.  بیست و هشتمین نمايشگاه بین المللي چاپ و 
بسته بندي تهران تا دوشنبه 12مهر هر روز از ساعت 9 تا 17 در 

محل دائمي نمايشگاه هاي بین المللي تهران برپاست.

پيامبر)ص(: 

زنهار از خش�وع منافقانه و آن، 

چن�ان باش�د ك�ه ت�ن در حاِل 

خش�وع به نظ�ر آيد، ول�ی دل، 

خاشع نباشد.

»گزيده تحف العقول«

احمد رمضان زاده در گفت وگو با »جوان«: 

تبهكاران در سريال هاي نمايش خانگي جوالن مي دهند!

متأسفانه فضاي برخي سريال هاي خانگي اصاًل ايراني نيست و به 
سبك محالت تبهكاري مكزيك، س�ريال را پر كرده اند با خون و 
خونريزي  بي حاصل و تا نقدي به آنها مي شود مي گويند در قسمت 
آخر، پايان شوم خالفكاران را ارائه كرده اند. به نظرم اين، توجيهي 
مناسب براي كپي كاري هاي بيهوده از سريال هاي آن طرفي نيست. 
احمد رمضان زاده،  كارگردانی كه سابقه دستیاري و سرپرستی گروه 
كارگرداني در سريال هايي مثل »در چشم باد« را داشته است، با بیان 
اين مطلب به »ج��وان« گفت: هیچ كپي كاري ب��ه ماندگاري منجر 
نمي شود. بايد با داستان و كاراكترهايي اصیل به سمت سريال سازي 
رفت تا سريال هايي تولید شود كه در درازمدت باز هم براي مخاطب، 
جذابیت داشته باشند. اينكه بخواهیم فرم و محتواي آثار مثالً امريكاي 
التین را موبه مو براي ايران پیاده كنیم به تقلید كردني دست زده ايم كه 
نتیجه اش بي هويت شدن اثر است. وي درباره تولیدات تاريخي شبكه 
نمايش خانگي نیز عنوان كرد: با وجود س��رمايه گذاري هايي كه در 
حیطه ساخت سريال هاي تاريخي به خصوص در شبكه خانگي صورت 

گرفته ولي همچنان ماندگارترين س��ريال هاي تاريخي همان هايي 
هستند كه در تلويزيون تولید شده اند. به گفته اين سینماگر جديت در 
هر كاري كه باشد، كار استاندارد مي شود. جلو و پشت دوربین سريال 
»در چشم باد« مملو از آدم هاي درجه يك بود و اينكه بتوانیم مجدداً 
آنها را كنار هم جمع كنیم يك آرزوست. وراي اين تیم درجه يك حتي 
در ريزترين امور سريال، اصول حرفه اي  حاكم بود و همین باعث شد 

محصولي جريان ساز خلق شود. 
كارگردان »حكايت عاش��قي« و »بش��یر« تأكید كرد: سريال سازي 
تاريخي نیاز بااليي به افرادي دارد كه تاريخ را بشناسند و سال ها روي 
سوژه هاي خود تحقیق كرده باشند. نمي شود هر تكنیسین هر چقدر 
هم كه متبحر باشد، به سمت كار تاريخي بیايد. امثال علي حاتمي، 
سیدضیاء الدين دري و مسعود جعفري جوزاني، تاريخ را درك كرده 
و بعد به سمت نمايشي كردن آن رفتند. تاريخ را كه درك كني آنگاه 
تولید سريال تاريخي، ساده مي شود ولي امان از زماني كه افراد دركي 
نسبت به تاريخ ندارند و فكر مي كنند مي توانند صرف بلد بودن برخي 
تكنیك ها اثري فاخر بس��ازند. احمد رمضان زاده با اش��اره به اينكه 
تاريخي سازان بزرگ، پشت صحنه قوي هم دارند، اظهار داشت: تولید 
سريال تاريخي كه فقط دكور زدن و سفارش لباس نیست. كارگردانان 
بزرگ ايراني كه به سمت تولید آثار تاريخي رفته اند، اغلب بزرگ ترين 
تداركات را براي تمامي امور از فیلمبرداري تا گريم و طراحي صحنه 
فراهم كرده اند ولي قبل از آن، فیلمنامه هاي درجه يك داشتند كه به 
اصطالح موالي درزش نمي رفت و اين فیلمنامه ها صرفاً با پول، خلق 
نشده بود و عشق بود كه سريال هاي بزرگي مثل »هزاردستان«، »كیف 

انگلیسي« و »در چشم باد« را رقم زد.

     گفت وگو

     کتاب

نويد پارسا     ديده بان

بررسي تأثير محتواي رسانه هاي ديداري- شنيداري بر سبك زندگي

گام اول ترويج سبك زندگي، بومي سازي توليد رسانه اي است

    رويداد

    محمدصادق عابديني
يك�ي  در  س�ينمايي  س�ازمان  رئي�س 
از اولي�ن مواض�ع رس�مي خ�ود از ل�زوم 
بازس�ازي انقالب�ي س�ينما س�خن گف�ت. 
محمد خزاع��ي در جم��ع كاركنان س��ازمان 
س��ینمايي يكي از اولويت هاي خود را بازسازي 
انقالبي س��ینما دانس��ت و تأكید كرد، به رغم 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري س��ینما هنوز 

پويا نشده است. 
هم��ان گونه ك��ه از مدت ها پیش، ن��ام محمد 
خزاعي به عنوان يكي از گزينه هاي مطرح براي 
تصدي مناصب مديري��ت فرهنگي- هنري در 
دولت س��یزدهم مطرح شده بود، محمدمهدي 
اسماعیلي چهارشنبه هفته گذش��ته با صدور 
حكمي وي را به سمت رياست سازمان سینمايي 
منصوب كرد تا يك��ي از كلیدي ترين میزهاي 
مديريت هنري در كش��ور رئیس ت��ازه خود را 

بشناسد. 
در چند س��ال اخیر و پس از انتصاب حجت اهلل 
ايوبي به رياست سازمان سینمايي و بعد از آن با 
آمدن محمدمهدي حیدريان و حسین انتظامي، 
معاونت سینمايي وزير ارشاد، يكي در میان بین 
اهالي س��ینما و مديران غیرسینمايي دست به 

دست شده است. 
انتخ��اب خزاعي ب��راي معاونت س��ینمايي در 
شرايطي رخ داد كه نام دو تن از مديران میاني 
صداوسیما نیز به عنوان گزينه هاي مدنظر وزير 
ارشاد مطرح بود و همین اس��امي باعث ايجاد 
نگراني هايي میان اهالي س��ینما شده بود. ولي 
اس��ماعیلي در حكم انتصاب خزاع��ي اهداف 
چندگانه اي را برشمرد كه به نظر مي رسد تحقق 

آنها صرفاً از عهده خود اهالي سینما برمي  آيد. 
    درخواست هاي وزير از رئيس سازمان 

سينمايي
وزير ارش��اد 12مأموري��ت را بر عه��ده رئیس 
سازمان س��ینمايي قرار داده است كه عبارتند 
از: »برنامه ريزي جهت حف��ظ و انتقال معارف، 
ارزش ه��ا و دس��تاوردهاي انقالب اس��المي از 
طريق آثار سینمايي و مستند در سطح جهان«، 
»برنامه ري��زي براي ص��دور مج��وز، هدايت، 
حمايت و نظارت در خصوص تأسیس و فعالیت 
كانون ها، انجمن ها و مؤسسات و آموزشگاه هاي 
سینمايي«، »تعیین ضوابط صدور پروانه تولید 
و نظارت بر اعمال آن در ساخت آثار سینمايي 
و س��معي و بصري«، »تعیین ضوابط و نظارت 
بر برگزاري جش��نواره هاي مل��ي و بین المللي 
سینمايي و مستند در كشور«، »تعیین ضوابط 

شرايط ش��ركت در جش��نواره هاي سینمايي 
خارج از كشور«، »تعیین ضوابط خريد و پخش 
آثار سینمايي و مستند خارجي«، »تربیت نسل 
جوان هنرمن��د باورمند به كش��ور و انقالب با 
استفاده از ظرفیت آموزشي و حمايتي مؤسسات 
وابسته به سازمان مانند مركز گسترش سینماي 
مستند و تجربي، انجمن سینماي جوان ايران 
و...«، »برنامه ريزي جهت حمايت از ساخت آثار 
سینمايي فاخر مبتني بر فرهنگ و تاريخ غني 
كش��ور و رخدادهاي انقالب و دف��اع مقدس«، 
»حماي��ت هدفمن��د از تولیدات س��ینمايي با 
استفاده از ظرفیت بنیاد فارابي، مركز گسترش 
سینماي مس��تند و تجربي و انجمن سینماي 
جوان ايران«، »تعامل و حمايت از مجموعه هاي 
صنفي حوزه سینما و مجموعه هاي برگزاركننده 
جشنواره هاي س��ینمايي در كشور«، »افزايش 
سرانه سالن هاي س��ینمايي در كشور از طريق 
تعامل و تفاهم با مجموعه ه��اي مرتبط بخش 
خصوصي جهت س��اخت و نوسازي سالن هاي 
س��ینمايي« و »س��ازماندهي وضعیت نمايش 
خانگي«. ش��ايد يك��ي از مهم ترين بخش هاي 
اين خواس��ته ها، بند آخر آن و درخواست براي 
سازماندهي وضعیت نمايش خانگي باشد؛ جايي 
كه اين روزها محل مناقش��ه شده و صداوسیما 
دورخیز س��نگیني براي تصاحب اختیار آن را 

داشته است. 
    اولين مواضع رئيس جديد سينما

يك روز پس از انتصاب رئیس جديد س��ازمان 
س��ینمايي، خزاع��ي با حض��ور در مح��ل اين 
س��ازمان، رس��ماً فعالیت خود را آغاز كرد و در 
يكي از نخستین موضع گیري ها در مقام معاون 
وزير ارش��اد، گفت: »فرصت تغییر و تحول در 
سینما براي ما عوامل اجرايي با بارقه هاي امید 
به  وجود آمده در بین هنرمندان و رس��انه ها و 
مس��ئوالن فرهنگي ارشد كش��ور بسیار اندك 
است. گاهشمار سازمان سینمايي از امروز آغاز 
ش��ده و تا 43ماه آينده به پايان خواهد رسید. 
اعتماد اهالي فرهنگ و هنر و خانواده سینما به 
مسئوالن فرهنگي كشور بهترين پشتوانه براي 
خدمت و سر و سامان دادن به چالش هاي جديد 
حوزه سینماست.« خزاعي با اظهار امیدواري از 
اينكه در مسئولیتي كه به او سپرده شده بتواند 
مفید واقع شود، گفت: »سینماي ايران غني و 
ارزشمند است و بعد از انقالب اسالمي اين سینما 
با تغییر رويكرد و افق ها، جهش ها و دستاوردهاي 
خوبي داشته است ولي اين به هیچ وجه به معناي 
نزديك شدن به اهداف و ايده آل ها نیست و در 

گام دوم انقالب به لزوم حركت بر ريل انقالب و 
ايجاد تحرك انقالبي در همه بخش هاي سینما 
و هنر اعتقاد دارم و همچنین به ضرورت تحول 
ساختارها و مدل ها و استراتژي و كالبدشكافي و 
درون درماني سینما نیاز داريم و براي ايجاد اين 
تحول به تعبیر رهبري نیازمند بازسازي انقالبي 
هستیم.« وي اظهار كرد: »به رغم رهنمودهاي 
رهبر معظم انقالب در خصوص اهمیت سینما، 
همچنان اين حوزه مهم و مرجع، پويا و شكوفا 
نشده و مانند بسیاري از بخش ها در حوزه سینما 
هم مطالبات ايش��ان ب��ر زمین مانده اس��ت.« 
رئیس سازمان سینمايي گفت: »وزير فرهنگ 
و ارش��اد از ما انتظارات و خواس��ته هايي دارند 
كه مي خواهند اجرا شود كه سراغ آنها خواهیم 
رفت. ايشان خبرهاي خوبي از دولت و اتفاقات 
خوب در سازمان س��ینمايي به من دادند. من 
با يك روش��ن بیني خوبي بر اس��اس قول هايي 
كه وزير محترم فرهنگ و ارش��اد به من دادند، 
وارد سازمان سینمايي شدم و تنها درخواستم 
حمايت بود كه اين حمايت شاخه هاي مختلفي 

دارد.« 
    انتظارات اهالي سينما از رئيس جديد

پس از تعیین تكلیف س��ازمان سینمايي، چند 
تن از هنرمندان سینما در اظهاراتي خواسته ها 
و انتظارات خود را از دوران جديد اين س��ازمان 
مطرح كردند. در اين زمینه پوران درخش��نده 
گفت: »معضل اصلي امروز س��ینماگران و كل 
جامعه ناامیدي و بي انگیزگي اس��ت، از اين رو 
مدير جديد سینمايي بايد امید و انگیزه را در دل 
سینماگران زنده و آنها را براي فیلمسازي ترغیب 
كند تا از اين رهگذر سینماگران بتوانند با تولید 
فیلم هاي امیدبخش و مؤثر در ژانرهاي مختلف 
نش��اط و س��رزندگي را به جامعه برگردانند.« 
محس��ن محسني نس��ب نی��ز عن��وان ك��رد: 
»لودگي و ابتذال و س��یاه نمايي و مسائل وقیح 
و بي ش��رمانه اي همچون خیانت زن به شوهر، 
ش��وخي هاي ركیك فیزيكي و كالمي جنسي 
در سینماي امروز ايران بیداد مي كند و همین 
باعث شده اس��ت خانواده هاي س��الم و متعهد 
جايي در س��ینما نداشته باش��ند. در سینماي 
امروز ايران نش��اني از فرهنگ ايراني- اسالمي، 
اخالق، ايثار و جوانمردي نیست و رئیس جديد 
س��ازمان س��ینمايي بايد اين خصوصیات را به 
سینما بازگرداند و اجازه ندهد سینما در مسیر 
غلط فعلي حركتش را ادامه ده��د.« جهانگیر 
الماسي نیز اظهار كرد: »متأسفانه امروزه تبعیض 
و بي عدالتي در س��ینما بیداد مي كند، از اين رو 
ما نیاز به مديري متخص��ص و متعهد داريم كه 
تمام توان و قواي خود را براي از بین بردن اين 
بي عدالتي ها به كار ببرد چراكه بي عدالتي زيبنده 
جامعه اسالمي نیست! اين بسیار دردآور است 
كه يك س��ینماگر بايد در خیابان مسافركشي 
كند تا بتواند رزق روزانه خود را به دست بیاورد 
اما ديگري مرتب سر پروژه هاي متعدد است و 

دستمزدهاي آنچناني و نجومي مي گیرد!«. 
تغییر و تحول در سطح رياست سازمان سینمايي 
در دوراني رخ داد كه هنوز سینما درگیر ركود 
ناشي از كروناست و براي تعیین تكلیف جشنواره 
فیلم فجر نیز فرصت زيادي باقي نمانده است. به 
نظر مي رس��د خزاعي روزهاي سختي براي به 

كنترل درآوردن شرايط سینما پیش رو دارد.

   هادي عسگري
رس�انه هاي  محت�واي  تأثي�ر  بررس�ي  نشس�ت 
ب�ا  زندگ�ي  س�بك  ب�ر  ش�نيداري  و  دي�داري 
ش�د.  برگ�زار  رس�انه  كارشناس�ان  حض�ور 
در نشست بررس��ي تأثیر محتواي رس��انه هاي ديداري- 
شنیداري بر سبك زندگي كه به همت راديو گفت وگو برپا 
شد، لیال وصالي، مدرس سواد با اشاره به رسانه هاي مستقل 
و نظارت بر محتواي آنها به ويژه براي نسل جديد و تأثیرات 
آن بر س��بك زندگي آنها گف��ت: »از دو منظر اين موضوع 
قابل بررسي اس��ت؛ اول تأثیرگذاري و رفتارهاي تقلیدي. 
به اين صورت كه در س��ال هاي گذشته رفتارهاي تقلیدي 
از ش��خصیت هاي كارتوني براي كودكان كه آنها را واقعي 
مي پندارند و اين موضوع در بزرگساالن هم صدق دارد. نگاه 
دوم فضاي تعاملي بین مخاطب و رسانه هاست كه مخاطب 
كنشگر رسانه و محتواي خود را انتخاب می كند و با سايرين 

به اشتراك مي گذارد.«
در ادامه عباس كريمي عباس��ي، روزنامه نگار و كارشناس 
ارتباطات درباره دسترس��ي مخاطب امروز به محتواهايي 
كه ممكن است بدون نظارت باشد و آسیب هاي آن گفت: 
»تعاريف رسانه اي به  شدت تغییر كرده است. دهكده جهاني 
مك لوهان حاال ديگر اتاق جهاني است و به كسري از ثانیه 
هر فردي از هر جاي��ي مي تواند انتش��ار اطالعات و محتوا 
داشته باشد و گويي همه در يك اتاق هس��تیم و از حال و 

اوضاع هم باخبر.«
وي ادامه داد: »نظارت بر محتوا به ويژه براي نس��ل جديد 
كه با رس��انه هاي جديد متولد ش��ده اند الزم است اما بايد 
دقیق، عمیق و كارشناسانه باشد و همان طور كه خانم دكتر 
وصالي فرمودند الگوبرداري در اين نس��ل به  شدت رايج و 

خطرناك است.«
اين مترجم ادبي افزود: »الگوسازي امر مهمي است كه سبك 
زندگي را به  شدت دچار تغییر و تحول مي كند. امبرتو اكو در 
كتاب اسطوره سوپرمن به تولد الگوهاي شخصیتي تخیلي 
و جايگزيني آنها با شخصیت هاي حقیقي اشاره مبسوطي 
دارد. ما ديگر رسانه هاي سرد نداريم و در حال حاضر در عصر 
رسانه هاي دوسويه هس��تیم و تولید دسترسي و فراواني و 

گستردگي به ذات وجود دارد.« 
در ادامه وصالي در پاسخ به اين پرسش كه قدرت مخاطب 
بیش��تر ش��ده و بررس��ي محتوا را مي تواند انجام دهد، 
توضیح داد: »اگ��ر مخاطب توانايي تش��خیص و تحلیل 

را داشته باشد به رش��د مي انجامد اما اين مهم است كه 
مخاطب چقدر آگاهانه كنش��گري مي كن��د. براي اينكه 
جامعه داراي چندصدايي باش��د و آسیب هم نبیند الزم 
است سیاس��تگذاران آگاه، متخصصان س��واد رسانه اي 
مش��اور، برنامه س��ازان تجربي متخصص و مهم تر از اين 
س��ه مردم آگاه داراي سواد رسانه اي داش��ته باشیم. هر 
اندازه كه هر يك از اين اركان دچار تزلزل شود، در همان 
بخش دچار آسیب خواهیم شد كه مي تواند به مخاطبان 

آسیب بزند.«
كريمي عباس��ي در ادامه بح��ث درباره قدرتمند ش��دن 
مخاطب در فضاي رس��انه اي و باال رفتن قدرت مخاطب 
با در اختیار داش��تن رس��انه هاي نوين گفت: »مش��كلي 
كه در كشور ما وجود دارد اين اس��ت كه تكنولوژي قبل 
از فرهنگ آن وارد شده اس��ت و حتي اسامي بعد از ورود 
تغییر پی��دا كرده اند، مثاًل موبايل پ��س از چند وقت تازه 
تبديل به تلفن همراه ش��د. مخاطب ع��ام هنوز نمي داند 
در فضاي مجازي دنبال چه چیزي اس��ت. م��ا مرتبط به 
مخاطب مي گويیم اينها را نبینید و نشنويد اما نمي گويیم 
جاي آن از چه محتوايي اس��تفاده كنید. آگاهي بخش��ي 
در اين زمینه بس��یار كم داش��تیم و مخاطبي كه درگیر 
جريان آزاد اطالعات اس��ت بر اخبار مختلف احاطه دارد 
و باع��ث نوعي مطالبه مل��ي و عمومي مي ش��ود كه وجه 
مثبت آن است اما در تولیدات فرهنگي- هنري منجر به 
تغییر سبك زندگي مشكل داريم. مسئوالن به دلیل ارائه 
كیفي محصوالت و نبود فاكتورهاي كمي قابل بازخواست 
نیس��تند و سیاس��ت هاي محتوايي متغیرند و بر اساس 
سیاست ها و ساليق فردي و سازماني بعد از روشن شدن 

اينها بايد به بقیه موارد پرداخت.«
 كريمي عباس��ی در ادام��ه ب��ا بی��ان اينك��ه س��بك زندگي 
ايراني - اسالمي بدون بومي سازي میسر نیست و جهاني هم 
نخواهد شد، گفت: »اينترنت ماهواره اي تسال سرعتي 3۰۰برابر 
اينترنت فعلي ما دارد و قابل كنترل نیست. بايد سواد رسانه اي 
را درست آموزش و به مخاطب آگاهي بخشي بدهیم و در يك 
كار جهادي و عزم ملي و ب��ا همدلي و همراهي متخصصان به 
تولید مناسب در كنار ارتقاي سواد رسانه اي بپردازيم. در حال 
حاضر در وضعیتي مش��ابه فارنهايت451 قرار داريم، اگر چه 
كتابس��وزي نمادين آن را نمي بینیم اما كتابخواني به همان 
شدت كاهش پیدا كرده است كه تبعات منفي آن را در سواد 

رسانه اي مشاهده مي كنیم.«

نيازمند بازسازي انقالبي سينما هستيم
 محمد خزاعي: اعتماد اهالي فرهنگ و هنر و خانواده سينما به مسئوالن فرهنگي كشور 

بهترين پشتوانه براي خدمت و سر و سامان دادن به چالش هاي حوزه سينماست

»هفت شهر عشق« منتشر شد
شرح عرفاني و انفسي زيارت عاشورا

كت�اب »هفت ش�هر عش�ق 
)شرح عرفاني و انفسي زيارت 
عاش�ورا(« به همت مؤسسه 
بوستان كتاب به چاپ رسيد. 
كت��اب »هفت ش��هر عش��ق 
)شرح عرفاني و انفسي زيارت 

عاشورا(« نوش��ته میثم زنجیرزن حس��یني به همت مؤسسه بوستان كتاب 
در 2۰8 صفحه به چاپ رسید. زيارت عاشورا از جمله زياراتي است كه مورد 
اهتمام ارباب سلوك بوده و توصیه اكید بر قرائت آن شده است. بديهي است 
اين زيارت هر چه با معرفت بیشتري خوانده شود، آثار منیع تري در سیر الي 
اهلل خواهد داشت. كتاب حاضر، اثري است كه نقاب حجاب را از جلوه معارف 
اين زيارت برگش��وده و با رويكردي انفسي و عرفاني، مراحل سیر و سلوك را 

بیان مي كند كه بي شك براي اصحاب معرفت تحفه اي كم بديل است. 
در بخش��ي از مقدمه اين اثر، در خصوص س��ند زيارت عاش��ورا آمده است: 
قديمي ترين سند زيارت عاشورا از شیخ طوسي در مصباح المتهجد و ابن قولويه 
در كامل الزيارات است. راقم اين سطور زيارت عاشورا را از مصباح المتهجد نقل 
كرده است و بر اساس اين نقل، با تطبیق نسخه هاي ديگر، شرح انفسي خويش 
را مي نگارد. عالقه مندان با خريد اينترنتي اين كتاب از طريق نشاني اينترنتي 
مؤسسه بوستان كتاب به آدرسwww. bustaneketab. com مي توانند 

از تخفیف 2۰درصدي اثر مذكور بهره مند شوند.


