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یک هنرمند قدیمی با انتقاد فراوان از حذف 
واحد آموزشــی تعزیه در دانشگاه ها گفت: در 
زمینــه تعزیه بــه صورت جــدی اعالم خطر 
می کنم زیرا آخرین نســل تعزیه خوانان را از 
دســت می دهیم، بدون اینکه تجربیات آنان به 
نســل بعدی منتقل شده باشد. مهدی دریایی 
در گفتگــو با ایســنا از بی توجهــی نهادهای 
مرتبط با تعزیه ابراز تاســف کرد و بابت برخی 

از بدعت هایــی که در اجرای ایــن هنر اتفاق 
می افتد، هشــدار داد. او با انتقــاد از عملکرد 
وزارت علوم بابت حذف دو واحد آموزشی تعزیه 
در دانشگاه های هنری گفت: پرسش جدی من 
از وزارت علوم این اســت که چرا این دو واحد 
را حــذف کردید؟! چرا به فرهنگ بومی و ملی 
کشــور این گونه آســیب می زنید؟ هزار واحد 
درسی برای تئاتر شرق و غرب تعریف کرده اید 

اما همان واحد آموزش تعزیه را حذف کرده اید. 
من در دانشگاه تدریس نمی کنم ولی بابت این 
وضعیت، دلم می سوزد. او با ابراز تاسف از اعمال 
برخی بدعتهــا در اجرای تعزیه ادامه داد: بابت 
این همه نوآوری های غیر اصولی احساس خطر 
می کنــم. ما امروز بچه خــوان نداریم و دختر 
بچه ها در تعزیه بچــه خوانی می کنند. بعضی 
گروه ها با گریه دختر بچه هــای تعزیه خوان، 
می خواهنــد از مردم گریه بگیرنــد. اما به چه 
قیمتی از مردم گریه می گیرند؟ به قیمت دروغ 
و حقه بازی؟ از طرف دیگر در تعزیه از موسیقی 
غربی استفاده می کنند. اینها همه جای تاسف 
دارد چون اگر تعزیه در شکل درست خود اجرا 
شود، نیازی به این حقه بازی ها نیست. دریایی 
که مقاالت پژوهشی متعددی در زمینه تعزیه 
نوشته اســت، اضافه کرد: هیچ یک از متولیان 
فرهنگــی دلســوز تعزیه نیســتند. همه آنان 
نگاهی ســلیقه ای و مقطعی به این هنر دارند. 
وقتی پای ثبت جهانی تعزیــه به میان بیاید، 
میراث فرهنگی، تعزیه را از ان خود می کند. در 

محرم صفر و ماه رمضان هم وزارت ارشاد چند 
اجرای تعزیه تدارک می بیند. اوقاف و سازمان 
تبلیغــات و حوزه هنری هم در مناســبت ها، 
گوشــه چشــمی به تعزیه دارند اما نگاه همه 
آنان مقطعی و مناسبتی است و بیشتر در فکر 
بیالن کاری هستند اما کسی به صورت ریشه 
ای به این هنر توجه ندارد. او با ابراز تاســف از 
اینکه نهادی برای آموزش تعزیه نداریم، افزود: 
در حال حاضر تعزیه اجرا نمی شود بلکه شبیه 
تعزیه اجرا می شود، چون گروه هایی به اجرای 
برنامه می پردازند که بدرستی آموزش ندیده اند 
و آموزه های نســل قبلی به آنان منتقل نشده 
اســت. این هنرمند قدیمی بــا تاکید بر نقاط 
قوت تعزیه در قیاس با تئاتر خاطرنشــان کرد: 
کدام هنری اســت که این چنین با تماشــاگر 
خود ارتباط برقرار کند. شــما باید کلی تالش 
کنید تا مخاطب یک بازیگر را در نقش معاویه 
یا مالک اشــتر بپذیرد اما در تعزیه بدون هیچ 
کوششی، تماشاگر همه شبیه ها را باور می کند 
و حاال حیف نیست که به این هنر که هنر بومی 

کشورمان است و چنین قدرتی دارد، این گونه 
بی اعتنایی کنیم؟

او با انتقــاد از جای خالی آموزش تعزیه در 
دانشگاه ها ادامه داد: نه تنها. دانشکده هنرهای 
سنتی تاسیس نشد بلکه همان دو واحد آموزش 
تعزیه را هــم حذف کردنــد. در حالیکه باید 
پژوهشــکده ای تخصصی در این زمینه داشته 
باشــیم که به صورت اصولی، به دانشــجویان 
آموزش بدهد. دریایی با اشــاره بــه برگزاری 
سوگواره بین المللی شبیه خوانی که به تازگی 
برپا شده است، افزود: به همین سوگواره هم این 
نقد وارد اســت که مالک انتخاب آثار چه بوده 
اســت؟ در همین رویدادها هم مناسبات غیر 
حرفه ای وجود دارد، نتیجه همه اینها آســیب 
بیشتر به تعزیه است. او با اشاره به کارکردهای 
اجتماعی هنر شــبیه خوانی یــادآوری کرد: 
شبیه خوانی که فقط تعزیه و سوگواری نیست، 
بلکه کارکردهای اجتماعی و سیاسی بسیاری 
دارد که هرگز به آن توجه نمی شــود چون ما 

فقط به فکر بیالن کاری هستیم.

زنگ خطری جدی برای تعزیه

افول ناگهانی ســتاره های تلویزیونــی در عرصه اجرا و 
گویندگی، حاال دیگر موضوعی غافلگیرکننده و دور از ذهن 
نیســت؛ رویه ای اســت که در ســال های اخیر بر اثر تکرار 
مکررات، قابل پیش بینی اما همچنان برای مخاطب و فعاالن 
این حوزه پرسش برانگیز و آزاردهنده است. نمونه  اخیر این 
رفتن های غیرمنتظره، خداحافظی مجری »ســمت خدا«ـ  
نجم الدین شریعتیـ  است که اگرچه موقت به نظر می رسد، 
امــا عده ای از مخاطبان عالقمند بــه برنامه های مذهبی را 

نگران کرده است.
به گزارش ایسنا، از مجری به عنوان ویترین تلویزیون یاد 
می شــود؛ این ویترین اگر درست و متناسب با محتوای مد 
نظر چیدمان شده باشد، برنامه را به اوج می برد، مخاطب را تا 
انتها پای گیرنده نگه می دارد و فرآیند انتقال پیام به درستی 
شکل می گیرد. به همان میزان اگر در انتخاب افراد اشتباه و 
کج سلیقگی صورت گیرد، مخاطب در همان اولین برخوردها 
با مجری، برنامه را پس می زد، کانال را تغییر می دهد و دیگر 

هم سراغی از آن نمی گیرد. 
برنامه های گفت وگو محور شــبکه های مختلف ســیما، 
بخش مهم و حجیمــی از کنداکتور تلویزیــون را به خود 
اختصاص داده اند. این برنامه ها در هر حوزه ای که باشــند، 
به یک یا چند مجری نیاز دارند تا سکان و نبض برنامه را به 
دست بگیرند، گفت وگوها با مهمان ها را هدایت کنند و در 
مواقع ضروری خصوصا در برنامه های زنده واکنش درست و 

به موقعی از خود نشان دهند.
و البته چنین سرمایه ای برای هر شبکه تلویزیونی ساده 
و آســان به دست نمی آید. گاه ســال ها صبوری، آموزش و 
صرف ســرمایه الزم است تا شبکه ای به یک مجری کاربلد 
و محبوب دســت یابــد و آن وقت، تازه زمــان بهره مندی 
تلویزیون از ستاره ای است که در سپهر رسانه ای به مخاطب 

معرفی کرده است.
مجری  گاه با تکرار حضور در برنامه ها، به آنچنان شهرت 
و محبوبیتی دســت پیدا می کند که بسیاری از بازیگران با 
ســال ها بازی در فیلم و ســریال های مخاطب پسند هم به 
گرد پایش نمی رسند. برخی از مجری ها حتی قابلیت آن را 
داشــته اند که به یکی از بِرندهای تلویزیونی بدل شوند و به 
لحاظ توان همراه کردن مخاطب، امضای یک برنامه خاص 

باشند.
نگاهی به مجری هایی کــه در دو دهه اخیر به مخاطب 
تلویزیون معرفی شــده اند، ثابت می کند کــه تلویزیون در 

شناســایی و معرفی این افراد، عملکرد نســبتا قابل قبولی 
داشــته و توانســته کاری کند که مخاطــب به خاطر یک 
مجری پیگیر برنامه ها باشد. اما اینکه تلویزیون در نگهداری 
و مدیریت ســتاره هایی که در دل خود متولد کرده، چقدر 
موفق بوده، موضوعی اســت که با نگاهی به سرنوشت چند 
تن از مشــهورترین مجری ها و گوینده های دهه های اخیر 

تلویزیون می توان به راحتی و به صراحت به آن پاسخ داد.
عادل فردوسی پور، علی درستکار، نجم الدین شریعتی، 
احســان کرمی، رضا رشــیدپور، محمدرضا شهیدی فرد، 
محمود شهریاری، سونیا پوریامین، آزاده نامداری، عبدالرضا 
امیراحمدی، نجمه جودکی، صبا راد، فرزاد حســنی، فرزاد 

جمشیدی و ...
اسامی که در باال از نظر گذراندید، چند تن از مجری های 
تلویزیــون در دو دهه اخیر بوده انــد که هر کدام در حیطه 
تخصصی خود، برنامه های پرمخاطبی را اجرا کردند. افرادی 
که با هزینه و زمانی که تلویزیون برایشان صرف کرد و آنتنی 
که در اختیارشان گذاشت، رشد کردند و قد کشیدند. اما در 
حال حاضر از میان اسامی باال چند نفر را به صورت مستمر 

و فعال در تلویزیون می بینید؟
برخــی از این افراد مدت هاســت رنگ اجــرا را به خود 
ندیده اند و برخی دیگر ممکن اســت گهگاه در حین اجرای 

یک مســابقه تلویزیونی یا اجرای یک برنامه مناســبتی، به 
چشمتان بخورند اما بسیار کم فروغ تر از قبل.

تصور کنید روزی نهالی کوچک را در باغچه تان می کارید. 
ســال ها زمان می گذارید تا نهال رفته رفته بزرگ شود و به 
ثمر بنشــیند. برای مراقبت از نهال  هزینه می کنید، آبیاری 
می کنید، سم پاشی می کنید و همه این ها به این امید است 
که نهال شما درختی پُربار شود که از قِبلش سودی عایدتان 
شــود تا پس از صرف آن هزینه ها از ماحصل کار خود بهره 
ببرید. اما درســت وقتی که نهال درختی پربار است و به بار 
نشسته، به محض دیدن یک آفت یا یک برگ زرد، درخت را 

از ریشه قطع می کنید تا اصال جلوی چشمتان نباشد!
این درست اتفاقی اســت که برای برخی از مجری های 
تلویزیون در این سالها رقم خورده است. با سیاست رفتاری 
»یا آنطور که ما می گوییم باش، یا اصال نباش« در سال های 
اخیر صداوسیما چهره های متعددی را در عرصه اجرا و البته 

دیگر عرصه ها از دست داده است.
ایــن در حالی اســت که رســانه های دنیا بــرای حفظ 
مجری هایشان تا سر حد امکان تالش می کنند و این تالش 
روندی در جهت منافع رسانه است؛ چراکه می توانند پیامی 
را که گاه با صرف مبالغی هنگفت در قالب فیلم و سریال به 
مخاطب خود منتقل کنند، به واسطه یک فردـ  مجریـ  در 

عرض چند ثانیه به بهترین و تاثیرگذارترین شــکل ممکن 
ارائه دهند. اینگونه اســت که مجری ای مثل لری کینگ، 
ســال ها یک برنامه را در شــبکه ســی ان ان اجرا می کند 
یا اپرا وینفری ۲۵ ســال یک برنامه را اجرا کرده و ســتاره 

گفت وگوهای تلویزیونی می شود.
موضوع تنها کنار گذاشتن مجری های جوان و تازه به بار 
نشسته نیست، کنار گذاشتن مجری های بازنشسته و باسابقه 
نیز معضل دیگری است که برخی از جمله محمدرضا حیاتی 
ـ گوینده باسابقه تلویزیونـ  به آن اشاره کرده اند. حیاتی در 
این خصوص به ایسنا گفته است: »متاسفانه در حال حاضر 
بازنشســته ها را به ســازمان راه نمی دهند. بازنشسته ها اگر 
بخواهند دیداری با همکارانشان داشته باشند، اجازه ندارند 
وارد محل سازمان صداوسیما شوند و کارت های بازنشستگی 

گیت ها )درهای ورودی( را باز نمی کند.«
سرنوشــت تلخ پشت درهای بسته ماندن پس از سال ها 
تجربــه کاری، ایــن روزها گریبان بســیاری از گوینده ها و 
مجریان تلویزیونی را گرفته اســت. این در حالی اســت که 
تلویزیون می توانســت بــا مدیریت کارآمد و دلســوزانه تر 
)حداقل برای زمان و هزینه ای که خوِد رســانه صرف کرده 
است( بسیاری از این افراد را مقابل دوربین های خود در قاب 

تصویر داشته باشد.
با این همه، پیمان جبلــی که کمتر از دو ماه دیگر وارد 
یک سالگی ریاستش بر سازمان صداوسیما می شود، از همان 
ابتدا بازگشــت باتجربه ها را وعده داده است. او گفته است، 
»از ضوابط حرفه ای و قانونی رســانه ملی است که از تمام 
ظرفیت ها و قــدرت آنتن برای جلب اعتماد و نظر مخاطب 

استفاده کند و هیچگونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد.«
رییس سازمان صداوسیما در اظهار نظری دیگر هم تاکید 
کرده اســت: »تمام ظرفیت های انســانی که در قالب های 
مختلف هنرمند کارگردان، مجــری و ... عوامل تولید همه 
ســرمایه های تلویزیون هستند و از هر کدام باید به بهترین 
نحو ممکن استفاده کرد که این پازل زیبا شکل بگیرد. هیچ 
ظرفیتــی را در دوره جدیدی نمی گذاریم هدر برود از همه 
ظرفیت ها در حد امکان بهره مند خواهیم شد. تمام عزیزان 
ما و سرمایه های انسانی ما برای ما عزیز و محترم هستند و 
جایشــان در رسانه ملی همیشه باز خواهد بود اما اینکه در 
دوره تحولی جدیــد در ارتباط با چهره ها چه خواهیم کرد، 
امیدواریم ان شاءاهلل بتوانیم صیانت بهتری از چهره ها انجام 

دهیم.«

تعریفی کوتاه بر ماهیت عکس و کاربرد آنچراتلویزیونازمجریانشمراقبتنمیکند؟
رضادیدهبان

عکاســی را می توان بر اساس در نظر گرفتن مخاطب و یا کاربرد عکس به دو 
بخش کلی تقسیم کرد.

نخســت عکس مستند روایی، ســپس عکس تکنیکال )که هر یک با توجه به 
کاربرد و هدف آن شاخه های متفاوتی دارند.(

همانطور که شــواهد تاریخی تا قبل از پیدایش عکاســی نشــان می دهد، در 
اطالع رســانی و رخدادها برای اینکــه بتوانند ارتبــاط جدی تری با مخاطب 
خود برقرار کنند، از نقاشــی یا طراحی استفاده می کرده اند تا قدرت مطلب و 
حقیقت خبر را در ذهن مخاطب تقویت کنند. این امر موجب شد تا همزمان با 
پیدایش عکاسی کم کم استفاده از عکس عمومیت پیدا کند و همراه با مطالب، 

روایت های تاریخی، اخبار و تبلیغات عکس هم به آنها ضمیمه شود.
طبیعتاً همراه شــدن عکس در روایت ها بســیار اثربخش بودند و باور پذیری 

حقیقت ماجرا را در ذهن مخاطب تضمین می کرد.
عکاســی روایتی و مســتند همچنان پر کاربرد است و در بسیاری از رسانه ها، 

مستندسازی های تاریخی و حتی آرت مشاهده می شوند.
برخی از این عکاسان سعی می کنند تا با همان ساختار های طبیعی و حقیقی 
کــه در صحنه وجود دارد، لحظه را ثبت کرده و بدون هیچ دســتکاری، حتی 

رعایت قاب بندی متعارف برای عکس آن را در اختیار مخاطبان قرار بدهند.
به عنوان مثال برخی از عکاســان خبری دنیا بــه همین روش عکس را ثبت 
کرده و برای خبرگزاری مربوطه ارســال می کنند، و در خبرگزاری فرد دیگری 
با کراپ و قاب بندی نســبت به موضوع خبر عکس را تغییر رنگ و یا مواردی 
در آن حذف و اضافه می کنند. که قطعا عکس از حالت مســتند و روایی خود 

خارج و تحریف می شود.
در عکاســی تکنیکال با به کار گیری ابزار و ادوات خاص تری کیفیت و نمای 
تصویر را بهتر نمایش داده و تاثیرگزاری آن در مخاطب چندین برابر آنچه در 

حقیقت صحنه و موضوع وجود دارد ثبت و ارایه می شود.
در این روش نوع اندیشــه و نگاه عــکاس از لحاظ قاب بندی، ترکیب  عناصر و 
نور در صحنه، شناخت اصول زیبا شناسی و استفاده تکنیکال از ابزاری که در 

اختیارشان قرار دارد، متمرکز است.
همه این موارد به عکاس کمک می کنند تا یک عکس متفاوت تر و شــاید به 
نوعی جذاب تر را از دریچه نگاه و تســلط و اشرافی که به ابزار خود دارد ثبت 

کند.
همچنین در عکاسی تکنیکال مسائل اقتصادی به شدت موثر هستند، چرا که 
بیشــتر بخش های زیر مجموعه این روش اساســا در حوزه کسب و کار بسیار 

اهمیت پیدا کرده اند.
عکاسی مدلینگ، تبلیغات و حتی عکس های پرتره ای که می خواهد به شکلی 
متفاوت اســتایل موضوع را به نمایش بگذارند و به نوعی شاید مسیر حقیقی 
یک رخداد یا صحنه و پرتره را به جهت مورد نظر خود در ذهن مخاطب سوق 
دهند. در این روش عکاسان بسیاری نیز هستند که با چیدمان صحنه بر اساس 

آنچه ذهنیت آنهاست آثار مفهومی و متفاوتی را خلق می کنند.
اهمیت عکاســی مستند روایتی و تکنیکال موجب شــده تا هر کدام رونق و 

مخاطبین خود را داشته باشند.
منبع:خبرآنالین

بازیگر »پیشتازان فضا« درگذشت
»نیچل نیکولز« بازیگر آمریکایی که بیشتر به خاطر بازی در سریال علمی تخیلی 
دهه ۱۹۶۰ »پیشــتازان فضا« شناخته شد، در ســن ۸۹ سالگی درگذشت. به 
گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، »نیچل نیکولز« با بازی در نقش ستوان »نیوتا 
اوهورا« در ســریال معروف »پیشتازان فضا« موانع را شکست و به یکی از اولین 
بازیگران زن سیاهپوســت در ایاالت متحده تبدیل شد که در نقش شخصیتی 
بــا قدرت بازی می کرد. او بعداً در تالش برای تشــویق زنان و آفریقایی تبارهای 
بیشتر به فضانورد شــدن توسط ناسا استخدام شد. فرزند این بازیگر در صفحه 
اجتماعی خود نوشــت: »با کمال تأسف به شما اطالع می دهم که نور عظیمی 
در فلک دیگر مانند ســال های متمادی برای ما نمی درخشد. با این حال، نور او، 
مانند کهکشــان های باستانی که اکنون برای اولین بار دیده می شوند، برای ما و 
نســل های آینده باقی خواهد ماند تا از آن لذت ببریــم، از آن بیاموزیم و الهام 
بگیریم.« مجموعه تلویزیونی »پیشتازان فضا« در دهه ۱۹۶۰ با انتخاب بازیگران 
سیاهپوســت و اقلیت ها در نقش های برجسته، کلیشــه های غالب بر هالیوود و 
صنعت ســرگرمی در آمریکا را شکســت و »نیچل نیکولز« برای نقش ستوان 
»اوهورا« در این سریال انتخاب شد، که به عنوان یک افسر ارتباطات توانا و سطح 
باال به تصویر کشیده شد.  »نیکولز« علیرغم موفقیتش، در ابتدا به فکر ترک این 
سریال بود اما دکتر »مارتین لوتر کینگ جونیور« که شخصیت او را »نخستین 
نقش غیرکلیشــه ای که توسط یک زن سیاه پوست در تاریخ تلویزیون به تصویر 
کشیده شــده« توصیف کرد او را متقاعد به ادامه همکاری با این مجموعه کرد 
و او در ادامه در شــش فیلم سینمایی از مجموعه »پیشتازان فضا« پس از پایان 
ســریال در ســال ۱۹۶۹ نیز نقش آفرینی کرد.  او عالوه بر کار به عنوان بازیگر، 
سفیر آژانس فضایی ناسا نیز شد و به استخدام زنان و اقلیت ها در برنامه فضایی 

آن کمک کرد.

»مردی از ماه« گیشه سینمای چین را نجات داد
کمدی علمی-تخیلی »مردی از ماه« در نخســتین هفته نمایش در سینماهای 
چین به فروش ۱۴۸ میلیون دالری دست یافت. به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود 
ریپورتر، سینمای چین پس از چند ماه دست و پنجه نرم کردن با خیزش مجدد 
ویروس کرونا و کاهش محســوس فروش، با اکران فیلم کمدی و علمی-تخیلی 
»مــردی از ماه« به کارگردانی »ژانگ چی یو« کــه ۱۴۸ میلیون دالر در هفته 
نخست اکران فروخت به مدار بازگشت. فیلم »مردی از ماه« که درباره فضانوردی 
چینی اســت که خود را آخرین بازمانده بشــریت می داند، بر اساس پیش بینی 
سامانه های بلیت فروشــی در پایان اکران به فروش ۶۴۰ میلیون دالری دست 
خواهد یافت که در این صورت ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای چین نام 
خواهد گرفت. »ژانگ چی یو« در ســال ۲۰۱۷ نخســتین فیلم خود را با عنوان 
»هرگز نگو مرگ« ســاخته بود که به فروش ۳۳۳ میلیون دالری دست یافت و 
ســومین فیلم پرفروش سال سینمای چین نام گرفت. موفقیت فیلم »مردی از 
ماه« در گیشه در سراسر صنعت فیلم چین مورد استقبال قرار گرفت که در طول 
سال ۲۰۲۲ در بحبوحه رویکرد »کویید صفر« پکن در قبال همه گیری، به مبارزه 
ادامه داد، زیرا قرنطینه های سراسری به طور منظم سینماها را تعطیل می کنند. 
به طور کلی، مجموع درآمد بلیط ســینمای چین تاکنون در ســال ۲۰۲۲، ۳۳ 
درصد کمتر از ســال گذشته است و آمریکای شــمالی در مسیر بازپس گیری 
عنوان بزرگترین بازار ســینمای جهان در ســال جاری از چین است. پس از دو 
سال سلطه چین بر بازار سینمای جهان، با قرنطینه های ناشی از کووید و اکران 
کمتر آثار هالیوودی در این کشــور، فروش بلیت در چین تحت تاثیر قرار گرفته 
و به احتمال فراوان در سال ۲۰۲۲، آمریکای شمالی بار دیگر عنوان بزرگ ترین 

بازار سینما را تصاحب خواهد کرد.

ژکان، ایرج زاد و قریبیان متقاضی ساخت فیلم
علی ژکان، ابراهیم ایرج زاد و محمدســام قریبیان در تدارک ســاخت فیلم های 
جدیدی هستند. به گزارش ایسنا، علی ژکان سال ۱۳۹۶ آخرین فیلمش را با نام 
»اولین امضا برای رعنا« ساخت و بعد در سال گذشته سراغ اجرای یک نمایش 
رفت. او به تازگی برای ساخت یک فیلم سینمایی با نام »درخت نورد« متقاضی 
دریافت پروانه ســاخت از سازمان سینمایی شــده است. وی در طول سال های 
فعالیت خود فیلم های »مادیان«، »دختــرک کنار مرداب«، »چهره به چهره«، 
»عیســی می آید«، »سایه به سایه« و »اولین امضا برای رعنا« را هم کارگردانی 
کرده اســت. ژکان فیلمنامه نویس فیلم های »بهترین بابای دنیا« به کارگردانی 
داریوش فرهنگ و »ســوء ظن« ساخته کاظم معصومی نیز بوده و آذرماه سال 
گذشته پس از ســال ها، نمایش »خلوت بی همایون« را در تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنه برد که اجرایش در آن مقطع با توجه به تعداد کم تماشــاگر خیلی 
زود به پایان رســید. همچنین ابراهیم ایرج زاد بعد از فیلم پرحاشیه »عنکبوت« 
قصد ســاخت فیلم »بدرود محبوبم« را دارد که درخواست پروانه ساخت آن را 
ثبت کرده است. او سال ۱۳۹۵ اولین فیلم سینمایی خود را با نام »تابستان داغ« 
ساخت و حاال تولید سومین فیلمش را تدارک می بیند.  محمدسام قریبیان هم 
که پیش تر در کنار بازیگری، تجربه ساخت فیلم »۳۶۰ درجه« را به تهیه کنندگی 
پدرش فرامرز قریبیان و نیز سریال »عالیجناب« را در شبکه نمایش خانگی در 
کارنامه داشته این بار قصد دارد فیلم »سکه شانس« را به تهیه کنندگی محسن 

شایان فر جلوی دوربین ببرد.

نگاه

اخبارکوتاه

احد ده بزرگی با بیان این که برخی از مداحان، 
مداحان فصلی هستند، می گوید: آن ها شعرهای 
سســت و ضعیفی پیدا کرده و می خوانند، گاه 
خودشان هم نمی دانند چه می خوانند!  این شاعر 
آیینی پیشکســوت در گفت وگو با ایسنا درباره 
تأثیر قــرار گرفتن در مراســم های مذهبی در 
دوران کودکی بر فضای فکری و فعالیت هایش 
گفت: خدا این توفیق را به من داد که از کودکی 
خدمتگزار  امام حســین )ع( بودم و از ســن ۶ 
سالگی هیئتی را با بچه ها راه انداختیم. خانه مان 
هم زیر گلدسته حضرت علی بن حمزه )ع( بود. 
اولین شعری که گفتم که نوحه ای معروف شد، 
» گهواره خالی قنداقه خونین /الیی الیی از سفر 
برگشته رودم. الیی اصغر« بود.  او سپس درباره 
وضعیت شعر عاشــورایی اظهار کرد: نسبت به 
ســال های پیش، وضعیت شعر عاشورایی بسیار 
خوب شــده اســت، البته بگذریم از این که در 
فضای مجازی برخی، شــعرها را همین طوری 
پخش می کنند. اما به طور کلی حرکت بســیار 
خوبی شروع شــده و الحمداهلل شعرهای آیینی 

مخصوصا، شعرهای کربالیی و امام حسینی )ع( 
بسیار عالی ست.

ده بزرگی با اشاره به برگزاری »شب های شعر 
عاشــورا« در بنیاد »دعبل خزایی« بیان کرد: از 
برگزاری شب شعر عاشــورا ۲۷ سال است که 
سپری می شــود. از روزی که شروع به این کار 
کردیم، برای امام حســین )ع( گام گذاشتیم و 
ســال بعد برای حضرت زینــب )س(. اما دیدم 
این کار نتیجه ای را که می خواهیم، نمی دهد و 
شکوفایی که باید در این زمینه باشد، با موضوع 
عام جــواب نمی دهد. طرحــی را آماده کردیم 
که هر سال شــخصیت هایی را معرفی کنیم تا 
شاعران سراسر کشــور روی این موضوع خاص 
کار کنند. او افزود: شــخصیت هایی که معرفی 
کردیم حضرت ابوالفضل )ع(، حبیب  ابن مظاهر، 
پیامبر اکرم )ص( و امام حســین )ع(، حضرت 

زهرا )س( و امام و حسین)ع(،  امیرالمومنین)ع( 
و امام حسین)ع(، حضرت ولی عصر)عج( و امام 
حسین )ع( و شخصیت ها دیگری مانند »جون 
بن حوی«)غالم ابوذر بــوده که بعد به خدمت 
امام حسین)ع( می رسد(، حضرت ام  البنین)س( 
که برای او کم کار شــده بــود یا برای حضرت 
ربــاب)س( اصال کار نبود و کار شــد. امســال 
هم موضوع ما حواریون امام حســین )ع( بود. 
حواریون مسیحیانی هستند که در نهضت امام 
حســین )ع( به شهادت رسیدند از جمله وهب، 
مادرش و همســرش هانیه که میانــه راه با امام 
حســین )ع( برخورد می کنند و به رکاب ایشان 
در می آیند، وهب شــهید می شــود و اولین زن 
شهیدی که داریم هانیه اســت. این ها کارهایی 
است که انجام شــده والحمداهلل بار داده است. 
نماینده بنیاد »دعبل خزاعی« در استان فارس 

درباره موانع و چالش هایی که در زمینه شــعر 
آیینی وجود دارد، گفــت: موانع اصلی دو چیز 
است که اگر آن ها را هر کسی داشته باشد، دیگر 
مانعی برای او نیست؛ یک مطالعه عمیق تاریخ 
و به قولی »مقتل« و دوم ذوق و ارادات نســبت 
به معصوم. اگر این دو را داشته باشند، کارهای 
شایســته ای انجام می شود. اما برخی نه مطالعه 
دارند و نه شوق و ذوقی، فقط می خواهند چیزی 
برای امام حسین)ع( گفته باشند تا وارد میدان 
شــوند که البته شعر آن ها، ماندگار نخواهد بود. 
او ســپس با اشــاره به تحریف هایی که گه  گاه 
در شعرهای آیینی به چشــم می خورد، تأکید 
کرد: زمانی که می گویم شعرهای باید پشتوانه 
مطالعاتی داشــته باشــند برای همین موضوع 
اســت. اگر شاعر پشــتوانه داشــته باشد، وارد 
تحریف نمی شود. کسانی که تازه وارد این حوزه 

می شوند، گاه چیزهایی می گویند که هیچ جای 
تاریخ چنین چیزی وجود نداشــته است. باید 
خیلی مراقب این تحریف ها باشــیم. این شاعر 
درباره مداحی های ضعیفی که گاه در تلویزیون 
هم راه پیدا می کنند، نیز گفت: االن رســانه ها 
به نحوی شــده که هر کســی بلندگو به دست 
می گیرد. مداح به کســی می گویند که ممدوح 
خود را بشناسد و عاشق به کسی می گویند که 
معشوق خود را بشناسد. شناخت صد  در صد نه، 
دســت کم هفتاد درصدی داشته باشد تا زمانی 
که بلندگو به دست می گیرد، بتواند حرف خود 
را بزند.  احد ده بزرگی در ادامه بیان کرد: برخی 
از مداحان متأســفانه کارشان فصلی است و ماه 
محرم که می شود، عشقش می کشد که بیاید و 
برای امام حسین)ع( چیزی بخواند اما زمانی که 
می خواند، شعر سســت و ضعیفی پیدا می کند 
و شــروع به خواندن می کنــد. گاه خودش هم 
نمی داند چه می خواند و مخاطبانش چه کسانی 
هستند. سازمان تبلیغات باید بر این ها نظارت و 

رسیدگی کند.

احد ده بزرگی مطرح کرد

انتقاد از مداحان فصلی و شعرهایشان

یک کارشــناس مــوزه گفت: کــودکان و 
نوجوانان در همه جای دنیا بیش از ۵۰ درصد 
بازدیدکنندگان موزه ها را تشــکیل می دهند. 
در ایران نیــز در دوهه اخیر در معرفی موزه ها 
به کودکان شــاهد رشــد صعودی بوده ایم، اما 
بپذیریــم در زمینه هایــی ضعیف هســتیم و 
همچنان با روش هــای قدیمی تر در موزه ها با 
بچه ها رفتار می کنیم و در فضای مجازی ایی که 
کودک فعال است، حضور نداریم. هرچند همه 

تقصیر گردن موزه ها نیست.
رضا دبیری نژادـ  رییس اداره موزه و موسسه 
کتابخانه موزه ملی ملکـ  معتقد اســت: امروز 
حــوزه موزه و کودک نســبت به گذشــته در 
جایگاه خوبی قرار دارد و باید با رفع نقاط ضعف 
این حــوزه آن را تقویت کرد. او در توضیحات 
بیشتر به ایسنا گفت: در دوهه اخیر در معرفی 
موزه ها به کودکان شاهد رشد صعودی بوده ایم. 
قبل از این، شــرایط بازدید کودکان از موزه ها 
خیلی ســخت و تمایل برای ایــن کار پایین 
بود. بازدیدها خیلی خشک و مدرسه ای انجام 
می شــد، اما امروز تغییراتی به وجود آمده که 
موجب این رشد شده است. موزه ها بازدیدهای 
کودکان را به رسمیت شناخته اند و پذیرفته اند 
در این زمینه باید کار کنند و دیگر نســبت به 

کودکان گارد ندارند.
او با اشــاره به نقاط قــوت در حوزه موزه و 
کودک، اظهار کرد: تجربه هایی در حوزه کودک 
اتفاق افتاده که تبدیل به الگویی برای موزه های 

مختلف شــده اســت. این تجربه ها حاصل دو 
اتفاق است؛ اول این که در این سال ها یکسری 
واســطه ها، راهنماها و تشــکل های خصوصی 
تورهای موزه گردی کودکان برگزار کرده اند و در 
مناسبت ها و ایام ها خاص سعی کرده اند با اجرای 
برنامه های مختلف مانند قصه گویی، کارگاه های 
آموزشی و... کودکان را با موزه و فضای آن آشنا 
کنند. این اقدامات به نوعی الگوسازی شده اند 
و موجب شده تورهای موزه گردی امروز بیشتر 
مختص کودکان باشــد تا بزرگساالن. موزه دار 
اضافه کــرد: اتفاق تأثیرگذار دیگر، تشــکیل 
موزه هــای اختصاصی، مانند موزه تاریخ کانون 
پرورش فکری کودکان، موزه عروسک های ملل، 
موزه ایرانک، موزه خیمه شــب بازی و ...  است. 
این موزه ها نیزالگویی برای موزه گردی کودکان 
شده اند. موزه های کودک از سر عالقه و توسط 
افرادی تشــکیل شــده اند کــه تخصصی کار 
کودک می کنند، همچنین این موزه ها کارگاه 
و رویداد محور هســتند و برنامه های پویاتری 
در حوزه کودک دارند. بــه نوعی اقدامات این 
موزه های اختصاصی کــودک در موزه ها دیگر 
تأثیر گذاشته اســت و گاهی از اقدامات آن ها 

الگوبرداری و تقلید می شود.
 رییس اداره موزه و موسسه کتابخانه موزه 

ملی ملک بــرای نمونه گفت: در کاخ موزه ها و 
یــا موزه ملک امروز شــاهد اقداماتی در حوزه 
کودک هســتیم. ما در مــوزه ملک مجموعه 
تجربه هایمــان در حوزه کودک را در قالب یک 
کتاب منتشر کردیم. حتی برای کودکان خاص 
مانند نابینایان، اوتیســمی ها و ... هم تورهایی 
برگزار کردیم و همین نشان می دهد که چقدر 
در این زمینــه جلوتر رفته ایم. دبیری نژاد بیان 
کرد: هدف از گفتن این صحبت ها این نیســت 
که بگویم ما در این حوزه کامل هستیم، همیشه 
باید جلوتر برویم، اما شیوع کرونا هم ما را کمی 
عقب نگه داشت. مدارس بعد از بازگشایی شاید 
درگیر مشکالتی هستند که موزه را در اولویت 
قرار ندهنــد، اما باید بــا حمایت های میراث 
فرهنگی و شهرداری شرایط بازدیدهای مدارس 
از موزه ها را فراهم کرد. او درباره مشکالتی که 
درحوزه موزه و کــودک وجود دارد، نیز اظهار 
کرد: باید بپذیریم کــه در زمینه هایی در این 
حوزه ضعیف هســتیم. همچنان با روش های 
قدیمی تر در موزه ها بــا بچه ها رفتار می کنیم 
و اگــر قرار اســت در این حوزه بــه نتیجه ای 
برســیم باید ادبیات و روش های تأثیرگذار در 
حوزه کودک را دنبــال کنیم. تولید محتوا در 
فضای مجازی یکی از این روش هاست، در حال 

حاضر بچه ها در فضای مجازی فعال هســتند، 
اما تولید محتوایی مناســب آن ها در این فضا 
نداریم. رســانه ها به عنوان واســطه هایی که 
می توانند به جریان سازی فرهنگی کمک کنند 
به تولید محتوا بر اســاس آثار مــوزه ای برای 
کودکان نمی پردازند. دبیری نژاد با بیان این که 
باید در این حوزه بــه گروه های محروم و دور 
از دسترس نیز فکرکنیم و اقداماتی برای آن ها 
انجام دهیم، افزود: طبیعتا در بخشی هم باید به 
ایــن بپردازیم که خود موزه ها در حوزه کودک 
چه مشکالت و سختی هایی دارند؛ مشکل این 
است شاید خود موزه ها تمایل داشته باشند در 
حوزه کودک فعالیت کنند، اما آنقدر توانشان در 
نیروی انسانی و رفع نیازهای خودشان محدود 
شده است که نمی توانند کاری از پیش ببرند. 
از طرفی سیاســت گذاران باالدســتی هم این 
موضوع را جدی نمی گیرند و اگر هم به آن باور 
داشــته باشند در حد شعار به آن می پردازند و 
نه برنامه و راهبرد. اگر این برنامه ها برای آن ها 
جدی باشد باید الزامات آن مانند بودجه، نیروی 
انسانی، کارآموز، برنامه ریزی برای بازی کودکان 

و ایجاد ابزارهای آن را فراهم کنند.
به اعتقــاد او، چالش اصلی در این اســت 
که بین بدنه کارشناســی عالقه مند و مدیرانی 

که عمدتا از فضای بیــرون به موزه ها آمده اند 
فاصله بســیار اســت. عالقه مندی را شاید در 
بدنه کارشناسی ببینیم، اما وقتی پشتیبانی از 
آن را در ســطح مدیریتی نداریم، رغبت سطح 
کارشناسی هم از بین می رود. در حالی که باید 
بپذریــم کودکان و نوجوانان در همه جای دنیا 
بیش از ۵۰ درصــد بازدیدکنندگان موزه ها را 
تشکیل می دهند. این کارشناس موزه همچنین 
معتقد است: موزه های خصوصی حوزه کودک 
را جدی تر دنبال می کنند؛ چرا که حیاتشان به 
این موضوع معطوف اســت. موزه های دولتی، 
اما چون درآمدشــان از جــای دیگری تأمین 
می شود و مدیریتشان احساس نمی کنند باید 
به این حوزه بپــردازد، کمتر رغبت و عالقه به 

موزه گردی در آن ها دیده می شود.
این مــوزه دار افزود: از طرفی نمی توان تمام 
تقصیــرات را گردن موزه ها انداخت، بخشــی 
از ایــن کار باید برعهــده مربیان تخصصی در 
نهادهــای آموزشــی مانند مدارس باشــد که 
بیشتر با بچه ها سروکار دارند و بیشتر آن ها را 
می شناسند. برای آموزش مربی ها و معلمان هم 
الزم است اقدام بین سازمانی اتفاق بیفتد، یعنی 
ابتدا مربیان را آموزش و با موزه ها آشتی دهیم 
تا یاد بگیرند چه درکــی از موزه ها باید وجود 
داشته باشــد، قطعا در مرحله بعدی خودشان 
مشــوق حضور کودکان در موزه ها می شــوند. 
همچنیــن باید ایــن تورها را بــرای مدیران 

آموزش وپرورش هم برگزار کنیم.

یک کارشناس موزه:

همه تقصیرها گردن موزه ها نیست


