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   جواد محرمي
 محسن علي اكبري در حال تهيه سريالي است 
كه ابتدا نامش انقالب دوم بود و مطرح مي شد 
كه موضوع آن درباره تس�خير النه جاسوسي 
اس�ت اما نام آن ب�ه »نف�وذ« تغيير ك�رد و در 
حال حاضر ب�ه كارگرداني جواد ش�مقدري در 
حال فيلمبرداري اس�ت. به بهانه روز 13 آبان 
و تحريم هاي ت�ازه اي كه ترام�پ عنوان كرده 
در اين روز آنها را كليد مي زند با اين سينماگر 
گفت  وگويي كرده ايم ك�ه در ادامه مي خوانيد. 
جا دارد از روند س�اخت س�ريال نفوذ 
به كارگرداني جواد شمقدري برايمان 

بگوييد. كار به كجا رسيده است؟ 
بايد بگويم كه نفوذ پس از گذش��ت 40سال جزو 
نادرترين سريال هايي است كه با نگاه استراتژيك 
در سیما ساخته مي ش��ود و قرار است حرف هاي 
كالن نظام را بزند. س��ريال »نفوذ« به كارگرداني 
جواد شمقدري چهار سال فقط در بحث تحقیق 
و پژوهش وقت برده اس��ت. جا دارد از رسانه ملي 
تش��كر كنم، هر چند دير اما به هر ح��ال پس از 
40سال اين اتفاق خوش يمني است و ان شاءاهلل 
كه تداوم داشته باشد و ما شاهد مجموعه هاي ديگر 
از ديگر فیلمسازان مان در راستاي معرفي چهره 
واقعي امريكا به مردم دنیا باش��یم اما كار سختي 
است. اينكه بتوانیم افكار عمومي كشورهايي مثل 
خود امريكا را متقاعد كنیم كه در حال جاسوسي 
در كش��ور ايران بودند و اصاًل بح��ث ديپلماتیك 
مطرح نبوده است، موضوع مهمي است، البته به 
دلیل كم كاري مجموعه ه��اي فرهنگي واقعیت 
اين موضوع حتي به بخشي از نسل جوان در كشور 
خودمان هم درست منتقل نشده است. من كارهاي 
تاريخي زيادي س��اخته ام نظیر »مريم مقدس«، 
»اصحاب كهف« و »غیاث الدين كاشاني« ولي كار 
تاريخ معاصر خیلي سخت تر است. متأسفانه شايد 
خیلي از مسئوالن ما حتي مديران كار كشته صدا و 
سیما هم توجیه نیستند كه آدم هايي كه به سفارت 
ورود كردند اغلب در قید حیات هستند و مردم و 
ديگران آن مقطع را حس كرده اند و ما بايد تصوير 
را به قدري زنده و دقیق بسازيم كه باور آنها به هم 
نريزد و در راستاي باور همان افراد و جامعه اي كه 

پويا و فعال است، باشد. 
امروز خیابان ه��اي تهران را ش��ما ببینید كه با 
سال هاي 58- 57 متفاوت اس��ت، حتي لباس 
پوشیدن ها، گريم ها و اكساس��وار هاي صحنه و 

خانه و... اين كار را خیلي پیچیده مي كند كه نیاز 
به حمايت هاي ويژه دارد؛ ويژه تر از يك كار شهري 
و حتي يك كار تاريخي. در كار تاريخي تكلیفت 
روشن اس��ت، ش��ما مي رويد در كار تاريخي در 
شهرك س��ینمايي غزالي، دوربین را مي گذاريد 
و عناصري كه خودت آماده كرده اي را مي چیني 
ولي كار تاريخ معاصر خیلي مش��كل تر اس��ت. 
ما االن كه در لوكیش��ن گنبد هس��تیم و داريم 
فیلمبرداري مي كنیم به ش��دت مشكل داريم و 
اين حمايت بیش از پیش رسانه ملي را مي طلبد 
كه بیش��تر از آنچه دوس��تان فكر مي كنند بايد 
باش��د. برخي مديران فكر مي كنن��د داريم يك 
سريال مي سازيم و تمام اما اين طور نیست؛ اين 
يك ايدئولوژي اس��ت كه قرار است در قالب يك 

سريال مطرح شود. 
ب�ا توج�ه ب�ه ش�عارها و راهبردهايي 
كه درب�اره اين موضوع وجود داش�ته 
است، چقدر همراهي و همدلي از سوي 

مسئوالن در اين باره ديده مي شود؟
پس از گذشت هش��ت ماه بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس تنها نهادي است كه پس 
از رسانه ملي قرار است به كمك ما بیايد. همچنان 
همكاري و همراهي نشده، من دوست دارم نگاه به 
اين سريال صرفاً نگاه به يك س��ريال نباشد. نگاه 
بايد به يك مس��تند صد درصد تاريخي در قالب 
يك ملودرام باشد. براي كارمندان سفارت امريكا 
بايد بازيگر از خارج كشور بیاوريم، نه بازيگر گران 
ولي اين هم نمي ش��ود كه بازيگري كه مي خواهد 
نقش ويلیام سالیوان س��فیر امريكا را بازي  كند، 
ايراني باشد با لهجه امريكايي كه بگويم سعي كن 
اين نقش را خوب بازي كن. در سريال هاي گذشته 
اين اتفاق افتاد اما نتیجه منفي بود، چون قرار است 
يك بازي س��نگین اس��تراتژيك را مطرح كنیم. 
اين يكسري ش��اخصه دارد كه آن هم باورپذيري 
كاراكتر هاست يا براي نقش هاي سايت كبكان بايد 

بازيگر امريكايي بیاورم كه براي مخاطب باورپذير 
باش��د، البته با وجود هزينه ها و وضعیت االن ارز، 
هزينه ای سنگین است كه نیازمند همراهي هستیم 
به ما كمك بدهن��د و در واقع اينگونه نش��ود كه 
بگويند اين هم كار خوبي درنیامد چون خیلي از 
كارها بوده كه به داليل مختلف مردم با آن خوب 
ارتباط برقرار نكردند و علت را هم كه مي پرس��یم 
حق مي دهیم، مثاًل اين بازيگر ايراني را شما 10 بار 

آورديد؛ يك بار كارتر شده، يك بار ريگان و... 
مخاطب هم حق دارد و از من فیلمساز توقع دارد 
آنچه مي توانم بهتر كار كنم و بهترين تصوير را 
ارائه بدهم كه امیدوارم در سريال نفوذ با همراهي 
بیش از پیش مديران رسانه ملي بتوانیم يك كار 

فاخر ارائه بدهیم. 
سريال شما كي به رسانه ملي مي آيد و 

كارش به اتمام مي رسد؟
بخش هايي از كار مانده و شايد تا شش ماه آينده 
طول بكشد و... اگر بخواهند براي بهمن ماه برسد، 
مجبوريم بخش هايي از اين سريال را نگیريم و 
اين لطمه به كار مي زن��د و ما نمي خواهیم براي 
اولین بار كه قرار اس��ت موضع استراتژيك نظام 
مطرح مي شود، ناقص گرفته بشود كه اگر مجبور 
شويم شايد تا همان 2/5ماه آينده كار را به اتمام 

برسانیم و براي آنتن آماده كنیم. 
به سينماي ما در بحث استكبارستيزي 

چه نمره اي مي دهيد؟
صفر و تمام. متأسفانه بخشي از سینماي ما دارند به 
سمت و سوي استكبار مي روند. استكبارستیزي كه 

هیچ، خودشان دارند مي شوند مستكبر. 
چرا اين اتفاق افتاد؟ 

برخي از هنرمندان انقالبي يا فوت كردند يا از دور 
خارج شدند. آن عده كمي هم كه مانده اند آنقدر 
در فشار و مضیقه كار مي كنند كه در واقع نفسي 

برايشان نمي ماند. 
و اين مس�ئوليت ش�ما را سنگين تر 

مي كند؟
درست اس��ت، ما خودمان بعد از سه سال آمديم 
و خودمان هم داريم حذف مي ش��ويم، البته من 
خودم را هنرمند و نیروي انقالب��ي نمي دانم اما 
مي بینم بچه هايي هستند كه دغدغه مندند و حرف 
براي گفتن دارند ولي كسي به آنها میدان نمي دهد 
و برخي هم كه از ذهن ها فراموش شده اند، ضمن 
اينكه افرادي از اين جنس هم بودند كه به دلیل 
بي توجهي مديران وابسته و دلداده فرهنگ غرب 

از مسیر اصلي منحرف شدند. 
اينها دارد صدمه مي زند؟

بله. همین طور اس��ت، يعني آمدند فیلمس��از 
ارزش��ي ما را صدا زدند گفتند بیا برو در فرانسه 
يك فیلم با اين موضوع براي ما كار كن، آن بنده 
خدا هم از بی��كاري مي رود و مس��یرش عوض 
مي شود و مس��یري كه از ابتداي انقالب آمديم 
عوض كردند؛ مديران وابسته اي كه در جاهايي 
حضور دارند و نمي گذارند بچه هاي ارزش��ي ما 
كار كنند. سینماي ما و س��ینماگران ما قابلیت 
مواجهه با هالیوود را دارند و اينكه ما فكر كنیم در 
هنر و فیلمسازي در توان مان نیست پاسخ اينها 
را بدهیم، فكري اشتباه و گمراه كننده است. ما 
به راحتي مي توانیم تاثیرگذاري خودمان را در 

فرهنگ و هنر دنیا به اثبات برسانیم.

گفت  وگوی »جوان« با تهيه كننده سريال »نفوذ« با موضوع تسخير النه جاسوسي 

 تالش مي كنيم پخش »نفوذ« را 
به دهه فجر برسانيم

  محمد صادقي
بع�د از درخواس�ت كارگردان س�ريال »س�رزمين كهن« 
ب�راي پخ�ش اي�ن مجموع�ه توقي�ف ش�ده در ش�بكه 
نمايش خانگ�ي، احد آزادي خواه س�خنگوي كميس�يون 
فرهنگ�ي، انج�ام اي�ن كار را نش�ان دهنده تاثي�ر عميق 
س�ليقه در تصميم�ات دانس�ت و ب�ا آن مخالف�ت ك�رد. 
پنج سال از توقف پخش سريال »سرزمین كهن« مي گذرد و اين 
سريال به يكي از معدود مجموعه هاي تلويزيوني تبديل شده 
اس��ت كه تكلیف پخش آن به خاطر حساسیت هاي قومیتي، 
هنوز مش��خص نیس��ت. كمال تبريزي، كارگردان »سرزمین 
كهن« در اظهار نظري درباره پخش اين سريال مي گويد: »در 
مورد »س��رزمین كهن« هم ظاهراً مديران تلويزيون همچنان 
مشغول رايزني براي پخش آن هستند! ولي به نظر من نتیجه 
الزم را به داليل واضحي نخواهند گرفت و بهترين گزينه براي 
پخش اين سريال در حوزه س��یما، شبكه نمايش خانگي است 
كه سوءتفاهمات را برطرف مي كند و پس از آن فازهاي دوم و 
سوم مي تواند از سیما پخش و ادامه پیدا كند.« اما حاشیه سازي 
سريال »سرزمین كهن« باعث حساسیت مجلس شده است و 
نمايندگان شهرهاي لر نشین صراحتاً خواستار عدم پخش اين 
سريال هستند، براي همین اظهارات كمال تبريزي براي عرضه 
»سرزمین كهن« در شبكه نمايش خانگي، واكنش سخنگوي 
كمیس��یون فرهنگي را در پي داشته اس��ت. احد آزادي خواه، 
نماينده مالير مي گويد: »از آنجا كه دستگاه هاي فرهنگي بايد 
در يك مسیر حركت كنند نبايد يك فیلم توقیف شده را مجاز 

به نمايش از يك درگاه فرهنگي دانست و از پخش آن از درگاه 
فرهنگي ديگر جلوگیري كرد چراكه اين اتفاق فرهنگي نیست 

و نشان از تاثیر عمیق سلیقه در تصمیمات دارد.«
آزادي خواه تأكید مي كند: »اگر قرار اس��ت نمايش يك فیلم 
سبب تنش اجتماعي ش��ود، مهم نیس��ت از چه رسانه اي به 
نمايش گذاشته خواهد شد چراكه در نهايت اين اتفاق خواهد 
افتاد، ضمن آنكه اين كار نشان مي دهد مسئوالن رسانه ملي 
قدرت حل مشكلي ساده را نیز ندارند و از زير بار آن شانه خالي 

مي كنند.«
پیش از اين نیز استفاده از ش��بكه نمايش خانگي به عنوان راه 
فرار از بار مسئولیت حقوقي در سازمان صداوسیما مطرح شده 
بود و تهیه كننده برنامه تلويزيوني »كاله قرمزي« بعد از آنكه 
از نظر مالي با سازمان به مشكل خورد و پخش كاله قرمزي در 
مقطعي متوقف شد، پیشنهاد كرد اين مجموعه در فضاي شبكه 

نمايش خانگي عرضه شود.

 نگهداري حيوانات به جاي فرزند
گوشه اي از آسيب فرهنگي برخي بازي هاي موبايلي است 

انقالب بازي هاي موبايلي در ارائه سبك زندگي به بچه ها
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ضعیف ترين مردم كس��ى است كه 

از يافتن دوس��تان ناتوان اس��ت و 

ناتوان تر از او كسى است كه دوستان 

به دست آورده را از دست بدهد.

در پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت انجام مي شود

نكوداشت مرحوم كاسه ساز و حضور فعال زنان فيلمساز

    مصطفي شاه كرمي
نكوداش�ت هنرمند فقيد، متعهد و انقالب�ي زنده ياد حبيب اهلل 
كاسه ساز، معرفي وحيد يامين پور به عنوان مدير بخش گفتمان 
فرهنگي و همچني�ن رقابت 1۰ اثر از فيلمس�ازان زن ايراني در 
پانزدهمين دوره جش�نواره بين المللي فيلم مقاومت از جمله 
تازه ترين اخبار مرتبط با اين جش�نواره اس�تراتژيك اس�ت. 
به گزارش »جوان« س��تاد برگزاري اين رويداد جهاني در نظر دارد 
همزمان با آيین گش��ايش اين جش��نواره در پنجم آذر ماه، برنامه 
نكوداشت مرحوم كاسه ساز هنرمند فقید سینماي مقاومت و دفاع 
مقدس را برگزار نمايد. زنده ياد كاسه ساز يكي از سینماگران پركار 
و زحمتكش و تاثیرگذار در عرصه س��ینماي دفاع مقدس اس��ت. 
همچنین مرحوم كاسه ساز سابقه دبیري جشنواره فیلم دفاع مقدس 
را هم در كنار خدمات ارزنده و كارنامه غني اش بر عهده داشته است. 
كاسه ساز كه در رشته  فیلمنامه نويس��ي از دانشكده سینما و تئاتر 
دانشگاه هنر فارغ التحصیل شده سال هاي زيادي از عمرش را در راه 

ارتقاي سطح سینماي ايران صرف كرد و در اين مدت، آثاري مانند 
ريسمان باز، ارابه مرگ، اخراجي ها، پروانه اي در مه، كنار رودخانه و 
مزرعه پدري از وي به يادگار مانده است. وي عالوه بر تهیه كنندگي، 
فیلم سینمايي »كارناوال مرگ« را در مقام كارگردان جلوي دوربین 

برد كه مؤسسه تصوير شهر يكي از تهیه كنندگان آن بود. 
كاسه ساز همچنین سوابق اجرايي مختلفي مانند مديريت تولید و 
پشتیباني امور سینمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مديرعامل 
انجمن س��ینماي انقالب و دفاع مقدس، عضويت در هیئت مديره  
انجمن س��ینماي جوان ايران، عضويت در ش��وراي عالي جوانان، 
عضويت در هیئت مديره  شهرك سینمايي دفاع مقدس و... را تجربه 
كرده بود. خبر ديگر اينكه در بخش مس��ابقه ملي، جش��نواره فیلم 
»مقاومت« میزبان 10 فیلم  سینمايي، كوتاه و مستند از 9 فیلمساز 
زن مي باشد. آثار سینماگران زن پانزدهمین دوره از جشنواره فیلم 
»مقاومت« در بخش مسابقه ملي عبارتند از: »خشاب هاي خالي« 
سمیه ذاكري خطیر، »باز هم س��كوت« راضیه سراجي، »درياچه 
ماهي« مريم دوستي، »كنجان چم« ياسمن نصرتي، »مستوره« الهام 
هادي نژاد، »خانه پنجم« و »پنج شنبه« رضوانه فتحي، »وياليي ها« 
منیر قیدي، »اركیده در آتش« شكوفه گودرزي و »مادر« ماريا ماوتي. 
اين آثار در مسابقه فیلم هاي سینمايي، كوتاه و مستند بخش مسابقه 

ملي جشنواره بین المللي فیلم »مقاومت« رقابت مي كنند. 
آخرين خبر در رابطه با اين جشنواره بین المللي اين است كه وحید 
يامین پور طي حكمي از سوي محمد خزاعي دبیر پانزدهمین دوره 
جشنواره جهاني فیلم مقاومت براي مديريت بخش گفتمان فرهنگي 

اين رويداد سینمايي انتخاب شده است.

 آثار برگزيده جشنواره تئاتر مقاومت
اجراي عمومي می شوند

ه�م ان�ديش�ي  نشس�ت  در 
ش�ان�زدهم�ين جش�ن�واره 
تئات��ر مقاوم�ت توافق ش�د 
برگزي�ده  نمايش ه�اي  ك�ه 
مقاوم�ت  تئات�ر  جش�نواره 
ب�ا حماي�ت مرك�ز هنره�اي 
نمايش�ي اجراي عمومي شوند. 

نشست هم انديشي شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت با حضور امیر نصیربیگي 
دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت، شهرام كرمي مدير مركز هنرهاي نمايشي، 
نصراهلل قادري قائم مقام جشنواره تئاتر مقاومت و مهدي حاجیان مدير بخش امور 
جشنوار تئاتر فجر برگزار شد. اين نشس��ت با هدف هم افزايي و بررسي راهكارهاي 
موجود جهت تعامل بیشتر مركز هنرهاي نمايشي با جشنواره تئاتر مقاومت در مركز 
هنرهاي نمايشي برگزار شد. در اين نشست توافق هايي درباره نحوه حمايت مركز 
هنرهاي نمايشي از شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت صورت گرفت كه يكي از اين 
موارد تعهد اين مركز براي اجراي عمومي نمايش هاي برگزيده شانزدهمین جشنواره 
تئاتر مقاومت بود. كرمي ضمن اشاره به جايگاه پراهمیت جشنواره تئاتر مقاومت، اين 
جشنواره را آوردگاه حضور هنرمندان برجسته دانست و گفت: اين جشنواره همواره 
هنرمندان قابل اعتنايي را به تئاتر كشور معرفي كرده است. وي افزود: ظرفیت هاي 
موجود در مجموعه تئاتر شهر، براي میزباني از جشنواره تئاتر مقاومت آماده است 
و در اين مورد سالن هاي قشقايي، سايه، چهارس��و و تاالر حافظ در طول برگزاري 

جشنواره تئاتر مقاومت میزبان نمايش هاي اين جشنواره خواهند بود.

 سريال »مينو« 
از خرمشهر مي گويد

سريال تلويزيوني »مينو« به كارگرداني اميرمهدي  
پور وزيري از سوم آذر ماه هر شب روي آنتن شبكه 

يك مي رود. 
تازه ترين محصول سريال سازمان هنري رسانه اي اوج با نام 
»مینو« از شنبه سوم آذر هر شب از شبكه يك سیما پخش 
خواهد شد. سريال 27 قس��متي »مینو« در بوستان واليت، 
آبادان، خرمشهر، شهرك س��ینمايي دفاع مقدس و شهرك 
سینمايي غزالي تصويربرداري شده و با پايان يافتن مراحل 

فني آماده نمايش از رسانه ملي است. 
»مینو« به كارگرداني امیرمهدي پوروزيري و تهیه كنندگي 
مهدي همايونفر، روايتي از عاشقانه اي در تابستان و پايیز در 
زمان آغاز جنگ تحمیلي است كه داس��تان آن در ماه هاي 

منتهي به اشغال اين شهر مي گذرد. 
.......................................................................................................

دونالد سلمان در حوزه هنري
نمايش�گاهي از آثار كاريكاتور س�يد مس�عود شجاعي  
طباطباي�ي ب�ا عن�وان »دونالد س�لمان« و ب�ا مضامين 
استكبارس�تيزي و مهاج�رت ام�روز افتتاح مي ش�ود. 
نمايش��گاه »دونال��د س��لمان« ب��ا 85 اث��ر در دو بخ��ش 
استكبارستیزي و آموزش گام به گام مهاجرت از اين هنرمند 

از امروز در گالري ابوالفضل عالي برگزار خواهد شد. 
آيین گشايش اين نمايش��گاه س��اعت 15 امروز در گالري 
ابوالفضل عالي خواهد بود كه تا 23 آبان برقرار است. عالقه  
مندان براي حضور در آيین گشايش و بازديد از اين نمايشگاه 
مي توانند در زمان ياد ش��ده به حوزه هنري واقع در خیابان 

سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه كنند. 
.......................................................................................................
راه اندازي فرهنگسراي موقت مقاومت 

سازمان فرهنگي- هنري ش�هرداري تهران به مناسبت 
روز ملي مبارزه با اس�تكبار جهان�ي ويژه برنامه هايي را 
در قالب »فرهنگسراي موقت مقاومت« برگزار مي كند. 
فرهنگسراي موقت مقاومت از 15 بخش تشكیل شده است 
كه از جمله آن مي توان به نمايشگاه »كتاب هاي مقاومت«، 
ويژه برنام��ه »نامه هاي مقاومت«، مس��ابقه  نامه نويس��ي 
دانش آموزان ب��راي دانش آموزان فلس��طیني، بحريني و 
يمني و دبیركل س��ازمان ملل متحد درب��اره تحريم هاي 
ظالمانه امريكا، نمايشگاه كاريكاتور و تصويرسازي »حقوق 
بش��ر امريكايي«، نماي��ش محیطي، توزيع س��ربندهاي 
انقالبي ام«، نمايشگاه تصويرسازي »تاريخ مستطاب  »من 
امريكا«، بخش ويژه شناخت و معرفي شهداي مدافع حرم، 
پخش كلیپ هاي ترويج فرهنگ مقاومت در غرفه »صوت 
مقاومت«، معرفي كتاب هاي تقريضي مقام معظم رهبري 
براي دانش آموزان و بس��تري براي معرفي فرهنگسراها و 

برنامه هايشان براي دانش آموزان اشاره كرد. 
.......................................................................................................

 راديو نمايش
به استقبال 13 آبان رفت

نماي�ش راديوي�ي تس�خير و تول�د ب�ه كارگردان�ي 
مهين فردنوا، ام�روز از رادي�و نمايش پخش مي ش�ود. 
نماي��ش راديويي تس��خیر و تولد را سیدحس��ن حس��یني 
نوشته كه به ماجراي تسخیر النه جاسوسي امريكا به دست 
دانشجويان مي پردازد. در اين نمايش راديويي، هنرمنداني 
چون سیما خوش چش��م، مهدي نمیني مقدم، رويا فالحي، 
ناهید مسلمي، س��ینا نیكوكار و زهره مجابي به ايفاي نقش 
مي پردازند. »تسخیر و تولد« به تهیه كنندگي شهال نیساري، 
صدابرداري رض��ا طاهري و افكت��وري محمدرضا قبادي فر 

امروز ساعت 18:45 روي آنتن راديو نمايش مي رود. 
.......................................................................................................

 فروش آثار ايراني 
در حراجي كريستي 

در م�اه آب�ان آث�ار هنرمن�دان ايران�ي در مهم تري�ن 
و قديمي تري�ن حراج ه�اي هن�ري دني�ا ب�ا قيم�ت 
1۴ميلي�ارد توم�ان ب�ه ف�روش رس�يد.  بي�ش از 
به گزارش »مه��ر«، روزهاي ابتدايي آب��ان، روزهاي گرمي 
براي آثار تجسمي ايران در شهر لندن بود زيرا در اين دو روز 
آثار هنرمندان ايراني در مهم ترين و قديمي ترين حراج هاي 
هنري دنیا عرضه شده و بیش از 14میلیارد تومان )2میلیون 
و 605هزار و 125 پوند( به فروش رسیدند. در همین روزها 
هنر هنرمندان ايران��ي معاصر در خ��ارج از مرزهاي ايراني 
سه بار در حراج هاي كريستیز، بونامز و ساتبیز در باالترين 
جايگاه ق��رار گرفت. آثار هنرمن��دان ايران��ي در مهم ترين 
حراج هاي لندن، 30درصد از كل ف��روش اين حراج ها را به 
خودش��ان اختصاص دادند تا بازهم در رتبه يك فروش آثار 

هنري كشورهاي خاورمیانه بايستند.

محمد صادقي     ديده بان 

   فرزين ماندگار
گزارش ها از رش�د بازي هاي موبايلي ويژه خردس�االن در 
خانواده ها حكايت دارد اما ناآگاهي خانواده ها از آسيب هاي 
فرهنگي اين پديده مسئله اي نگران كننده محسوب مي شود. 
در ايران 24میلیون و 700 هزار نف��ر كاربر بازي هاي موبايلي 
داريم ك��ه 64 درصد آن را م��ردان و مابق��ي را گیمرهاي زن 
تشكیل داده اند. نوجوانان 12 تا 19 ساله با 35درصد، بیشترين 
سهم را بین گیمرهاي موبايلي ايراني دارند اما سهم كودكان و 
خردساالن در اين میان در حال افزايش است؛ گروه سني ای كه 
حساس ترين دوره در يادگیري و جذب آموزش هاي فرهنگي 
به شمار مي رود. همراه با رشد گوشي هاي موبايل در خانواده ها 
بازي هاي موبايلي بیش از پیش در میان خانواده ها مشتري پیدا 
كرده و به ويژه بازي هاي ويژه خردساالن به شكلي كاماًل نرم و 
نامحسوس در حال باز كردن جاي خود هستند. آمارها نشان 
مي دهد درآمد ساالنه بازار بازي هاي موبايلي در ايران در سال 
گذش��ته از مرز 229میلیارد تومان فراتر رفته و به سرعت در 
حال ارتقاست. در اين میان اما به نظر مي رسد هنوز مسئوالن 
فرهنگي و تربیتي و خانواده ها به آسیب هاي مخرب اين پديده 
در خردساالن آنطور كه بايد حساس نشده اند چراكه اطالعات 

الزم درباره آن از سوي رسانه ها ارائه نمي شود. 
يك روانش��ناس كودك درباره اثرات مخرب بعضي بازي هاي 
رايانه اي معروف به بازي آرايشگري به باشگاه خبرنگاران جوان 
مي گويد: از آنجا كه در اين بازي ها دختران س��بك و س��یاق 
فرهنگ ديگري را مي بینند، به نظر مي رسد كودكان از فضاي 
زندگي واقعي بی��رون مي آيند و به نوع��ي در فرهنگ ديگري 
زندگي مي كنند. حاال در آن فرهنگ از ريزترين مس��ائل مثل 
لباس گرفته تا آرايش و طراحي ناخن وجود دارد، صحنه هايي 
هم از فضاي زندگي دوستانه، گردش، تفريح و به نوعي پارتي 
در اين بازي ها وجود دارد، حتي آموزش پوش��اندن و انتخاب 
لباس براي حیوانات نیز هست. اگر قرار است دختري خردسال 
آموزش ببیند، چرا آموزش پوش��اندن يا انتخ��اب لباس براي 
كودك آينده اش نباش��د. چرا از حاال آموزش تهیه لباس براي 
حیوانات را مي دهند؟! جالب تر اينك��ه طراحي خانه و ارتباط 
اجتماعي در همه اين بازي ها متناسب با فرهنگ ديگري است 
كه به نوعي فرهنگ غربي را ب��راي بچه هاي ما ترويج مي كند. 
اين نوع آموزش ها عالوه بر تغیی��ر ظاهر، بلوغ زودرس را براي 

بچه هاي ما در پي خواهد داشت. 
 مريم اش��رف ش��كل گیري زندگي خودمحور در شخصیت 

ك��ودكان را يكي ديگر از آس��یب هاي اين بازي ه��ا مي داند: 
»زندگي پر از فراز و نشیب است. در بازي هاي قديمي كه به 
خاله بازي معروف بود، كودكان مي آموختند وقتي با يكديگر 
دعوا مي كنند چه جايي گذشت كنند و چه جايي حقشان را 
بگیرند. كجا فرمانبردار باش��ند و كجا مديريت كنند اما همه 
اين محاس��ن در بازي هاي اينچنیني گرفته مي شود. وقتي 
بچه ها بر اس��اس اين بازي ها خودمحور مي شوند، در زندگي 
آينده شان اگر با مشكلي روبه رو شوند به سرعت كم مي آورند. 
در فرهنگ و مذهب ما توكل كردن امري مهم اس��ت؛ اينكه 
بتواني پذيراي واقعیت باشي، حتي امروز در فرهنگ غرب هم 
هوش معنوي توضیح داده مي شود و مي گويند افرادي موفق تر 
هستند كه به لحاظ معنوي قوي باشند ولي در اين بازي ها با 
تمركز بر خودمحوري، معنويت از كاربر گرفته مي شود. اين 
حق بچه هاست كه بتوانند دنیاي واقعي را تجربه كنند اما در 

اين باز ي ها همه چیز مجازي است.«
به اعتقاد اين روانشناس به نوعي بچه ها مصرف گرا مي شوند. 
برخي مادر ها گزارش مي كنند از وقتي بچه شان طراحي خانه 
را بازي كرده، چند میلیون هزينه كرده اند تا كل اتاقش را مثل 
آن بازي درآورند. تا كي بچه ها مي توانند از خريد لذت ببرند؟ 
آيا وقتش نیست يك دختر نوجوان از تولید كردن هم لذت 
ببرد؟ در اين نوع بازي ها اين كار هم از بچه ها گرفته مي شود. 
نیازي نیست بچه  پنج ساله به آرايش كردن فكر كند آن هم 
در حد زياد. در اين بازي ها روابط پنهان را آموزش مي دهند، 
مثاًل در مسیر دانش��گاه يا در قسمت خاصي از مهماني شما 
به ش��خص خاصي نزديك مي ش��وي و با او ارتب��اط برقرار 
مي كني. به نوعي راه دررو ها را به بچه ها آموزش مي دهند. 
هم خانواده ها بايد آگاهي داشته باشند و هم در مدارس بايد 

پیامد  اين بازي ها بازگو شود. 

براي كارمندان سفارت امريكا بايد 
بازيگر از خارج كشور بياوريم، نه 
بازيگر گران ولي اين هم نمي شود 
ك��ه بازيگ��ري ك��ه مي خواه��د 
نق��ش ويلي��ام س��اليوان س��فير 
امريكا را بازي  كند، ايراني باش��د

واكنش سخنگوي كميسيون فرهنگي به يك سريال توقيف شده

نمي شود »سرزمين كهن« جايي مجاز و جايي ديگر غيرمجاز باشد
    سینما


