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   هادي عسگري
باورش كمي سخت است؛ در روزهايي كه چند 
رس�انه اي ها در قله محبوبيت هس�تند، رسانه 
كالس�يك رادي�و در رقابتي نابراب�ر، هنوز هم 
طرفداران خ�اص خ�ود را دارد و به حيات خود 
ادامه مي دهد. يكي از س�رمايه هاي مهم راديو 
در ادام�ه اي�ن رقاب�ت و دوام آوري، مجريان و 
گويندگاني است كه به اين رسانه دوست داشتني 
وفادار مانده اند. يكي از اين چهره هاي معروف 
راديويي به خص�وص براي طرف�داران ورزش، 
مسعود اسكويي است. اسكويي كه بيش از نيم 
قرن است در راديو مهم ترين رخداد هاي ورزشي 
را گزارش كرده اس�ت، در گفت وگو با »جوان« 
از ارتباط اين رس�انه با مخاطبان�ش مي گويد. 
آقاي اس�كويي، راديو س�عي مي كند 
رس�انه متفاوت�ي باش�د ام�ا از نظ�ر 
تكنولوژيك دست هايش بسته است، 
اين محدوديت ها، براي برنامه س�ازي 

دردسرساز نيست؟ 
امروز شبكه هاي مختلف راديويي وجود دارد كه 
براي سلیقه هاي مختلف، برنامه هاي گوناگوني 
تولید مي كنند، اما بايد دقت كرد مسئله اي كه 
وظیفه ما را در اين میان س��نگین تر مي كند آن 
است كه به نحو جدي و كامالً پرقدرت تر از قبل به 
فعالیت راديويي خود ادامه بدهیم. مثاًل در راديو 
ورزش اگر تالش كافي صورت نگیرد، ممكن است 

مخاطبان ما جذب ساير شبكه ها شوند. 
وقتي پاي رس�انه هاي جدي�د به ميان 

مي آيد اين رقابت سخت تر نمي شود؟
 در حقیقت به نحو شايسته اي بايد فضاسازي هاي 
الزم را از طريق راديو براي مخاطبان انجام داد تا 
آنها به نحو قابل قبولي با ما همراه شوند. امروزه 
رسانه هاي نويني پا به عرصه حضور گذاشته اند 
و رقابت بین رسانه اي بیشتر از زمان قبل است. 
به موازات اين تحول ش��اهد توسعه بخش هاي 
مختلف فني نیز هس��تیم كه در نهاي��ت ما را به 
سمتي مي برد كه با دقت بیشتري وظیفه سنگین 

خود را ادا كنیم. 
نكته جالب اين اس�ت ك�ه راديويي ها 
بيشتر از ساير رسانه ها با هم احساس 
يك خانواده بودن دارند و همين باعث 
مي ش�ود ادامه فعاليت در رادي�و را بر 

ديگر رسانه ها ترجيح دهند!
دوس��تي ها در اين رسانه بس��یار ماندگار است. 

مثاًل من با مرحوم اينانلو نزديك به 40 سال آشنا 
بودم. اين رابطه بر اساس دوستي صمیمانه بود و 
هیچ وقت چیزي جز اين میان ما مطرح نشد. وقتي 
كه مرحوم اينانلو فوت كرد احساس كردم پشتم 
خالي شد و اين اتفاق تلخ براي من بسیار دردناك 
بود. اين حس زماني تش��ديد شد كه آن مرحوم، 
بنده را به عنوان وصي خود معرفي كرد و من هم 
سعي بر آن داشتم تا به نحو شايسته اي دوستي را 
در حق ايشان اجابت كنم، به نحوي كه در قطعه 
نام آوران براي او محلي را تهیه كردم اما بر اساس 
وصیتي كه براي دفن در كنار والدينش داش��ت 

پیكر او به بوئین زهرا انتقال داده شد. 
از س�ال 45 كه وارد راديو شديد، حتمًا 
خاطرات تلخ و ش�يرين زيادي از اجرا 
داريد، تلخ ترين خاطره رسانه اي تان به 

چه اتفاقي باز مي گردد؟
زماني كه تختي به رحمت خ��دا رفت، متن فیلم 
مربوط به فوت ايشان را بنده خواندم و تمام جمالت 
را با اشك و گريه قرائت كردم. اين اتفاق تلخ ترين 
اتفاق كاري ام بود. بعد از گذشت اين همه سال هیچ 

وقت آن لحظات را فراموش نمي كنم. 
اگر مثل مجالت زرد بخواهيم شاد ترين 
خاطره تان را تعريف كنيد، چه خاطره اي 

به ذهنتان مي رسد؟
زماني كه بعد از س��ال ها، امیدها براي صعود تیم 
ملي فوتبال كشورمان به جام جهاني 1998 فرانسه 
بیش از هر زماني افزايش يافت، هیجان فراواني تمام 
اهالي ورزش��ي راديو را فرا گرفته بود. يادم هست 
زماني كه در بازي برگشت و تاريخي ايران- استرالیا 
وقتي كه هف��ت دقیقه وقت اضافه بازي از س��وي 
ساندروپول داور بازي اعالم ش��د واقعاً به سختي 
مي توانستیم در اس��توديو حضور داشته باشیم و 
تصور ش��ادي هموطنان و غرور ملي كه از نتیجه 
آن بازي براي كش��ورمان رقم مي خورد از جلوي 

چشم مان نمي رفت. 

هنرمندان�ي ك�ه م�ردم س�ال ها ب�ا 
آنه�ا در ارتب�اط بوده ان�د، حتي تصور 
بازنشستگي شان براي مخاطب سخت 
اس�ت، چطور مي ت�وان ه�م از تجربه 
پيشكسوتان و هم از نيروي جواني در 

رسانه اي مانند راديو استفاده كرد؟
در زمان مديريت فعلي معاونت صدای رسانه ملي توجه 
خاصي به پیشكسوتان ش��ده و براي اين افراد ارزش 
خاصي قائل مي شوند. به طور كلي پیشكسوتان طي 
دوران كاري خود، به كوله باري از تجربه دس��ت پیدا 
مي كنند كه بسیار ارزشمند است، مثاًل فردي كه 50 
سال به فعالیت هاي مختلف پرداخته است بايد حتماً 

اين اندوخته گرانبها را به نسل جديد منتقل كند. 
چقدر انتقال تجربيات ميان نسل قديم 
راديو و نسل جوان مجريان راديو باعث 

تداوم حضور اين رسانه مي شود؟
بنده س��ال ها در داخل و خارج از كشور تجربیات 
متنوعي در زمینه فعالیت كاري خود دارم كه اين 
دانسته ها براي جوان ها مي تواند پاسخگوي بسیاري 
از پرسش ها باشد. جوان هاي عالقه مند نیز بايد در 
اين زمینه دائماً پويا و پرسش��گر و به دنبال كسب 

اطالعات بیشتر باشند. 
ششمين اجالس جهاني صدا و جشنواره 
بين المللي راديو به ميزباني صداوسيما 
برگزار مي شود، اين ارتباطات بين المللي 
چقدر مي تواند به زن�ده ماندن و به روز 

بودن راديو كمك كند؟
جش��نواره بین المللي راديو اقدامي بس��یار مؤثر 
براي راديو اس��ت ك��ه برپاي��ي آن مي تواند نتايج 
بسیار درخشاني براي اين رس��انه، عالقه مندان و 
برنامه سازان به همراه داشته باش��د اما بايد توجه 
داش��ت كه در اين رويداد مهم اگر قصد مقايس��ه 
مس��تقیم برنامه هاي داخلي با س��اير كشورها را 
داشته ايم ش��ايد نیازمند برنامه ريزي بیشتر بود. 
مي توان بر اساس شرايطي كه وجود دارد اقدامات 
مناسب را انجام داد، به نحوي كه رقابت برنامه سازان  
داخلي را بیشتر و به صورت كاماًل تخصصي مورد 
ارزيابي قرار داد. مثاًل برنامه هاي راديويي ورزشي 
در بخش ورزش��ي، س��المت در بخش سالمت و 
ساير بخش ها نیز در بخش هاي تفكیكي مربوط به 
خودشان مورد ارزيابي قرار بگیرد، زيرا گوينده اي 
كه در حال اج��راي يك برنامه ب��ا مضامین حوزه 
سالمت است، به خاطر ش��كل محتواي ارائه شده 
قطعاً با فردي كه در زمینه ورزشي در حال اجراست 

تفاوت هاي بسیار زيادي دارد. 
در خصوص برنامه سازي در راديو چطور  
مي شود از كشور خارجي ايده اي براي 

توليد برنامه گرفت؟
بايد توجه داشت كه برنامه سازي در كشورهاي 
خارجي با كشور ما از جنبه هاي مختلف متفاوت 
اس��ت، به عنوان مثال نوع خطوط قرمز در همه 
كش��ورها با يكديگر تف��اوت دارد ام��ا به لحاظ 
جنبه هاي تولید برنامه مي توان به تكنیك هاي 
فني و امكان��ات الزمي كه در اختیار گزارش��گر 
قرار مي دهند بیشتر دقت كرد. ما بايد يافته هاي 
جديد فني را به نحو شايسته اي از ساير كشورها 
شناس��ايي و س��پس آن را منتقل كنی��م، زيرا 
پیشرفت علم و دانش هر لحظه در حال توسعه 

است و بايد در اين زمینه كاماًل به روز بود.

مسعود اسكويي پيشكسوت راديو در گفت و گو با »جوان«:

 رادیو رقابت سختی
با رسانه های نوین دارد

پاريس غرق در اعتراضات جليقه  زردهاس�ت اما تورهاي 
گردش�گري خروجي از اي�ران همچن�ان برپا مي ش�ود و 
س�ازمان مي�راث فرهنگ�ي خ�ود را مل�زم ب�ه هش�دار 
در برپاي�ي توره�اي گردش�گري فرانس�ه نمي دان�د. 
»مهر« در اين باره نوشت: اعتراض جلیقه زردها در پاريس تمامي 
ندارد، گويي تازه شدت گرفته و اعتراض به سرمايه داري در حال 
ريشه دواندن در فرانسه اس��ت، در اين میان صنعت گردشگري 
اين كشور نیز به دلیل اعتراضات و پاسخ هاي خشونت آمیز پلیس 
فرانسه به جلیقه زردها در مهم ترين خیابان هاي اين شهر دچار 
مشكل شده است، آنقدر كه روز شنبه برج ايفل و موزه لوور و برخي 
ديگر از اماكن گردش��گري در ش��هر پاريس تعطیل شد. خیابان 
شانزلیزه كه مهم ترين خیابان گردشگري پايتخت فرانسه است 
با آن بناهاي تاريخي درونش هم اكنون دچار التهاب است. برخي 
 Bruno Le Maire گردشگران از سفر به اين كشور ترس دارند و
وزير دارايي فرانسه اعالم كرد: اعتراضات جلیقه زردها فاجعه  اي 
براي اقتصاد و كس��ب و كار در فرانسه اس��ت. برخي گردشگران 
بین المللي زمان سفر خود را به پاريس به تعويق انداخته اند. اين 
التهابات به كشورهاي ديگر نیز در حال سرايت است، از جمله در 
بروكسل پايتخت بلژيك نیز تظاهرات گسترده اي برپا شده است اما 
در ايران همچنان تورهاي گردشگري به فرانسه برپاست. گزارش 
میداني خبرنگار مهر از دفاتر خدمات مس��افرتي نشان مي دهد 
تورهاي گردشگري يك هفته تا دو هفته پاريس همچنان توسط 
آژانس ها اجرا مي شود، حتي يكي از مجريان تورهاي فرانسه هر 
هفته 50 مسافر ايراني را به پاريس مي فرستد. بقیه توراپراتورها و 

آژانس هاي مسافرتي كه در حوزه خروج مسافر و برپايي تورهاي 
گردشگري فرانسه فعال هس��تند به مسافران خود مي گويند كه 
هیچ مشكلي وجود ندارد! پاريس امن است! آنها براي اينكه بتوانند 
تورهاي گردشگري خود را بفروشند مي گويند كه برج ايفل و موزه 
لوور تنها يك روز تعطیل بودند و اگر در زماني كه مسافر در پاريس 
باش��د و ناگهاني اعالم كنند كه اين دو مركز گردشگري مهم در 
پاريس تعطیل خواهد بود، مي ت��وان برنامه بازديد از اين مراكز را 
به روز بعد موكول كرد. برخ��ي ديگر از آژانس داران مي گويند كه 
جلیقه زردها آسیبي به گردشگران نمي زنند، نهايت اين است كه 
گردشگران به شانزلیزه نمي روند. آنها در هر صورت حاضر به لغو 
يا تعلیق تورهاي گردشگري فرانسه نیستند و از سوي ديگر از هم 
اكنون براي بهمن ماه ثبت نام مي كنند. اين تورهاي گردشگري 
براي فرانسه اي با التهابات اين روزهايش حدود 4میلیون تومان 
)2هزار و 500 يورو( براي 10 روز فروخته مي شود و به مسافر نیز 

مي گويند كه احتمال افزايش نرخ وجود دارد.

 اپرا- نمايش »هفت شهر عشق« 
با بليت هاي 255هزار توماني در تاالر وزارت كشور اجرا مي رود

تركتازي »تئاتر الكچري« برخالف توئيت وزير ارشاد
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از ي�ورش بزرگ�وار هن�گام 

گرس�نگی و از تهاجم انس�ان 

پست هنگام سيرى، بپرهيز.

عليرضا قزوه در گفت و گو با »جوان« مطرح كرد

ادبيات پايداري براي كشورهاي منطقه از نان شب هم واجب تر است

   سارا نيكويي
 نويسنده كتاب »برادر انگلستان« با بيان اينكه ترجمه ادبيات 
پايداري ايران براي ملت هاي منطقه از نان ش�ب هم واجب تر 
اس�ت، گفت: االن بهترين زمان اس�ت كه اينها ب�راي عراق و 
براي بچه هاي سوريه و يمن الگو شود كه فردا ادبياتشان مثل 
هندوستان كه سال ها با انگلستان مبارزه كردند، فراموش نشود. 
علیرضا قزوه در گفت و گو با »جوان« در پاس��خ به اين س��ؤال كه 
رهبري معظ��م انقالب اخی��راً ب��راي ترجمه آثار دف��اع مقدس و 
انقالب مطالبه اي با عنوان نهضت ترجمه آث��ار را مطرح كرده اند. 
شما سال ها در هندوس��تان بوديد، چقدر در امر ترجمه آثار دفاع 
مقدس و مقاومت در اين كش��ور ظرفیت وجود دارد، عنوان كرد: 
به نظرم اين سؤال درباره هندوستان نمي تواند زياد داراي اولويت 
باش��د. درباره هندوس��تان اولويت هاي ديگري مطرح است. شما 
بايد اين را در كشورهاي منطقه بررسي كنید. در كشورهايي مثل 
افغانستان، سوريه و عراق،  در اين كشورها چون درگیر بودند شهید 

دادند و خاطرات خوبي دارند و ادبیات دفاع مقدس براي آنها مفهوم 
مشتركي دارد كه معتقدم بايد احصا شود. الگوبرداري از ادبیات دفاع 

مقدس ايران كه بسیار ادبیات غني و خوبي است بايد انجام بشود. 
اين نويس��نده در پاس��خ به اين س��ؤال كه فكر مي كنی��د در چه 
كشورهايي ظرفیت بیشتري براي نشر ادبیات انقالب و دفاع مقدس 
ما وجود دارد، اينگونه پاسخ مي دهد: االن ادبیات دفاع مقدس ايران 
در حد دانشگاه جلو رفته اس��ت و تا دكترا دپارتمان دارد. كلي كار 
شده است. كلي آثار خوب آفريده شده است. االن بهترين زمان است 
كه اينها براي عراق و براي بچه هاي سوريه و براي بچه هاي يمن الگو 
شود كه فردا ادبیاتشان مثل هندوستان كه سال ها با انگلستان مبارزه 
كردند به حاشیه نرود. در اين باره در كشورهاي منطقه ظرفیت هاي 

زيادي وجود دارد. بحث بیداري اسالمي در منطقه جدي است. 
قزوه درباره ادبیات مقاومت در شبه قاره با بیان اينكه هندوستان 
كشوري است كه در ادبیات زحمت كش��یده و با انگلیس مبارزه 
كرده اس��ت، گفت: ش��ما رهبران هندوس��تان را نگاه كنید، به 
خصوص خود گاندي همه اهل مبارزه ب��ا انگلیس بودند، زندان 
رفته ها زياد بودند. خیلي ب��راي آزادي كش��ته داده اند و خیلي 
سختي كش��یده اند اما درباره مبارزاتش��ان به آن شكلي كه ما به 
عنوان ادبیات دف��اع مقدس و مقاومت مي گويی��م كار نكرده اند 
و متأس��فانه خیلي به اين مسئله توجه نش��ده، البته كار شده و 
فیلم هايي ساخته شده است، رمان هايي نوشته شده و شعرهايي 
دارند اما پراكنده است. اين روزها ادبیات دوره مقاومت شبه قاره 
خیلي ادبیات پررنگي نیس��ت. آنجا هم مي تواند ظرفیت خوبي 

باشد اما براي بعضي كشور ها از نان شب هم واجب تر است.

سيدمحمود رضوي:
 دستگاه ديپلماسي كشور اهميت 
جشنواره مقاومت را درك نمي كند

تهيه كننده س�ينماي ايران گفت: سال هاس�ت در اطراف 
كش�ور عزيزمان يا در حوزه هاي نفوذ جمهوري اس�المي 
اتفاقات�ي مي افتد و به ط�ور معمول هزينه ه�اي آن را هم 
مي پردازي�م اما روزي كه ب�ه نوبت بهره ب�رداري فرهنگي 
يا اقتصادي مي رس�د، چون دس�تگاه ديپلماس�ي كشور 
اعتقادي به ديپلماس�ي فرهنگي و ديپلماس�ي اقتصادي 
ن�دارد، ناگه�ان مهم تري�ن بخ�ش آن ره�ا مي ش�ود. 
س��یدمحمود رضوي كه میهم��ان جش��نواره مقاومت در 
لبنان است، عنوان كرد: نوجوان بودم كه فروپاشي شوروي 
اتفاق افتاد، مس��افران از كش��ورهاي تازه اس��تقالل يافته 
به استان هاي ش��مالي كش��ور راهي ش��دند، همه آنها به 
دنبال وابس��تگي اقتصادي بودن��د و بازار جدي��دي براي 
محصوالت ايراني ايجاد شده بود اما نصیب آنها از اين نیاز، 
بي كیفیت ترين كاالهاي ايراني و نصیب م��ا از اين حضور 
فساد اخالقي در اين استان ها بود، بعد از مدتي هم اين بازار 
چند میلیوني دربست در اختیار تركیه قرار گرفت، در حوزه 

فرهنگ هم هیچ عايدي قابل ذكري نداشتیم. 
تهیه كننده فیلم هاي سینمايي »ماجراي نیمروز و التاري« 
خاطرنشان كرد: چند س��ال بعد بحران افغانستان به وجود 
آمد، در حوزه مستش��اري همه كار كرديم، ب��ه گروه هاي 
همفكر كمك كرديم تا باالخره جمهوري اسالمي افغانستان 
ش��كل گرفت، اما باز ه��م روزي كه بايد به��ره اقتصادي و 
فرهنگي از اين بازار 36 میلیوني مي گرفتیم، بازار به دست 
ديگران افتاد و بازار فرهنگي بك��ر 36میلیوني به علت نبود 

ديپلماسي فرهنگي از دست ما خارج شد. 
در لبنان، عراق، سوريه و حتي قطر هم داستان همین بوده و 

هست، كشورهاي امريكاي التین كه بماند. 
 ...........................................................................................................

 گردهمايي كارشناسان تبليغاتي 
سراسر كشور در تهران

همايش سراسري كارشناسان تبليغات استان ها، پانزدهمين 
نمايش�گاه بين الملل�ي تبليغ�ات و بازارياب�ي و همچنين 
چهارمين جش�نواره تبليغات ايران، عناوين س�ه رويداد 
سراس�ري حوزه تبليغات كش�ور اس�ت كه اواسط دي ماه 
جاري با حمايت و برنامه ريزي دفتر تبليغات و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در تهران برگزار مي شود. 
 به گزارش »جوان« به نقل از رواب��ط  عمومي معاونت امور 
مطبوعاتي و اطالع رس��اني، همايش سراسري كارشناسان 
تبلیغ��ات اس��تان ها 12 و 13 دي م��اه ب��ا حض��ور محمد 
س��لطاني فر، معاون امور مطبوعاتي و اطالع رس��اني وزير 
فرهنگ و ارشاد اس��المي با هدف بازآموزي و دانش افزايي 
قوانین و مقررات و آشنايي با س��امانه الكترونیك تبلیغات 

برگزار مي شود. 
بنا بر گزارش دفتر تبلیغات و اطالع رساني، كانون هاي آگهي 
و تبلیغاتي و ارائه كنندگان خدمات و تولیدكنندگان كاالهاي 
تبلیغاتي نیز آخرين دس��تاوردهاي خود را در پانزدهمین 
نمايش��گاه بین المللي تبلیغات و بازاريابي ك��ه از 12 تا 15 
دي ماه در محل دائمي نمايش��گاه بین الملل��ي تهران برپا 

مي شود، ارائه مي دهند. 
چهارمین جش��نواره تبلیغ��ات ايران نیز يك��ي ديگر از 
رويدادهاي تبلیغاتي كشور است كه 12 دي ماه و با شعار 
»حمايت از تولی��د كاالي ايراني« برگزار مي ش��ود و در 
خالل آن، كانون ها و مؤسسات آگهي و تبلیغاتي، دانش 
و تجربه خ��ود را در تولید و بازارياب��ي كاالها، خدمات و 
تبلیغات به اشتراك خواهند گذاشت. تشكل هاي صنفي، 
كانون ه��اي تبلیغاتي اس��تان ها و بخش هايي از معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و شهرداري ها در كنار 
شركت هاي تبلیغاتي خارجي، هم افزايي تازه اي را در اين 

جشنواره رقم مي زنند. 

 ...........................................................................................................

احمدرضا دالوند درگذشت
احمدرضا دالوند، گرافيست و 
نويسنده فعال در رس�انه هاي 

كشور درگذشت. 
احمدرضا دالون��د منتقد هنري 
و گرافیس��ت كه مدتي به دلیل 
بیماري ديابت و پیشرفته شدن 
آن در بیمارستان سینا بستري 

شده بود، بامداد دوشنبه 19 آذر از دنیا رفت. 
دالوند كه در 60  س��الگي دار فاني را وداع گفت،  نويسنده و 
پژوهش��گر، تصويرگر و طراح گرافیك، مدير هنري و مدير 

پروژه بسیاري از روزنامه ها و ماهنامه ها بوده است. 
او در سال 1992، طراح برگزيده كتاب س��ال گرافیك اروپا و 

سپس سمپوزيوم بین  المللي طراحي در ژاپن شد.

نويد   پارسا     ديده بان

    مصطفي شاه كرمي
اعالم قيم�ت 255ه�زار توماني بليت ي�ك نمايش جديد 
در پايتخت نش�ان مي دهد ظاهراً قرار نيس�ت براي قيمت 
بلي�ت »تئاترهاي الكچ�ري« تدبيري انديش�يده ش�ود. 
جنجال قیمت چند صد هزار توماني بلیت برخي نمايش ها نه 
تنها باعث شكل گیري چالش در حوزه تئاتر و رسانه ها شد كه 
حتي دامنه آن به مديران و مسئوالن ارش��د وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نیز كشیده شد. به دلیل اهمیت موضوع و شدت 
گرفتن انتقادات، س��یدعباس صالحي امیري ب��ه عنوان وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي هم نسبت به مسئله »تئاتر الكچري« 
موضع گرفت و در توئیتي نوشت: »تئاتر الكچري تیر خالص به 
اين هنر مردمي است. اداره كل هنرهاي نمايشي با هم انديشي و 
همیاري خانه تئاتر، حريم صحنه را از آن مصونیت دهد.« پس از 
انتشار توئیت وزير ارشاد در مورد »تئاتر الكچري«، مديركل دفتر 
نمايش خانگي وزارت ارشاد كه اتفاقاً كارگردان نمايش موزيكال 
»بینوايان« هم هست بدون كمترين لكنتي حرف هاي وزير را 
زير سؤال برد. پارسايي در برنامه تلويزيوني »شب تئاتر« شبكه 
4 سیما كه شهرام كرمي مدير اداره كل هنرهاي نمايشي هم در 
آن حضور داشته عنوان كرد: »... من دلیل اين همه نامهرباني 
را نس��بت به خودم نمي فهمم!... نمايش هاي الیور توئیست و 
بینوايان، الكچري نیستند، استفاده از اين عناوين غلط است! ما 

همه چیز داريم در تئاتر، جز الكچري بودن...«
تقريباً پس از شكل گیري اين جدل ها بود كه برخي از مسئوالن 
ارشد وزارت ارشاد با دادن وعده و وعیدهايي براي خاتمه دادن 
به همه حرف و حديث ها وارد معركه شدند. در نهايت نتیجه اين 
شد كه شورايي با عنوان شوراي صنفي نمايش با شرح وظايفي 
چون كارشناسي و قیمت گذاري بهاي بلیت تئاتر ايجاد گردد اما 
متأسفانه با گذشت زمان و كمرنگ شدن اين بحث ها آرام آرام 
وعده شكل گیري ش��وراي صنفي نمايش در تئاتر كه قرار بود 
تلفیقي از چند نهاد از جمله اداره كل هنرهاي نمايشي و خانه 

تئاتر باشد، به فراموشي سپرده شد. 
حاال و پس از فروكش كردن گرد و خاك توفان قبلي منتقدان 
و رس��انه ها در مورد خطر ضربه زدن تئات��ر الكچري به پیكره 
هنرهاي نمايشي، خبر اجراي اپرا- نمايش »هفت شهر عشق« 
آن هم با بلیت هاي 255ه��زار توماني، برخالف موضع گیري و 
اظهارات مديران ارشاد به خصوص ش��خص وزير در نكوهش 
چنین آثاري، پر زور بودن سنبه مناديان و موافقان تئاتر الكچري 
را نشان مي دهد، وگرنه نمي توانستند در يك سالن دولتي مانند 

تاالر وزارت كشور اجرا بروند!
قول هاي حبابي مس��ئوالن ارشاد و ُش��ل ظاهر شدن معاونت 
هنري باعث ش��د تا مسئله تشكیل ش��وراي صنفي نمايش به 
لطف بي توجهي اداره كل هنرهاي نمايشي، نسبت به ايجاد ساز 
و كار و روند منطقي و معقول قیمت گذاري بلیت هاي تئاتر به 
دست باد سپرده شود. عدم مسئولیت پذيري مسئوالن ارشاد 
در حالي اس��ت كه موافقان و مناديان تئاتر الكچري با طراحي 
و واژه س��ازي هاي متنوع مانند »موس��یقي- نمايش«، »تئاتر 
موزيكال« و به تازگي »اپرا- نمايش« س��عي كرده و مي كنند 
تا ضمن توجیه و تدلیل قیمت گذاري بلیت برخي نمايش ها تا 
چند صد هزار تومان! آن را در بین مسئوالن، رسانه ها و مخاطبان 
به سرعت تئوريزه كنند. چه اينكه اداره كل هنرهاي نمايشي و 
دفتر موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي هیچ اقدام عملي 
كه نشان دهنده اراده و میل دستگاه هاي مسئول و نظارتي روي 
روند تعیین بهاي بلیت باشد، از خودشان بروز نمي دهند. گويا 
آقايان فراتر از فضاي رسانه اي، اساس��اً دغدغه چنین امري در 
فعالیت هايشان وجود ندارد تا جايي كه حتي ممكن است اين 
موضوع به ذهن متبادر ش��ود كه دولت قصد دارد با استفاده از 
مفهوم خصوصي سازي و به جاي حمايت از تئاتر صرفاً به انتفاع 
مالي خودش توجه كند. ش��اهد مثال اي��ن مدعا صحبت هاي 
حسین مسافرآستانه است كه به تازگي در گفت وگو با »جوان« 
درباره ريشه اصلي مشكالت تئاتر به خصوص در بخش خصوصي 
مي گويد: »علت اصلي، بي برنامه بودن دولت در مقابل تئاتر است، 
حتي در كشور هايي كه ادعاي دموكراسي هم دارند روي تئاتر 
نظارت و برنامه ريزي وجود دارد، اما در ايران مي بینیم كه هیچ 
برنامه اي از سوي دولت براي تئاتر وجود ندارد و تئاتر كشور به 
حال خودش رها شده است. در اين شرايط هم عده اي در بخش 

خصوصي پیدا مي شوند كه سوءاستفاده كنند.«

با وجود تداوم اعتراض جليقه  زردها و بحران در فرانسه

 تورهاي گردشگري به متقاضيان سفر به فرانسه هشدار نمي دهند!
    انيميشن

»حسنا كوچولو2« در مرحله توليد است  
كارگردان انيميشن تلويزيوني 
»حس�نا كوچول�و2« گف�ت: 
روند س�اخت اين انيميش�ن 
ادام�ه دارد و تاكن�ون توليد 
10 قس�مت از اين انيميش�ن 
52 قس�متي به اتمام رسيده 
اس�ت.  پخ�ش  آم�اده  و 

به گزارش »جوان« مجید محمودي كارگردان انیمیشن»حسنا كوچولو2« درباره 
ساخت سري دوم اين انیمیشن تلويزيوني گفت: داستان فصل دوم انیمیشن »حسنا 
كوچولو2« بین بچه ها پیش مي رود و ما كمتر والدين را در انیمیش��ن مي بینیم و 
علت اين موضوع هم نظرسنجي ای است كه مركز اوج كودك و نوجوان از خانواده ها 
جمع آوري كرده بود و خانواده ها معتقد بودند قسمت بچه هاي اين انیمیشن اگر 
بیشتر باشد، براي مخاطبان كودك انیمیشن جذاب تر خواهد بود. وي ادامه داد: 
بعضي از ش��خصیت هايي كه در سري اول اين انیمیش��ن مثل مربي مهدكودك، 
سرايدار ساختمان و همس��رش، نقش كمرنگ تري داشتند در فصل دوم »حسنا 
كوچولو« نقش پررنگ تري در پیشبرد داستان انیمیشن خواهند داشت. در فصل 
دوم »حسنا كوچولو« ما بزرگ ترها را به شكل يك صدا يا يك سايه در داستان داريم 

و اين انیمیشن بیشتر در فضاي مهدكودك و میان بچه ها مي گذرد. 
كارگردان انیمیشن »حسنا كوچولو2« درباره جزئیات سري دوم اين انیمیشن بیان 
كرد: انیمیشن تلويزيون »حسنا كوچولو2« در 52 قسمت 10دقیقه اي و در دو فاز 
26 قسمتي تولید خواهد ش��د كه تاكنون حدود 10 قسمت از اين انیمیشن آماده 
نمايش شده و فاز اول پروژه ساخت اين انیمیشن كه 26 قسمت است تا نوروز 98 به 

اتمام مي رسد. اين انیمیشن محصول سازمان هنري رسانه اي اوج است.

زمان��ي ك��ه تختي ب��ه رحمت 
خ��دا رفت، مت��ن فيل��م مربوط 
به فوت ايش��ان را بنده خواندم 
و تم��ام جم��ات را با اش��ك و 
گريه قرائ��ت كردم. اي��ن اتفاق 
تلخ تري��ن اتف��اق كاري ام بود


