دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

محمدرضا ورزی:

امیدواریم تلویزیون به روزهای طالیی برگردد

محمدرضا ورزی ب��ا پذیرش این نکته که تلویزیون مدتی از دوره
طالیی فاصله داش��ته اس��ت ،در عین ح��ال امیدوار اس��ت که با
رویکرد جدید بار دیگر به روزهای طالیی اش برگردد و مخاطب با
تلویزیون به طور  ۱۰۰درصد آشتی کند .این کارگردان و فیلمنامه
نویس در پاس��خ به این پرس��ش که آیا افزایش بودجه صداوسیما
تضمینی برای تولید کارهای کیفی و بازگش��ت تلویزیون به دوران
به اصطالح طالیی است؟ گفت« :طبیعتا وقتی که سازمان از لحاظ
مالی در تنگنا نباش��د ،با معضالت و تنش کمتری مواجه میشود؛
البته مش��روط به اینکه وقتی بودجهای برای صداوس��یما تصویب
میشود ،دولت هم همراهی داشته باشد و بودجه را قفل نکند .اگر
بودجه ده برابر هم بشود ولی دولت آن را قفل کند فایدهای ندارد و
مانند آن است که بودجه را ندادهاند ».او تاکید کرد :افزایش بودجه
صداوس��یما به شرطی خوب اس��ت که منظم پرداخت شود تا مثال
در حوزه تولیدات نمایش��ی و غیرنمایش��ی تهیه کننده این امکان
پرداختی به موقع داش��ته باشد و در نتیجه تنش
را داش��ته باشد،
ِ
کار کمتر باش��د .وقتی تش��نج کمتر باش��د روی کیفیت آثار تاثیر
میگذارد .یکی از تهیه کنندهها میگفت تا مدت ها برای س��اخت
پ��روژه ام از جیب هزینه میکردم .تهیه کنندهای که دس��تش پر
نباشد ،پروژهاش روی زمین میماند .شاید تهیه کنندهای به لحاظ
حرفه ای خیلی هم خوب باش��د اما امکان تمکین را نداشته باشد.
باالخره اصحاب تولید رزقش��ان از این محل تامین میش��ود و کار
دیگری ندارند .هنرپیشه ها ،عوامل فنی و هنری عمدتا درآمدشان
از این محل تامین میشود.
برای همین وقتی این منبع درآمد باال ـ پایین ش��ود ،روی اعصاب
اف��راد هم تاثیر میگذارد و بعد روی خیلی مس��ائل دیگر هم تاثیر
خواهد گذاشت ».کارگردان س��ریال های «تبریز درمه»« ،معمای
ش��اه» و «ایراندخت» درباره شرایط این روزهای تلویزیون و افت
کیفی��ت آثار این رس��انه علیرغم افزایش بودج��ه ،گفت :نمیتوان
منکر ش��د ،آثاری پخش شده که مخاطب را از تلویزیون دور کرده
اس��ت .امیدواریم که مدیریت جدید ،تولید ای��ن آثار را به حداقل
برس��اند و تلویزیون به روزهای طالیی برگ��ردد .این را قبول دارم
ک��ه تلویزیون مدتی اس��ت از یک دوره طالیی فاصله داش��ته ،اما
امی��دوارم که به آن روزها برگ��ردد و مخاطب با تلویزیون به طور
 ۱۰۰درصد آش��تی کند .تلویزیون متعلق به مردم است؛ رسانهای
مس��تعد که از پتانسیل باالیی برخوردار است .ورزی در عین حال
خاطرنش��ان کرد :شکی در این نیس��ت که در گذشته بعضا آثاری
تولید ش��ده که قابل نقد اس��ت اما در کنارش آثاری هم بوده که
قابل دفاع هس��تند .ساخت یک سریال ،بس��یار پرزحمت است اما
اینکه یک س��ریال دچار فقر محتوایی باش��د یا به لحاظ سرگرمی
اثر قابل قبولی نباش��د ،قابل دفاع نیس��ت .این کارگردان سینما و
تلویزیون با اش��اره به تولیدات قابل قبول تلویزیون در س��ال های
اخی��ر ،تاکید ک��رد :در این مدت آثاری ه��م در تلویزیون بوده اند
که حقیقتا قابل دفاع هس��تند و برایش��ان زحمت کش��یده شده و
ای��ن اتفاق فقط در حوزه س��ریال هم رخ نداده اس��ت .برنامههایی
مث��ل «خندوانه» و «دورهمی» که خودم هم طرفدارش هس��تم،
مخاطبان خودش��ان را دارند .به طور کلی برنامههای شبکه نسیم
عمدتا با اس��تقبال خوبی مواجه شدهاند .در شبکه یک هم سریال
«افرا» بود که اقبال عمومی داش��ت .س��ریال «گان��دو» هم مورد
اس��تقبال واقع شد .در بخش مستند هم کارهای خوبی انجام شده
اس��ت؛ مانند مستند «خشت بهش��ت» اثر رامین حیدری فاروقی.
در ویژه برنامه های مناس��بتی و اعیاد ـ از شب یلدا گرفته تا اعیاد
مذهبی ـ تلویزیون از تولیدات نس��بتا خوبی برخوردار بوده اس��ت.

برنامه آقای علی ضیا در ش��بکه یک (فرمول یک) مخاطب خوبی
دارد .برنام��های که عموپورنگ راه اندازی ک��رده در حوزه کودک
(محله گل و بلبل) ،خیلی کار خوب و موثری اس��ت .مطلع هستم
که سریال «دادِستان» ساخته مسعود ده نمکی و سریالهای «نون
خ» و «زیرخاکی» نیز با اقبال خوبی مواجه ش��دند .ورزی س��پس
گفت :از کارهایی که باید اس��تقبال بشود ،میشود .باید ببینیم که
از چند درصد از کارها استقبال نشده و آنها را آسیب شناسی کرد.
نمی توان همه برنامه ها و تالش ها را مردود کرد .آثار بد داشتیم،
متوسط داش��تیم ،خوب هم داشتیم .این کارگردان افزود :در حال
حاضر س��ریال «سلمان فارسی» اثر استاد داوود میرباقری که یکی
از اعتبارات تاریخ رسانه ملی به شمار میرود ،در حال تولید است.
این سریال با وجود تاریخی بودن ـ چه در محتوا و چه در ساختار
ـ کامال بر اس��اس ذائقه نس��ل جوان امروز جامعه تولید میش��ود.
این خیلی خوب اس��ت و قطعا نتیج��ه میدهد .آقای میرباقری در
هر زمانی که س��ریال تولید کرده ،چه در زمان تولید سریال «امام
عل��ی (ع)» و چه در «مختارنامه» کامال متوجه ش��ده که مخاطب
چه میخواهد و خوراک مخاطب باید چه باشد .کارگردان مجموعه
«س��تارخان » درباره تغییر مدیریت صداوس��یما در چند ماه اخیر
و اینک��ه آیا با این تغییر می توان ب��ه آینده تلویزیون امیدوار بود؟
عن��وان کرد« :باید منتظ��ر بود و دید که گروه جدیدی که االن در
صداوس��یما مستقر شدهاند ،چه برنامههایی دارند و برای این گروه
جدید نمیتوانیم از االن اظهار نظر کنیم .با توجه به ش��ناختی که
از گذش��ته از آقای دکتر جبلی دارم ،ایش��ان را مدیری عملیاتی و

باانگی��زه میدانم؛ چه زمان��ی که معاون خبر بودند و چه زمانی که
مع��اون برون مرزی بودند .به طور کلی نس��بت به رس��انه آگاهی
کاف��ی دارند .باید ببینی��م در آینده تغییرات به چه صورتی خواهد
ب��ود .محمدرضا ورزی اظه��ار کرد :با مدیریت جدید صداوس��یما
میتوانم ش��رایط بهتری را پیش بینی کنم؛ اینکه نظارت بیش��تر
ش��ود ـ نظارت بر محت��وا و فیلمنامه و ن��ه نظارتهایی که باعث
س��نگ اندازی و مانع تراش��ی برای تولید آثار است ـ اتفاق خوبی
اس��ت .همین االن هم دارد این اتفاق میافتد .میتوان افق روشنی
را برای تلویزیون ترسیم کرد.
با ورود تیم جدید به صداوس��یما ش��اهد پوش��ش خوب خبری در
معاونت سیاس��ی بوده ای��م .اگر آقای جبلی ب��ا همین فرمان جلو
ب��رود ،اعتماد جامعه به صداوس��یما افزایش پی��دا میکند ».این
کارگ��ردان و فیلمنام��ه نویس در ادامه صحبتهایش با ایس��نا به
ش��رح چند نکته پرداخ��ت که برای بهبود اوض��اع فعلی تلویزیون
باید به آنها توجه شود .ورزی در همین خصوص دقت در انتخاب
اعضای ش��وراها را گامی در جهت بهبود اوضاع تلویزیون دانس��ت
و اف��زود :برخی در فضای مدیریتی و ش��وراها هس��تند که انگیزه
و گاهی توانایی متناس��ب با منافع رس��انه مل��ی را ندارند .یکی از
اتفاق��ات مهمی که بای��د رخ دهد ،تجدید نظر ج��دی در انتخاب
اعضای شوراها است .بررسی آثار نباید بر اساس حب و بغض باشد.
من اثری را س��راغ دارم که برخی از اعضای شورا به دلیل اینکه با
آن شخص مشکل داشتهاند ،نخوانده رد کردهاند .البته این موضوع
ب��رای دوره قبل مدیریت تلویزیون اس��ت .این تقوا نیس��ت .اینکه
بر اس��اس سلیقه ش��خصی و نگاه ش��خصی به صاحب اثر ،با خود
اثر اینطور رفتار کنیم درس��ت نیس��ت .باید کسانی که در شوراها
میآین��د اول اثر را بخوانند و بعد ببینند این اثر به چه درد جامعه
امروز ما میخورد .این مهم اس��ت زیرا ،یک اثر باید به درد جامعه
و مخاطب بخورد که بتواند با آن ارتباط برقرار کند .ما می بایست
نه از جامعه جلوتر باش��یم و نه عقب تر از آن .کارگردان «سالهای
مش��روطه» میدان دادن به چهرههای جدید عرصه ی بازیگری را
هم به عنوان پیش��نهادی به مدیران تلویزیون مطرح کرد و گفت:
م��ن اگر جای مدیران تلویزیون بودم ،به چهرههای جدید بیش��تر
میدان می دادم که خودش��ان را نشان دهند .منتها چهره جدیدی
که میآید باید تاثیرگذار باشد .گاهی افرادی معرفی می شوند ولی
بی فایده اس��ت چراکه با ش��رایط غیرحرفه ای نقش میگیرند .اما
گاهی افراد کش��ف میش��وند؛ مثل هومن برق نورد و بهنام تشکر
که هنرپیش��ه تئاتر بودند و کشف شدند و خیلی هم هنرپیشههای
خوبی هس��تند .چه اشکالی دارد از این جنس هنرپیشه ها معرفی
ش��وند؟ به گزارش ایسنا ،سازنده «معمای شاه» افت کیفی برخی
فیلمنام��ه ه��ا را مهمترین دلی��ل دوری مخاطب از س��ریالهای
تلویزیون��ی عن��وان کرد و گف��ت :به کیفیت فیلمنامه باید بیش��تر
توجه ش��ود .متنها شاید در بخشی از آثار تلویزیونی در شأن آنتن
نبوده است.
رس��انه ملی عمدتا تهیه کنندهها و کارگردانهای خوبی دارد ولی
فیلمنامهها بعضا دچار ضعف محتوایی و داس��تانی هس��تند .مردم
اثری که خوب باشد ،حتی اگر از شبکه ای تخصصی که در شرایط
معم��ول مخاطب چندانی ندارد هم پخش ش��ود ،به تماش��ای آن
می نش��ینند .برعکس کاری که خوب نباش��د در بهترین زمان هم
پخش شود ،مخاطب خیلی ساده و راحت از کنارش عبور میکند.
به همین دلیل اس��ت که صادقانهترین رفت��ار را مخاطب میکند؛
مخاطب حب و بغض ندارد .مخاطب همیش��ه با آثار خوب ،شریف
برخورد کرده است.

«لوک بسون» «مرد سگی» میسازد

«مجموعا» در «برلین»

«انکانتو» شانس اصلی اسکار

«کلب لندری جونز» بازیگر برنده جایزه جشنواره «کن» به عنوان
بازیگر نقش اصلی فیلم «لوک بس��ون» کارگردان سرش��ناس و
جنجالی س��ینمای فرانس��ه معرفی ش��د .عنوان فیلم «بسون»
«مرد س��گی» است« .لوک بسون» در کنار کارگردانی ،فیلمنامه
«مرد سگی» را نوشته و قرار است آن را نیز تهیه کند .پیش بینی
می شود تولید فیلم جدید «بسون» از ماه می آینده شروع شود
و بخش اعظم فیلمبرداری در فرانسه و آمریکا انجام بگیرد« .مرد
سگی» داستان بچه ای است که با نامالیمات زندگی مواجه شده
اس��ت و حاال می خواهد از طریق عش��ق ورزیدن به س��گش راه
رس��تگاری را بیابد .به گزارش صبا ،فیلم «مرد س��گی» به نوعی
بازگشت لوک بسون به سینما بعد از سه سال وقفه در فیلمسازی
است.

مردم اثری که خوب باش�د ،حتی اگر از ش�بکه
ای تخصص�ی که در ش�رایط معم�ول مخاطب
چندانی ندارد هم پخش ش�ود ،به تماش�ای آن
می نشینند .برعکس کاری که خوب نباشد در
بهتری�ن زمان هم پخش ش�ود ،مخاطب خیلی
ساده و راحت از کنارش عبور م یکند .به همین
دلیل اس�ت که صادقانهترین رفتار را مخاطب
م یکن�د؛ مخاطب حب و بغض ندارد .مخاطب
همیشه با آثار خوب ،شریف برخورد کرده است

فس��تیوال فیل��م برلی��ن روز  ۱۳ژانویه از فهرس��ت فیلم های
بخش های مختلف رویداد امس��ال خ��ود در حالی رونمایی کرد
که در بخش «فروم» این جش��نواره ،نام یک فیلم از س��ینماگر
ایران��ی محمد رضا فرزاد به چش��م می خ��ورد .فیلم «مجموعا»
ب��ه کارگردانی محمد رضا ف��رزاد ،از ما و خودش این س��وال را
می پرسد که چگونه می توان یک زندگی را با اعداد روایت کرد؟
فیلم «مجموعا» ساخته فرزاد محصول مشترک ایران و لهستان
اس��ت .در این بخش فیلم «رسوم سطحی» ساخته دو سینماگر
زاده ایران یعنی پرس��تو انوشهپور و فرزاد انوشهپور و رایان فرکو
محصول کانادا نیز به چش��م می خورد .به گزارش صبا ،جشنواره
برلین از فیلم های بخش های «پرس��پکتیو کینو آلمان»« ،فروم
ویژه» و «برلیناله کوتاه» نیز رونمایی کرد.

انیمیش��ن س��ینمایی «انکانتو» س��اخته جدید کمپانی دیزنی
تاکنون توانس��ته با فروش جهانی خوبی روبرو ش��ده و همچنین
نقدهای مثبت فراوانی را از ان خود کند تا امیدوار برای به دست
آوردن عنوان بهترین انیمیشن اسکار  ۲۰۲۲به کارش ادامه دهد.
«انکانتو» یا همان افس��ون تاکنون با گذر از مرز دویست میلیون
دالر فروش در رتبه هجدهم پرفروش��ترین فیلمهای س��ینمای
جهان قرار گرفته است .داستان فیلم در مورد دختری کلمبیایی
با نام میرابل اس��ت که تنها فرد خانواده است که قدرت جادویی
ندارد .به گزارش میزان ،این انیمیش��ن جذاب که در ژانر کمدی
فانت��زی موزیکال والت دیزنی تهیه ش��ده ،اولین بار در  ۳نوامبر
 ۲۰۲۱در تئات��ر ال کاپیتان ل��س آنجلس به نمایش درآمد و در
 ۲۴نوامبر بهصورت سینمایی در ایاالت متحده اکران شد.

علی شمس و امید کشف گنجهایی فراموششده
نمای��ش «احتماالت» به نویس��ندگی و کارگردانی علی ش��مس
و با ب��ازی بازیگرانی چون فرزین محدث ،بهاره افش��اری ،دانیال
خیریخواه ،امیر باباشهابی و ...در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر
شهر روی صحنه اس��ت .در خالصه داستان نمایش «احتماالت»
آمده اس��ت« :احتمال همنش��ین ش��دن هرکس��ی با هرکسی یا
هرکس��ی با هرچی��زی یا هرچیزی ب��ا هرچی��زی در هر حالتی
ممکن اس��ت« ».احتماالتِ » علی ش��مس ،تاریخ چندصدس��اله
کتابس��وزی در ایران اس��ت؛ از اس��کندر مقدونی ت��ا اعراب ،از
اعراب تا مغول و از آنها تا قاجاریه و پهلوی .علی ش��مس ،بهاره
افش��اری ،فرزین محدث ،دانیال خیریخواه و امیر باباش��هابی در
کاف��ه خبر خبرگزاری خبرآنالین از ای��ن نمایش گفتند و آنچه
در ادام��ه میخوانی��د حاصل گفتوگو با ش��مس اس��ت .از علی
شمس میپرس��یم ایده اولیه «احتماالت» چگونه شکل گرفت و
او توضیح میدهد« :آنچه میخواهم بگویم تئوری همیش��گیام
بوده و هست.
ب��ه نظر من امکان ندارد ش��ما کش��وری با این حجم از س��ابقه
تاریخی و فرهنگی در تمدنس��ازی و ...داشته باشید و تا به حال
هیچ کتابخانهای در آن کش��ف نشده باشد و در خوشبینانهترین
حال��ت ممکن ،این اتفاق را به حس��اب هنوز مکش��وف نش��دن
میگ��ذارم؛ به حس��اب هنوز مکش��وف نش��دن ه��زاران تپه در
خوزستان ،تپههای اکباتان در همدان ،تخت سلیمان و شهرهایی
مثل بیش��اپور ،اس��تخر ،دامنههای حوزه هلیلرود و بس��یاری از
تپهه��ای مهم باس��تانی ایران ک��ه هنوز به ش��کل کامل کاوش
نش��دهاند و کاهلی و تعللی در کاوشش��ان مشاهده میشود ».او
ادام��ه میدهد« :من همیش��ه امیدوارم مانن��د آنچه اواخر قرن
نوزده��م ،در دهه  ۱۸۸۰در س��رزمین نین��وا رخ داد و کتابخانه
آش��ور بانیپال کش��ف ش��د و ما را با الواح گیلگمش ،نخس��تین
قصهه��ای بینالنهرین��ی و ...مواجه کرد در ای��ران نیز رخ دهد و
کتابخانهای در کردس��تان ،در بلوچس��تان ،در لرستان ،در دامنه
مرکزی زاگرس یا حوزه تمدنی فارس کشف شود و من مطمئنم
این اتفاق میافتد ».نویسنده و کارگردان «احتماالت» میافزاید:

پر از قرضم اما خوشحال!

«این تخیل همیش��ه با من بود که یک کتابخانه باالخره کش��ف
خواهد شد .چرا که نمیش��ود اینگونه نباشد .به نظرتان عجیب
نیس��ت که سر جمع باالی  ۱۰عنوان کتاب ،به اندازه  ۱۰انگشت
ندهِش ،کارنامه
دست ،از دوره باستان در دسترس نیست؟ و اگر ب ُ َ
اردشیر بابکان ،یادگار زریران و آن چیزی که از اوستا مانده است
را منه��ا کنیم عجیب اس��ت که با وجود آن حج��م از کتاب ،آن
حج��م از دانش��گاه ،آن حجم از مراکز علمی ک��ه در ایران وجود
داشته اس��ت ،که هم در سنگنوش��تهها و هم در یادداشتهای
غربیها ذکر ش��ده اس��ت ،این حجم از فقدان را مشاهده کنیم».
او در ج��واب این ک��ه پس ایده اولیهاش از اینجا ش��کل گرفت،
میگوید« :بله .مبنا ،مبنای کتابسوزی است .ما متقن میدانیم
که وقتی س��امانیان س��قوط میکنند و محمود غزنوی ماوراالنهر
را میگی��رد کتابخانه س��امانیان در بلخ ،در مرو کامال س��وزانده
میش��ود یا در حمله مغولها یا در حمله اعراب همینطور و این
یعنی دش��منی غاصب ،دشمنی حملهکننده با فرهنگ بومی یک
سرزمین و برخوردی قهری ،یعنی تو به جای این که با قلم جواب
دهی کتاب میس��وزانی ».علی شمس در پاسخ به این سوال که
آیا فرض او به عنوان نویس��نده و کارگردان کار بر این اس��ت که
مخاطب با پیشآگاهی تاریخی به تماش��ای اثر مینش��یند؟ و آیا
میپذی��رد که این پیشآگاهی برای درک بهتر نمایش و دریافت
آن ضرورت دارد؟ میگوید« :این مش��کل من نیست .هر تئاتری،

هر فیلمی ،هر ش��عری مخاطب طبقه خودش را دارد .ضمن این
که تماشاگر حق انتخاب دارد و من یقه کسی را نمیگیرم که به
تماشای اثرم بنشیند .مسئله این است که من با کیفیتی از حضور
در این س��الها ،تئاتری را پیشنهاد میکنم و تو یا آن را میبینی
و دوس��تش داری یا میبینی و دوستش نداری ».علی شمس در
جواب این که با توجه به نداش��تن تهیهکننده ،با چه شرایط مالی
«احتم��االت» را روی صحنه برده اس��ت ،توضیح میدهد« :پر از
ق��رض اما خوش��حال .دانیال خیریخواه یک م��اه پیش در حال
حس��اب و کتاب بود و متوجه ش��د برای آمدن سر تمرینها تنها
چیزی حدود  ۱۲میلیون تومان پول اس��نپ داده بود ،همین یک
مورد را ببینید و فکر کنید ما چهقدر باید درآمد داشته باشیم تا
بتوانیم دستمزد بچهها را بدهیم؟! بهاره افشاری دو سریال شبکه
نمای��ش خانگی را رد کرد ی��ا فرزین محدث ی��ک تئاتر را ،امیر
باباش��هابی را از تئاتری دیگر بیرون کش��یدم و فرزانه کمالی یک
کار خوب ش��بکه نمایش خانگی را نپذیرفت و باقی اعضای گروه
ه��م همینطور .اینها همگی یار غارند و به خاطر همین اس��ت
که من پش��ت صحنه این تئاتر را حتی بیش��تر از خودش دوست
دارم ».او در ج��واب این که چرا نمای��ش آن تهیهکننده ندارد و
آیا کس��ی نبود که این مس��ئولیت را بر عهده بگی��رد ،میگوید:
«تهیهکنن��ده بود اما نمیتوانم خیل��ی در موردش صحبت کنم.
یعنی دس��ت و دهان��م را از کلمه تهی کردهاند .ب��ود اما به علت
مسائلی که از دس��تان من خارج بود نتوانستیم همکاری کنیم و
مجبور ش��دم خودم انجامش دهم و تا این جای کار  ۱۶۰میلیون
توم��ان هزینه کردهایم ».به گزارش خبرآنالین ،ش��مس در پایان
میگوی��د« :معتقدم اساس��ا این حجم از ع��دم حمایت به مرگ
طراحی صحنه ،ب��ه مرگ تمرین و به مرگ تمام ویژگیهایی که
یک تئاتر خوب را میس��ازد منجر میشود و به آینده سیاهی به
نام چهارپایه ،بازیگر -س��لبریتی و تئاتر کمتمرین خواهیم رسید
ک��ه تئاتر را از تمام ارزشهایی که آن را میس��ازد تهی میکند.
چ��ون اساس��ا هزینهفایدهاش جز ضرر و تحقی��ر و به هم ریختن
روان تولیدکننده نخواهد بود».
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کتاب

تاثیر مطالعه بر رشد فکری جامعه

محمدحس��ین علیجانزاده نویس��نده معاصر
پیرام��ون رویکرد مردم در اوقات فراغت گفت:
برای بررس��ی میزان سرانه مطالعه پارامترهای
متع��ددی وجود دارد برای این منظور میتوان
از مطالعات میدانی کمک گرفت این شاخصها
متکی به پارامترهایی در مبحث فروش کتاب،
نمایش��گاهها و تولید کتاب است و میتوان به
آنها اتکا کرد.
ب جامعه امروز
>فضای مجازی آسی 

وی فض��ای مج��ازی را ب��ه عن��وان یک��ی از
آس��یبهای جامعه امروز دانست و اظهار کرد:
فض��ای مجازی بیش��ترین زم��ان را از جامعه
امروز گرفته اس��ت لذا ما ش��اهدیم که سرانه
مطالعه کاهش چشمگیری داشته ،در گذشته
خانوادهها در اوقات فراغتش��ان به کتابهایی
مانند بوس��تان ،گلس��تان ،دی��وان حافظ و یا
ش��اهنامه و کتابه��ای متع��دد قدیمی دیگر
میپرداختن��د ،اما امروز فضای مجازی س��بب
ش��ده تا از مطالعه دور ش��وند و مردم بیش��تر
اوقات فراغت خود را با فضای مجازی پر کنند.
روشن پیرامون سرانه مطالعه کتاب بیان کرد:
اگرچه فضای مجازی زم��ان زیادی گرفته اما
ب��ا همه این موضوع��ات هنگامی که به فروش
 ۶۰میلیاردی کتاب در نمایشگاه مجازی نگاه
میشود ش��اهد این واقعیت هستیم که حدود
یک میلیون و  ۲۰۰جلد کتاب به فروش رفته
این امر نش��ان میدهد که م��ردم تا حدودی
متوج��ه ارزش و جای��گاه مطالع��ه در جامعه
هس��تند و تالش دارند تا اوقات فراغت خود و
یا زمانهایی را که در قرنطینه به س��ر میبرند
با مطالعه کتاب پر کنند به این ترتیب میتوان
گفت س��رانه مطالعه تا حدودی افزایش داشته
است.
>آماراستقبالازکتابخانههادورازدسترساست

وی پیرامون س��رانه مطالعه اب��راز کرد :تعداد
زی��ادی از م��ردم برای مطالعه ب��ه کتابخانهها
میروند متاس��فانه آم��ار این اف��راد به خوبی
مشخص نشده است و در آمارها دیده نمیشود
در عین حال تعطی�لات کرونایی عاملی برای
ع��دم ارائ��ه خدم��ت از س��وی کتابخانهها به
مخاطبان شده اس��ت .این نویسنده کتاب در
مورد اوقات فراغت ناشی از بیماری کرونا ابراز
کرد :مدتها است که بیماری کرونا وارد کشور
شده و این امر سبب شده اوقات فراغت زیادی
برای مردم جامعه ایجاد ش��ود این امر با ایجاد
قرنطینههای متعدد س��بب ش��د تا بسیاری از
اف��راد از کارهای روزمره فارغ ش��وند و فضای
بیش��تر پیدا ک��رده و از آن برای مطالعه کتاب
اس��تفاده کنند .وی با اس��تناد به آماری که از
س��وی یک��ی از پایگاههای اطالعاتی منتش��ر
ش��ده بیان کرد :بر اساس آماری که از محمد
سرش��ار رئیس ش��بکه پویا اعالم ش��د ،سرانه
مطالعه در ایران حدود  ۵۰دقیقه است این در
حالی است که بس��یاری از این افراد معتقدند
س��رانه مطالعه زیر دو دقیقه ب��رای هر ایرانی
است.
>سرانه مطالعه باال رفته است

روش��ن بهتری��ن رویکرد برای افزایش س��رانه
مطالعه را مورد بررسی قرار داد و افزود :کارهای
فرهنگ��ی عموماً دو بعد دارد یک بعد عمقی و
یک بعد س��طحی کتاب را باید از بعد عمقی
امور فرهنگی به حساب آورد زیرا کتاب سبک
زندگی را با نگاهی عمیقتر به جامعه تزریق و

جهان بینی را منتش��ر میکند ،مطالعه کتاب
سبب میش��ود تا بسیاری از رفتارها و آداب و
رس��وم و حتی بسیاری از آرزوها رنگ و چهره
متفاوت به خود بگیرد .این نویس��نده در مورد
شیوه مطالعه تاکید کرد :مطالعه باید هدفمند
باشد مطالعه هدفمند و از سر نیاز تاثیر شگرف
ب��ر روحیه افراد و زندگی آن��ان دارد تغییراتی
که در س��بک زندگی این افراد شکل میگیرد
نشان میدهد که مطالعه کاری بسیار ارزنده و
ارزش��مند و تاثیرگذار بر تک تک افراد جامعه
انسانی است اگر مطالعه را از نگاه روانشناسانه
و ی��ا از نگاه کارشناس��ان اجتماعی نگاه کنیم
تکامل روحی و فکری جامعه بش��ری را در پی
دارد ،کتاب در نهایت آموزهها و تحوالت را در
درون انسانها رقم میزند.
>تاثیر مطالعه بر رشد فکری جامعه

علیزاده روشن نقش مطالعه و کسب اطالعات
را رویکردی ارزش��مند دانس��ت و تاکید کرد:
مطالعه میتواند در رش��د و ش��کوفایی نس��ل
آینده نیز تاثیرات ش��گفت داش��ته باش��د این
موضوعی اس��ت که دولته��ا نیز مورد بحث و
بررس��ی قرار میگیرد ما سند  ۲۰۲۰را داریم
ک��ه نگاهی هدفمند به موض��وع مطالعه و نوع
س��بک تربی��ت ک��ودکان دارد .مطالعه کتاب
افزایش آگاهی را س��بب خواهد شد و در ادامه
مهارته��ای اجتماعی و خانوادگ��ی را آموزش
میدهد لذا نیاز اس��ت تا فرهنگ مطالعه بیش
از ح��وزهای در آم��وزش و پرورش توس��عه و
گسترش یابد.
وی به معرفی کتابی پیرامون دریافت اطالعات
هدفمند با کم��ک مطالعه پرداخ��ت و افزود:
کتابی به عنوان نصف و نیمه برگرفته از سخنان
و تفکر شهید مطهری منتشر شده که در آن به
عمدهترین مش��کل جامعه امروز اشاره دارد در
این کتاب پیرامون خرده هویتهایی که در ما
ش��کل گرفته و همچنین برخورده سلبریتیها
و بهره برداریهای نادرس��ت در فضای مجازی
اشاره دارد که برگرفته از کمبود اطالعات افراد
بوده و در کتاب به خوبی به آن پرداخته ش��ده
اس��ت در این کتاب پیرامون افرادی که توهم
دانایی دارند در حالی که اطالعات آنان بس��یار
محدود و کوچک اس��ت و به مطالعه عمقی و
هدفمند نپرداختند اشارات خوبی شده اینگونه
اف��راد در همه زمینهها اظه��ار نظر میکنند و
در بیش��تر موارد اطالعات آنان بسیار خورد و
درعینحال ناقص اس��ت همین اطالعات کم و
ناق��ص صدمات بس��یاری را در زندگی به آنان
وارد میکند.
> افزایش قیمت کتاب و آسیبهای آن

وی پیرام��ون افزایش قیم��ت کتاب ابراز کرد:
بازار کت��اب یک بازی برد برد برای مخاطب و
ناشر اس��ت ،چنانچه وضعیت اقتصادی سبب
ش��ود تا مخاط��ب از خرید کت��اب و مطالعه
کنارهگیری کن��د ضررهای جب��ران ناپذیری
متوجه ناش��ر خواهد ش��د لذا ناش��ران تالش
دارن��د تا جایی که ممکن اس��ت قیمت کتاب
را افزایش ندهند .به گ��زارش میزان ،علیزاده
روش��ن به عوامل افزایش قیمت کتاب اشاره و
خاطرنش��ان کرد :هم اکنون قیمت مواد اولیه
خصوصاً کاغذ افزایش بس��یاری یافته اس��ت
رش��د  ۳۰درصدی قیمت کاغذ در عرض ۱۰
روز ناگفتههای فراوانی را بیان میکند در این
ش��رایط چارهای برای ناش��ر جهت باال بردن
قیمت کتاب نخواهد بود.

نمایش خانگی

ساترا درباره عدم پخش سریال «جیران» توضیح داد

س��ازمان تنظی��م مقررات
رس��انههای صوت و تصویر
فراگیر (ساترا) ،درخصوص
ع��دم پخش قس��مت اول
س��ریال «جیران» مختص
به پلتفرم فیلیمو در موعد
مقرر  ۲۴دی ،توضیحاتی را
ارائه کرد .به گزارش باشگاه
خبرن��گاران ،توضیح��ات
ساترا در پنج بند به شرح زیر است:
 -۱حمایت از زیس��تبوم رس��انههای آنالین و
توس��عه محتوای بومی و ایرانی ،همواره راهبرد
کلیدی ساترا بوده است .برای نیل به آن نیازمند
برنامهریزی دقیق و منس��جم در زنجیره ارزشی
تولید تا انتش��ار محتوا و همچنی��ن حمایت از
فعالیتهای قانونی هنرمندان هستیم.
 -۲س��ریال «جیران» از اولین تجربههای بخش
خصوصی در تولید س��ریالهای تاریخی عظیم
اس��ت که میتواند نقش بس��زایی در توس��عه
زیس��تبوم محتوای بومی و بازاریابی بینالمللی
محصوالت فرهنگی ایران داشته باشد.
 -۳ناظر به این دیدگاه و با توجه به اینکه تولید
س��ریال «جیران» هنوز به اتمام نرسیده است،
توصیه راهبردی س��اترا با توجه به حساسیتها
و پیچیدگیه��ای محتوایی س��ریال به رس��انه

فیلیمو ،برنامهریزی دقیق
انتشار ،انجام هماهنگیها
و تعامالت الزم در مسیری
مطمئن و پرهیز از اختالل
در رون��د پخش اس��ت و
این برنامهریزی در تعامل
سازنده رسانه و ساترا شکل
گرفته اس��ت؛ لذا تصمیم
س��اترا مبنی بر به تأخیر
انداختن قس��مت اول س��ریال به رسانه فیلیمو
ابالغ شده است.
 -۴همچنین با توجه به ادعاهای مربوط به نقض
حق��وق مالکیت فکری در س��ریال «جیران» ،با
توجه به عدم تمایل ش��اکی به ادامه رس��یدگی
توسط س��اترا ،موضوع تا زمان ثبت درخواست
رسیدگی از س��وی عوامل تولید سریال «آهوی
م��ن مارال» ی��ا ارائه حک��م قضائی ،در س��اترا
مس��کوت مانده و انتش��ار یا عدم انتشار سریال
«جیران» ،ارتباطی با آن ادعا ندارد.
 -۵امید اس��ت با حل مس��ائل باقی مانده طی
روزه��ای آین��ده ،امکان پخش س��ریال مذکور
مهیا ش��ود و بر همین اساس پیشنهاد ساترا به
رسانه فیلیمو این است که اقداماتی را در جهت
احقاق حقوق کاربرانی که اقدام به خرید اشتراک
کردهاند به انجام رساند.

کوتاه از هنر

جایزه برای «ایران؛ روز دوم»

فیل��م کوتاه «ایران؛ روز دوم» به نویس��ندگی
و کارگردان��ی کیانا منتجب��ی و تهیهکنندگی
مش��ترک کیانا منتجبی و پوریا حیدری اوره،
برن��ده جای��زه از جش��نواره cinemaking
بنگالدش ش��د .ب��ه گ��زارش خبرآنالین ،در
«ای��ران؛ روز دوم» ک��ه بهتری��ن فیل��م ای��ن
جشنواره بنگالدشی شد ،پانیا منتجبی ،امین
صاح��بزاده ،نیلوفر دربندی ،زیب��ا حاجیان،
رازگل معتم��دی و س��رور عس��اکره ب��ازی
میکنند.

«شهرک»آمادهنمایششد

فیلم س��ینمایی «شهرک» که دومین تجربه بلند
سینمایی علی حضرتی پس از «سازهای ناکوک»
است ،پس از طی آخرین مراحل فنی آماده نمایش
در چهلمین جشنواره فیلم فجر شد .به گزارش مهر،
داستان این فیلم که تجربهای نو در سینمای ایران
است ،درباره جوان عالقمند به بازیگری است که در
تستیکفیلمسینماییبزرگقبولمیشودوبرای
پیوستن به این پروژه و رسیدن به آرزوی خود یعنی
بازیگر شدن ،باید شرایط ویژه و تمرینهای روحی و
روانی گروه بازیگران در شهرکی ایزوله شده را بپذیرد.

