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 دنی��ای اقتصاد: تاثی��ر توافق ایران و عربس��تان بر 
آینده ایران و امنیت منطقه ای

۱- چرایی ش��کل گیری توافق 
ایران و عربستان

توافق ایران و عربس��تان بدون نقش یابی قدرت های 
بزرگ و نهادهای بین المللی قابل تصور نیست. نقش 
و الگوی رفتاری چین در سیاست بین الملل: ماهیت 
آرام، مرحله ای، س��ازنده و معطوف به کنش سازنده 
و تدریجی در نظام جهانی بوده است. الگوی توسعه 
اقتصادی و کنش رفتاری چین همواره به عنوان یکی 
از نمونه های رفتار سازنده برای کشورهای منطقه ای 
مورد توجه قرار می گیرد. الگوی توسعه چین نقش 
موثری در روند اقتصاد منطقه ای و جهانی داشته است. 
چین توانست قالب های ایدئولوژیک و انگیزش های 
راهب��ردی خود را با ش��کل بندی های س��اختاری 
اقتصاد جهانی پیوند دهد. چین در دو دوران تاریخی 
انگاره های متفاوتی برای نقش یابی در سیاست، اقتصاد 
و نظم جهانی ایفا کرد. در مرحله آغازین نشانه هایی 
از تالش انقالبی معط��وف به مقابله با نظم اقتصاد 
جهانی به وجود آمده بود. در مرحله دوم کنش انقالبی 
ماهیت سازنده و اثرگذار در اقتصاد جهانی و منطقه ای 
داشته است. الگوی چین برای بسیاری از کشورهای 
انقالب��ی از ای��ن جهت اهمی��ت دارد که قالب های 
نقش یابی منطقه ای بر اساس الگوی کنش سازنده و 
همکاری جویانه را منعکس می سازد.  نقش چین در 
روند بازیابی  سازوکارهای کنش همکاری جویانه ایران 
و عربستان بسیار تعیین کننده بوده است. چین در 
شرایطی توانست نقش میانجی در اقتصاد و سیاست 
منطقه ای را ایفا کند که تولید ناخالص داخلی خود را 
به میزان قابل توجهی ارتقا دهد و به عنوان یک بازیگر 
جهانی با جهت گیری امنیت منطقه ای در آس��یای 

جنوب غربی ایفای نقش کند. 
۲- پیامدهای توافق ایران و عربستان

بازار اقتصادی بیش از فضای رس��انه ای و سیاسی 
نس��بت به توافق انجام ش��ده بین ایران و عربستان 
واکنش نش��ان داد. در ایران بسیاری از موضوعات 
اجتماعی، راهبردی و ژئوپلیتیک ماهیت اقتصادی 
پیدا کرده اس��ت. بازار اقتصادی، ارزش و اثربخشی 
آن را منعک��س می س��ازد. جامع��ه ایرانی هرگونه  
سازو کار معطوف به گذار از بحران های اقتصادی را 
برای آینده سیاس��ی و اجتماعی خود به فال نیک 
می گیرد. بنابراین توافق می تواند در گام اول زمینه 
تبدیل جنگ س��رد در روابط ایران و عربستان را به 
صلح س��رد فراهم آورد. در مرحله دوم بازار اقتصاد 
منطقه ای نسبت به الگوی مبادله مالی، پولی، بانکی 
و مبادله کاالیی واکنش مثبت نشان خواهد داد. در 
مرحله س��وم زمینه برای ظهور برخی از نشانه های 
تنش زدایی به وجود می آید. توضیح آنکه تنش زدایی 

باید بر اساس معادله قدرت انجام گیرد.
کش��وری همانند ای��ران که از قدرت اب��زاری الزم 
برخ��وردار اس��ت، بای��د در ژئوپلیتی��ک و نق��ش 
منطق��ه ای از جایگاه مطلوب و س��ازنده برخوردار 
باشد. شکل گیری چنین نقشی نیازمند آن است که 
اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران از سوی نهادهای 
اقتصاد بین الملل حمایت شود.  شاید بتوان شرایط 
ایجادش��ده در فضای امنیت منطق��ه ای را در روند 
تنش زدایی منطقه ای ترمیم کرد. هرگونه تنش زدایی 
در روابط کش��ورهای منطقه ای ایران و عربس��تان 
می تواند زمینه ظهور شکلی از موازنه آرام در محیط 
منطقه خلیج فارس را به گونه تدریجی فراهم سازد.

 نتیجه: توافق ایجادشده در روابط ایران و عربستان 
برای بازگشایی سفارت از این جهت اهمیت دارد که 
این امر توانست بر اساس نقش سیاسی و میانجی گری 
چین سازمان دهی شود. این نقش بر اساس فرآیندی 
انجام گرفت که در مرحله اول رئیس جمهور چین 
در سفر به عربس��تان انجام داد. مواضع چین برای 
سیاست عربستان اعتماد ساز تلقی شد. در مرحله 
دوم زمینه برای دیدار رئیس جمهور اسالمی ایران 
از چی��ن فراهم ش��د. این امر، زمینه ش��کل گیری 
نشانه هایی از کنش همکاری جویانه ایران در فضای 
منطق��ه ای را ب��ه  وجود آورد.  سیاس��ت خارجی و 
اقتصادی چین به گونه ای سازمان دهی شده که برای 
ایفای نقش در اقتصاد و سیاست بین الملل نیازمند 
منطقه آرام و بدون تنش است. سیاست اقتصادی 
چین به گونه اجتناب ناپذیری بدون توجه به نقش 
اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران تحقق پیدا نخواهد کرد. 
راهبرد یک جاده و یک راه از این جهت اهمیت دارد 
که زمینه همکاری بازیگران منطقه ای و قدرت های 
ب��زرگ را به  وجود می آورد. هم��واره نظریه پردازان 
نئولیبرال بر ضرورت سازوکارهای مبادله برای صلح 
و امنیت منطقه ای تاکید داش��ته اند.میانجی گری 
چین در بازسازی روابط ایران و عربستان بر اساس  
سازوکارهای اقتصاد و سیاست جهانی شکل گرفته 
است. به همین دلیل می توان میزان اثربخشی آن بر 
اقتصاد سیاست و امنیت منطقه ای را نسبتا پایدار و 
تعیین کننده دانست. چنین فرآیندی، شکل جدیدی 
از دیپلماس��ی و سیاست خارجی در کنش تعاملی 
ایران با قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای را فراهم 
می سازد. توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
می تواند زمینه اعاده دیپلماسی هسته ای و مذاکرات 
وین را در سال۱۴۰۲ شکل دهد. چنین فرآیندی به 
گونه اجتناب ناپذیری تاثیر خود را بر اقتصاد و سیاست 
منطقه ای ایران به وجود خواهد آورد؛ همان گونه که 
خبر توافق انجام شده شوک خود را به بازار اقتصادی 
ای��ران وارد آورد، چنی��ن فرآیندی در آینده نزدیک 
الگوی کنش منطقه ای ایران و شکل بندی اقتصادی 

آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هم میهن: اقتصاد؛ پایدارکننده روابط
توافق ایران و عربستان چه زمانی پایدار 
خواهد شد؟ نه فقط روابط با عربستان، 
بلکه با سایر کش��ورها نیز باید به دنبال 
روابط پایداری باش��یم. این پایداری متاثر از تامین 
منافع ملی دو طرف است که بخش مهم و پایدار آن 
را روابط اقتصادی تشکیل می دهد. کشورهای دیگر 
نیز به دنبال پایداری روابط خود با سایرین از طریق 
اتحادیه های اقتصادی هس��تند. زیرا این اتحادیه ها 

ب��ه کاهش هزینه ه��ای اقتصادی منج��ر و منافع 
مادی طرفین را تامین و پیوندهای محکمی ایجاد 
می کن��د و یکی از اصلی ترین عوامل تحکیم کننده 
صلح  پایدار در هر منطقه همین تعامالت اقتصادی 
اس��ت. اگر کشورهای خاورمیانه نیز کوشش کنند 
که روابط خود را حول منافع اقتصادی مش��ترک و 
نیز گردشگری تحکیم بخشند و کم  کم وارد مراحل 
پیشرفته تر مثل حضور نیروی کار و گردش سرمایه 
در کشورهای یکدیگر ش��وند، می توان امیدوار بود 
که توافق های سیاسی آنان نه فقط پایدار شود، بلکه 
تعمیق هم خواهد یافت. به طور مش��خص ایران در 
زمینه گردش��گری پزشکی موقعیت بسیار ویژه ای 
دارد. همچنین صادرات محصوالت غذایی با توجه 
ب��ه فرهنگ و ذائقه مردم منطقه در موقعیت عالی 
اس��ت. به عالوه روابط دانشگاهی و فرهنگی ایران با 
منطق��ه و به ویژه جهان عرب که می تواند بس��یار 
گس��ترده و جدی باش��د، فعال در حد صفر اس��ت 
و ای��ن فاجعه بار تلقی می ش��ود. همچنین اجرای 
طرح های اقتصادی و صنعتی که سرنوشت کشورها 
را به یکدیگر گره می زند، بسیار ضروری است، مثل 
خطوط مشترک ریلی و زمینی یا تولید محصوالت 
مکمل یکدیگر. فراموش نکنیم که بیش از هر چیز 
باید نگاه مردم کشورهای منطقه به یکدیگر نزدیک 
و دوستانه شود. گردشگری، ورزش، مبادالت کاال ها 
و نشست  های مش��ترک فرهنگی، از این جمله اند. 
پرهیز از درش��ت گویی های مرسوم که غیردوستانه 
و غیردیپلماتیک است، برای بهبود این روابط الزامی 
است. در هر حال بنیان روابط پایدار میان کشورها بر 
اقتصاد و مبادالت تجاری و فرهنگی و وابستگی متقابل 
منافع آنها به یکدیگر شکل می گیرد. در حال حاضر به 
علت تخریب روابط سیاسی با برخی کشورهای منطقه، 
روابط اقتصادی نی��ز در حداقل ها و حتی صفر قرار 
گرفته است. متاسفانه سیاست خارجی ایران از گذشته 
توجه چندانی به اهمیت روابط اقتصادی و فرهنگی 
در پایداری روابط و منافع مشترک با کشورهای دیگر 
نداشته است. نمونه آن، سفر هیئت های دیپلماتیک 
است که معموال بخش اقتصادی و بازرگانی آن، به ویژه 
با نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن فرهنگی بسیار 
ضعیف و کم رنگ است، درحالی که کشورهای دیگر 
معموال با لشکری از فعاالن اقتصادی و به طور مشخص 
نمایندگان بخش خصوصی به ای��ران می آیند، زیرا 
متوجه هستند که بدون این وجه از روابط، مناسبات 

سیاسی ناپایدار و شکننده خواهد بود. 

جمهوری اسالمی:پناهگاه ناامن
هرتزل ل��وی، رئیس س��تاد 
کل ارتش رژیم صهیونیستی 
گفته است: »هدف از تأسیس اسرائیل این بود که 
پناهگاه امنی برای یهودیان باش��د ولی امروز بعد از 
75 س��ال که از تأسیس اسرائیل می گذرد، تاکنون 
۲8.۲۴6 یهودی در داخل اس��رائیل کشته شده اند 
در حالی که تنها ۱۲8 یهودی در خارج از اسرائیل 
به قتل رسیده اند. یعنی اسرائیل کمترین امنیت را 
برای یهودیان دارد و طرح تأسیس یک پناهگاه امن 
برای یهودیان شکست خورده است«. این جمله را 
»ایمن عوده« عضو عرب کنِس��ت   در جلسه اخیر 
کنِس��ت از قول هرتزل نق��ل کرده و نتیجه گرفته 
است سیاست های رژیم صهیونیستی نتیجه عکس 
داده و اگر در این سیاست ها تجدید نظر نشود، این 
رژیم سرنوشتی غیر از سقوط نخواهد داشت. قبل 
از ایمن عوده، چند نفر از سران رژیم صهیونیستی 
نیز همین هشدار را با اشاره به سیاست های افراطی 
بنیامین نتانیاهو و کابینه بشدت تندروی او دادند 
به طوری که حتی رئیس این رژیم چند روز پیش 
گفت اسرائیل جلوی چشمان ما در حال فروپاشی 
است.ناپایداری رژیم های غاصب و ظالم، یک سنت 
الهی و یک قانون طبیعی اس��ت. عملی شدن این 
س��نت، با اما و اگر مواجه نیست ولی از نظر زمانی 
به عملکرد متولیان رژیم ها بستگی دارد. این جمله 
عرشی منسوب به پیامبر اکرم که فرمودند: »الملک 
یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم« در تمام زمان ها 
و مکان ها تجربه شده و در آینده نیز اجرائی خواهد 
بود. مشابه این جمله از امیرالمؤمنین حضرت علی 
علیه الس��الم نیز نقل شده اس��ت. این سنت الهی، 
استثنابردار نیست و البته به رژیم هائی که با قساوت 
بیشتری به آدم کشی و ارتکاب جنایت مشغول باشند، 
فرصت کمتری می دهد. رژیم اشغالگر صهیونیستی 
که در سال ۱3۲7 هجری شمسی با دسیسه های 
دولت انگلیس و حمایت های آمریکا و ش��وروی آن 
زمان در فلسطین تأسیس شد، این هدف را دنبال 
می کرد که یهودیان کشوری داشته باشند متعلق به 
خودشان تا بتوانند اهداف جهانی قوم یهود مبنی بر 
سلطه بر ملت ها و ثروت های سرزمین های مختلف 
را محقق سازند. آنچه در سخن هرتزل لوی رئیس 
کنونی ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی 
آمده، فقط بخش مقدماتی اهداف تأسیس این رژیم 
اس��ت. صهیونیست ها که به س��رکردگی »تئودور 
هرتس��ل« تفکر تش��کیل دولت یهودی را مطرح 
کردند، به سرزمینی برای استقرار دائمی نیاز داشتند 
تا بتوانند از آنجا اهداف س��لطه گرانه خود بر جهان 
را دنبال کنند و محقق سازند. دولت های استعماری 
آن زمان نیز فلس��طین را برای تأمین این خواسته 
مناسب دانستند تا از یک طرف صهیونیست ها را از 
س��رزمین های خود دور کنند و از طرف دیگر آنها 
را به جان مس��لمانان بیندازند و از دردسرهائی که 
صهیونیست ها برای مس��لمانان به وجود می آورند، 
خود استعمارگران نیز سودی ببرند. آنچه در طول 
75 سال گذشته بر فلسطین که قلب جهان اسالم 
است در اثر وجود این غده سرطانی رفت، واقعاً همین 
دو هدف استعمارگران تأمین شد هرچند یهودیان 
هنوز نتوانس��ته اند به پناهگاه امنی دس��ت یابند و 
طبق آنچه رئیس کل س��تاد نیروهای مسلح رژیم 
صهیونیستی می گوید اسرائیل کمترین امنیت را 
برای آنان دارد. شرایط بسیار دشوار کنونی که سران 
رژیم صهیونیستی را به جان همدیگر انداخته و خود 
آنها درباره فروپاش��ی این رژیم هش��دار می دهند، 
زمینه مناسبی را برای خالص شدن مسلمانان از شر 

صهیونیست ها در منطقه فراهم ساخته است. 

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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»پلی بک« در کنس��رت ها از جمله مس��ائلی در موسیقی است که 
همواره به عنوان یکی از معضالت اجراهای زنده از آن یاد می ش��ود 
و ه��ر بار با موج گرفتن برگزاری کنس��رت ها بح��ث آن بار دیگر بر 
س��ر زبان ها می افتد و موج انتقادها را روانه خوانندگان و نوازندگانی 
می کند که به جای اج��رای زنده روی صحنه و احترام به مخاطب، 
ای��ن راهِ فرار را ترجیح می دهند. در س��الی که رو به پایان اس��ت، 
ش��اید بتوان کنسرت آرون افش��ار را که در آن نوازنده در حالی که 
س��یم های آرشه ویولنش جدا ش��ده بود، همچنان به نواختن ادامه 
داد را ف��ارغ از درس��ت بودن یا غلط ب��ودن ادعاهای فضای مجازی 
برسر پلی بک بودن این ماجرا، یکی از نمونه های آغاز حواشی پلی بک 
بعد از وقفه طوالنی مدت برگزاری کنس��رت ها دانست. پس از این 
کنسرت ، اجراهای دیگری هم به نوبت حاشیه ساز شدند که کنسرت 
»گرشا رضایی« در اهواز یکی از این نمونه های پرحاشیه بود. در این 
کنس��رت یکی از مخاطبان متوجه پلی بک بودن اجرا می ش��ود و با 
صدای بلند از خواننده درخواست می کند که زنده بخواند ولی رضایی 
به جای عذرخواهی، رفتار تماش��اگرش را با توهین پاسخ می دهد. 
همچنی��ن یکی دیگر از ویدیوهای وایرال ش��ده در زمینه پلی بک، 
به س��هراب پاکزاد تعلق دارد که گیتاری را به دست گرفته و بدون 
تغییر آکورد، به حالتی نمایشی ساز را می نوازد. نمونه های متفاوت 
از این پلی بک ها همچنان موجود اس��ت و در سال های گذشته هم 
بوده که گاه صحت این ماجرا ثابت می ش��ود و گاهی هم نمی شود. 
در همین راس��تا ایسنا با نیت بررس��ی اجرای پلی بک خوانندگان 
و نوازن��دگان با س��تاره احمدی � نوازنده س��ه تار � که با هنرمندان 
متع��ددی روی صحنه رفته، گفت وگویی انجام داده که ماحصل آن 
را در ادامه می خوانید. این هنرمند در پاسخ به این سوال چرا زمانی 
که ویدیوهای پلی بک کنسرت ها در فضای مجازی منتشر می شود، 
حواش��ی زیادی ایجاد می کند و کارب��ران فضای مجازی به این امر 
واکنش نشان می دهند؟ گفت: اتفاقا تعداد افراد موثر حوزه موسیقی 
که در اعتراض به این اتفاقات صحبت می کنند، نسبت به کسانی که 
اعتراض نمی کنند کمتر است و از آنجا که تعداد آنهایی که مخالفتی 
ندارند به آنهایی که معترض هستند می چربد، پس متقاضیان حضور 
در این کنسرت ها باال خواهد بود و بلیط هایشان هم به طور کامل به 
فروش می رود. احمدی در توضیح این امر بیان می کند: این جریان 
خیلی ریش��ه دار است و اگر وضعیت اکنون را با یکی � دو دهه قبل 
مقایس��ه کنیم، متوجه خواهیم ش��د که س��طح فرهنگ و هنر در 
کشورمان افت کرده است؛ به دلیل اینکه خوراک فرهنگی و هنری 

اشتباه و ضعیف به خورد مردم داده شده است.

< سطح پایین بودن موزیسین هایی که پلی بک می کنند
ای��ن نوازنده س��ه تار در ادامه ب��ه توضیح دالیل پلی ب��ک پرداخته 
و می گوید: پایین بودن س��طح موس��یقایی این افراد یکی از دالیل 
این امر است؛ بر اس��اس ویدیوهایی که از بعضی خواننده های پاپ 
منتش��ر می شود، متوجه می شویم که سواد موسیقایی ندارند. البته 

آن چی��زی را هم که می خوانند و در قالب تَِرک منتش��ر می کنند، 
به علت تنظیماتی که در اس��تودیو روی صدایشان صورت می گیرد 
قابل ش��نیدن اس��ت؛ وگرنه که این افراد پیش زمینه  الزم را برای 
اجرای موسیقی ندارند. او ادامه می دهد: این افراد زمانی که قطعه ای 
را منتش��ر می کنند، حتی خودش��ان هم گمان می کنند خواننده و 
یا نوازنده هس��تند ولی مادامی که روی صحنه می ایس��تند توانایی 
اجرا ندارند و مجبور می ش��وند از پلی بک استفاده کنند. از او سوال 
می کنیم که چرا نوازندگان هم پلی بک می کنند؟ پاسخ می دهد: به 
دلیل اینکه از نوازندگانی استفاده می کنند که سابقه کاری چندانی 
ندارند و شاید کمتر کسی در حوزه موسیقی حتی اسم آنها را شنیده 
باش��د ولی همین افراد به یک باره سر از صحنه اجرا در می آورند و 

چون کارشان را بلد نیستند مجبور به پلی بک می شوند.

< چرا تهیه کنندگان از افراد توانا استفاده نمی کنند؟
این هنرمند بیان می کند: مس��ئله مهم برای ای��ن افراد بیزینس و 
پول درآوردن اس��ت؛ برای آنها اصال مهم نیس��ت که چه محصولی 
ارائ��ه می کنند و چه اجرای��ی روی صحنه می برند. حتی دیده ام که 
می گویند »برای چه زنده بخوانیم؟ مردم که نمی فهمند!« و به همین 
راحتی به فهم و شعور مردم توهین می کنند. اینکه تنها بلیط فروشی 
و پول درآوردن مهم باش��د، مس��ئله ترسناکی است و می بینیم که 
نظ��ارت و مدیریتی هم صورت نمی گیرد، صدای اعتراضی به گوش 

نمی رسد و عده ای حتی از شرایط راضی هستند.

< پول و پارتی از دالیل ظهور موزیسین های بی سواد
او »س��اده شدن موس��یقی در ایران« را از دیگر دالیلی می داند که 
موجب ش��ده بازار این دس��ت از اجراکننده ها رونق پیدا کند، و در 
همین راس��تا توضیح می دهد: اگر فردی پول و پارتی داشته باشد، 
خیل��ی راحت می تواند خواننده ش��ود گرچه که چی��زی برای ارائه 
ندارد؛ به همین دلیل در زمان برگزاری کنسرت از پلی بک استفاده 
می کنند. از طرفی این خوانندگان خیلی راحت به خودش��ان اجازه 
می دهند که با بی احترامی با مخاطباش��ان برخ��ورد کنند و بدین 
وس��یله این ویژگی منفی خود را کتمان کنند گرچه که این کارها 

تنها اوضاع را بدتر می کند.

< خارج از ایران می دانند که با چه کنسرتی مواجه خواهند بود 
احمدی درباره مقایس��ه اجراهای خارج��ی با ویدیوهایی از پلی بک 
بودن کنس��رت ها که در فض��ای مجازی وایرال می ش��ود، توضیح 
می دهد: درس��ت است، در خارج از ایران هم این پلی بک ها صورت 
می گیرد؛ مثال ش��اید در کنسرت های متال و یا راک موسیقی پلی 
بک بشنوید، ولی خواندن و نواختن ساز در آن سبک از موسیقی به 
واس��طه هیجانی که اجراکنندگان باید با حرکات و صدایشان ایجاد 
کنند، شاید موجب ش��ود با وجود زنده بودن کنسرت، خواننده در 
مواردی تنفس و یا تمرکز الزم را نداشته باشند و مجبور به استفاده 
از پلی بک ش��ود. البته این امر در م��وارد زیادی رخ نمی دهد؛ چون 
به هر حال پلی بک کار درس��تی نیست و در خارج از ایران هستند 
هنرمندانی که با تمام سختی هایی که روی صحنه دارند، کامال زنده 
اج��را می کنند. احمدی تصریح می کند که مخاطبان موس��یقی در 
خارج از ایران پیش از اینکه به کنسرت بروند، می دانند با چه اجرایی 
و با چه کیفیتی رو به رو خواهند بود و براساس آن تصمیم می گیرند 
که به چه کنس��رتی بروند؛ اگر تنها هدفشان تخلیه انرژی باشد، به 
کنسرتی با هیجان باال خواهند رفت و اگر بخواهند موسیقی هنرمند 
مورد عالقه خود را و یا موس��یقی خوب گوش کنند، متفاوت عمل 
خواهند کرد. این هنرمند ادامه می دهد: ولی در ایران مردم نس��خه 
صوت��ی یک قطعه را گوش می دهن��د و در صورتی که با کار ارتباط 
برقرار کنند، برای دیدن اجرای زنده اقدام می کنند ولی نمی دانند که 
قرار است با چه چیزی رو به رو شوند و در صورتی که اجرا پلی باشد، 
سورپرایز خواهند شد. به دلیل اینکه گمان می کرده اند خواننده مورد 
عالقه آنها زنده اجرا می کند. احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا 
پلی بک زدن نوازنده بدتر اس��ت؟ می گوید: نه خواننده و نه نوازنده 
نباید پلی بک داش��ته باش��ند. زمانی که به عنوان یک هنرمند روی 
صحنه می رویم، قرار نیست همان موسیقی را که در استودیو ضبط 
کرده ایم به مخاطب ارائه دهیم؛ بلکه قرار بر نمایش هنرمان است و 
ممکن اس��ت به دلیل طبیعت اجرا در موارد اندک فالش اجرا کنیم 
و یا اشتباهاتی صورت بگیرد که از اقتضاهای کنسرت است. برخی 
گمان می کنند که کنس��رت، بدون این اتفاقات طبیعی جذاب تر و 
درس��ت تر اس��ت، گرچه که مخاطب هزینه کرده موس��یقی زنده 
بشنود و ش��اید همان اتفاقات اجرای زنده برای او جذاب باشد. این 
نوازنده سه تار در بخش دیگری از سخنانش درباره اینکه آیا پلی بک 
تقلب اس��ت یا خیر، پاس��خ می دهد: شاید بتوان چنین اسمی روی 
آن گذاش��ت. اگر مخاطب را نس��بت به آنچه قرار است روی صحنه 
گوش کن��د آگاه نکنیم، پس می ت��وان آن را تقلب نامید. مخاطب 
می تواند موس��یقی ضبط ش��ده ای را که در یک کنسرت 5۰۰ هزار 
تومان قیمت دارد، در خانه با تلفن همراهش به راحتی گوش کند. 
چرا باید بخواهد در این شرایط اقتصادی هزینه کند و کار ضبط شده 

را در یک فضای بزرگ تر گوش کند؟ 

 اظهارات ستاره احمدی درباره دالیل پلی بک کردن خوانندگان و نوازندگان 
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ای��ن روزها در ش��رایطی که تولید و پخش س��ریال هایی با موضوع 
خش��ونت، قتل و خیانت در شبکه نمایش خانگی باال گرفته است، 
»آکتور« می کوش��د با شکستن فضای غالب، شخصیت های مثبت 
محبوبی را به دور از کلیشه های رایج خلق کند. تاکید نیما جاویدی 
در »آکتور« بر نمایش فضای مثبت است؛ ایده ای که خودخواسته در 
کارهایش ش��کل می گیرد و »سرخپوست« هم به رغم گذر داستان 
در زندان، از آن بی نصیب نمانده اس��ت. با این همه جاویدی تاکید 
دارد که مخاطبی که »آکتور« را تماش��ا می کند با توجه به مدیوم 
پخش کننده، متفاوت  از تماشاگر آخرین فیلمش به عنوان کارگردان 
یعنی »سرخپوس��ت« اس��ت. نگاه جزئی نگر جاویدی، در س��ریال 
»آکتور« بار دیگر نمایان است. مجموعه او در حقیقت ادای دینی به 
تئاتر اس��ت که مانند کارهای قبلی اش با ممیزی چندانی به هنگام 
پخش مواجه نش��ده. جاویدی از ۹ سالگی وارد تئاتر شد و در ادامه 
به س��ینما پیوس��ت. تعداد فیلم های او هم اینک اندک است اما با 
همین تعداد کم، جایگاه قابل قبولی را به خود اختصاص داده است. 

»آکتور« نخستین سریال نیما جاویدی در مقام کارگردان است که 
ساخت استاندارد آن در مقیاس جهانی، راهیابی اش به یک جشنواره 
بین المللی )سریز مانیای فرانسه( را موجب شد. دو بازیگر اصلی این 
س��ریال � نوید محمدزاده و احمد مهران فر � در سکانس هایی برای 
باال رفتن سنشان با گریم های سنگین مواجه  شده اند که این مسئله 
در روزهای اخیر به واسطه انتشار عکس هایی، توجه کاربران فضای 

مجازی را به خود معطوف کرده اس��ت. نوید محمدزاده که دومین 
همکاری اش با جاویدی را پشت سر می گذارد، از همان ابتدا انتخاب 
کارگردان بوده است اما همکاری با احمد مهران فر، در پی به نتیجه 
نرسیدن انتخاب دیگری شکل می گیرد.  پس از انتشار هشت قسمت 
از س��ریال »آکتور« در فضای مجازی، اکران خصوصی اپیزود جدید 
این مجموعه صبح روز گذش��ته ۲۲ اسفند ماه � با حضور برخی از 
عوامل تولید و جمعی از اهالی رس��انه در باغ هنر تهران برگزار شد. 
س��ریال »آکتور« به کارگردانی نیما جاویدی و تهیه کنندگی مجید 
مطلبی در سال ۱۴۰۱ و در ژانر درام و اجتماعی ساخته شده است. 
نوید محمدزاده، احمد مهران فر، هستی مهدوی فر، هومن برق نورد، 
سها نیاستی، گالره عباسی، هانیه توسلی، مهراوه شریفی نیا و فریده 
سپاه منصور از جمله هنرمندان این سریال هستند. همچنین داستان 
آن، درب��اره اتفاقاتی اس��ت که پیش روی چن��د بازیگر تئاتر بعد از 
پیشنهادی که به آن ها می شود، قرار می گیرد و زندگی شان را درگیِر 
پیچیدگی هایی می ش��ود. به گزارش ایس��نا، تاکنون هفت اپیزود از 
فصل نخست در پلتفرم فیلیمو منتشر شده و اپیزود هشتم نیز روز 

پنج شنبه ، ۲5 اسفندماه ۱۴۰۱ به انتشار می رسد.

  ۴۰۰ سال پیش، گروه کوچکی از دوستان وفادار »ویلیام شکسپیر« 
چال��ش پیچیده ای را برای گردآوری آثار کامل او در یک مجلد آغاز 
کردند. مشخص نیست که آیا این یک کار از سر عشق و احترام بوده 
یا برای کس��ب درآمد انجام شده است. اما بدون »فولیوی یکم«  که 
در سال ۱6۲3 میالدی،  یعنی هفت سال پس از درگذشت شکسپیر 
منتشر شد،  نیمی از نمایشنامه های او گم می شد. اکنون، موسسات 
و مجموعه داران خصوصی که مالک نسخه های اصلی به جای مانده 
از »فولیوی یکم«  هستند، بازدید از این جلد مجموعه نمایشنامه ها را 
برای عموم مردم در ایرلند و بریتانیا امکان پذیر خواهند کرد. بر اساس 
وب سایتی که به »شکسپیر« اختصاص پیدا کرده است، ۲35 نسخه 
از »فولی��وی یکم«  همچنان وجود دارد. پنج مورد از این نس��خه ها 
توسط »کتابخانه بریتانیا«  نگهداری می شود و فقط 56 مورد از این 
نس��خه ها کامل هستند، چرا که در بیش��تر آن ها برخی از صفحات 
اصلی گم شده است. به این ترتیب »کتابخانه بریتانیا« نمایشگاهی را 
در سال جاری میالدی برپا خواهد کرد. دو کتاب با عناوین »ساخت 

فولیوی یکم شکس��پیر«  و »فولیوی یکم شکسپیر: کتاب ماندگاری 
به قدمت چهار قرن«  که هر دو نوشته »اما اسمیت« ، استاد دانشگاه 
رشته مطالعات شکسپیر در دانشگاه آکسفورد هستند نیز ماه آینده 
منتشر خواهند ش��د. در دوران زندگی  »شکسپیر« نمایشنامه ها به 

این منظور نوشته می ش��دند که در تئاتر مورد استفاده قرار بگیرند 
و به ندرت چاپ می ش��دند،  در نتیجه بس��یاری از نمایشنامه ها گم 
می شدند. اما در سال ۱6۱6 میالدی،  یعنی همان سالی که شکسپیر 
در س��ن 5۲ سالگی درگذش��ت، »بن جانسون«،  دوست و هم حرفه 
او، مجموعه ای از ش��عرها و نمایشنامه های خودش را در قالب فولیو 
منتشر کرد. س��ه همکار »شکس��پیر«  در انجمن نمایشی »مردان 
پادشاه« گردآوری نمایشنامه های »شکس��پیر«  را همان زمان آغاز 
کردند. ۱8 نمایشنامه چاپ شده بود،  اما ۱8 مورد دیگر فقط در قالب 
نسخه های دس��ت نویس یا کتاب های پیش نویس وجود داشت. این 
سه نفر نوشته های ویرایش شده را به یک چاپخانه بردند. در این روند 
اشتباهات زیادی صورت گرفت، اما به دلیل گران بودن قیمت کاغذ 
این اشتباهات اصالح نشدند. حدود 7۰۰ تا 75۰ نسخه از »فولیوی 
یکم«  در سال ۱6۲3 میالدی روانه بازار شد. خریدارانی که برای این 
مجموعه نمایشنامه ها در نظر گرفته شده بودند،  عالقه مندان ثروتمند 
تئاتر بودند. به گزارش ایسنا، نکته آخر اینکه، از بین تمام نسخه هایی 
ک��ه تاکنون باقی مانده، 5۰ مورد از آن ها در بریتانیا و ۱۴۹ مورد از 

آن ها در ایاالت متحده آمریکا نگهداری می شود.  

»آکتور«؛ گریم های سنگین محمدزاده و مهران فر با کمترین سانسور 

نسخه  اصلی نوشته های شکسپیر در دید عموم قرار می گیرد 

کت��اب »فیفیلو« در قالب یک مجموعه ش��امل 5 قصه با تدوین 
سعیده صالحی تولید و با قیمت ۴۰ هزار تومان توسط انتشارات 
قدر والیت منتش��ر ش��ده اس��ت. س��عیده اصالحی در مجموعه 
5 قصه ای »فیفیلو« برای گروه س��ّنی ک��ودکان، از کلید طالیی 
دوستی، رعایت حال دوستان، عذرخواهی در مواقع خطا، پرهیز از 
بد گمانی نسبت به دیگران، گوش کردن به خیرخواهی های پدر و 
مادر، مراقب فریب کاری دشمنان بودن را به صورت شیوا و جذاب 
نوشته است. کار خوب نویسنده توسط نوجوان »علی عطایی« به 
زیبایی تصویرگری شده است. عناوین قصه ها عبارتند از: فیفیلو و 
کلید دوستی، قوری قوری، فندق ها کجاست؟، خاطره ی زمستانی 

و مزرعه ذّرت./میزان

آی��دا رزاق زاده نق��اش و بازیگ��ر تئاتر، س��ینما و تلویزیون که با 
فیلم س��ینمایی س��ال دوم دانشکده من رس��ول صدرعاملی در 
بازیگری دیده ش��د، برنده ی جایزه ی زن پیشرو در تعالی هنر از 
بیس��ت پنجمین کنفرانس بین المللی زنان برتر در دبی ش��د که 
توسط مای ماس��ک، مادر ایالن ماسک مشهور این جایزه به وی 
اهدا ش��د. این کنفرانس هش��تم و نهم مارس در دبی برگزار شد 
و رزاق زاده ب��ا چهار تابلوی نقاش��ی خود در این کنفرانس حضور 
داش��ت. این جایزه از زنان هنرمن��دی قدردانی می کند که تعهد 
خ��ود را برای پرورش فرهنگ اکتش��اف با محوریت گفت وگو در 
مورد هنر، فراتر از حوزه های جغرافیا و روایت های سنتی گسترش 

داده اند./ایرنا

نمایش��گاه گروهی عکس »بوی بهار« با نمایش��گاه گردانی جواد 
علمی نیا مدیر گروه هنری تصویر فصل با موضوع طبیعت بهاری 
و با تکنیک ماکروگرافی، لندیس��کیپ و پرتره با 3۰ اثر در س��ایز 
7۰×5۰ از ۱۹ اسفند در نگارخانه آفتاب فرهنگسرای نهج البالغه 
برپا ش��ده است. همچنین استاد علی اکبر کهربایی میهمان ویژه 
این نمایشگاه است. سولماز اسدی، هستی رضازاده، آزاد ابراهیمی، 
مهس��ا رضایی، زهرا سخایی، حس��ین صادقی، سودابه تیموری، 
نرگس فصیحی، لیال نعمتی، علیرضا جوقی فالح، نازیال حقیقتی، 
میالد طاهری فش��ی، امیرحسین مالزاده، جواد علمی نیا، مهسا 
رضایی، امیر علمی نیا و... هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه 

هستند./ایرنا

 »فیفیلو« منتشر شد »بوی بهار« در »آفتاب«  جایزه برای آیدا رزاق زاده 

 اکنون زنان بیشتر از مردان کتاب منتشر می کنند که برای تجارت 
خوب است. بر اساس نتایج تحقیقات جدید، زنان در دهه ۱۹7۰ در 
۲۰ درصد انتشار کتاب سهیم بودند و امروز این میزان به بیش از نیمی 
از انتشار رسیده است. جوئل والدفوگل، اقتصاددان دانشگاه مینه سوتا، 
چاپ کتاب را بررس��ی کرد تا در مورد میزان مشارکت زنان و مردان 
در تعداد کتاب های منتشر شده در 7۰ سال گذشته، اطالعاتی کسب 

کند. وی دریافت که تا س��ال ۲۰۲۰، برای اولین ب��ار در تاریخ، زنان 
کتاب های بیشتری نسبت به مردان منتشر کردند که منجر به افزایش 
درآم��د این صنعت برای خوانندگان زن و مرد می ش��ود. بر اس��اس 
گزارش انجمن ناش��ران آمریکایی، انتشار کتاب ایاالت متحده ۲۹/3 
میلیارد دالر در سال ۲۰۲۱ درآمد داشته که نسبت به سال گذشته 
۱۲/3 درصد افزایش یافته است. والدفوگل با تجزیه وتحلیل داده ها و 

نتایج کتابخانه ملی کنگره دریافت که س��هم زنان از عناوین منتشر 
شده از حدود ۲۰ درصد در دهه ۱۹7۰ به بیش از 5۰ درصد تا سال 
۲۰۲۰ افزایش یافته است. نویسندگان مرد با نویسندگان زن جایگزین 
ش��دند و کل صنعت رشد کرد و تا سال ۲۰۲۱، کتاب هایی که زنان 
تالیف می کردند، به طور متوسط نس��خه های بیشتری از کتاب های 
نوشته شده توس��ط مردان بود که فروخته می شد. به گزارش ایسنا 
به نقل از ویفروم، نتایج بررسی ها نشان داد که نویسندگان زن، درآمد 

کلی را بین یک دهم تا یک پنجم افزایش دادند.

زنان برنده رقابت انتشار کتاب شدند


