
   محمد صادقی
سند چشم انداز در افق 1404، رسیدن 
به ساالنه 20 میلیون گردشگر خارجی 
را ب�رای توس�عه صنعت توریس�م در 
ایران مد نظر قرار داده اس�ت. با توجه 
به ظرفیت های بومی کش�ورمان یکی 
از راه های محقق شدن این چشم انداز 
توجه به گردش�گری مذهبی اس�ت.
ایران مح��ل تالق��ی و گفت وگوی چند 
هزار س��اله ادیان بزرگ است. ادیانی که 
قانون اساس��ی کش��ورمان نیز بر حقوق 
آنها مهر تأیید گذاشته و فعالیت مذهبی 
ادیان مختلف در کشورمان کامالً به چشم 
می آید. به دلیل س��ابقه طوالنی حضور 
ادیان مختلف در کش��ورمان آثار و ابنیه 
مختلفی ک��ه بعضاً جایگاه مقدس��ی در 
میان مذاهب گوناگون دارد در گس��تره 
جغرافیایی ایران پراکنده شده است. این 
پراکندگی و تنوع اماکن مذهبی، ظرفیت 
خوبی برای رونق گردشگری مذهبی در 

ایران را رقم زده است.
   گردشگری مذهبی، پل ارتباط ادیان

رضا رحیمیان پور عضو هیئت مدیره انجمن 
صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، 
در گفت وگو با »رادی��و گفت وگو«، درباره 
ضرورت تقویت جایگاه گردشگری مذهبی 
می گوید: در حال حاضر گردشگری از نظر 
اشتغالزایی و درآمد و گردش مالی به دومین 
صنعت دنیا تبدیل ش��ده و هر کش��وری 
که به دنبال توسعه اس��ت به گردشگری 
به عنوان یک صنعت مهم توجه می کند. 
وی با بیان اینکه گردش��گری مذهبی در 
تاریخ جزو اولین گردشگری ها بوده و اولین 
سفرها و ساخت هتل ها برای افرادی بود 
که به اماکن مذهبی سفر می کردند، ادامه 
می دهد: در ایران ظرفیت  های بسیار زیادی 
برای گردش��گری مذهبی وجود دارد اما 
متأس��فانه آن طور که باید و ش��اید از این 
ظرفیت استفاده نشده است. رحیمیان پور 
همچنین تأکید می کند: به عنوان نمونه ما 

در ایران مراسم تعزیه و روز عاشورا را داریم 
که می تواند به عنوان یک��ی از جاذبه های 
خوب و خاص ایران به دنیا معرفی ش��ود. 
ای��ن راهنم��ای گردش��گری بین الملل، 
معتقد است: در کشورهای اسالمی که به 
گردشگری اهمیت می دهند مساجد کشور 
خود را به عنوان اولین مکان گردشگری به 
گردش��گران معرفی و پیشنهاد می کنند 
که این کار پل��ی در جه��ت ارتباط میان 
مسلمانان و گردشگران غیرمسلمان نیز 

محسوب شود.
   نمونه موفق گردشگری مذهبی

گردش��گری مذهبی یک��ی از مهم ترین 
شاخه های گردش��گری به شمار می رود. 
سفرهایی که مذهب عامل انجام آن است، 
چه برای انجام فرایض مذهبی و چه برای 
بازدید از اماک��ن تاریخی و مذهبی، باعث 
گردش اقتصادی قابل توجهی خواهد شد.
پایگاه اطالع رسانی حوزه، در گزارشی با 
تأکید بر گسترش گردشگری مذهبی در 
کشورمان، به نمونه های موفق جهانی در 
خصوص توسعه گردشگری مذهبی اشاره 
می کند و می نویس��د: از نمونه سفرهای 
مذهبی می توان به روز جهانی جوان اشاره 
کرد که به ابتکار واتیکان برای قوی تر کردن 
باورهای دینی در بین جوانان کاتولیک به 
صورت جهانی برگزار می شود. این سفر، 
یک��ی از بزرگ ترین آیین ه��ای مذهبی 
برای جوانان دنیاست و به عنوان نمونه در 
سال 2005 که در آلمان برگزار شد، بیش 
از 435 ه��زار زائر از 197 کش��ور در این 
مراسم مذهبی ش��رکت کردند. در اسالم 
نیز، آیین حج به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مراس��م مذهبی جهان س��االنه بیش از 
2 میلیون زائر را در ش��هر مک��ه گردهم 
می آورد. پیش بینی می شود گردشگری 
مذهبی عربستان سعودی در دهه آینده، 
هر ساله از رشدی 20 درصدی بهره ببرد 
و تا سال 2020، تعداد 43/2 میلیون نفر 
از شهرهای مکه و مدینه دیدن کنند که 

این امر، مستلزم 50 هزار اتاق اضافی در 
هتل ها و 74 هزار واحد ُمبله در این مناطق 
خواهد بود. بنا بر بررس��ی های س��ازمان 
جهانی گردشگری، گردشگری حالل به 
صورت نوع خاصی از گردشگری مذهبی، 
منافع کشف نشده بس��یار و شانس های 
تجاری زیادی را به کشورهای مسلمان و به 
ویژه آسیای میانه ارائه می کند. گردشگری 
حالل، نوعی از گردشگری مذهبی است 
که تم��ام فعالیت ه��ای آن از نظر قوانین 
اسالمی مجاز شمرده می شود. در این باره، 
واتیکان در سال 2007 خطوط هواپیمایی 
مخصوص به زائران خود را راه اندازی کرد 
که می تواند الگویی ب��رای خطوط حالل 
باشد. این خطوط می توانند فاکتورهایی 
مانند ارائه غذای ح��الل، در نظر گرفتن 
وقت نماز و... را دربرگیرند تا سفر را برای 
مسلمانان به ویژه هنگامی که برای زیارت و 
یا سایر مسائل مذهبی مسافرت می کنند، 

راحت تر و لذت بخش تر کند.
   ظرفیت های ایران برای گردشگری 

مذهبی 
مهم ترین مقصد گردشگری مذهبی در 
ایران، مشهد مقدس اس��ت. شهری که 
س��االنه نزدیک به 20 میلیون گردشگر 
داخل��ی و خارجی ب��رای زی��ارت حرم 
امام رضا)ع( به آن س��فر می کنند. عالوه 
بر ایران، شیعیان در سراسر جهان ارادت 
خاصی به ثامن الحج��ج دارند، تنها اگر از 
جمعیت 300میلیون نفری شیعیان یک 
درصد را بتوانیم به ایران جذب کنیم، رقم 
3 میلیون گردشگر خارجِی مذهبی برای 

اقتصاد ما تعیین کننده است.
این جدا از همجواری ایران با س��ه کشور 
ارمنس��تان، آذربایجان و گرجستان در 
محدوده آذربایجان شرقی و جلفاست که 
با وجود کلیساهای متعدد می تواند میزبان 

مسیحیان و ارامنه بسیاری باشد.
دبیر ستاد بقاع متبرکه و بناهای مذهبی 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردش��گری درباره تعداد اماکن مقدس 
کشورمان می گوید: »در کل کشور، 5 هزار 
و 800 بقعه متبرکه به عنوان آرامگاه های 
امامزادگان ثبت ش��ده اس��ت که از این 
تعداد، یک هزار و 200 بقعه به دلیل حائز 
شرایط معماری، فرهنگی و تاریخی بودن 
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.« 
حجت االس��الم صابری افزود: »آرامگاه 
یک امام معصوم)ع( در مشهد و دو فرزند 
بدون واس��طه معصوم)ع( یعنی حضرت 
معصومه)س( و موسی مبرقع، فرزند امام 
جواد)ع( در ایران موقعیت ممتازی برای 

کشورمان به وجود آورده است.«
یکی دیگر از مقاصد اصلی گردش��گری 
مذهب��ی در کش��ورمان ح��رم حضرت 
عبدالعظی��م حس��نی در تهران اس��ت 
که س��االنه بیش از 8 میلی��ون زائر دارد. 
ای��ن حجم ب��اال از گردش��گر هن��وز در 
برنامه ریزی های مدیران میراث فرهنگی 
کشور جایگاهی نداش��ته اند و تا به حال 
برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت 

بزرگ در نظر گرفته نشده است.
   گردشگری مذهبی، درآمد پایدار

به دالیل مذهبی، بسیاری از انواع توریسم 
در کشورمان قابلیت گسترش نداشته و 
فرهنگ جامعه ایران با چندین زیر شاخه 
توریسم در تعارض اس��ت ولی در مقابل 
ظرفیت ه��ای خوبی مانند گردش��گری 
مذهبی می تواند راه حل مناس��بی برای 
گس��ترش درآمدهای ناش��ی از صنعت 

توریسم در ایران باشد.
سیدصادق طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون 
فرهنگی مجل��س، در گفت وگو با »خانه 
ملت«، درباره  گسترش  درآمدهای ناشی 
از گردش��گری، می گوید: ایران در زمینه 
گردش��گری هیجان زده عم��ل می کند، 
در واقع مس��ئوالن بیش از آنکه به دنبال 
درآمدزایی از طریق گردشگری در داخل 
کشور باشند درباره آن صحبت می کنند 
در حالی ک��ه تنها از طریق گردش��گری 
مذهبی با توجه به تع��داد قابل مالحظه 
ورود گردشگر به داخل کشور می توان به 

درآمدهای پایدار مناسبی رسید.
طباطبایی نژاد  با تأکی��د بر اینکه حضور 
گردشگر در ایران به خودی خود نمی تواند 
درآمدزا باشد بلکه ایجاد زیرساخت ها  این 
فرصت را اقتصادی می کند، می گوید: در 
واقع تا زمانی که زیرساخت های خدماتی 
سودده ایجاد نشوند حضور آنها در ایران 

چندان سودبخش نخواهد بود.
وی با اعتقاد به اینکه وضعیت گردشگری 
در ایران نس��بت به گذشته بهتر است اما 
هنوز تا رسیدن به بهره برداری اقتصادی به 
میزان ظرفیت های موجود فاصله عمیقی 
داریم، اضافه می کند: گردش��گری که به 
یک شهر مذهبی پا می گذارد نمی تواند 
تمام روز خ��ود را در زیارت��گاه بگذراند 
بنابراین برای افزای��ش ماندگاری او باید 
مکان های س��رگرم کننده و تفریحی نیز 
ایجاد شود. گردشگری مذهبی می تواند 
بخش قابل توجهی از افق ورود 20 میلیون 
توریسم به ایران را در افق 1404 برآورده 
کند. افقی که برای دستیابی زمانی به آن 
هفت سال زمان باقی مانده و می توان در 
این مدت روی توس��عه زیرساخت های 
گردشگری در ش��هر های مذهبی ایران 
و س��رمایه گذاری روی افزایش طرفیت 
گردشگری در اماکن مذهبی مورد احترام 

دیگر ادیان اقدام مؤثری انجام داد.

|6| روزنامه جوان |  شماره 5401  1439 ش��وال   10  |  1397 تی��ر   3  یک ش��نبه 

 توریسم مذهبی برای کشور
درآمد پایدار به همراه دارد

رسیدن به افق 20 میلیون گردشگر در گرو استفاده از ظرفیت های بومی گردشگری
درباره این که »منبر تئاتر« چگونه 
طرحی است و تا چه اندزه می تواند 
در نوع خود تأثیرگذار باشد بگویید.

 منبر تئاتر یک شیوه اجرایی و آموزشی را به 
همراه دارد و هدف بس��یار جدی در راستای 
گس��ترش مس��اجد را در دنبال خ��ود دارد. 
تئاتری که مردمی باشد و با ارگان یا سازمان 
به خصوص ارتباطی نداش��ته باش��د، سالیان 
متمادی مسجد محل و مأمن کارهای مردمی 
اس��ت. من یک مثال روش��نی را برای ش��ما 
می آورم. در مراسمی یک روحانی خوش بیان 
مباحث اخالقی و عرفانی را با زبان شیوا و گویا 
برای مس��تمعین بیان می کند اما در نهایت 
کسانی که از آن مراسم خارج می شوند نکات 
آن را به فراموشی می سپارند، به همین خاطر 
هدف منبر تئاتر گس��ترش اخ��الق و ترویج 
مفاهیم ارزش��مند اس��ت. در همین موضوع 
منبر تئاتر کتاب هایی وجود دارد مانند مبانی 
تئاتر مس��جدی که این موارد مستلزم منابع 
مختلفی اس��ت و خود بن��ده نزدیک به 500 
اجرای تئاتر در مس��اجد و یادواره ش��هدای 
مختلف را در کارنامه خود دارم، در حال حاضر 
در بعضی مساجد بسیجی هایی وجود دارند که 
در زمینه تئاتر تجربه ای را به دنبال نداشتند 
که ما در گروه رس��انه ای نقاره خانه به دنبال 
پرورش این عزیزان در حوزه تئاتر و گروه های 
نمایشی هستیم که در ابتدا در تهران هر گروه 
نمایشی در یک منطقه مشخص شده تا بتواند 
کارهای مختلفی را در مساجد اجرا کند ضمن 
این که خود حقیر در حال آماده سازی کتابی 
تحت عنوان »مبانی منبر تئاتر« هس��تم که 
انش��اءاهلل در ماه های آتی روانه بازار می شود 
که این کتاب به این دوستان می تواند کمک 
شایانی کند. منبر تئاتر آنچنان دغدغه اجرایی 
ندارد اما در تالش اس��ت که بتواند گروه های 
نمایشی سالم در س��طح مناطق در مساجد 
مختلف داش��ته باش��د. این ط��رح می تواند 
پاسخگوی نیازهای مختلف دوستانی که در 
مس��اجد فعالیت می کنند باشد. امیدوارم در 
اجرای طرح »منبر تئاتر« سازمانی همچون 
»مرکز امور مساجد« به ریاست حجت االسالم 
»علی اکبری« ما را حمایت کن��د و ما هم در 
آینده جلسه ای در این باره با ایشان خواهیم 
داش��ت چون یکی از مطالبه های مقام معظم 
رهبری هم ایجاد یک فضای نو و متفاوت در 

مساجد برای جوانان است. یکی از ابزاری که 
این قشر از جامعه را می تواند به خوبی جذب و 

ساماندهی کند همین مقوله تئاتر است.
اما شاید بتوان گفت مرکز هنرهای 
نمایشی هم بتواند در این امر کمک 

فراوانی کند. نظرتان چیست؟
بله ب��ه نکته خوبی اش��اره داش��تید. در حال 
حاضر در س��اختار اداره کل مرک��ز هنرهای 
نمایشی تغییر و تحوالتی رخ داده است و آقای 
کرمی« به مدیریت ای��ن مجموعه  »ش��هرام 
آمدند که ایشان هم از نویسندگان و کارگردانان 
برجسته حوزه تئاتر به شمار می آیند و گمانم بر 
این است که ایشان هم می توانند به این طرح 
کمک کنن��د. تفاوت یک نمای��ش معمولی با 
منبر تئاتر در مفاهیمی اس��ت که به مخاطب 
القا می کند. قرار است در یک نمایش 30دقیقه 
مفاهیم اخالقی را به تماشاگر ارائه شود، مانند 
بین نماز مغرب و عش��ا یا در ای��ام محرم هم 
با هیئت رزمن��دگان صحبت کردی��م که در 
هیئات مذهبی هم در این ای��ام منبر تئاتر را 

اجرا کنیم.
این طرح اهداف زیرساختاری هم به 

دنبال خود داشته است؟ 
بل��ه، ما ب��ه مخاطب خ��ود نمایش��نامه ارائه 
نمی دهیم کما این که نمایشنامه های مختلفی 
در این زمینه چاپ ش��ده و ضرورت ما در این 
است که فضای »منبر تئاتر« در مساجد حفظ 
شود و هدف آن هم مساجد است کما این که 
در دانشگاه و مدارس مختلفی هم اجرا شده و 
در زیرمجموعه این طرح تئاتر عروس��کی هم 
اجرا شده است که در پایگاه ها بتوانیم تیم های 
اجرایی را ایجاد کنیم که نمایش های عروسکی 
را اجرا کنند که این عزیزان با آداب و رسوم آن 

شهر این فضا را تبدیل به اجرا کنند.
ش�ما ب�ا هنرمن�دان مختلف�ی از 
جمل�ه ارژن�گ امیرفضل�ی، امید 
زندگانی،آتش تقی پور و... همکاری 
داش�تید. آیا می توان گفت که این 
عزی�زان در ای�ن طرح ه�م حضور 

داشته باشند؟
قطعاً هنرمندانی همچون امید زندگانی، آتش 
تقی پور، مهری آل آقا و... در طرح »منبر تئاتر« 
می توانند کمک  های زیادی در بحث نمایشی و 
اجرایی داشته باشند که امید است که از وجود 

این عزیزان هم استفاده کنیم.

آیین نام�ه جدی�د برگ�زاری جش�نواره 
بین المللی موس�یقی فجر با تعیین اهداف 
و مأموریت ه�ای اصلی آن پ�س از امضای 
وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�المی ابالغ شد.

به گ��زارش دفتر موس��یقی، در این آیین نامه 
که با نظر کارشناس��ان و هنرمندان موسیقی 
و کارشناس��ان حقوق��ی تدوین ش��ده، برای 
جشنواره موسیقی فجر چهار هدف و مأموریت 

اصلی تعریف شده است.
براساس این آیین نامه، شناسایی، ظرفیت سازی 
و حمایت از فعالیت های خالقانه و استعدادهای 
موسیقایی کشور، ارتقای سطح دانش و آگاهی 
موسیقایی جامعه، ایجاد بستری مناسب برای 
بروز رخدادهای ویژه موسیقی در سطح ایران 
و جهان و تبادل فرهنگی- هنری در س��طح 
بین الملل��ی مأموریت های اصلی جش��نواره 

موسیقی فجر تعیین شده است.
این گزارش می افزاید: شورای پیشنهاد دبیر که 
بر اساس آیین نامه برگزاری جشنواره موسیقی 
فجر یکی از ارکان جش��نواره است، در هفته 

جاری تشکیل می شود.
سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی پیش��تر گفته بود: 
زمانی که به معاونت هنری آمدم با آیین نامه ای 
به نام جش��نواره بین المللی موس��یقی فجر 
مواجه شدم که این اساسنامه از لحاظ حقوقی 
مشکالتی داشت و حاشیه هایی که من بر آن 
نوشتم از متن اساس��نامه بیشتر شد بنابراین 
تدوین کنندگان آیین نامه را به دفترم دعوت 
کردم و نکاتی را که به ذهنم رسیده بود با آنها 

در میان گذاش��تم که آنها نیز پس از بررسی 
موضوع با من هم نظر شدند.

به گفته حس��ینی در ایام برگزاری جشنواره 
موسیقی فجر در س��ال 96 درباره بخش های 
مختلف این آیین نامه فکر شد و بعد از جشنواره 
نیز طالبی مدی��رکل وقت دفتر موس��یقی از 
اهالی موس��یقی خواس��ت اگر در این زمینه 
نظری دارند و عالقه مند هستند که مشارکت 
کنند نظراتش��ان را ارائه دهند که پس از آن 
10جلسه س��ه س��اعته با حضور هنرمندان و 
افرادی که مش��رف و مطلع به اصول و قواعد 
آیین نامه نویسی هستند، برگزار شد و در نهایت 
آیین نامه جدید جشنواره موسیقی فجر تدوین 
و به وزیر ارشاد ارسال شد تا نظر نهایی را داشته 
باش��ند. علی ترابی مدیرکل دفتر موس��یقی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز درباره 
دلیل انتخاب نشدن دبیر دوره آتی جشنواره 
موس��یقی تا به حال، گفته بود: ی��ک انتظار و 
یک توقع عمومی در سطح جامعه موسیقی به 
وجود آمد که چرا جشنواره موسیقی فجر پس 
از این همه دوره های متوال��ی هنوز آیین نامه 

مدون و درستی ندارد.

با بردن تئاتر به مساجد به دنبال اخالق گرایی هستیم
گفت وگوی »جوان« با  کارگردان نمایش »منبر تئاتر«

 مأموریت های اصلی جشنواره موسیقی فجر
 تعیین و اعالم شد

88498436سرویس فرهنگي

   محمدعلی میرزایی
گروه هنری رسانه ای نقاره خانه به عنوان اولین طراح و مجری »منبر تئاتر« با همراهی تیم متخصص و 
جوان و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری اقدام به تولید تئاتر با موضوعات مختلف آن هم با 
استفاده از فنون نوین هنرهای نمایشی و تجهیزات نورپردازی و صدابرداری آماده در مساجد، هیئات، 
مدارس، دانشگاه و ارگان های مختلف می کنند، به همین خاطر با »میالد جباری موالنا« نویسنده 
و کارگردان عرصه تئاتر و طراح »منبر تئاتر« گفت وگویی انج�ام داده ایم که از نظرتان می گذرد.

 بازگشت »منبع موثق«
 به تلویزیون با تغییرات جدید

س�ري س�وم برنام�ه طن�ز ش�بانه »منب�ع 
موثق« با اج�رای رضا رفیع به ش�بکه 4 آمد.

میثم تربتی تهیه کننده »منبع موثق« درباره فصل 
سوم این برنامه می گوید: »منبع موثق« که سري 
اول و دوم آن با رویکرد تحلیلي، اطالع رساني و با 
اس��تفاده از زبان طنز در سال گذشته از شبکه 4 
سیما به صورت زنده پخش شد، در سري سوم نیز 
با همان رویکرد و سیاست هاي گذشته پخش آن 
از سر گرفته خواهد شد. وی افزود: سری جدید 
تغییرات اندکي در ظاهر و گرافیک برنامه انجام 
گرفته است و برنامه همچنان به صورت مونولوگ 
و تک مجري اجرا خواهد شد، با این تفاوت که در 
سري جدید قرار است ارتباط دوسویه با مخاطب 
بیشتر لحاظ شود و ضمن استفاده از منابع خبري، 
رس��انه ها و فضاي مجازي از اخبار و رویدادهاي 
ارس��الي مخاطبان نیز اس��تفاده ش��ود. »منبع 
موثق« برنامه ای شبانگاهی و با رویکرد تحلیلی از 
دریچه نگاه طنز است که هر شب به جز پنج شنبه 
و جمعه حدود س��اعت 22:40 به صورت زنده از 

شبکه 4 سیما پخش می شود.

 »گرگم و گله می برم«
 انیمیشن شد

»گرگ�م و گل�ه می ب�رم« عن�وان تازه تری�ن 
پویانمایی تولیدشده در امور سینمایی کانون 
پرورش فک�ری ک�ودکان و نوجوانان اس�ت.

فیلمنامه و کارگردانی اثر پویانمایی »گرگم و گله 
می برم« را امیرهوش��نگ معین بر عهده داشته 
است. کودکان، داستان آشنای گرگ و بزغاله ها 
را در مدرسه به ش��کل نمایِش عروسکی به اجرا 
درمی آورند. بِز مادر در فراغ بزغاله هایش و گرِگ 
خشمگین در تنهایی اش، با هم رودررو می شوند و 

مثل همیشه گرگ شکست می خورد، اما...
پویانمایی »گرگ��م و گله می ب��رم« برگرفته از 
داستانی با همین  نام نوش��ته افسانه  شعبان نژاد 
اس��ت که با تکنیک انیمیشن دیجیتال به مدت 
هش��ت دقیقه ب��دون کالم در س��ال 1396 در 
امور سینمایی کانون تولید ش��ده است. در این 
اثر هنری حس��ین قورچیان طراح صدا، محمد 
جعفری آهنگس��از، ابراهیم سعیدی سلو، متین 
احمدی ضبط استودیو و حس��ین  بهشتی کار 
میکس و مس��ترینگ را بر عهده داشته اند. این 
فیلم، به همراه س��ه اثر جدی��د پویانمایی دیگر 
کانون با عنوان های »زری زری کاکل زری« اثر 
مهین جواهریان، »کاش یک برادر داش��تم« به 
کارگردانی ناهید شمس دوس��ت و »ماهیگیر و 
بهار« ساخته سیدحس��ن سلطانی اولین حضور 
بین المللی خود را در بازار فیلم که در حاش��یه 
سی وششمین جش��نواره جهانی فیلم فجر برپا 

شده بود، تجربه کردند.

فیلمبرداری »زندانی ها«ي 
ده نمکی آغاز  شد

فیل�م س�ینمایی »زندانی ها« ب�ه کارگردانی 
و تهیه کنندگی مس�عود ده نمک�ی در زندان 
قص�ر ته�ران کلی�د  خ�ورد و کار خ�ود را با 
حض�ور بازیگران�ی چ�ون هدایت هاش�می، 
بهن�ام تش�کر، هوم�ن برق ن�ورد، به�اره 
افش�اری، بهنوش بختیاری، اصغ�ر نقی زاده، 
رس�ول نجفی�ان و امی�ر ن�وری آغ�از  ک�رد.

این فیلم سینمایی به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مسعود ده نمکی و با حضور مجری طرح: علیرضا 
نجف زاده، مدیر تولید: امیر ابراهیمی، برنامه ریز 
و دس��تیار اول کارگردان: امی��د جزینی، مدیر 
فیلمبرداری: فرشاد گل س��فیدی، طراح صحنه 
و لباس: بهزاد جعفری، طراح گریم: شهرام خلج، 
صدابردار: فرشید احمدی، مدیر تدارکات: جواد 
قاسمی، تدوین: خش��ایار موحدیان، جلوه های 
ویژه  میدانی: ایم��ان کرمی��ان، جلوه های ویژه 
بصری: س��عید خلیلی و عکاس: حسن شجاعی 

ساخته می شود.

   حسن روانشید*
جهان امروز بر دهم ثانیه ها مس��تحکم و 
پایدار اس��ت، از این نظر نیازمند داشتن 
ار زشیابی دقیق در همه عملکردهایی است 
که به دست بشر انجام می شود. آنچه را که 
سیستم های الکترونیکی پیشرفته به ثمر 
می رسانند طبق برنامه ای دقیق، بی نقص 
و عیب است اما فاقد روح و انگیزه و اندیشه 
انس��انی اس��ت تا بتواند تأثیرگذار باشد. 
رسانه ها برای ادامه حیات خود در حیطه 
آمال بشری چاره ای ندارند جز اینکه همه 
تالش های خود را بر اساس تأمین نیازهای 
عاطفی اس��توار کنند، از این سو محتاج 
قلم، اندیشه، تفکر و همچنین هنر کسانی 
هستند که بتوانند در این دوران پرهیاهو 
با الهام از سجایای اسالمی و اندیشه های 
فرهنگ ن��اب، آالم درون��ی مخاطبان را 
آرامش بخشند. س��رلوحه این رسانه ها 
را می توان صداوسیما نام نهاد که با ارائه 
سریال ها و نمایشنامه های متنوع به طور 
مس��تقیم با افکار عمومی جامعه ارتباط 
دارد بنابراین ناچار اس��ت همه جوانب را 
در نظر داشته باشد تا ضمن اینکه اجازه 
ورود اجانب را با فرهنگ کج اندیشی به این 
حیطه  نمی دهد، نویسندگان آثار ارزشی 
را نیز ارج نهاده و در صدر نشاند تا عالوه بر 
ادای دین، تشویقی باشد برای دیگر راهیان 
این مس��یر که قلم های خود را بر اساس 
واقعیات فرهنگ ایران اس��المی استوار 
کنند. برای رسیدن به این منظور می طلبد 
تا مسئوالن ارشد رسانه ملی نهادی را در 

درون ایجاد و از فرهیختگان متعهد دعوت 
کنند تا س��اخته ها را قب��ل از رفتن روی 
آنتن با دید کارشناس��انه و بررسی ابعاد 
عاطفی و اثرگذار آنه��ا واکاوی کنند. این 
نظارت دقیق و از دید جامعه می تواند اثرات 
بسیار ارزشمند و تأثیرگذاری بر مخاطبان 
رسانه ملی داشته باشد و عالقه مندان را 
جذب کند تا در رفراندوم های انتخاباتی اثر 
شرکت کنند و این گونه بتوانند مسئوالن را 
در برنامه ریزی های آتی خود برای ارتقاي 
فرهنگ جامعه راهنما باشند. از سوی دیگر 
به تش��ویق و ترغیب نیروهایی بپردازند 
که توانس��ته اند عصاره اندیشه های ناب 
را در قالب داس��تان و س��ناریو یا نمایش 

عرضه کنند. 
»داس��تان ش��ب« یکی از قدیمی ترین 
نوستالژی های رادیو ایران است که هنوز 
و پس از نیم قرن تازگی خود را از دس��ت 
نداده، اگرچه به جز سرگرم کردن و ابراز 

وقایع و اتفاقات ع��ادی در زندگی مردم 
پیام دیگری نداش��ته و به علت محدود 
بودن زمان قادر به تشریح و بسط داستان 
نیست تا نتیجه آن نهادینه شود اما رمضان 
امس��ال این تابوی تاریخی را شکست و 
با ارائه قصه ای در 20 ش��ب از ماه صیام 
رس��الت خود را به خوبی رقم زد. »گذر از 
اندوه« نام بامسمای این داستان بلند بود 
که در قالب یک نمایش��نامه به قلم زهرا 
دلیری روی آنتن رفت��ه و برای اولین بار 
آمار شنوندگان رادیو ایران را در این ماه که 
به جز دعا و ادعیه مستمع دیگر برنامه ها 
نبودند به شدت باال برد. پیرامون عمق این 
داستان تنها می توان گفت که نویسنده 
آن باید صاحب و مالک روحی بلند باشد 
که توانسته اینگونه قصه را پرورش دهد و 
از همه تکیه گاه های کالمی بجا در ادبیات 
فارسی استفاده کند. بهره برداری مدبرانه 
از اس��تعاره های ناب که به محتوا روح و 

جان بخشیده و شنونده را مجذوب عمق 
سرگذشت می کند. اما سؤال اینجاست 
که ای��ن نویس��نده در ط��ول خدمت یا 
حداقل برای نگارش این سرگذشت که به 
نمایشنامه رادیویی تبدیل  شده و بیشترین 
آمار مخاطبان را به خود اختصاص داده 
تاکنون به کدام یک از جشنواره های برج 
میالد و سالن اجالس دعوت شده تا از قلم 
ارزنده اش تقدیر و از روح بلندش تجلیل 
شود؟ این قصه دنباله دار 20  قسمتی که 
در شب های پرفیض ماه مبارک رمضان 
قلب دردمند اکثر شنوندگان روزه دار را 
التیام بخشید توسط کدام یک از مسئوالن 
صداوسیما ش��نیده  ش��ده تا بدانند چه 
نویسندگان متعهد و باانگیزه ای در دامان 
این رسانه رش��د کرده و مشغول تالش 
هس��تند در حالی  که کمتر کسی آنها را 
می شناسد و قدرشناس زحمات آنهاست. 
»گذر از اندوه« که می تواند به فیلمی بلند 
و ارزنده تبدیل ش��ود تا به جای بعضی از 
س��ناریوهای تکراری و ژانرهای غربگرا 
تحویل فستیوال های جهانی شده تا مردم 
دنیا بهتر بدانن��د روح پرفتوح این ملت 
بر کدام یک از قلل رفیع معرفت اس��توار 
است رس��الت خود را به مفهوم واقعی به 
مخاطب رساند. به عنوان یک دیرینه نویس 
افتخار می کنم که نوک قلم این نویسنده را 
بوسیده و لیقه مرکب آن را توتیای چشم 
می کنم و خود را شاگرد کوچکی در این 

مکتب ناب ادبی می دانم.
*روزنامه نگار پیشکسوت

وقتی منزلت یک نگارنده و ارزش یک نگارش به حساب نمی آید!


