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تئاتر

یک رفتارشناس با اشاره به نزدیک شدن به تبلیغات انتخاباتی:

کاندیداها سلبریتیای انتخاب نکنند که بعد شرمنده شوند

فاطمه دهقان نیری

رفتارشــناس و رئیــس انجمن
مــددکاران اجتماعــی ایــران بــا
اشــاره به اینکه با نزدیک شــدن به
انتخابات ،ممکن است دایره سخنان
غیرکارشناســی برخی سلبریتیها
گستردهتر شــود ،تأکید کرد :در این
فضا کاندیداها باید مراقب باشــند و از
بینسلبریتیهاطرفدارانیبرایتبلیغ
خود انتخاب کنند که بعد از انتخابات
شرمنده طرفداران خود نشوند.
به گــزارش خبرنگار ایرنــا ،این
روزها ،بازار اظهارنظر شــخصی و غیر
کارشناســی در مورد برخی مسایل
داغ به پاشنه آشــیل مرجعیت افراد
مشهور اعم از هنرمند ،ورزشکار و غیره
تبدیل شده اســت؛ موضوعی که در
صورت مدیریت نشدن ،زخم مزمنی
بر پیکر جامعه ایجاد میکند که با هزار
عذرخواهی و ابراز پشیمانی هم درمان
نمیشود.
هر از گاهــی در یــک دورهمی،
میزگرد یا برنامه تلویزیونی ســخنی

از شهرت یافتن فالن هنر یا ورزش یا
سیاست گفته و شنیده می شود که نه
تنها هیچ بار علمی ندارد بلکه در حد و
اندازه تخصص آن شخص هم نیست.
حرفی گفته می شود و آن برنامه به
پایان می رسد ،غافل از اینکه در دنیای
پیشرفته فناوریهای ارتباطی امروز
ردپایی باقی می گذارد که با هیچ لکه
بر و موادی پاک نمی شود ،ضمن اینکه
تیری بر قلب اهالی مخاطبان ســخن
می نشاند که خراش و زخم آن با هزار
عذرخواهی و ابراز پشــیمانی درمان
نمی شود.
از جمله این ســخنان می توان به
سخن هنرمند پیشکسوتی اشاره کرد
که در برنامه ای بــه وزنه برداری زنان
خرده گرفت و گفــت :وزنه زدن زنان
باعث افتادگی رحم و از دســت دادن
قدرت باروری آنها میشود!
اینکه این سخن تا چه اندازه صحیح
و از پشــتوانه عملی برخوردار اســت
بماند برای کارشناســان حوزه زنان و
زایمان ،اما همین کــه بالفاصله پس
از قهرمانی الناز باجالنــی ،عضو تیم

ملی وزنهبرداری بانوان در مســابقات
قهرمانی آســیا مطرحشــد ،تعجب
همگان را به دنبال داشــت؛ آن هم از
شــخصی که خود دســتی بر ورزش
باستانی دارد! اینکه چرا سلبریتیها و
افراد مشــهور که به نوعی مرجع سایر
افراد جامعه محســوب می شــوند و
به همیــن دلیل بیــش از همه مورد
حساســیت هســتند ،در کشاکش
حــوادث و اتفاقات ناگهان ســخنی
پرحاشــیه عنوان میکنند پرسشی
است که خبرنگار حوزه زنان و خانواده
ایرنادرگفتوگوبارفتارشناسورئیس
انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران
جویای پاسخ آن شد.
سید حسن موسوی چلک با بیان
اینکه در همه جوامع ،یک عده افراد به
دلیل فعالیت اجتماعی بیش از دیگران
دیده میشــوند و مورد توجــه افکار
عمومی هستند ،گفت :به دلیل داشتن
این ویژگی ،اخبار و سخنان این افراد
بیشــتر مورد پیگیری قر ار می گیرد
اما نباید فراموش کرد که چگونه دیده
شدن حایز اهمیت است.

رفتارشناسورئیسانجمن
مددکاران اجتماعی ایران
با اشاره به نزدیک شدن
به انتخابات،به کاندیداها
توصیهکردمراقبباشند
وازبینسلبریتیها
طرفدارانیبرایتبلیغ
خودانتخابکنندکه
بعدازانتخاباتشرمنده
طرفداران خود نشوند
وی ادامه داد :به این معنا که وقتی
در حیطه ای که تخصص دارند اظهار
نظر می کنند برای جامعه ای که حرف
آنان را می شنوند ،مرجع محسوب می
شوند اما مشکل کار آنجا رخ می نماید
که برخی فکر می کنند چون سلبریتی
شدند همه چیزدان هستند؛ موضوعی
که قابل نقد و بررسی است.
به گفته رییس انجمن مددکاران
اجتماعی ایران ،همــگان باید مراقب

باشند در حیطه ای که تخصص ندارند
ســخن نگویند چه برســد به افرادی
که بیشتر دیده و شنیده می شوند به
عنوان مثال ســخن یک هنرمند در
مورد وزنه برداری زنان ،این پرسش را
برای همگان ایجاد می کند که این فرد
آیا تخصصی در حیطــه زنان و زایمان
دارد یا تا چه حد دربــاره این موضوع
اطالعات دارد که به خود جسارت بیان
آن را می دهد.
نگاهرقابتیبرایبیشتردیده
شدن گاه کار دست افراد می دهد
موسوی چلک با تاکید بر اینکه گاه
بیشتر دیده شدن باعث می شود افراد
مشهور تالش کنند از وقایع روز عقب
نمانند و بدون مطالعه اظهار نظر کنند
که شــاهدیم با یک هشتگ ،توییت،
پیام اینســتاگرامی یا غیره نسبت به
امور واکنشی نشان می دهند که دیده
شوند.ایننگاهرقابتیبرایبیشتردیده
شدن گاه کار دست این افراد می دهد
و از آن طرف بام می افتند و مدتها زمان
الزم اســت تا حرف زده شده از اذهان
پاک شود.
وی افــزود :ایــن حرفهــای
غیرتخصصی به خودی خود شــان و
جایگاه بیان کننده را تقلیل می دهد
و پایههای مرجعیت او را سســت می
کندتاآنجاکهتردیدیدراعتمادبهفرد
سلبریتی ایجاد می شود به ویژه اگر این
رفتارها تکرار هم شود.
مواظبباشیمبابیاندیدگاه
شخصی،پادرکفشدیگرینکنیم
این آسیب شناس اجتماعی ،یکی
دیگر از دالیل اینگونه اظهار نظرها از
سوی افراد مشــهور را اصلح و برحق
دانستن خود عنوان و تصریح کرد :گاه
کار بجایی می رسد که این افراد بر نظر
شخصی خود تاکید دارند در حالیکه
باید مراعات ویژه داشته باشند و راجع
به موضوعاتی که اشــراف اطالعاتی
دارند سخن بگویند.
موســوی چلک با تاکید بر اینکه
تمامی افراد به ویژه سلبریتیها باید
سخنان خود را مدیریت کنند ،افزود:

موسویچلکباتاکیدبر
اینکه تمامی افراد به ویژه
سلبریتیهابایدسخنان
خود را مدیریت کنند،
افزود :باید این مدیریت
به گونهای که هم شان و
جایگاهخودراحفظکنند
و هم اینکه پا در کفش
دیگراننکنندتادچار
هجمه و حاشیه و دلخوری
دیگرینشوند
باید این مدیریت بــه گونه ای که هم
شــان و جایگاه خود را حفظ کنند و
هم اینکه پــا در کفش دیگران نکنند
تا دچار هجمه و حاشــیه و دلخوری
دیگری نشوند.
و ی د ر بــا ر ه پیا مد هــا ی
اظهارنظرهای شخصی افراد مشهور
بر آحــاد جامعه توضیــح داد :دیده
شده این سخنان بر برخی افراد تاثیر
می گذارد و موانعــی ایجاد می کند.
فراموش نکنیم که ما نمی توانیم برای
عالقه افراد دیوار بکشیم پس باید در
بیان سخنانی راجع به ورزش یا هنری
خاص دقت و مراعات کنیم.
سلبریتیهاوکاندیداها
مراقبباشند
موسوی چلک با اشــاره به اینکه
با نزدیک شــدن به انتخابات ،ممکن
است دایره این ســخنان گستردهتر
شــود ،به همگان توصیه کرد :در این
فضا هم کاندیداها باید مراقب باشند
و از بیــن ســلبریتیها طرفدارانی
برای تبلیغ خود انتخــاب کنند که
بعد از انتخابات شــرمنده طرفداران
خود نشوند.
وی افزود :ســلبریتیها هم باید
مراقبتکنندکهدرطرفداریازبرخی
افراد دقت الزم را داشته باشند .اگر هر
دوگروهمراعاتکنندجایگاههیچیک
تحتالشعاع انتخاب یا رفتار نادرست
قرار نمیگیرد.

پرده نقرهای

دو فیلم ایرانی سه جایزه اصلی جشنواره بینالمللیفیلم «مِنا» را تصاحبکردند

فیلم ســینمایی «من یوســفم ،مــادر» به
کارگردانی محمدرضا فرطوسی جایزه بهترین
فیلــم بلند بخش مســابقه اصلی و نیــز جایزه
تماشاگرانبهترینفیلمبلندوهمچنین«درخت
زیتون سعد» به کارگردانی احمد زایری ،جایزه
بهترینفیلمکوتاهبخشمسابقهچهارمیندوره
جشنوارهبینالمللی فیلم«الهه» (مِنا)درکشور
هلندراازآنخودکردند.
به گــزارش ایلنا ،چهارمین دوره جشــنواره
بینالمللی فیلــم «مِنــا»  MENAبا دبیری
«محمد أمین»  Mohammad Aminشاعر
عراقی مقیم هلند و با آثاری از کارگردانان ایرانی و
کشورهایمختلفجهانازجمله؛آرژانتین،عراق،
فرانسه ،برزیل ،شیلی ،تونس ،مراکش و اسپانیا و
همچنین با ارائه دیدگاههای معاصر تصویری در
مورداوضاعفرهنگی،سیاسی،اجتماعیوهنری
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا؛ در روزهای
 ۳۰اردیبهشــت تا یکم خرداد ماه جاری ( ۲۰تا
 ۲۲می )۲۰۲۱با حمایت شهرداری شهر الهه،
به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت آنالین در
کشورهلندبرگزارشد.
اعضای هیئت داوران بخش مســابقه اصلی
سینمای بلند چهارمین جشــنواره بینالمللی
فیلم «مِنا» که عبارت بودنــد از« :الهه نوبخت»
تهیهکننده و پخشکننده بینالمللی ســینما
از ایران« ،کریم طریدیــه» Karim Traidia

کارگردان سرشناس سینما از هلند و «حمادی
گیروم» hammadigueroumدبیرجشنواره
بینالمللی فیلم «کازابالنــکا» و منتقد مطرح
سینما از کشــور مراکش؛ جایزه بهترین فیلم،
جایزه بهترین کارگردانی و جایزه صلح و عدالت
اینجشنوارهرااهداکردند.
فیلم ســینمایی «من یوســفم ،مادر» (أنا
یوســف یا ا ُمــی) Mother, «m Joseph
نخستین اثر ســینمایی محمدرضا فرطوسی،
به تهیهکنندگی رزاق موســیپور و محمدرضا
فرطوسی و با بازی عباس غزالی و زهرا الربیعی
بازیگر سرشناس عراقی؛ در جدیدترین حضور
بینالمللی خود به نمایندگی از سینمای ایران،
دربخشمسابقهاصلیسینمایبلندوهمچنین
فیلم کوتاه «درخت زیتون ســعد» Sa»ad's
 Olive Treeبــه کارگردانــی احمد زایری و
به تهیهکنندگی مهــدی مطهر به نمایندگی از
سینمای ایران ،در بخش مســابقه فیلم کوتاه
در چهارمین دوره جشــنواره بینالمللی فیلم
«الهه» (مِنا) به نمایش در آمدند که در نهایت،
فیلم ســینمایی «من یوســفم ،مادر» جایزه
بهترینفیلمبلندبخشمسابقهاصلیونیزجایزه
تماشاگرانبهترینفیلمبلندوهمچنین«درخت
زیتونسعد»جایزهبهترینفیلمکوتاهاینرویداد
سینماییراگرفتند.
همچنین فیلم سینمایی «آفساید خارطوم»

 Khartoum offsideبــه کارگردانی «مروا
زیــن»  Marwa Zeinاز ســودان جایــزه
«صلــح و عدالــت» ،Justice and Peace
فیلم سینمایی «زمان ترک کردن» Time to
 leaveبه کارگردانی «ا ُرهان تِکِگلو» Orhan
 Tekeogluاز ترکیه جایزه بهترین کارگردانی
وفیلمسینمایی«دیماپانک» DimaPunkبه
کارگردانی «دومنیک کوبت» Dominique
 Caubetمحصول مشترک کشورهای فرانسه
و مراکش؛ جایــزه ویژه هیئــت داوران بخش

مسابقه اصلی سینمای بلند را از آن خود کردند.
فیلم مســتند «زمانی که برف ذوب میشود»
 When the snow melts downبــه
کارگردانی «آلکســی گولوفکوف» Aleksei
 Golovkovاز روســیه ،جایزه بهترین فیلم
مستندبلندچهارمیندورهجشنوارهبینالمللی
فیلم«الهه»(مِنا)راگرفت.
اعضای هیئت داوران بخش مســابقه فیلم
کوتاه چهارمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
«مِنا» که عبارت بودند از :خانم «حنانه بوخالال»

 hanane boukhelalaنویســنده و منتقد
سینمایی از کشــور الجزایر« ،محمد لیونسی»
 Mohammed Lyounsiکارگــردان،
فیلمنامهنویس و تهیهکننده از کشور مراکش و
خانم «الین فریده کونینگ» Eline Farideh
 Koningشــخصیت اصلی فیلم مستند «در
جستوجوی فریده» نماینده سینمای ایران در
اسکار۲۰۲۰؛ جایزه بهترین فیلم ،جایزه بهترین
کارگردانی و جایزه صلــح و عدالت این بخش از
جشنوارهرااهداکردند.
همچنین فیلم کوتاه «شــبح فضا – زمان»
 Ghost of Space-Timeســاخته «کریم
تاجوانــت»  Karim Tajouaoutاز مراکش،
جایزه «صلح و عدالت» و فیلم کوتاه «هیچ کس،
هیچ کجا ،هرگــز» Nobody, Nowhere,
 Neverساخته «مارینا ســارک» Marina
 Sarkاز روسیه جایزه بهترین کارگردانی بخش
مسابقهفیلمکوتاهاینجشنوارهراتصاحبکردند.
جشنوارهبینالمللیفیلم«الهه»(مِنا)هلند،
با هدف حمایت از فیلمسازان جوان و سینمای
مستقل در آفریقای شمالی و منطقه خاورمیانه
و ارائه دیدگاههای معاصر تصویری این مناطق،
برگزار میشــود و این همان سینمایی است که
توانایی خود را در ایجاد مخاطبان گســترده ،از
طریقموفقیتدراهدافبشردوستانهوکمکبه
حفظصلحدرجهاناثباتمیکند.

مزاده و صدرالدین
مهدی فخی 
زاهد برصحنه بزرگ تئاترشهر

مهدی فخیمزاده و صدرالدین زاهد ،دو بازیگر
قدیمیوکهنهکارقراراستپسازسالهادرنمایش
«دکترنونزنشرابیشترازمصدقدوستدارد»در
تئاتر شهر روی صحنه روند .این نمایش که توسط
هادی مرزبان کارگردانی میشود صدرالدین زاهد
را در نقش مصدق خواهد داشت و فخیمزاده نقش
دکترنونراایفامیکند.تمرینایننمایشازماههای
گذشتهآغازشدهوقراراستدرفاصلهخردادتامرداد
سالجاریدرسالناصلیتئاترشهررویصحنهرود.
پروژه «دکتر نون زنش را بیشــتر از مصدق دوست
دارد» از برنامههای قدیمی هادی مرزبان است که
بارها به دالیل مختلف عملی نشــده است .پیشتر
قراربودرضاکیانیاننقشدکترنونراایفاکند؛امابا
شیوعکروناوتعطیلیهاایننمایشنیزدچارتغیرات
عمدهشدهاست.نمایش«دکترنون»براساسرمانی
مشهور به قلم شهرام رحیمیان روایتگر اسفندیار
وملکتاجاستکهازکودکیچنانبههمعالقهمند
بودندکهدقیقهایازیکدیگرجدانمیشدندوعشق
آتشین آن دو به ازدواج میانجامد؛ اما کودتای 28
مرداد و وفاداری اسفندیار به دکتر مصدق زندگی
اینزوجرامشوشمیکند.

میراث-گردشگری

ارسی باغجهانی
دولتآباد شکست

مســئول پایگاه میراث جهانی بــاغ دولت آباد
از شکسته شــدن یکی از ارســیهای عمارت باغ
دولتآباد خبر داد« .مجید علومی» در گفتوگو با
خبرنگارایسنابابیاناینکهیکیازپنجرههایارسی
عمارت به صورت سهوی توسط بازدیدکنندگان
دچار آسیب و شکستگی شد ،اظهار کرد طی چند
روز آینده ارســی مرمت خواهد شد .وی افزود :این
روزها تصاویری از شکســتگی یکی از پنجرههای
یعمارتباغجهانیدولتآباددرفضایمجازی
ارس 
منتشر شده است که علت بروز این آسیب برخورد
غیرعمدی و ســهوی یکــی از بازدیدکنندگان با
پنجره ارسی بوده که البته بخشی از خسارت وارده
نیز توسط وی پرداخت شده اســت .خسارت این
آسیب حدود پنج میلیون تومان برآورد شده و طی
چند روز آینده شکسگی ایجاد شده ترمیم خواهد
شد .علومی همچنین از مرمت و آجر فرش کردن
پشت با م حرمسرای باغ جهانی دولت آباد خبر داد
و تصریح کرد :پشت بام کاهگلی باغ دولتآباد برای
استحکامبخشیدرحالآجرفرششدناست.

 ۲طرح گردشگری درقم
به تصویب رسید

سرپرست ادار هکل
میر ا ثفر هنگــی ،
گردشــگری و صنایع
دســتی قــم گفــت:
دو طرح گردشــگری
با اشــتغال مســتقیم  ۵۶تــن در کمیتهفنی
ســرمایهگذاری اســتان مصوب شــد .علیرضا
ارجمندی در جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری و
طرحهای ادارهکل ،اظهار کرد :این طرحها شامل
یک سفرهخانه سنتی و یک مجتمع گردشگری
است که با پیشبینی حجم سرمایهگذاری ۱۲۵
هزار میلیون ریال فعالیت خود را آغاز میکنند .به
گفته وی ،این  ۲طرح در محدوده بخش کهک و
شهر قم قرار دارد که برای  ۵۶نفر اشتغال مستقیم
ایجاد میکنند.

