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پ�س از معرف�ي س�يدعباس صالح�ي ب�ه عن�وان وزي�ر 
فرهن�گ و ارش�اد اس�امي و گرفت�ن رأي اعتم�اد او 
از مجلس ش�وراي اس�امي، خيلي ه�ا منتظ�ر تغييراتي در 
زيرمجموعه ه�اي وزارت و معاونت ه�اي مختل�ف بودن�د. 
صالح�ي هنوز ب�راي هي�چ ك�دام از معاون هايش حك�م ابقا 
صادر نك�رده و هيچ ك�دام از آن�ان را نيز تغيير نداده اس�ت. 
صالحي از هنگام روي كار آمدنش تا آغاز ماه محرم يك ماه فرصت 
داش��ت كه اين يك ماه را به بحث هاي برنام��ه اي، گفت وگوها و 
مش��ورت ها اختصاص داد. پس اكنون ديگر هنگام تصمیم گیري 
درباره  معاونانش است.  در چهار سال گذشته كه علي مرادخاني، 
معاون هنري وزير ب��ود، اتفاق هايي رخ داده كه برخ��ي از آنان با 
حاشیه هاي بسیاري همراه بوده است. آمدن و رفتِن علي رهبري به 
عنوان مدير هنري اركستر سمفونیك تهران و ماجراي پشت پرده ي 
شوراي اركسترها، دزديده شدن آثار تجس��مي در انبار معاونت، 
ماجراي رفتِن آثار موزه هنرهاي معاصر به اروپا، منتش��ر نشدِن 
لیست كامل آثار گنجینه موزه هنرهاي معاصر و بسیاري ديگر از 
رخدادها، اين معاونت هنري را با چالش هاي عجیبي روبه رو كرده 
است. در كنار همه اين رخدادها وضعیت نه چندان مطلوب جشنواره 
موسیقي فجر و جشنواره هاي تئاتر و البته حاشیه هاي بسیاري كه 
در عرصه هنرهاي تجسمي وجود داشته، احتماِل رفتِن مرادخاني 
را زياد و زيادتر كرده اس��ت. آخرين حاشیه اي كه گريبانگیر علي 
مرادخاني شده، حضور مدير روابط عمومي معاونت هنري در ِسمِت 
رهبر میهمان اركستر ملي است. اين اتفاق به نظر تیر خالصي به 
صندلي علي مرادخاني در معاونت هنري است. منتقدان چهار سال 

فعالیت علي مرادخاني در معاونت هنري معتقدند كه در انتخاب افراد 
مختلف براي تصدي ِسمت هاي مهم، روابط بیشتر از هر چیزي در 
اولويت است و ضوابط چندان جايگاهي ندارد. شايد مهم ترين گواه 
براي اين ادعا، حضور مهدي وجداني در جايگاه رهبري اركستر ملي 
است. وجداني در چند سال اخیر بیشتِر ِسمت هاي مربوط به مدير 
روابط عمومي  در جشنواره هاي حوزه موسیقي را اشغال كرد و اين در 
كنار ِسمِت اصلي اش يعني مدير روابط عمومي معاونت هنري است. 
وجداني كه دو دوره مدير روابط عمومي جشنواره موسیقي فجر و  
دو دوره مدير روابط عمومي جشنواره موسیقي نواحي شده است و 
در اقدامي عجیب  مقدمات حضور همسرش را در ِسمِت مدير ستاد 
خبري جشنواره موسیقي تجسمي فراهم كرد. او اكنون با پشتیباني 
علي مرادخاني و ب��ا تكیه بر جاي��گاه اداري اش در معاونت هنري 
مي خواهد چوِب رهبري اركستر ملي را به عنوان رهبر میهمان به 
دست بگیرد. وجداني قرار است در 28 مهر 1396 اركستر ملي را با 

اجراي قطعه  »ني نوا« رهبري كند.

عباس صالحي اولين تير خاص را به مرادخاني شليك مي كند؟

سپردن رهبري اركستر ملي به مدير روابط عمومي معاونت هنري

آثار عكاسان اردوي كارگاهي روايت فتح 
داوري شد

داوري آثار كارگروه عكاسي از سفر عكاسان به خراسان شمالي كه 
توسط گروه عكس بنياد فرهنگي روايت فتح در تابستان امسال 
برگزار شده بود، با حضور عكاس�ان برجسته كشور انجام شد. 
گروه عكس بنیاد فرهنگي روايت فتح كه پیش از اين با نام انجمن 
عكاس��ان انقالب و دفاع مقدس شناخته مي شد، سفري جهادي 
براي عكاسان خبري و هنري در شهريور ماه تدارك ديد تا با حضور 
در مناطق مختلف كش��ور عالوه بر بازنماي��ي محرومیت در اين 
مناطق، ظرفیت هاي آن را نیز به تصوير بكشند. در آستانه  پايیز 96 
اين گروه به همراه 32 تن از عكاسان به خراسان شمالي سفر كرد تا 

از ظرفیت ها و محرومیت هاي اين منطقه عكاسي كنند.

    خبر

 راه را براي سرمايه گذاري
در حوزه فرهنگ بسته ايم

درباره عملكرد صدا و سیما و همچنین ساير رسانه هاي تصويري 
مانند سینما و ويدئو رسانه هر سال نسبت به سال هاي گذشته با 
وضعیت بغرنج تري روبه رو هستیم. به نظرم اين وضعیت حاصل 
چهار مشكل اصلي است. نكته اول مش��كل اقتصادي سینما و 
تلويزيون تقريباً تمام دولتي ماست كه همیش��ه در دوره ركود 
و مش��كالت اقتصادي نمي تواند س��راغ ايده هاي خوب و درجه 
ممتاز برود. امس��ال نیز مانند سال هاي گذشته دست صدا و سیما 
خالي بود و ديديم به جز يكي دو سريال درام خانوادگي عمالً مخاطب 
تلويزيون محتواي خاصي را نديد، حتي در بخش هاي غیرمحتوايي 
نیز دست تلويزيون امسال خالي تر از سال هاي پیش بود، به نحوي 
كه گزارش هاي میداني و میزگردهاي انجام ش��ده به لحاظ كیفي 
وضعیت مناسبي نداشت. نكته دوم، مربوط به اتمام پتانسیل ذهني و 
مديريتي گروهي است كه هم اكنون سال هاست سكان برنامه سازي 
را بدون چرخش خاصي در دس��ت دارند. بهتر مي دانید كه مسئله 
كمبود منابع يك مطلب است و خالقیت و مديريت يك مسئله ديگر. 
به همین دلیل شما مي بینید رسانه ملي حاضر نیست به جاي اين 
همه ريزه كاري كم هزينه، اما پراكنده، يك تله تئاتر جاندار شبیه آن 

چیزي كه در »معصومیت از دست رفته« ديديم، ارائه كند. 
به نظرم قطعاً هزينه همین س��ريال هاي »جیم« و »د« را اگر روي 
هم مي گذاشتیم و يك كارگردان كاركرده در حوزه تاريخ اسالم را 
فرا مي خوانديم، اگر نمي شد قصه عاشورا را به قاب تلويزيون آورد، 
الاقل مي شد در درياي بي كران معارف عاشورا يك قصه كوچك تر 
را به خوبي پرداخت كرد؛ مثل كارهايي ك��ه مديران و هنرمندان 
اول انقالب انجام مي دادند. شما فیلم »سفیر« را به ذهن بیاوريد يا 
تله تئاترهايي كه درباره دو طفالن مسلم ساخته شد يا همان شاهكار 
استاد بیضايي )روز واقعه(. اينها هیچ كدام بودجه نجومي نداشتند. 
دكورهاي آنچناني نداش��تند. از تنوع لوكیش��ن و پرس��وناژ بهره 
نبرده بودند، حتي در كار بهرام بیضايي ما داستان مستند هم نداريم، 
اما كاري ساخته مي شود كه ارزش هنري دارد و داراي بار محتوايي 
مذهبي است و س��ال ها مي ماند. در واقع چنین جرئت و خالقیتي 
وجود ندارد. مديران سیما بیش از 2۰ شبكه تأسیس كرده اند، ولي 
برنامه مشخصي براي پركردن آنتن اين تعداد شبكه ندارند، بنابراين 
نبايد انتظار داشته باشیم كه دست از س��ر »مختارنامه« و برخي 

صحنه هاي »روايت عشق« و »روز واقعه« بردارند. 
عامل س��وم كه دس��ت بخش خصوصي را ب��راي اداي دين به 
حضرات معصوم)ع( بسته اس��ت، بعضي بحث هاي شبهه انگیز 
در حوزه هنر ديني است. به عنوان مثال، من به عنوان كسي كه 
مدت ها در حوزه فقه رسانه پژوهش كرده ام، دقیقاً نمي دانم چرا 
فیلم »رستاخیز« كه يك ابر پروژه در حوزه فیلم عاشورايي است 
در عراق و لبنان و كويت و ساير جوامع شیعه اكران مي شود، اما 

همین كار در ايران با مسائل  پیچیده اي مواجه مي شود. 
شرايطي پیش آمده كه اگر س��رمايه گذاري به دين و دنیاي خودش 
عالقه مند باشد، به طرف كار ديني نیايد يا مثاًل آن اتفاق هايي كه براي 
مختارنامه افتاد و صحنه هايي از آن حذف شد، بنابراين به نظر مي رسد 
تا زماني كه ما حكمیت سازماني ولي فقیه را در باب مسائل عمومي و 
از جمله هنر و رسانه نپذيريم و اين مسئله را به سلیقه خودمان برگزار 
كنیم. انگیزه و جرئت هنرمندان براي ورود به مسائل ديني و مذهبي 
روز به روز كمتر مي شود. عمل چهارم كه ما را در اين وضعیت راكد و 
در حوزه فیلم و محتواي رسانه اي نامناسبي قرار داده، جدايي فزاينده 
فضاهاي ديني و حرفه اي اس��ت. ب��راي مثال رضا كیانی��ان و داوود 
میرباقري را ببینید. اينها خیلي قبل تر از اينكه كارگردان سینما باشند 
يا بازيگر شاخص تلقي شوند، بچه هیئتي بوده اند. مشق ايده هايشان 
را پاي منبر گرفته اند، ولیكن االن 1۰ س��ال اس��ت كه همه سیستم 
مي خواهد »سلمان فارسي« ساخته نشود! اما میرباقري به رغم همه 
ممانعت عملي و همچنین باال رفتن سن از پیگیري دست برنمي دارد. 
فرج اهلل سلحشور در بستر سرطان براي شروع سريال حضرت موسي)ع( 
لحظه ش��ماري مي كرد از كارگردان هاي جديد ك��ه يك روز مذهبي 
مي سازند و هفته ديگر روشنفكري و يك روز ديگر سراغ طنز مي روند، 
كدام را سراغ داريد كه چنین انگیزه اي داشته باشد و به رغم مشكالت 
خودش به دنبال بودجه امكانات و موافقت هاي الزم براي شكل دادن 

يك كار غیر سفارشي، اما جاودانه براي اهل بیت باشد؟

محمد صادق دهنادي     یادداشت

    جواد محرمي 
مس�تند »پول و پورن« به رواي�ت يك باند 
شكار و قاچاق دختر به خارج از كشور –عمدتًا 
دوبي- به عنوان برده جنس�ي مي پردازد و 
به عمق فضاي�ي می رود ك�ه از آن به عنوان 
صنعتي تبهكارانه ياد مي شود و گردش مالي 
آن در جهان رقم هاي نجومي را نشان مي دهد. 
 مستند »پول و پورن« از اسناد و اتفاقاتي پرده 
برداشته اس��ت كه هر چند كوچ��ك و محدود 
و پنهان هس��تند، اما به هر حال در زير پوست 
جامعه ما وجود دارند و كم توجهي به آن ممكن 
اس��ت در دراز مدت به گس��ترش آن و افزايش 

تلفات در میان بخشي از مردم منجر شود. 
نزديك به15 سال پیش مسعود ده نمكي با ساخت 
مستندي جسورانه با نام فقر و فحشا به رابطه فقر 
اقتصادي ناش��ي از توس��عه مديريت لیبرالي و 
فضاي مادي گرايانه پس از جنگ پرداخت؛ فساد 
و فحشايي كه به واسطه ايجاد شكاف هاي طبقاتي 
در جامعه توسعه مي يافت و به نوعي از واقعیتي كه 
زير پوست شهر در حال رخ دادن بود، پرده برمي 
داش��ت. مس��تند »پول و پورن« ساخته مهدي 
نقويان را بايد ادامه اي بر مستند فقر و فحشا، اما 
با رويكردي تازه قلمداد كرد. در اين اثر ديگر فقر 
به عنوان دال مركزي موضوع مطرح نیست و بلكه 
سوداگري اقتصادي و ثروت اندوزي از طريق يك 
تجارت را كه وجهي صنعتي در دنیاي مدرن دارد، 

محور كار قرار داده است. 
    روايتي ژورناليستي

س��اختار اين فیلم بیش از آنكه به مستندهاي 
معمول شباهت داشته باشد، شبیه گزارش هاي 
تصويري تلويزيون اس��ت؛ يعني ما با بسته اي 
فش��رده از اطالعات مواجه هس��تیم و به جاي 
داس��تان يا س��یر روايي، اي��ن تراك��م وقايع و 
رخدادهاي حول موضوع فیلم است كه مخاطب 
را همراه مي كند. بخش اعظم فضاي اين مستند 
را تصاوير و صداهاي ضبط ش��ده توس��ط خود 
دس��ت اندركاران باند مذكور از خانه هاي تیمي 
و مراكزي كه در آنها فعالیت مي كردند، تشكیل 
داده كه مصاحبه با برخي از قربانیان نیز چاشني 
آن ش��ده اس��ت. در مجموع، به لح��اظ فرمي، 
مستند »پول و پورن« كار رو به جلو و مطلوبي 
نیست و حتي از مجموعه مس��تندهايي چون 
»بیراهه« و »شوك« هم پايین تر قرار مي گیرد، 
اما از نظر موضوع و رويكرد افشاگر خود مي تواند 

براي مردم هشدار دهنده باشد. 
فیلم نقويان به رغم سادگي و فقدان فرم به معناي 

واقعي كلمه، اما از مسیر افش��اي ژورنالیستي 
واقعیت قدري به زمینه هاي اجتماعي مس��ئله 

نیز نزديك مي شود. 
    صراحتي كه الزمه كار است

محس��ن يزدي، مدير مركز مستند حوزه هنري و 
تهیه كننده اين مس��تند در گفت و گو با »جوان« 
به اين نكته اشاره مي كند كه از باندي كه چندي 
پیش توسط سازمان جرائم سايبري سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي كشف شد، بخش��ي از اطالعات و 
تصويرهاي اين مستند به دست آمده و در اختیار 
مركز مستند سوره قرار گرفته و مهدي نقويان از اين 

اسناد براي ساخت مستند استفاده كرده است. 
به گفته اين تهیه كننده ورود به مسائلي از اين 
دست مشكالت خودش را دارد، ما مرتب بحث 
مي كرديم كه آيا نشان دادن اين مسائل خوب 
است يا بد؟! بحث ها همیش��ه بوده است، اما با 
اينكه بیان اين موارد مانند شمشیر دو لبه است، 
بايد گفت كه گفتنش نیز الزم است. اين پروژه 
كار آخر ما نیس��ت، اما خودم��ان مي دانیم كه 
مشكالتي داشته اس��ت، ولي كارشناسان فیلم 
را نقد كنند و به ما بگويند. صراحت هايي وجود 
دارد كه عذرخواهي مي كنم، ولي احساس ما بر 
اين است كه اين نوع صراحت گاهي الزم است. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه دغدغه اي باعث 
شد ساخت اين مستند كلید زده شود، توضیح داد: 
»مركز مستند حوزه هنري به پیوند زدن موضوعات 

آثارش با منافع ملي تأكید ويژه اي دارد. «
وي به اين نكته اشاره كرد كه طرح موضوعاتي 
كه فس��اد و فحش��ا را مطرح مي كنن��د بايد به 
گونه اي باشد كه خود ترويج دهنده نباشند و به 
نوعي ضد خود عم��ل نكنند، براي همین بیش 
از همه اين مس��تند با رويكرد هشدار دهندگي 
و بازدارندگي براي مخاطب ساخته شده و سعي 
شده است با هنرمندي رسانه اي از توصیف برخي 
مؤلفه هاي غیرضروري پرهیز كنیم و گزارشي 
دردمندانه ارائه دهیم، البته حس��ن عباس��ي 
نگاهي كاماًل جامعه شناس��انه به موضوع فیلم 
دارد، اين پژوهشگر در جريان رونمايي از مستند 
كه دو روز پیش در حوزه هنري برگزار ش��د، از 
يك بیماري فرهنگي ياد كرد كه بايد توس��ط 

طبیبان درمان شود. 
وي به اين نكته اش��اره كرده است كه »خدا 
امر مي كند به عدل و ش��یطان به فحشا. به 
حضرت رس��ول)س( گفتن��د هجرت يعني 
چه؟ فرمودند عبور از حرام خدا. ما در زندگي 
توحیدي بايد در حال هجرت از كفر به ايمان 

باشیم. در طبقه بندي اجتماعي افراد خنثي 
از همه مقصرترند. هركس��ي ه��ر چیزي را 
بگويد، مي پذيرن��د اين رفت��ار را در فضاي 

مجازي نیز دارند.« 
عباس��ي با مخاطب ق��رار دادن جريان لیبرالي 
مي گويد: »هم��ان جرياني كه علی��ه اين فیلم 
شروع به ش��انتاژ كرده، اگر تا ديروز ما سندي 
نداشتیم كه امريكا علیه ايران جنگ نرمي را آغاز 
كرده اس��ت، آن روز خودش اسنادي را منتشر 
می كرد. چرا جريان لیب��رال در مقابل اينكه ما 
گفتیم در جريان بانكي ربا وجود دارد، سكوت 
كرد! ما را در داخل با تز دين و سیاست سر كار 

گذاشتند و در خارج با جدايي دين از اقتصاد.«
اين كارشناس با تأكید بر اين مطلب كه موضوع 
بعدي نابودي خانواده و ازدواج س��فید اس��ت، 
گفت: »يك شكل از لیبرالیسم در حوزه اخالق 
صنعت پورن است. يك شكل هماني بود كه در 
اين مستند به نمايش در آمد، دولت لیبرال ها در 
دهه 7۰ كه بر سر كار آمد، جلوي دو فیلم را در 
اينباره گرفت. در سال 83 نیز در ارتباط با فروش 
دختران هشدار دادم، از من چندين شكايت شد 
و من 49 ماه خانه نشین شدم. بنده از قوه قضائیه 
كه اين روزها برخوردهاي ج��دي با معضالت 
دارد، تش��كر مي كنم. اگ��ر امروز ب��ا مصیبتي 
به عن��وان آقازاده ه��ا مواجه هس��تیم، دلیلش 
نان و پول ش��بهه ناك اس��ت كه باعث مي شود 
بچه هايشان در آن سوي مرزها »چي چي نیوز« 
تأس��یس كنند. در حالي كه شاهديم در همین 
روزگار فرزند يك زن خانه دار، ش��هید محسن 
حججي مي شود. پول شبهه ناك درون حكومت 
بیاي��د، در كار فرهنگي ايراد ب��ه وجود مي آيد. 
ش��هید حججي ها محصول گريه هاي عاشقانه 

براي ابا عبداهلل)ع( هستند. 
عباسي گفت: 5۰۰ میلیون صفحه فضاي مجازي 
با موضوع پ��ورن وجود دارد، لیبرالیس��م يعني 
فحش��ا؛ اين گي ها و لزبین ها طايفه قوم سدوم 
هس��تند. ربا، زنا، لواط، بت پرس��تي و كفر همه 
آنها در امريكا جمع شده اند و ايدئولوژي اي آن را 
رهبري مي كند. لیبرال ها در ايران از صهیونیست 
و وهابی��ت خطرناك ترن��د. وي با اش��اره به اين 
فیلم و مخاطب��ان آن اضافه ك��رد: مخاطب اين 
فیلم پورن پ��ول و آدم هاي خاكس��تري جامعه 
هستند. ما بايد در پاتولوژي فرهنگي به بررسي 
اين موارد بنش��ینیم. بیم��اري فرهنگي جامعه 
بايد توسط طبیبان نیز بعد از پاتولوژي فرهنگي 

درمان شود. 
به گزارش »جوان«، مس��تند »پ��ول و پورن« 
نشان مي دهد كه فحش��ا، يك سازمان سیاسي 
و اقتصادي اس��ت كه ريش��ه هاي آن را بايد در 
كانون هاي زرساالر آن سوي آب ديد. اين جريان، 
يك شبكه جهاني است كه متأسفانه شعبه هاي 
آن در ايران هم در قالب قاچاق دختر به مناطقي 
چون دوبي فعال اس��ت. دوبي، شهري به ظاهر 
پیشرفته با آسمانخراش ها و برج هاي چشم نواز 
و خیره كننده  در قلب يك كش��ور شیخ نش��ین 
و عقب مانده اس��ت. اما در مس��تند پول و پورن 
مي بینیم كه زير برج هاي شیك همین منطقه 
آزاد تجاري، سیاهچال هايي وجود دارد كه محل 
آزار و اذيت و اسارت دخترهايي است كه فريب 
خورده اند. اين مستند حتي نفوذ اين سازمان ها 

را در داخل هم فاش مي كند.

محسن يزدي، تهيه كننده مستند جنجالي »پول و پورن« در گفت و گو با »جوان«: 

مستند ما هشدار دهنده و بازدارنده است

حكمت 147 
فرزند بر پدر حقی دارد و پدر را نیز بر 
فرزند حقی است. حق پدر بر فرزندان 
اين اس��ت ك��ه در همه چی��ز جز در 
معصیت خداوند سبحان از او اطاعت 
كنند و حق فرزند بر پدر اين است كه 
نام نیك بر او بگ��ذارد و او را به خوبی 
ادب آموزد )و تربی��ت كند( و قرآن را 

به او تعلیم دهد.

 تاالر وحدت بي ش�ك تنها س�الن اس�تاندارد و آكوستيك 
براي برگزاري كنس�رت هاي موسيقي است؛ س�الني كه در 
عين ظرفيت  محدودش، هم�واره به دليل داش�تن كيفيت 
باال، انتخاب نخست بزرگان عرصه موسيقي است. البته تاالر 
وحدت اساس�اً براي اُپرا ساخته شده اس�ت. شايد به همين 
دليل است كه در اين تاالر اجراهاي تئاتر هم برگزار مي شود. 
تاالر وحدت قدمتش به نیم قرن مي رسد و متأسفانه در اين چند 
دهه گذشته هم سالني با چنین كیفیتي در ايران ساخته نشده 
است. پس لزوم نگهداري و حفظ اين سالن با توجه به قدمتش، 
صدچندان مي شود. اما متأسفانه در سال هاي گذشته ديده شده 
كه در نگهداري و حفظ تاالر وحدت سهل انگاري هايي شده است. 
سال گذشته بود كه در مراس��م رونمايي از محصول جديد يكي 
از شركت هاي ماشین س��ازي، خودرويي را روي صحنه آوردند 
كه موجب اعتراض اهالي فرهنگ و هنر به اين مس��ئله شد. اين 
كار و كارهاي مشابه بي شك صدماتي سنگین بر تاالر وحدت و 

امكاناتش تحمیل مي كند. در اقدامي ديگر كه در سال جاري شكل 
گرفته است، مسئوالن تاالر وحدت در تركیب صندلي هاي تاالر 
دست برده اند. صندلي هاي اين تاالر شكلي ويژه  دارند و قدمتشان 
به همان نیم قرن مي رس��د. مس��ئوالن تاالر وحدت در اقدامي 
عجیب رديف نخست صندلي هاي تاالر را برداشتند و صندلي هايي 
ُمبله و راحتي گذاشتند تا مسئوالن و دعوت شدگان به هر مراسمي 
كه در رديف نخست مي نشینند، مبادا خاطرشان آزرده شود. اين 
درست اس��ت كه تاالر وحدت صندلي هاي چندان راحتي ندارد 
و راحتي اين صندلي ها به پاي صندلي هاي س��الني مانند مركز 
همايش هاي برج میالد نمي رس��د، اما دس��ت بُردن در تركیب 
صندلي هاي اين تاالر به كلیت ساختمان تاالر وحدت صدمه وارد 
مي كند. از طرفي وقتي مخاطبان هر اجراي هنري بلیت مي خرند 
و روي صندلي هايي عادي مي نشینند، چرا مسئوالن و مديراِن 
دعوت شده بايد روي ُمبل هاي راحتي بنشینند. تاالر وحدت تنها 
يك سالن براي كسب درآمد نیست كه مسئوالن بنیاد رودكي آن 
را به هر ش��كلي كه بخواهند درآورند. خوِد اين تاالر اثري ملي و 
هنري است كه كوچك ترين تغییر در آن بايد براساس نیاز و البته 
كارشناسي شده باشد، اما متأسفانه ش��اهديم كه صندلي هاي 
رديف نخست اين تاالر بدون هیچ نیازِ جدي و تنها براي خوشاينِد 
مسئوالني كه براي برنامه ها دعوت مي شوند، ُمبله شده اند. شايد 
زمان آن فرا رسیده اس��ت كه سازوكاري انديش��یده شود تا هر 
مديري كه آمد نتواند به دلخواهش در اثري ملي مانند تاالر وحدت 
دست ببرد و در جزئیاتش تغییر ايجاد كندكه اگر اينگونه شود تا 

چند سال ديگر از اين تاالر خرابه اي بیش باقي نخواهد ماند.

صدمه زدن به تاالر وحدت ادامه دارد

رئيس سازمان سينمايي حوزه هنري:ُمبل براي مديران و صندلي هاي ُخشك براي مردم

عاقه مند به اكران فيلم خارجي  هستيم
 رئيس س�ازمان س�ينمايي حوزه هنري در نشس�ت سراس�ري مديران امور 
سينمايي اين نهاد، از عاقه مندي حوزه هنري به اكران فيلم خارجي سخن گفت. 
 محمد حمزه زاده درباره مسائل اكران و سینماداري حوزه هنري گفت: يكي از وظايف 
دولت اين است كه در كنار ساير برنامه هايش به موضوع صنعت و اقتصاد سینما توجه 
كند. هر كسب و كاري در اتاق بازرگاني يا مراكزي از اين دست نماينده دارد، اما سینما 

از اين امكان محروم است. 
وي ادامه داد: هر فیلمي كه تولید مي ش��ود از نظر محتوا از مجاري مختلف بررس��ي 
مي شود، اما در كنار توجه به بهداش��ت محتوا بايد به اين موضوع توجه كرد كه يك 
فیلم از نظر اقتصادي و جذب مخاطب چ��ه جايگاهي دارد. حمزه زاده گفت: حمايت 
از تولید ملي اولويت اول، دوم و سوم ماست. همان حساسیتي كه براي نمايش فیلم 
ايراني داريم، براي انتخاب و نمايش فیلم خارجي هم داريم، اما به اكران فیلم خارجي 

به عنوان يك گزينه فكر مي كنیم. 
رئیس س��ازمان س��ینمايي حوزه هنري ادامه داد: نمي ت��وان همه ب��ار را بر دوش 
س��ینماداران گذاش��ت و به بخش س��الن داري و تأمین هزينه هاي آن بي توجه بود. 
حمزه زاده گفت: به نظر مي رسد طرح موضوع آزادي، كرامت هنرمندان و احترام به 
اين قشر بیشتر سیاسي و انتخاباتي است. كرامت هنرمند زماني محقق مي شود كه اثر 

او ديده شود و در مواجهه با مخاطب قرار بگیرد. 
وي در بخش ديگري از صحبت هايش به تنوع اكران اشاره كرد: میزي كه براي جذب 
مخاطب چیده مي شود بايد متنوع باشد. در بخش تولید و اكران بايد اين موضوع را در 
نظر گرفت. نشست سراسري مديران امور سینمايي حوزه هنري تا جمعه 21 مهرماه 

در شهر سنندج ادامه دارد.

    خبر

    فرزين ماندگار 
 هن�وز و پ�س از گ�ذر دوس�ال از درگذش�ت مرح�وم 
فرج اهلل سلحش�ور از گوش�ه و كن�ار خبر مي رس�د كه 
يوس�ف پيامب�ر)ع( او در برخي كش�ورهاي اس�امي 
روي آنت�ن رفته و م�ورد اس�تقبال قرار گرفته اس�ت. 
 محمد سرشار نويسنده و فعال ادبیات در صفحه شخصي اش 
در اينس��تاگرام نوشته اس��ت: »نمي دانم مرح��وم فرج اهلل 
سلحشور چه روحي را در س��ريال يوسف پیامبر)ع( دمیده 
كه بعد از 1۰ سال اينچنین كش��ور به كشور پیش مي رود 
و به بهانه يوزارس��یف، معارف اس��الم و انقالب را گسترش 

مي دهد.«
وي در ادامه مي نويس��د: »ديروز خبر آمد ك��ه ديدن اين 
سريال، موج دينداري در تاجیكستان را افزايش داده است. 
چند هفته پی��ش، از يكي از مدي��ران توزيع كننده جهاني 
اين سريال ش��نیدم كه در يك كش��ور بزرگ اسالمي )نام 
محفوظ(، پخش سريال يوس��ف پیامبر)ع(، رتبه دو رقمي 
شبكه تلويزيوني پخش كننده آن را به پربیننده ترين شبكه 
آن كشور ارتقا داده است و چقدر اخبار اينچنیني بسیارند. 
ما از عالم غیب و علت اصلي اقبال دل ها خبر نداريم، اما آنچه 
از ظواهر امر برمي آيد، اين اس��ت كه اخالص اين هنرمند 
انقالبي مايه بركت سرش��ار اين اثر هن��ري فاخر و ماندگار 

بوده است. خوشا به سعادتش«. 
سريال يوس��ف پیامبر)ع( مي توانست الگوي مناسبي براي 
مديران رسانه ملي به منظور در پیش گرفتن مشي مناسب 
در سريال سازي باشد، اما متأس��فانه درس هاي اين سريال 
نتوانست كارايي داشته باشد و همچنان شاهد ساخت و تولید 
انبوهي از سريال در رسانه ملي هستیم كه در ارتباط برقرار 

كردن با مخاطب امروز دچار لكنت بسیار هستند. 
جدا از جذابیت هاي احس��ن القصص بودن، س��ريال يوسف 
پیامب��ر)ع( در اختیار، لح��ن، زبان قصه گوي��ي و تكنیك 
فیلمنامه تا حد زيادي با اسلوب و شیوه سريال هاي كره اي 
و تركیه اي تطابق دارد، پرهیز از پیچیدگي داستان در عین 
وجود گره هاي الزم و بیان سرراست داستان جزو اين موارد 
اس��ت؛ تكنیك هايي كه در مواجهه با مخاطب بارها جواب 

داده است، ولي هنوز مورد اهتمام مديران سیما نیست. 
ديروز خبر رسید كه كارگردانان مطرح سینما و تلويزيون 
هركدام مش��غول مراحل مختلف ن��گارش، تولید يا پس از 
تولید سريال هايي تلويزيوني هس��تند كه از همین حاال از 

آنها با عنوان جذاب ياد مي شود و ادعا مي شود كه مي توان 
اين مقطع را دوره اي طاليي قلمداد كرد. اينها سخناني است 
كه حسین كرمي، رئیس مركز امور نمايشي معاونت سیما 

بر زبان آورده است. 
به گفته اين مسئول، هم اكنون حدود 41 سريال در مراحل 
تولید و پس از تولید قرار دارند و 5۰ تا 6۰ س��ريال مراحل 

نگارش را مي گذرانند. 
بايد از مديران س��یما س��ؤال كرد كه براي ارتقاي كیفیت 
سريال هاي سیما در دوره اي كه از حاال به عنوان دوره طاليي 
ياد مي ش��ود، دقیقاً چه تمهیداتي در نظر گرفته شده و قرار 
اس��ت اين س��ريال ها چه تفاوت هايي با آثار گذشته داشته 
باشند و آيا اساساً كار كارشناسي دقیقي انجام شده كه تعیین 
كند چه مؤلفه هاي داس��تاني و تكنیك هايي س��ريال هاي 
تركیه اي و ك��ره اي را براي مخاطب جهان��ي جذاب كرده و 
رعايت نكردن چه الگوهايي س��بب شده است سريال هاي 

ايراني براي مخاطب جذابیت نداشته باشد. 
البته بعید اس��ت كه اي��ن تحقیق و پژوهش ك��ه ضرورتي 
انكارناپذير است، در رس��انه ملي انجام شده باشد و احتماالً 
دوره طاليي ك��ه با خوش خیالي از آن ياد مي ش��ود فقط به 
واسطه تزريق پول در ذهن مديران سیما نقش بسته است؛ 
پول هايي كه قرار است میان سینماگران تقسیم شود و جذب 
مخاطب انبوه به دلیل ضعف تحقیق و پژوهش همچنان مورد 
غفلت واقع شده است. متأسفانه رسانه ملي يا از داشتن مراكز 
تحقیق و پژوهش قوي محروم اس��ت يا فعالیت هاي فرضي 
اين مراكز سطحي بوده است و به شكل عمیق و دقیق انجام 
نمي شود، از جنس و نوع س��خنان مديران سیما مي توان به 
اين گزاره دس��ت يافت كه قرار نیست سريال هاي ايراني در 
دوران مثاًل طاليي س��ازمان حتي به گرد پ��اي اثري چون 

يوسف پیامبر)ع( برسد.

 مديران سيما چقدر در شناسايي دقيق الگوي
سريال يوسف پيامبر)ع( و تكثير آن اهتمام دارند؟

باقيات صالحاتي كه تمامي ندارد


