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    ادبیات

    فرزين ماندگار
سينماي ايران ظاهراً راهي را در پيش گرفته 
كه مي شود پيش بيني كرد به ناكجاآباد ختم 
مي ش�ود. كمدي ب�ا ابت�ذال اش�تباه گرفته 
مي شود و در ميان س�ينماگران اين موضوع 
در حال تبديل شدن به يك رويه و روال است. 
سینماي ايران در دوره اي به سر مي برد كه برخي 
از نازل تري��ن آثارش جاي��گاه پرفروش ترين ها را 
به خود اختصاص مي دهن��د. اينجا ديگر هنرمند 
بودن اولويت نیس��ت و پول و شهرت حرف اول را 
مي زند. اين روزها واژه پولش��ويي در سینما زياد 
خودنمايي مي كند. اگر حرف يا بحثي درباره يك 
اثر سینمايي مطرح شود بیشتر حواشي آن مطرح 
است، به همین نسبت ديگر كسي براي يك تجربه 
مش��ترك هنري و درك بهتر از زندگي به سینما 
نمي رود. حضور كودكان در سینما موضوعي بسیار 
نادر است. خانواده ها از سینما فراري هستند. امكان 
ندارد مادر، پدر به همراه فرزندان مشتري سینما 
باش��ند. اين وضعیت در ش��رايطي رقم مي خورد 
كه كمدي هاي مبتذل و نازل در س��ینما جوالن 
مي دهند و كلیشه هاي سطحي خود را سوار بر هنر 
هفتم كرده اند. درك فیلمساز ايراني از كمدي به 
سطحي ترين درجه ممكن تقلیل پیدا كرده و در 
اين وانفسا نوعي آنارشیسم فكري درحال ترويج 
است. ديگر تعريف درست از فیلم خوب يا اثر هنري 
خوب رونقي ندارد و اگر هم كسي چنین تعاريفي 
ارائه دهد، مخاطب عمده اي براي آن نیست. درباره 
كمدي نوشته اند كه هدف اين ژانر به ظاهر خنده 
و تفريح اس��ت اما در حقیقت اين مسائل جدي و 

عمیق است كه بايد در پرده شوخي نمودار شود. 
   تكثير كاراكترهاي دوجنسيتي

اما س��ینماي ايران از كمدي تعري��ف خودش را 
دارد. براي نمونه مي توان به پديده اي اش��اره كرد 
كه مي رود تا س��ینماي اي��ران را تحت تاثیر خود 
قرار دهد. گويا س��ینماي اي��ران تصمیم گرفته 
براي حل مشكالت روابط زن و مرد به گريم زنانه 
بازيگران مرد بپردازد تا هر آنچه را پیش��تر اجازه 
نمايش نداشت، روي پرده ببرد. يك گريمور اخیراً 
تصويري از امیرحسین رستمي با گريم زنانه را در 
صفحه اينستاگرام خود منتشر كرده كه احتماالً 
طرح گريم يك فیلم تازه باشد اما اين گرايش هاي 

سطحي بالي جان سینما شده است. 
در اين باره پوري��ا ذوالفقاري منتقد و نويس��نده 
س��ینما با توجه به خبر و تصوي��ري از يك بازيگر 

در فضاي مجازي كه با گريم ش��بیه يك خواننده 
معروف ش��ده مي نويس��د: »وقتي فضاي هنري 
هم مانند فضاي اجتماعي اس��یر مالل شود، كار 
جالب جاي كار عمیق را مي گیرد و شیرين كاري 
جايگزين آفرينش مي ش��ود؛ از شبیه كردن فالن 
بازيگر به بهمان خواننده و زن پوش كردن بازيگر 
م��رد و بالعك��س در فیلم هاي تج��اري گرفته تا 
چپاندن نماهاي طوالني و ب��دون كات در آثاري 
كه مي خواهند هنري باش��ند. چند سال پیش و 
پیرو رواج فیلم هايي پر از نماهاي بلندي كه پس 
از ماهي و گربه در سینمايمان راه افتاد )و مثل هر 
تب يك ش��به اي خیلي زود هم فروكش كرد( در 
يادداشتي نوشتم كسي كه بتواند با توپ چندصد 
روپايي بزند نهايتاً يك شیرين كاري را بلد است و 
لزوماً فوتبالیس��ت نخواهد شد. اين منطق درباره 
بازيگري كه با لباس و گريم جنس مخالف جلوي 
دوربین مي رود و كارگرداني كه درخش��ان ترين 
ايده اش ضب��ط نماهاي طوالني اس��ت نیز صدق 
مي كند، آنها لزوماً بازيگر يا فیلمساز نخواهند شد 
چنانكه كار جالب هرگز تاثیرگذاري كار عمیق و 
خالقانه را نخواهد داشت و طول عمرش تا رو شدن 

كار جالب بعدي خواهد بود.«
   پدر خانواده از سينما رفتن خجالت زده 

مي شود
وضعیت فعلي سینما صداي برخي از پیشكسوتان 
را نیز بلند كرده اس��ت. داري��وش ارجمند اخیراً 
در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا شما با فروش باالي 
فیلم ها مخالفید اينگونه واكنش مي دهد: »من با 
فروش فرهنگ و وجدان و ش��رف مخالفم. اينكه 
شما صحنه هايي را در فیلمت بگذاري تا مردم را 
به سینما بكشاني اخالق گرا نیست. خانواده هايي 
به سینما آمده اند و پدر خانواده خجالت زده شده 
است. طنز اين نیست كه من دستم را داخل شلوار 

ديگري كنم و بگويم دارم كلیدت را درمي آورم!
بازيگر نق��ش مالك اش��تر در برنام��ه تلويزيوني 

فرمول يك با بیان اينكه ابداً در چنین فیلم هايي 
بازي نمي كنم، يادآور شد: »من هم فیلم كمدي 
بازي ك��رده ام اما اخ��الق را نمي فروش��م. چون 
فیلم من 100میلیارد فروخت��ه اين دلیل خوب 
بودن فیلم من اس��ت؟ اكنون همه گردن كش��ان 
و گردن كلفتان به كمیتش��ان مي نازند. هر كسي 
جیبش پرپول تر است، هركسي وياليش بزرگ تر 
است، ماش��ینش گران تر اس��ت احترام بیشتري 
دارد. از سر فیلمبرداري ستايش 3 مي آيم و با گريم 
همین سريال هس��تم. براي اين فیلم مي میرم پر 
از نصیحت و صحنه هايي اس��ت كه م��ردم آنها را 

نديده اند، چون نويسنده كاردرستي دارد.«
   تأثير پولشويي بر محتوا در سينما

وقتي اقتصاد يك هنر تحت تاثیر فساد و پول هاي 
كثیف قرار مي گیرد نبايد از محتواي آن انتظار داشت 
اخالق و معنويت را ترويج كن��د، يك تهیه كننده 
سینما در اين باره مي گويد: ورود پول هاي مشكوك 
به سینما و دس��تمزدهاي نجومي برخي بازيگران 
باعث نابودي بخش خصوصي سینما مي شود كه در 

نهايت آسیب آن به همه مي رسد. 
احمد احمدي در گفت و گو با ايسنا درباره تاثیر 
پولشويي و ورود پول هاي مشكوك بر دستمزد 
عوامل فیلم خاطرنشان كرد: اين اتفاق به شكلي 
در ش��بكه نمايش خانگي هم در حال رخ دادن 
است كه اثرات آن در سینما نیز ديده مي شود و 
دستمزدهاي نجومي خطر نابودي كامل بخش 
خصوصي را به دنبال دارد. واقعیت اين است كه 
ورود پول هاي ناپاك مي تواند سینماي ايران را 
به سمت و س��ويي بكش��اند كه عاقبت آن ورود 
پولشوها و خروج شخصیت هاي فرهنگي از حوزه 
سینماست. همراهان اين مسئله به موريانه هايي 
تبديل مي شوند كه س��ینماي ايران را از درون 
مي خورند و عاقبت به س��قوط س��ینماي ايران 
منجر خواهد شد. سینما به دلیل جذابیت هايش 
همه را به سمت خود جذب مي كند، كساني كه 
پول هاي ناش��ناخته و موس��وم به كثیف را وارد 
سینما مي كنند اصاًل به كیفیت محتوا و انتخاب 
عوامل فیلم فكر نمي كنند و تنها به دنبال ويترين 

و ساخت فیلم هستند. 
روزگاري سینماي ايران مي رفت تا به طور كامل در 
غرقاب پديده اي به نام فیلمفارسي به زوال كامل 
برسد اما انقالب اس��المي طلیعه اي شد تا سینما 
طرحي نو دراندازد و امیدواري براي راست شدن 
كجراهه سینما رو به فزوني نهاد اما اوضاع سینما 
امروز و در سال هاي پاياني دهه چهارم انقالب آن 
چیزي نیست كه بايد باشد. هر چند در اين 40سال 
بخش عمده اي از بهترين آثار تاريخ سینماي ايران 
خلق شده اند اما به طور قطع اين شرايط مطلوب نام 
ايران و انقالب اسالمي نیست. سینماي ايران ذائقه 
بخش عمده اي از تماشاگران را نیز تحت الشعاع 
قرار داده و به سمت مضامین و محتوايي سوق داده 
كه فرهنگ و اخالق در آن موضوعیت زيادي ندارد. 
فرم گرايي يا فرم زدگي يكي از پديده هايي است 
كه سینما با آن دس��ت و پنجه نرم مي كند. اينكه 
س��ینما و هنر دقیقاً چه رسالت فرهنگي بر دوش 
دارد و براي تبديل شدن به يك صنعت چه الزامات 
و اقتضائاتي براي آن متصور است موضوعي است 
كه به نظر مي رسد مورد اجماع قرار نگرفته است و 

بايد خیلي جدي تر به آن فكر كرد.

گزارش »جوان« از كجراهه اي كه بخشي از سينماي ايران در پيش گرفته است 

 پيوند پول كثيف با ابتذال 
ذائقه  سينما را تلخ كرده است

حذف تدريجي دوبي از مسافرت هاي خارجي

سفرهاي خارجي با كاهش 11درصدي روبه رو شد
   هادي عسگري

محم�د خياطي�ان، سرپرس�ت معاون�ت گردش�گري 
از كاه�ش 11درص�دي س�فرهاي خارج�ي در پن�ج م�اه 
نخس�ت امس�ال نس�بت ب�ه س�ال گذش�ته خب�ر داد. 
خیاطیان درباره میزان س��فرهاي خارجي ايراني ها نسبت به سال 
گذش��ته، گفت: »در پنج ماه نخست امس��ال 3میلیون و 92هزار و 
۷59 نفر از كشور خارج شدند كه اين حجم در مقايسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشته كه 3میلیون و 4۷4هزار و 692 نفر به خارج از 
كشور سفر كردند، 11درصد كاهش داشته است.« وي افزود: »در 
اين مدت بیشترين سفرها به ترتیب به كش��ورهاي تركیه، عراق، 
امارات و گرجستان انجام شده اس��ت.« به گفته خیاطیان، مقصد 
سفر ايراني ها در سال گذش��ته نیز تقريباً همین رده بندي مقصد را 
داشته است، با اين تفاوت كه امسال گرجستان جايگزين جمهوري 
آذربايجان شده است. سرپرست معاونت گردشگري، اضافه كرد: »در 
سال 96 بیشترين سفر ايراني ها به كشورهاي عراق، تركیه، امارات و 
آذربايجان انجام شد.«  خیاطیان افزايش سفرهاي داخلي را به عنوان 
استراتژي سازمان میراث فرهنگي عنوان كرد و افزود: »در تفاهمنامه 
با سازمان برنامه و بودجه نیز تسهیالتي براي توسعه زيرساخت ها 
در مقاصد داخلي در نظر گرفته شده است. متأسفانه در اين بخش 
غفلت هايي صورت گرفته و از منابع داخلي استفاده اي نشده است، 
براي همین مردم سفر به كشورهاي ديگر را ترجیح داده اند. با تأمین 
منابع مالي و تسهیالتي كه در آن تفاهمنامه ذكر شده مي توان اين 
ضعف را برطرف كرد و جريان گردش��گري را در كشور تغییر داد.« 
پیش از اين و در آمار مربوط به چهار ماه نخست امسال، رقم كاهش 

میزان سفرهاي خارجي رقمي حدود8/6درصد را نشان مي داد كه 
در مقايس��ه با آمار 11درصدي مردادماه، نشان دهنده تندتر شدن 
شیب كاهش سفرهاي خارجي است.  در اين میان عدم عالقه ايرانیان 
به سفر به دوبي، امسال بیشتر از گذشته خودنمايي كرده است. در 
گزارشي كه اخیراً درباره وضعیت گردشگري منتشر شده، به كاهش 
50 درصدي سفر ايرانیان به اين شیخ نشین عربي اشاره شده است. 
در اين گزارش آمده اس��ت: تعداد ايرانیان س��فر كرده به دوبي در 
ماه اوت س��ال 2018 نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته كاهش 
50 درصدي يافته و در مجموع هشت ماه نیز تعداد ايرانیاني كه به 
دوبي سفر كرده اند، 28  درصد كمتر شده و از 351 هزار نفر در هشت 
ماه نخست سال 201۷ به 253هزار نفر در بازه مشابه سال 2018 
رسیده است. افزايش نرخ ارز، گران بودن سفر به دوبي، نااطمیناني 
در بازار هاي دارايي و در نهايت پیدايش و رواج مقاصد جايگزين سفر 
مانند گرجستان و دوبي كه ارزان تر هس��تند، از مهم ترين داليل از 

رونق افتادن سفر به دوبي در میان ايرانیان است.

انتقاد فعال فرهنگي به صداوسيما در نشست »جوانان و تحول در رسانه«
نمي گذارند سريالی با محوريت شخصيت حزب اللهي 

ساخته شود

حكمت 96

نزديك ترين مردم به پیامبران، 

داناتري��ن آنان اس��ت ب��ه آنچه 

آورده اند.

سيدمسعود اطيابي: 

بهتر است آثاري مثل »بدون تاريخ...« نماينده سينماي ايران نباشند

   مصطفي محمدي
كارگردان فيلم سينمايي »تگزاس« درباره انتخاب فيلم »بدون 
تاريخ، بدون امضا« به عنوان نماينده ايران در اسكار گفت: اين 
فيلم را ديده ام و به نظرم آثاري مثل »بدون تاريخ، بدون امضا« 
اگر نماينده سينماي ايران در خارج از كشور نباشند، بهتر است. 
سیدمس��عود اطیابي كارگردان و تهیه كننده سینما درباره حد و 
مرز سیاه نمايي در تولیدات سینمايي با تأكید بر اينكه نشان دادن 
مشكالت، گرفتاري ها و معضالت جامعه يكي از كاركردهاي مهم 
سینماست و بايد در هنر هفتم وجود داش��ته باشد، افزود: نشان 
دادن معضالت جامعه در خارج از كش��ور كه باعث تحقیر جامعه 
مي شود كار درستي نیست و بنده نیز با آن مخالف هستم. كارگردان 
فیلم سینمايي »ماه گرفتگي« تأكید كرد: نشان دادن نكات كور و 
مبهم جامعه ممكن است نمايش سیاهي باشد اما نبايد آن را انكار 
كنیم بلكه بايد درصدد اصالح آن برآيیم. اطیابي تعريف درس��ت 
سیاه نمايي در سینماي هر كشور را نشان دادن موضوعي دروغ يا 

مشكلي كه اصالح ناپذير است، دانست و گفت: در واقع مطرح كردن 
چیزي خالف واقعیت را مي توان سیاه نمايي گفت نه اينكه از معرفي 
ضعف هاي جامعه با هدف اصالح تعبیر سیاه نمايي كرد. تهیه كننده 
فیلم »اختاپوس« درباره انتخاب فیلم »بدون تاريخ، بدون امضا« به 
عنوان نماينده ايران در اسكار نیز گفت: اين فیلم را ديده ام و به نظرم 
اثر خوبي است اما با توجه به شرايط روز جامعه آثاري مثل »بدون 
تاريخ، بدون امضا« اگر نماينده سینماي ايران در خارج از كشور 
نباشند، بهتر است. وي افزود: اين فیلم در دوره اي كه رسانه ها علیه 
ايران اخبار منفي منعكس مي كنند، نمي تواند انتخاب مناس��بي 

باشد ضمن اينكه چنین آثاري بیشتر كاركرد داخلي دارند. 
اطیابي ادامه داد: حاال ك��ه فیلم »بدون تاريخ، ب��دون امضا« به 
عنوان نماينده ايران در اسكار معرفي شده است بايد از آن حمايت 
كنیم تا موفقیتي ديگر را براي سینماي ايران به دست آورد. اين 
كارگردان سینماي ايران با بیان اينكه بايد در انتخاب فیلم براي 
اس��كار تجديد نظر كلي كنیم، گفت: متأسفانه مدت هاست تنها 
چند نفر براي سینماي ايران تصمیم گیري مي كنند كه به نظرم 
وقت آن رسیده تا اين افراد تغییر كنند. اين تهیه كننده و كارگردان 
س��ینما، خاطرنش��ان كرد: در واقع ابتدا بايد درب��اره افرادي كه 
سال هاست درباره انتخاب فیلم هاي ايراني به جشنوار هاي خارجي 
تصمیم گیري مي كنند تجديد نظر كنیم تا بعد درباره معیارهاي 
فیلم خوب براي معرفي به اسكار بحث ش��ود. اطیابي با اشاره به 
اينكه اين افراد متأسفانه نگاه ملي ندارند، گفت: به طور كلي اگر 
قصد داريم چیزي را در سینما حل كنیم ابتدا بايد تصمیم گیران 

براي سینماي كشور را تغییر دهیم.

آخرين شاگرد دهخدا درگذشت 
و  ن�ويس�نده  دبي�رس�ي�اقي  اس�تاد 
لغ�ت شن�اس مشه�ور و آخ�ري�ن ش�اگ�رد 
ع�المه دهخ�دا دار ف�ان�ي را وداع گف�ت. 
سیدمحمد دبیرس��یاقي كه از شاگردان عالمه 
دهخ��دا و از هم��كاران وي در تألی��ف لغتنامه 
دهخدا بود روز گذشته و در 99 سالگي به ديار 
باقي ش��تافت. دبیر س��یاقي كه دكتراي خود 
را در رش��ته ادبیات فارسي در س��ال 1334 از 

دانشگاه تهران دريافت كرده بیش از 80 متن ادبي و تاريخي را به تصحیح و نگارش 
درآورده است كه مي توان ديوان منوچهري، نزهت القلوب فرهنگ سروري و سلطان 
جالل الدين خوارزم شاه و شاهنامه فردوس��ي را از میان آنها نام برد. وي كه به دلیل 
بیماري در بیمارستان بستري بود در مدت 9 سال با عالمه علي اكبر دهخدا در تنظیم 
مطالب حروف »ظ«، »ض«، »ل« و »پ« در لغتنامه دهخدا و 11 سال با دكتر محمد 

معین در انجمن ايران شناسي همكاري كرد. 
مرتضي روزبه استاندار اس��بق قزوين پیش از اين در گفت وگويي يادآور مي شود: 
يك روز در محضر استاد به تهران مي رفتیم كه از ايشان در مورد همكاري با دهخدا 
سؤاالتي پرسیدم تا به دوران جديد رسیديم، سؤالي كردم كه در آن مقطع حاكي 
از خامي من بود، به ايش��ان گفتم اين قدر كه ش��ما براي رفتن به مؤسسه دهخدا 
به زحمت مي افتید چقدر حقوق دريافت مي كنید؛ سؤالي كه به واسطه پاسخ استاد 
به من نهیبي زده شد. ايشان پاسخي دادند كه معلوم شد حقوقشان از حداقل حقوق 
كارگري آن دوران كمتر بود، خیلي با تعجب گفتم اين حقوق و اين  همه زحمت و 
كار؟! گفتند اين چه حرفي است، من به دهخدا اداي دين مي كنم، براي اداي دين 

به دهخدا كه نبايد حق  و حقوقي داشته باشم!

 اركستر ملي 
با محمد اصفهاني روي صحنه مي رود

ب�ه  اي�ران  مل�ي  اركس�تر  اج�راي  جديدتري�ن 
رهب�ري فري�دون ش�هبازيان و خوانندگ�ي محم�د 
اصفهان�ي در ت�االر وح�دت روي صحن�ه م�ي رود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اركستر ملي ايران به رهبري 
فريدون ش��هبازيان و خوانندگي محمد اصفهاني با اجراي ويژه 
آيیني با عنوان حديث س��رفرازي 21 مهر ماه ساعت 19 در تاالر 
وحدت روي صحنه مي رود. در اجراي اين قطعات »سر افرازي« از 
حمید شاهنگیان، »سوگ« و »معصومیت« از فريدون شهبازيان، 
»غنچه افس��رده«، »فرياد تنهايي« و »فرصت بدرود« از محمد 
اصفهاني، »شور آفرين« از حس��ین دهلوي، دو نغمه بختیاري از 
روح اهلل خالقي، »چنگ و ني« از محمد بیگلرپور و »ديده بگشا« از 

علي كهن ديري، به دست هنرمندان اركستر نواخته مي شود. 
...........................................................................................................

 نقش متفاوت الهام چرخنده
در فصل دوم »آواي باران« 

اله�ام چرخن�ده ق�رار اس�ت در فص�ل دوم س�ريال 
»آواي ب�اران« ب�ه تهيه كنندگ�ي محم�د هاش�مي اصل 
ك�ه در ش�بكه ي�ك س�يما س�اخته ش�ود ب�ازي كن�د. 
به گزارش مهر، س��ريال »آواي باران« به كارگرداني حس��ین 
س��هیلي زاده و تهیه كنندگي محمد هاشمي اصل سال 92 از 
شبكه 3 سیما پخش شد. قرار اس��ت فصل دوم اين مجموعه 
نیز در 80 قس��مت و در قالب 2 فاز 40 قس��متي ساخته شود 
كه سیناپس فصل دوم توس��ط علیرضا كاظمي پور به نگارش 
درآمده است. در اين فصل بازيگران زيادي اضافه خواهند شد و 
از جمله بازيگران فصل قبل كه در اين فصل هم حضور دارد الهام 

چرخنده است كه نقش رئیس باند گداها را ايفا مي كند. 
...........................................................................................................

گروه نمايش و ادبيات نمايشي 
فرهنگستان هنر تشكيل شد

با حك�م عليرضا اس�ماعيلي، سرپرس�ت فرهنگس�تان 
هن�ر گ�روه نماي�ش و ادبي�ات نمايش�ي فرهنگس�تان 
هن�ر ب�ه رياس�ت عل�ي منتظ�ري آغ�از ب�ه كار ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي فرهنگستان هنر، علي 
منتظري كه عضو پیوسته فرهنگستان هنر است، رياست جهاد 
دانشگاهي، رياست مركز هنر هاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، عضو هیئت موسس خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( 
و همچنین عضويت در هیئات مؤسس خبرگزاري قرآني )ايكنا(، 
سردبیري فصلنامه علمي پژوهشي پايش و... را در كارنامه خود 
دارد. همچنین محمود عزيزي، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 
بازيگر، نويسنده، كارگردان و مدرس تئاتر، تلويزيون و سینما به 
عنوان عضو دائمي گروه نمايش و ادبیات نمايشي منصوب شد. 
علي نصیريان، مجید سرسنگي، تاجبخش فنائیان، بهزاد قادري، 
ايرج راد و نادر برهاني مرند نیز به پیشنهاد علي منتظري و حكم 
علیرضا اسماعیلي به مدت دو س��ال به عضويت گروه نمايش و 

ادبیات نمايشي فرهنگستان هنر منصوب شدند. 
...........................................................................................................
كتاب تازه سارا عرفاني درباره يك شهيد 

س�ارا عرفاني اين روزها درگير نگارش داستاني از زندگي 
يك شهيد است. 

عرفاني نويس��نده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان در 
خصوص كتاب جدي��دش گفت: به تازگي داس��تاني را درباره 
كودكي شهید كلهر نوشته ام. اين كتاب از طرف حوزه هنري 
كودك و نوجوان منتشر مي شود و چند نويسنده دارد. هر كدام 
از نويسنده هاي اين مجموعه داستان، خاطره و اتفاقي از كودكي 
يك شهید را بیان مي كند. وي افزود: انتشارات سوره مهر قرار 
است مجموعه داستاني را درباره كودكي شهدا منتشر كند. اين 
كتاب براي كودكان و نوجوانان نوشته شده است و تصويرگري 

اين كتاب به زودي انجام خواهد شد. 
...........................................................................................................

 جشنواره هاي بين المللي شعر 
و داستان انقالب ادغام شدند

ب�ا ادغ�ام بخش ه�اي ش�عر و داس�تان، يازدهمي�ن 
انق�الب  داس�تان  و  ش�عر  بين الملل�ي  جش�نواره 
مي ش�ود.  برگ�زار  آين�ده  س�ال  م�اه  فروردي�ن 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به منظور گسترش و ارتقاي 
كیفي روند برگزاري، بازدهي هرچه بیشتر و هم افزايي تالش هاي 
ش��اعران و نويس��ندگان جوان و باتجربه در يازدهمین جشنواره 
بین المللي شعر و داستان، دو بخش اصلي ياد شده به طور همزمان 
پذيراي آثار ش��ركت كنندگان اين رقابت ادبي هستند. جشنواره 
بین المللي شعر انقالب پیش از اين در دي ماه هر سال و جشنواره 
بین المللي داستان انقالب )جايزه امیرحسین فردي( در فروردين 
ماه برگزار مي شدند كه با ادغام دو بخش، اين رويداد ادبي همزمان 
با هفته هنر انقالب اسالمي در فروردين ماه سال 98 برگزار خواهد 
شد. امیرعباس گالب، گروه سرود آواي رضوان و امیرعباس حسیني 

در سوگواره ملي شعر عاشورايي به اجراي برنامه مي پردازند.

    ديده بان نويد پارسا

  محمد صادقي
وحي�د جليل�ي فع�ال فرهنگ�ي و رئي�س ش�وراي 
سياس�تگذاري جش�نواره عم�ار از سياس�ت هاي 
ضددين�ي برخ�ي از مدي�ران صداوس�يما و ضع�ف 
درك مس�ائل دين�ي در اي�ن رس�انه انتق�اد ك�رد. 
روز گذش��ته، نشس��ت »جوانان و تحول در رس��انه« كه با 
هدف تبیین نقش جوانان در تحول رسانه ملي در دانشگاه 
صداوسیما برگزار شد، به محل نقد سیاست هاي چند دهه 

اخیر صداوسیما تبديل شد. 
    چرا در تلويزيون »حاج كاظم« نداريم!

در اين نشست،  وحید جلیلي با نقد ساختار صداوسیما، گفت: 
سازمان صدا و سیما به اسم برنامه سازي به اشغال طبقه مرفه 
بي هويت درآمده است و يك اقلیتي براي صدا و سیما تعیین 
تكلیف مي كنند. صدا و سیما راجع  به انقالب سريال مي سازد 
كه 100 قسمت دارد، اما دين و اسالم در آن وجود ندارد، چرا 

مديران ما شرمنده هستند و خجالت مي كشند. 
وي ادامه داد: س��ازمان ص��دا و س��یما را در خدمت اقلیت 
محدود درآورده ايد. در طول اين 20 س��ال گذشته آيا يك 
كاراكت��ر حزب اللهي در س��ريال ها نش��ان داده ايد؟ فردي 

همچون حاج كاظم را در سینما هم نداريم. 
وحید جلیلي در ادامه انتقادهايش از صداوسیما، تأكید كرد: 
اسالمي كه امروز در سازمان صدا و سیما عرضه مي شود چه 
اسالمي است؟ فهم مذهبي و تفكر ديني كه در اين سازمان 
وجود دارد در حد مرحوم فهیمه رحیمي اس��ت، آن هم در 
میان مديراني كه خود را فرهیخته ترين مديران سازمان صدا 
سیما مي دانند، اما آنتن را كه مي بینید خروجي چیز ديگري 
است. سازمان صدا و سیما اين گونه نیست كه نیرو نداشته 
باشد بلكه بايد عدالت رس��انه اي خود را اصالح كند. مشكل 

سازمان صداوسیما، نرم افزاري است. 
    نقد هاي جدي به توليدات صداوسيما وارد است 

سید احس��ان قاضي زاده هاشمي، عضو ش��وراي نظارت بر 
صداوسیما نیز در سخناني با اشاره به اينكه در يك سال اخیر 
بیش از 118 گزارش مربوط به برنامه هاي مختلف رسانه ملي 
داشته ايم، گفت: برخي گزارش ها خوب و مثبت و برخي ديگر 
منتقدانه هستند. نكته اين است كه فاصله بین تفكر و انديشه 
آرمان گرا و ارزش گرايي كه در اين دانشگاه تولید مي شود تا 

چه اندازه با آنتن پخش صدا و سیما فاصله دارد؟
وي ادامه داد: برخي انتقادهاي جدي بر آثار تولیدي رسانه 
ملي به خصوص سريال هاي تلويزيوني وجود دارد كه دانشگاه 

صدا و سیما به عنوان يك دانشگاه جريان ساز فكري مي تواند 
آثار انديشه ساز خود را روي آنتن تلويزيون نمايش دهد. 

عضو ش��وراي نظارت بر س��ازمان صدا و س��یما با انتقاد از 
اينكه نبايد رشته موسیقي در دانشگاه صدا و سیما تعطیل 
باشد، گفت: تعطیلي رشته موسیقي به نوعي خودتحريمي 
براي دانش��گاه تعبیر مي شود. رش��ته فیلمنامه نويسي هم 
از ضروريات اين دانشگاه اس��ت. خودتحريمي تنها به امور 
اقتصادي محدود نمي شود بلكه خودتحريمي فرهنگي هم 
وجود دارد. موسیقي نیاز امروز جامعه ماست پس دانشگاه 

صدا و سیما نبايد دچار خودتحريمي فرهنگي شود. 
اي��ن نماين��ده مجلس همچنی��ن خواس��تار اج��راي قانون 
عدم به كارگیري نیروهاي بازنشسته در صداوسیما شد و گفت: 
امیدواريم صدا و سیما به عنوان دستگاهي كه رئیس آن توسط 
رهبر انقالب تعیین مي ش��ود هم در اجراي قانون و هم آماده 
كردن افكار عمومي براي اجراي قانون موفق عمل كند، در هر 
حال نسل جوان نیاز به امید هم در عمل و هم در زبان دارد كه 
يكي از اقدامات صورت گرفته در اين راستا اجراي قانون منع 
به كارگیري بازنشستگان است. تشكل دانشجويي جامعه رسانه 
اسالمي، روز شنبه با انتشار بیانیه اي خطاب به رئیس سازمان 
صداوسیما فعالیت خود را به صورت رسمي آغاز كرد، در بخشي 
از اين بیانیه آمده است: جامعه جوان ما احتیاج به رسانه اي پويا 
و فعال دارد كه فضاي فكري آن با نیازهاي جامعه قرابت داشته 
باشد و بتواند محتواي ناب انقالبي و اسالمي را در قالب هاي نو، 
جذاب و اثرگذار ارائه دهد كه به رغم تالش هاي صورت گرفته، 

رسانه ملي در اين زمینه توفیقات الزم را كسب نكرده است. 
در اين بیانی��ه همچنین بر اجراي قانون ع��دم به كارگیري 
بازنشسته ها تأكید و از رئیس سازمان صداوسیما درخواست 
ش��ده اس��ت به جاي ادامه فعالیت نیروهاي بازنشسته، از 

نیروهاي جوان در رسانه ملي استفاده شود.

اي��ران  س��ينماي  روزگاري 
مي رف��ت ت��ا ب��ه ط��ور كام��ل 
در غرق��اب پدي��ده اي ب��ه نام 
فيلمفارس��ي ب��ه زوال كام��ل 
برسد اما انقالب طليعه اي شد 
تا س��ينما طرحي نو دراندازد


