
»گفتم اعتماد نكنيد!« منتشر شد
كتاب »گفتم اعتم�اد نكنيد!« با عنوان فرع�ي »بازخواني 
مستند و جامع تدابير و نقدهاي مقام معظم رهبري حاوي 
بازخواني بيان�ات، تدابي�ر و نقدهای�ی درب�اره مذاكرات 
هس�ته اي دول�ت« ب�ه هم�ت دفت�ر مطالع�ات گفتم�ان 
انقاب اس�امي تدوی�ن و روانه بازار كتاب ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش مهر،  کت��اب »گفتم اعتم��اد نكنيد!« دو فهرس��ت 
»اجمال��ي« و »تفصيلي« دارد و در قال��ب ۴۱۶صفحه به صورت 
مصور تدوين شده که توسط انتش��ارات شهيد کاظمي زير چاپ 
رفته است. کتاب مذکور به »سرداران مقاومت، سلحشوران مدافع 
حرم، مجاهدان حزب اهلل لبنان، جان برکفان يمن و بحرين و سردار 
بي ادعاي سوريه، شهيد حاج حسين همداني« تقديم شده است. 
کتاب »گفتم اعتماد نكنيد!« از ش��ش فصل اصلي تش��كيل شده 
اس��ت که عناوين آنها در باال ذکر ش��د. در فصل اول رويكرد کالن 
رهبري به تحليل مسائل پيش روي نظام اسالمي و منطق مواجهه 
با هر مسئله اي روشن مي گردد. در فصل دوم به معرفي دو رويكرد 
مديريتي در کشور اشاره شده که هر يك راهبرد خروج از مشكالت 
را در مسئله اي ويژه مي بينند و مقام معظم رهبري به معرفي اين دو 
رويكرد و نتايج هر يك مي پردازند. فصل سوم به مهم ترين مسئله اي 
که موجب گرايش دولت به سمت مذاکرات هسته اي شد، مي پردازد. 
فصل چهارم اين کتاب حاوي آسيب شناس��ي هاي راهبردي رهبر 
معظم انقالب نسبت به نگاه کالن دولت به سياست خارجي، امريكا 
و رابطه با غرب است. در فصل پنجم که به نوعي مهم ترين فصل اين 
کتاب است، تدابير سه گانه رهبري نسبت به مذاکرات هسته اي در 
مراحل قبل، حي��ن و بعد از مذاکرات و نيز آسيب شناس��ي جامعه 
ايشان نسبت به برجام، بيان مي گردد. فصل ششم و پاياني کتاب هم 

نشان دهنده تصوير کالني از مناسبات ايران و امريكاست. 
...........................................................................................................

 تسليت رئيس بنياد روایت فتح 
در پی درگذشت پدر شهيد مرتضي آویني

رئيس بنياد روایت فتح طي پيامي درگذشت سيدمهدي آویني 
پدر شهيد سيدمرتضي آویني را تسليت گفت و سيد شهيدان 
اهل قلم را »یكي از هزاران ثمره پدر معنوي انقاب« دانست.

در بخش��ي از پيام رئيس بنياد روايت فتح آمده است: »آويني 
يكي از هزاران ثمره پ��در معنوي اين انق��الب، خميني کبير 
رحمت اهلل عليه بوده و در بهترين زمان با تأس��ي از سخن نبي 
مكرم اس��الم)ص( از نفحات الهي بهره برده و تبديل به س��يد 
شهيدان اهل قلم شد. سيدمرتضي آويني فرزند صالحي است که 
همواره باعث افتخار انقالب اسالمي بوده و قطعاً پدر بزرگوارشان 
هم به وجود برکات آن شهيد باليده است.  آويني فردي است که 
همواره قدم هايش مسير هنر متعالي را مشخص کرده و ما امروز 
برخود مي باليم که تمامي تالشمان ادامه دادن راهش بوده و با 

جانمان از آرمانش دفاع کنيم.«
...........................................................................................................

 مدیرعامل بنياد بازي هاي رایانه اي خبر داد
 اختصاص 30ميليارد تومان 

به صندوق سرمایه گذاري بازي هاي رایانه اي
بزرگ تری�ن صندوق س�رمایه گذاري در ح�وزه بازي هاي 
رایانه اي به تول�ي بنياد ملي بازي هاي رایانه اي ميان س�ه 

شركت در این حوزه ایجاد شد.
 به گزارش مهر، روز گذشته بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري 
در حوزه بازي هاي رايانه اي به تولي بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
ميان س��ه ش��رکت فعال در اين حوزه در بنياد ملي بازي هاي 
رايانه اي ايجاد ش��د. اين صندوق حوزه هاي گيم، انيميش��ن و 
بازي هاي ديجيتال را در برمي گيرد که نزديك ۳۰ميليارد تومان 
هزينه آن است. س��يدصادق پژمان، مديرعامل بنياد بازي هاي 
رايانه اي در اين نشست گفت: خوشحاليم که اين اتفاق مبارك 
يعني ايجاد صندوق سرمايه گذاري در حوزه بازي هاي رايانه هاي 
در مجموعه بنياد به صورت رس��مي آغاز مي ش��ود، به داليل 

مختلفي همكاران انتخاب خوبي داشته اند.
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حكمت 368 

همانا خداوند پ�اداش را بر اطاعت 

و كيفر را ب�ر نافرمانی ق�رار داد تا 

بن�دگان را از عذاب�ش برهاند و به 

سوى بهشت كشاند. 

پژوهشگر برجسته ادبيات دفاع مقدس معتقد است خاطرات 
اس�راي جنگي، انس�اني ترین نوع ادبيات در جهان است. 
مرتضي سرهنگي در نشس��ت تخصصي خاطره نويسي گفت: 
ادبيات اسارت در واقع قيمت تمام ش��ده جنگ است، چراکه 
در آن وقايعي به ثبت رسيده و ش��خصيت هايي شناسنامه دار 

مي شوند که قبال بر اثر غفلت جنگ نگاران ديده نشده اند. 
سرهنگي بيان داشت: وقتي جنگ تمام مي شود و سربازان به 
خانه هاي خود برمي گردند و اسرا مبادله مي شوند، آن وقت است 
که کاغذ و قلم ها برداشته شده و خاطرات نوشته مي شوند. وي 
با بيان اينكه ادبيات اسارت در واقع در برگيرنده دو نوع جنگ 
يك سرباز است، ادامه داد: در بخش اول خاطرات سرباز در طول 
جنگ روايت مي شود و در بخش دوم خاطرات اسارت است که 
تنها سالح پيش روي يك سرباز گفتار وي است و در اين ميدان 

که بي دفاع است، نيازمند کمك مي شود. 
س��رهنگي با اذعان به اينكه دنيا اين ادبيات را به قيمت گران 
به دس��ت مي آورد، گفت: هر نس��لي که مي آيد چيزي به اين 
داراي��ي مي افزاي��د و آن را غني ت��ر مي کند، چراک��ه ديدگاه 
نويسنده در اين ادبيات خيلي مهم است و اين نويسنده است 
که مي تواند با کنجكاوي در اعماق خاطرات يك اسير، ناگفته ها 

را به زبان قلم دربياورد. 
پايه گذار ادبيات پايداري کشور در ادامه سخنان خود به تشريح 
ادبيات جنگ در کش��ورهاي آلمان، روسيه و بوسني پرداخت 
و بيان کرد: در آلمان اعضاي گروه ۴۷ به خاطر تالش هايشان 
جهت زنده نگه داشتن خاطرات و رشادت هاي سربازان در طول 

جنگ جهاني دوم، بارها جايزه نوبل را به دست آوردند. 
وي با بيان اينكه در روس��يه نيز اتحاديه نويس��ندگان جنگ 
تشكيل شده است، گفت: ادبيات پايداري ايران بي بديل ترين 
نوع ادبيات جنگ در جهان اس��ت، چراکه جنگ ايران با ساير 
جنگ ها متفاوت اس��ت. س��رهنگي با بيان اينكه معنويت در 
رزمندگان ما در طول دوران اسارت مثال زدني بود به طوري 
در اردوگاه هاي بعثي ها شديدترين نوع شكنجه هاي جسمي 
و رواني را ب��ر رزمندگان ما وارد مي کردن��د، ولي ايثارگران ما 
با نشان دادن ايمان راس��خ خود، س��فيران صلح و دوستي و 

صادرکنندگان پيام انقالب در دوران اسارت بودند. 
پژوهش��گر ادبيات پايداري به همايش ب��زرگ ادبيات جنگ 
در بوس��ني اش��اره و عنوان کرد: در اين هماي��ش جهاني که 
کشورهاي آلمان، ايتاليا و روس��يه نيز حضور داشتند، ادبيات 
پايداري ايران مورد توجه نويسندگان بزرگ ادبيات جنگ در 

جهان قرار گرفت.

مرتضي سرهنگي: 

»خاطرات اسارت« انساني ترین ادبيات جهان است

مونسان: حضور در نمایشگاه هاي گردشگري متناسب با جایگاه ایران باشد

نگاهي به شاعرانگي هاي باراني در سينما و تلویزیون 
 كارگرداناني هستند كه از باران به شكل مداوم در آثارشان استفاده كرده اند 

و البته توانایي ویژه اي در بهره گيري از آن دارند
   حسن حقيقي

چند روزي اس��ت که باران و برف ميهمان بسياري از نقاط 
ايران ش��ده است، کمتر آدمي اس��ت که نسبت به لحظات 
باراني حس بدي داش��ته و آن را نامطلوب بداند. از قضا به 
طور حتم اتفاق نظري نس��بت به فضاي دل انگيز روزهاي 
باراني ميان مردم مي توان مش��اهده کرد که حس آميخته 
با شاعرانگي را در آنها موجب مي شود. همين نكته و حس 
دلپذير حاصل از آن هم سبب شده تا کارگردانان بسياري 
در آثارشان جهت دراماتيك کردن، حس آميز کردن و تاثير 
بيشتر موقعيت ها از تمهيد بارش باران استفاده کنند. شمار 
کردن کارگردان هايي که از اين تمهيد اس��تفاده کرده اند 
کاري عبث اس��ت، چراکه هر کارگرداني احتماالً دست کم 
يك ب��ار از باراني ک��ردن موقعيتي در فيلمش ب��ا توجه به 
شرايط داستاني بهره گرفته است اما کارگرداناني هستند که 
از باران به شكل مداوم در آثارشان استفاده کرده اند و البته 
توانايي ويژه اي در بهره گيري از آن دارند. فريدون جيراني 
در آثارش از باران در پديد آوردن موقعيت هاي دراماتيك، 
بسيار استفاده کرده است. صداي رعدوبرق و لحظات باراني 
اصوالً از ويژگي معمول و هميشگي بسياري از آثارش است 
و تصوير باران در شب تقريباً موقعيت ثابت تمام آنهاست. از 
سينمايي هايش که بگذريم کافي است تا با تماشاي مجدد 
سريال هاي »مرگ تدريجي يك رؤيا« و »تعبير وارونه يك 
رؤيا« متوجه فراواني لحظات آميخته با باران اين فيلمساز 
شويم و به عالقه او که مهارت بسياري در آن دارد پي ببريم. 
به ياد بياوريد موقعيت هاي احساسي با حضور دانيال حكيمي 
را که تمامشان باراني است و در ديگر سريالش تعبير وارونه 
يك رؤيا يكي از به يادماندني ترين هايش، شهادت مأموران 
زير باران جلوي خانه دانش��مند هس��ته اي يا پايان بندي 
تراژيك اين س��ريال که کاماًل در باران انجام گرفته، است. 
اما مسعود شاه محمدي ديگر کارگرداني است که در آثارش 
معموالً اس��تفاده زيادي از باران دارد و زمين هاي خيس و 
باران خورده از جمله ويژگي هايي است که در سريال هايش 
به وفور يافت مي شود و اتفاقاً او نيز مهارت ويژه اي در تصوير 
کردن لحظات باران��ي دارد که نمون��ه اش در آثاري مانند 
»وخداوند عش��ق را آفريد« و »عبور از پايي��ز« و »ديروز، 
امروز، فردا« قابل مشاهده و رديابي است. او البته برخالف 
جيراني عالقه مند به موقعيت هاي باران در روز است و انصافاً 
به بهترين شكل انجامش مي دهد که با حس زيبايي شناسي 
و مضامين شاعرانه آثارش بس��يار هماهنگ است. توانايي 

شاه محمدي در ارائه لحظات ناب باراني به حدي قابل توجه 
و دلپذير است که نمي توان تماش��ايش کرد و آن را نستود. 
بهروز شعيبي نيز از عالقه مندان تصوير کردن روزهاي باراني 
و سرد است، فيلم هاي »دهليز« و »سيانور« را يك بار ديگر 
ببينيد که چطور حس روزهاي باراني را به بهترين ش��كل 
تصوير مي کند و سرماي روزهاي زمستاني از لحظه لحظه 
اين دو فيلمش قابل درك اس��ت. دهليز فيلمي زمستاني 
است که روحي س��رد از نماهاي خياباني آن جلوه مي کند، 
اما عالقه کارگردان سبب شده تا هر چه بيشتر اتفاقاتش را 
در لحظات باراني تصوير کند يا در سيانور که سردي زمان 
رخدادهاي فيلم در فصل سرما را در حد محسوسي تصوير 
مي کند و در لحظه شهادت ش��ريف واقفي دوباره اين باران 
است که به کمك تاثيرگذاري هرچه بيش��تر و بهتر از آب 
در آمدن آن موقعيت مي آيد. به اين ليس��ت حسن فتحي 
را هم مي توان افزود که از باران براي ترس��يم حس برانگيز 
و تاثيرگذار بس��ياري از موقعيت هاي آث��ارش بهره گرفته 
است. بسياري از لحظات سريال مدارصفر درجه و همينطور 
از به يادماندني ترين هاي��ش دقاي��ق پاياني س��ريال »ميوه 
ممنوعه« و حضور علي نصيريان در حياط بيمارستان زير 
بارش باران و صداي احسان خواجه اميري روي آن  است که 
تاثير پايان بندي اثر را دوچندان مي کند. در ميان يادآوري 
اسامي کارگردان نمي توان به فريدون حسن پور اشاره نكرد 
که به سبب موقعيت مكاني آثارش که بس��ياري از آنها در 
طبيعت شمال مي گذرد، معموالً باران نقشي مهم، هميشگي 
و دلپذير دارد. اين متن البت��ه محدود به يادآوري آثار چند 
فيلمساز بود و به طور حتم کارگردانان ديگري هستند که 
عالقه به تصوير کردن لحظ��ات باراني دارند و از اين مهم تر 
آثار سينمايي و تلويزيوني فراواني که با موقعيت هاي باراني 
و برفي شان در ياد ما مانده اند و يادآوري شان روحمان را تازه 

کرده و جال مي دهد.

اختال سينمادارها در اكران فيلم هاي سينمایي

كمدي ها با خنده سهم بقيه فيلم ها را مي خورند

    محمدصادق عابدیني
بعضي از س�ينمادارها برخ�اف مقررات س�انس هاي فيلم هاي 
كم فروش را به فيلم هاي اغلب پرفروش كمدي اختصاص مي دهند تا 
فيلم هاي دیگر كمتر از حد معمول امكان دیده شدن داشته باشند. 
عدم رعايت نوبت اکران فيلم ها در سينماها باعث اعتراض فيلمسازان 
و واکنش شوراي صنفي نمايش شده است. بعضي از سينمادارها که 
فيلم ها را به صورت چرخشي اکران مي کنند، با حذف سانس هاي 
فيلم هايي که به نظر فروش متوس��طي دارند، بر تعداد سانس هاي 
اکران فيلم هاي پرفروش ت��ر مي افزايند. اين اقدام غيرقانوني باعث 

تضييع حقوق فيلم هاي سينمايي شده است. 
در همين زمينه سعيد خاني، کارگردان سينما در يادداشتي اعتراضي 
نوشت: »شاهد بيشترين تخلفات توسط برخي از سينماها هستيم. 
بعضي از س��ينماها جنبه فيلم پرفروش و کم��دي را ندارند! وقتي 
بعضي سينماهاي تهران که بايد الگو باشند تخلفات وحشتناکي را 
انجام مي دهند، ديگر به عنوان مثال از سينماي الله پارك تبريز که 

دو هفته ا ست افتتاح شده، گاليه اي نيست که به فيلم دفتر ما يك 
سانس آن هم ۱2ظهر اختصاص داده است! وقتي سينمايي تصميم 
مي گيرد روز سه ش��نبه فيل��م را تعويض کند! يعن��ي حداقل هاي 
سينماداري را بلد نيست! فروش ضعيف شهريور و مهر ثابت کرد که 
بايد در هر ماه حداقل يك فيلم پرفروش در سينماها اکران شود تا به 
رونق گيشه و حتي گرم کردن ساير فيلم ها کمك کند. اما اکران فيلم 
پرفروش دليلي بر بي ثباتي سانس ها و عدم نظارت کميته تخلفات 
نيست )اگر کميته تخلفاتي وجود داشته باشد( و اين ميزان تخلف 
که شاهد آن هستيم بسيار مشكوك است، وقتي حتي شوراي صنفي 
نمايش براي اينكه سه فيلم کودك همزمان اکران نشود هيچ گونه 
برنامه ريزي اي ندارد، قطعاً با اين نوع ساختار شوراي صنفي نمي شود 
جلوي تخلفات برخي از سينماها را گرفت. متأسفانه شاهد يكي از 
ضعيف ترين ادوار شوراهاي صنفي نمايش هستيم و به شدت موافق 

ورود دولت در حوزه اکران هستم.«
اقدام غيرقانوني سينمادارها واکنش شوراي صنفي نمايش را نيز در 
پي داشت. غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در اين 
باره گفت: »سينماهايي که در چرخه اکران حسب حواله شورا رعايت 
سانس نمايش هر فيلم را نكنند، در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد به 
صورت مكتوب تذکر مي گيرند و در صورت عدم اجراي صحيح سانس 
چرخشي با تصويب شوراي صنفي از صدور حواله براي آنها جلوگيري 
مي ش��ود.« تغيير در س��انس هاي اکران در ش��رايطي که فشردگي 
فيلم هاي روي پرده زياد شده است و بسياري از فيلم ها بدون داشتن 
سرگروه و با تك س��انس ها در حال اکران هستند، باعث ضرر و زيان 

فيلم هاي سينمايي در حال اکران شده است.

    تلويزيون

   جواد محرمي
شرایط موسيقي در ایران چه در سبك پاپ و چه 
در سبك سنتي دوران خوبي را سپري نمي كند. 
كيفيت آثار اغلب چنگي به دل نمي زند. بسياري 
از خواننده هاي پاپ پس از یك فروغ آني با یك 
یا دو آلبوم به سرعت به افول مي روند، در چنين 
وضعيتي عمده اداره محتوا و ذائقه س�ازي آثار 
موسيقایي به جاي متولي امر موسيقي به دست 
مافي�اي موس�يقي و تهيه كننده های�ي افتاده 
كه برایش�ان س�ودجویي حرف اول را مي زند. 
کنسرت و برگزاري آن موضوعي است که طي دو 
انتخابات گذشته بستري براي ايجاد موج اجتماعي 

يك جريان سياسي شد. 
تأکيد صرف روي برگزاري کنس��رت و رها کردن 
محتواي آث��ار در اي��ن دوران را مي ت��وان يكي از 
ريشه هاي تضعيف موسيقي دانست چراکه مديريت 
حوزه موسيقي تقريباً به حال خود رها شده و نبض 

کار به دست سوداگران اين عرصه افتاده است. 
   محتوا؛ قرباني سوداگري 

در اين شرايط که سودجويي و درآمد زايي حرف 
اول را مي زند اصلي ترين قرباني محتوا و کيفيت 

آثار خواهد بود. 
اين تنها دامن موسيقي پاپ را نگرفته، رونمايي اثر 
تازه دو تن از سرآمدان موسيقي سنتي ايراني که 
اخيراً انجام شد و کيفيت پايين آن مخاطبان اين 
جنس از موسيقي را نيز به واکنش واداشت که نشان 
مي دهد موس��يقي در همه ابعاد در حال تضعيف 
شدن است. شايد بتوان از اين دوره به عنوان يك 
دوره گذار ياد کرد که ضع��ف کيفيت آثار متأثر از 
فضاي فرهنگي و اجتماع��ي نه چندان مطلوب رو 
به افول گذارده اس��ت. وقتي سياستمداران براي 
کسب رأي تن به فضاي پوپوليستي و دوقطبي هاي 
کنسرتي مي دهند، ظهور اين شرايط خيلي هم دور 

از ذهن نخواهد بود. 
وضعيت بلبشوي موسيقي کار را به جايي کشانده 
که تهيه کننده ه��ا و فعاالني ک��ه در اين عرصه 

سوداگري مي کنند نيم نگاهي هم به خواننده هاي 
خارجي داشته باشند. 

با نگاه��ي به برگ��زاري برخي کنس��رت هايي که 
گروه ها ي��ا خواننده ه��اي خارج��ي در ايران طي 
چند س��ال اخير برگزار کرده اند به دست مي آيد 
که قيمت کنس��رت هاي اي��ن خواننده هاي رو به 
افول و بازنشس��ته از کنس��رت هاي ايراني بيشتر 
اس��ت اما اين را که چ��را تهيه کننده ه��اي ايراني 
براي آوردن اين خواننده ها به ايران تمايل دارند، 
مي توان ناشي از رهاش��دگي مديريت موسيقي و 
دست پنهان س��وداگران اين عرصه دانست که با 
ذائقه سازي روي عرضه و تقاضا تأکيد دارند. در اين 
ميان نظام مافيايي تهيه کننده ها توان ذائقه سازي 
دارند و ابتذال اين عرصه را مي توان ناشي از همين 

ذائقه سازي سوداگرانه دانست. 
   كدام دیپلماسي فرهنگي!

در اين ارتباط فارس در گزارشي درباره کنسرت 
برخي خواننده هاي خارجي در ايران مي نويسد: 
»شايد باور کردنش س��خت باشد که بليت هاي 
کنس��رت گ��روه »ش��يلر« در اي��ران از ۱۰۰ تا 
۳5۰هزار تومان به فروش رس��يده و با احتساب 
ميانگين قيمت 25۰هزار توماني براي محاسبه 
9هزار بليت فروخته شده، اين گروه از رده خارج 
با درآمدي حدود 2ميليارد و 25۰ميليون تومان 

ايران را ترك کرد! 
با نگاهي به س��وابق عمده هنرمنداني که براي 
برگزاري کنس��رت به ايران مي آين��د به راحتي 

مي توان به اين مهم پي برد که همان ها که دوران 
اوج خود را در کش��ورهاي بعضاً پيشرفته خود 
در دهه هاي گذشته طي کرده و در حال حاضر 
دوران افول هنري خود را تجربه مي کنند به ايران 
و کشورهاي عمدتاً آسيايي عالقه مند مي شوند 
که اين عالقه نه از سِر احترام که از روي ناچاري 
اس��ت چراکه بازاري بهتر از اين کش��ورها براي 
عرضه هنري که ديگر چندان خريداري در فرنگ 

ندارد، نمي يابند. 
در بحبوحه جريان برجام ني��ز دولت تدبير و اميد 
با انگيزه ايجاد ارتباط فرهنگي در لواي گش��ايش 
سياسي ايران با غرب، طرح »ديپلماسي فرهنگي« 

را در دستور کار خود قرار داد. 
دولتمردان پيگير اين طرح شدند و اميدوار از بهتر 
ش��دن اوضاع سياس��ي و به دنبال آن اقتصادي و 
فرهنگي و... بنابراين همه نهادها و وزارتخانه ها در 
مسير اين تعامل قرار گرفتند و وزارت ارشاد نيز با 

جديت همين ديپلماسي فرهنگي را دنبال کرد. 
»ياني« هنرمن��د مع��روف يوناني که کنس��رت 
آکروپوليسش در دو دهه پيش در جهان سر و صداي 
زيادي به پا کرده ب��ود از اولين هنرمنداني بود که 
براي کنسرت در ايران ابراز تمايل کرد که اين امر 
محقق نش��د و تالش او براي برگزاري کنسرت در 
ايران بي نتيجه ماند و قرعه به نام »کيتارو« هنرمند 
ژاپني افتاد که توانست کنسرت خود را در ايران به 
اجرا بگذارد. پس از او هنرمندان ديگري از سراسر 
جهان براي برگزاري کنسرت در بازار جديدي به نام 
ايران صف کشيدند؛ بازاري که بهشت هنرمندان 
از رده خارج بود. س��ؤالي که در اين وضعيت پيش 
مي آيد اين است که آيا موس��يقي و خواننده هاي 
ايراني کفاف ذائق��ه ايراني ها را نمي دهند؟ به طور 
قطع نزول کيفيت موسيقي ايراني در اين مسئله 
تاثيرگذار است اما چه دست هايي سبب شده اين 

شرايط براي موسيقي رقم بخورد. 
چه کسي مسئول پايين آمدن کيفيت موسيقي 
ملي و ايراني و پاپ در ايران است؟ سياستگذاري 
يا بهتر بگوييم نداش��تن برنامه از سوي متوليان 
موسيقي چقدر تاثيرگذار بوده است؟ بازاري شدن 
و غلبه سودجويي چقدر به اين وضعيت دامن زده 
است؟ در زمانه اي که مجتمع هاي عظيم تجاري 
بدون نظارت و حساس��يت نهادهاي حاکميتي 
مثل قارچ سربرمي آورند و ريشه هاي رونق توليد 
کشور را خشك مي کنند و بخشي از درآمدشان از 
واردات بي رويه را براي تبليغات به حوزه فرهنگ 
و هنر اختصاص مي دهند، چرخه اي ساخته شده 
که به طور سيستماتيك دست به فرهنگ سازي و 
ذائقه سازي مي زند. اين چرخه در سينما اثرگذاري 
خود را عيان کرده و در عرصه هايي چون موسيقي 
و تئاتر نيز کار را به دست گرفته است. در اين ميان 
نهاد متولي فرهنگ بيش از هر زمان ديگري در 

انفعال به سر مي برد.

وزیر ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردش�گري با اشاره به ظرفيت 
جاذبه هاي ایران در كش�ورهاي هدف گردش�گري گف�ت: حضور در 
نمایشگاه هاي گردشگري باید متناس�ب با شأن و جایگاه ایران باشد. 
علي اصغر مونس��ان در س��ومين جلسه ش��وراي سياس��تگذاري صنعت 
گردشگري با اشاره به اهميت تعامل با کشورهاي هدف گردشگري و معرفي 
ظرفيت ها و جاذبه هاي ايران در اين کشورها، گفت: حضور در نمايشگاه هاي 

گردشگري بايد متناسب با شأن و جايگاه کشور باشد، آماده سازي محتوا، 
مجله و بسته هاي تبليغاتي براي عرضه در اين نمايشگاه ها هم بايد به طور 
ويژه دنبال شود. مونسان اضافه کرد: در سال هاي گذشته حضور ايران در 
نمايشگاه هاي گردشگري ضعيف بود، اما خوشبختانه در چند سال اخير با 
در اختيار گرفتن فضاي مناسب و طراحي غرفه هاي متناسب با جايگاه ايران، 

حضوري فعال و پرانرژي در نمايشگاه هاي گردشگري داشته ايم.

موسيقي در مشت سوداگران 
مدیریت عرصه موسيقي تقریبًا به حال خود رها شده و نبض كار

 

به دست سوداگران این عرصه افتاده است

چه كسي مس��ئول پايين آمدن 
كيفيت موس��يقي ملي و ايراني 
و پاپ در ايران اس��ت؟ نداش��تن 
برنامه از سوي متوليان موسيقي 
چق��در تاثيرگذار بوده اس��ت؟

اهالي »پایتخت« متحول شده اند
نویس�نده فص�ل شش�م س�ریال تلویزیون�ي »پایتخ�ت« درب�اره 
ویژگي ه�اي قص�ه ای�ن فص�ل، ماج�راي س�فر ب�ه خ�ارج از كش�ور 
یك�ي از كاراكتره�ا و چالش ه�اي داس�تاني آن توضيحاتي ارائ�ه كرد. 
آرش عباسي نويسنده فصل ششم سريال »پايتخت« در گفت وگو با مهر ضمن 
اشاره به نگارش حدود شش قس��مت از فيلمنامه اين سريال گفت: به جرئت 
مي توان گفت همه شخصيت ها دچار تحول شده اند و با آنچه در ذهن مخاطب 
است متفاوت هستند. به هر حال از زماني که فصل اول »پايتخت« روي آنتن 
رفته حدود ۱۰سال مي گذرد و اين شخصيت ها در طول زمان تغيير کرده اند. در 

اين فصل با غافلگيري هاي زيادي روبه رو هستيم . 
عباسي در توضيح بيشتر قصه سريال و روند ماجراها بيان کرد: بخش اعظم سريال 
در شمال کشور مي گذرد و طبيعتاً تماشاگر انتظار دارد سفري هم با اين کاراکترها 
به خارج داشته باشد، البته اينگونه نبود که به دليل جذابيت سفر، چنين اتفاقي در 
قصه داشته باشيم بلكه قصه ايجاب مي کرد که حتماً کاراکترها سفري به خارج 
از کشور داشته باش��ند و در واقع اجباري است که براي يكي از شخصيت ها رخ 
مي دهد. وي درباره ديگر سختي هاي اين فصل نيز گفت: بازگشت بهبود براي 
ما نويسنده ها بسيار سخت و چالشي بود، چون بايد داليل و روند اين بازگشت را 
به طور منطقي براي مخاطب نمايش دهيم و يكي از بزرگ ترين چالش هاي ما 
همين روايت منطقي ماجرا بود. چالش سخت بعدي هم اين بود که بايد جاي 
خالي عليرضا خمسه در نقش باباپنجعلي را پر مي کرديم. اين فيلمنامه نويس در 
پايان درباره مهم ترين ويژگي اين فصل عنوان کرد: مهم ترين ويژگي اين فصل از 
»پايتخت« در غافلگيري هايي است که براي مخاطب دارد، فصل هاي تازه اي از 

اتفاقات براي کاراکترها باز مي شود که داستان آنها گسترده است.

مصطفي محمدي     ديده بان


