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 در ادامه اعتراض بازيگران به رويكرد فرقه اي مشكوك 
دومين جايزه سينمايي امريكا 

تام كروز هم جوايز گلدن گلوب را پس داد

با ارسال نامه اي به ستاد كرونا

 معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 
خواستار قرار گرفتن موسيقي در گروه 2 مشاغل شد

نژادپرس�تي و نگاه هاي جنس�يتي و مس�ائل 
اخالقي ج�زو اتهاماتي اس�ت كه اي�ن روزها 
 دومي�ن جاي�زه س�ينمايي امري�كا ب�ا آن 
دست و پنجه نرم مي كند و تبديل به يك رسوايي 
ديگر در س�ينماي اياالت متحده شده است. 
 دومینوي فروريختن انجمن مطبوعات خارجي 
هالیوود ادامه دارد و اين بار تام كروز جوايز گلدن 

گلوبش را پس داد. 
در اعتراض به جنجالي ك��ه دامن گلدن گلوب را 
براي رعايت نكردن تنوع ن��ژادي در اعضاي اين 
انجمن گرفته است، تام كروز نیز سه جايزه گلدن 
گلوب��ش را پس داد. وي ب��راي فیلم هاي »متولد 
چهارم جوالي«، »مگنولی��ا« و »جري مگواير« 
برنده گلدن گلوب شده بود. اين باالترين اعتراضي 
اس��ت كه در ماه هاي اخیر از س��وي يك بازيگر 

انجام مي شود. 
پیش از وي اسكارلت جوهانس��ون و مارك رافلو 
اعتراض خود را نسبت به س��ازمان دهندگان اين 
جوايز ابراز كرده و از صنعت سینما خواسته بودند 

حمايت خود را تا زمان تغیی��ر از اين جوايز دريغ 
كنند. گفته شده كروز اين س��ه جايزه را به دفتر 
انجمن فرستاده است. اين در حالي است كه پس 
از بايكوت اين جوايز از س��وي نتفلیكس، آمازون 
و وارن��ر میديا، ان بي س كه پخش مس��تقیم اين 
مراسم را برعهده دارد، ديروز اعالم كرد براي سال 
2۰22 اين مراسم را پوش��ش نمي دهد و انتظار 
دارد اين س��ال صرف ايجاد تغییرات شود. كروز 
عالوه بر كسب سه جايزه براي فیلم هاي »آخرين 
سامورايي«، »تندر استوايي«، »چند مرد خوب« 
و »كسب وكار پرخطر« نیز نامزدي گلدن گلوب را 

كسب كرده بود.
 با انتش��ار اين خب��ر اي��وا دوورن��ي، كارگردان 
آفريقايي- امريكايي در توئیتر از كروز تجلیل كرد 
و نوشت: وقتي تام كروز جوايز گلدن گلوبش را كه 
براي »جري مگواير«، »مگنولیا« و »متولد چهارم 
جوالي« گرفته در يك جعبه به انجمن پس داد، 
به اين وسیله به تبعیض جنسیتي، نژادپرستانه و 

تعصب اعتراض كرد. 

معاون�ت ام�ور هن�ري ب�راي ق�رار گرفت�ن 
موس�يقي در گروه2 مش�اغل و از س�رگيري 
كنس�رت هاي موس�يقي دوب�اره ب�ا س�تاد 
مل�ي مديريت بيم�اري كرون�ا مكاتب�ه كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي معاونت 
ام��ور هن��ري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي، 
سیدمجتبي حس��یني، معاون امور هنري وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي پس از جلسات و مكاتبه 
اسفندماه سال 1399 با ستاد ملي مديريت بیماري 
كرونا براي قرار گرفتن اجراهاي موسیقي در گروه2 
مشاغل و از سرگیري اجراهاي موسیقي با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي دوباره ب��ا رئیس كمیته 
امنیتي، اجتماعي و انتظامي س��تاد ملي مديريت 
بیماري كرونا مكاتبه كرد. معاونت امور هنري در 

اين نامه آورده اس��ت: عطف به نامه قبلي مبني  بر 
تجديدنظر در گروه بندي مش��اغل و پیرو جلس��ه 
كارگروه كارشناس��ي كمیته امنیتي، اجتماعي و 
انتظامي ستاد ملي مديريت بیماري كرونا درباره 
قرار گرفتن س��ینما و تئاتر در گروه2 مش��اغل به 
آگاهي مي رساند، بس��یاري از اجراهاي صحنه اي 
موسیقي در گونه هاي رديف دس��تگاهي، نواحي 
و كالس��یك در س��الن هاي كوچك و معم��والً با 
مخاطبان محدود برگزار مي ش��ود و از نظر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و تعداد محدود تماشاگران با 
استفاده از درصدي از ظرفیت سالن با اجراي تئاتر و 
نمايش فیلم مشابهت دارد. مقتضي است در گروه2 
مشاغل قرار بگیرد تا امكان برگزاري اين گونه اجراها 

با رعايت پروتكل هاي بهداشتي میسر شود.

يادداشت مجيد مجيدي براي شهادت دختران كابل
كاش مي مرديم و چنين سكوت نكبت باري را شاهد نبوديم

مزه برنامه هايي كه شبيه ماه عسل نيستند
موفقيت برنامه »ماه عسل« به معضلي در برنامه سازي تلويزيوني كه می خواهند شبيه آن باشند، تبديل شده است

با وجود اين چند برنامه به دنبال راهي متفاوت از ماه عسل شدن رفته اند

»عصرهاي كريسكان«  به چاپ سيزدهم رسيد
 »عصره�اي كريس�كان« اث�ري ب�ا موض�وع دفاع مقدس و 
نوش�ته كيانوش گل�زار راغب كه بهمن ماه س�ال گذش�ته به 
تقريظ مق�ام معظم رهبري مزين ش�ده و بي�ش از پيش مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفته است، به چاپ سيزدهم رسيد. 
 كتاب عصرهاي كريسكان خاطرات امیر سعیدزاده، شهروند ساكن 
سردشت از زندان هاي مخوف گروهك هاي كومله و دموكرات در 
مناطق مرزي ايران و عراق است. نويسنده كتاب، كیانوش گلزارراغب 
پیش از اين كتاب معروف »ش��نام« را بر اساس خاطرات خودش 
نوشته است. چاپ س��یزدهم اين اثر با تیراژ 2هزارو5۰۰ نسخه و 

28۰صفحه از سوي انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

    کتاب

      واکنش

  محمد صادقي
برنامه سازي، شق القمر نيست ولي آنقدر تجربه هاي 
اش�تباه در برنامه سازي رخ داده اس�ت كه برنامه 
خوب ساختن نوعي خرق عادت محسوب مي شود، 
با اين حال در ميان حجم انبوه برنامه هاي كپي شده 
در تلويزيون، در ماه رمضان دو برنامه »زندگي پس 
از زندگي« و »محاكات« بدون حاشيه و بدون تقليد 
از ديگران كار خود را پيش ب�رده و موفق بوده اند. 
چند سالي است كه با اس��تقبال از شیوه برنامه سازي 
»ماه عس��ل« انواع و اقس��ام برنامه هاي كپي شده از 
سبك و سیاق آن برنامه مناسبتي هاي افطار رمضان 
را در اختی��ار گرفته اند. اينكه چرا ب��ه  جاي نوآوري، 
تهیه كنندگان تلويزيون حاضري خور شده و سراغ كپي 
از برنامه اي مي روند كه در فصول آخر، از يك طرف به 
تكرار افتاده بود و از طرف ديگر ب��ه  خاطر حمايت از 
يك مؤسس��ه مالي غیرمجاز، حاشیه ساز گشته بود، 
معلوم نیست. در مثل آمده است: »صد بار بدي كردي 
و ديدي ثمرش را/ نیكي چه بدي داش��ت كه يك بار 
نكردي؟« حاال هم بايد خطاب به برنامه سازان كپي كار 
گفت: »ده بار كپي كردي و ديدي ثمرش را/نوآوري 
چه بدي داشت كه يك بار نكردي؟« برنامه سازي آن 
هم با نگاه نوآورانه، ش��ق القمر نیس��ت و فقط به تیم 
تولیدي نیاز دارد كه به كارش��ان عالقه بورزند، يعني 
از س��ر شكم س��یري و به  خاطر نگاه مادي به سمت 

برنامه سازي نیامده باشند . 
برنامه س��از حاذق مي دان��د كه اگر اي��ده اولیه تولید 
برنامه اي براي افطار يا سحر، اصالت نداشته باشد، آن 
برنامه نخواهد توانست جريان ساز شود ولي متأسفانه 
كپي كاران به  جاي شكل دهي اتاق فكر براي ايده يايي، 
میلیون ها تومان براي وايرال كردن بخش هاي خالتور 
برنامه ها در فضاي مجازي هزينه مي كنند. برنامه اي 
كه اتاق فكر داشته باش��د بي آنكه نیازی به پول خرج 
كردن باشد، خودش جريان س��از می شود و در میان 

جامعه، فضا ايجاد مي كند. برنامه اي مثل »مس��ابقه 
هفته« با اجراي منوچهر ن��وذري، پولي بابت وايرال 
ش��دن خرج نكرده بود ولي ن��ه تنه��ا در زمان خود 
محبوب بود بلكه سه دهه بعد همچنان تكه هايش در 

فضاي مجازي مي چرخد. 
اگر بخواهی��م نیمه پر لی��وان برنامه ه��اي رمضاني 
تلويزيون را ببینیم ب��ا برنامه هايي مثل »زندگي پس 
از زندگ��ي« و »محاكات« روبه رو هس��تیم كه بدون 
 حاشیه س��ازي كاماًل موفقن��د، فقط به ي��ك دلیل؛ 
اين برنامه ها قبل از تولید بر اي��ده اولیه خود تفكر و 
تالش كرده اند ب��ا مرور همه تجربه ه��اي قبلي، راه و 
روش��ي را برگزينند كه هم جذابیت داش��ته باشد و 
هم تأثیرگذاري. در »مح��اكات« كه با اجراي منصور 
ضابطیان روي آنت��ن رفته تالش قاب��ل تأملي براي 
افزودن بر دامنه داس��تان پردازي فیلمنامه نويس��ان 
شكل گرفته است. در اين برنامه فقط در 2۰دقیقه، باال 
و پايین زندگي يك شخص خاص- كه گاهي مشهور 
است و گاهي عوام- مرور ش��ده و سپس كارشناسان 

برنامه درباره قابلیت تبديل داستان زندگي به فیلم، 
رمان يا سريال اظهارنظر مي كنند. 

در »زندگي پس از زندگ��ي« با اجراي عباس موزون، 
مروري به ش��دت جاذب ارائه مي ش��ود؛ از تجربیات 
افرادي كه تا نزديكي مرگ رفته و برگشته اند . مجري 
اين برنامه بدون اغراق بر احساس��ات و فقط با فراهم 
كردن آرامش براي مهمان از او مي خواهد عجیب ترين 

تجربه زندگي اش را بازگو كند. 
تهیه كنندگ��ي »مح��اكات« را ج��واد فرحان��ي و 
كارگرداني آن را مربم نوابي نژاد برعهده داشته اند. اين 
تیم كه زماني از هسته اصلي »ماه عسل« بودند خود 
در سال هاي اخیر برنامه هايي مثل »هزارداستان« و 
»مكث« را تولید كرده اند كه آنها نیز مانند »محاكات« 
بي حاش��یه به جلب مخاطب پرداختند. ويژگي اين 
سازندگان، يافتن س��وژه هايي از بدنه اجتماع است 
كه گاهي ب��ه عقل هیچ كس نمي رس��د كه ش��ايد 
ناشي از ارتباط نزديك سازندگان با صفحه حوادث 

رسانه ها باشد. 

»زندگي پ��س از زندگی« در كلیت، بديع نیس��ت و 
س��ابق بر اين در برخي مجالت و در قالب هايي مثل 
»مثل يك معجزه« داستان هايي مي خوانديم درباره 
زندگي پس از مرگ ولي به هر حال چون براي اولین 
بار در قاب تلويزيون مطرح مي شود، نو به نظر مي رسد. 
تهیه كننده »زندگ��ي پس از زندگ��ي« خود عباس 
موزون است كه كوشیده برنامه اش را خارج از استوديو 
و با ورود به زندگي شخصي مهمانانش، متنوع كند و به 
عبارت بهتر از تختي و يكنواختي تجربه هاي نزديك 

به مرگ، كم كند. 
»مح��اكات« گاهي مهماناني را به خ��ود مي بیند كه 
حتي روايت شفاهي داستان زندگي ش��ان هم مو بر 
تن بیننده، سیخ مي كند و گاهي هم اين پرسش هاي 
كارشناسان يا مجري اس��ت كه مهمانان را به سمت 

روايتي دراماتیك مي برد. 
چكیده گويي »محاكات« عنصري است كه بسیاري از 
برنامه هاي گفت وگومحور تلويزيون از آن بي بهره اند. 
مخاطب روزگار م��ا آنقدر رس��انه های مختلف براي 
سرگرم ش��دن دارد كه نمي توان با حرافي او را جذب 
كرد و س��ازندگان »محاكات« به  جاي حرافي، فقط 

براي شنیدن تجربیات مهمان فضا فراهم مي كنند. 
در »زندگي پس از زندگي« هم اغلب س��عي ش��ده، 
وقت مخاطب تلف نشود ولي به  دلیل يك بعدي بودن 
پرسش ها گاهي برنامه رنگ تكرار مي گیرد. شايد اگر 
مانند »محاكات«، در كنار مجري »زندگي ...«، يك يا 
چند كارشناس بود و تنوعي در طرح پرسش ها ايجاد 
مي شد، قطعاً جذابیت برنامه باالتر مي رفت كه حتماً 
در فصول بعدي ترمیم خواهد شد. آنچه از تجربه تولید 
اينچنین برنامه هايي حاصل مي ش��ود آن اس��ت كه 
برنامه سازي خالقانه، شق القمر نیست و فقط بايد كمي 
بر تجربیات گذشته تأمل كرد و با بدنه جامعه ارتباط 
داشت تا بي رونويسي از دست ديگران، رقم زننده تولید 

برنامه هاي جذاب شد.

در پي حمل�ه تروريس�تي ب�ه مدرس�ه اي دخترانه در 
افغانس�تان، مجي�د مجي�دي فيلمس�از برجس�ته 
س�كوت  از  يادداش�تي،  انتش�ار  ب�ا  كش�ورمان 
نكبت ب�ار جامع�ه جهان�ي در مقاب�ل ش�هادت غمبار 
دخت�ران دانش آم�وز افغانس�تاني اعالم انزج�ار كرد. 
متن يادداش��ت مجیدي به اين شرح است: »صدايي از شما 
برنخاست / شمعي روشن نشد/ پرچمي نیمه افراشته نشد / 
سازمان هاي جهاني بیانیه ندادند/ و هیچ سیاست پیشه اي 
نخروشید/ و هیچ هشتگي به راه نیفتاد.  به قرن بیست ويكم 
خوش آمديد با شعار هاي رنگارنگ و با شعور هاي كمرنگ، 
به قرني كه رنگ خون انسان ها فرق دارد و آدمیان بر اساس 
ملیت و آيین ش��ان ارزش گذاري مي شوند. اگر غربي باشي، 
ارجمندي و اگر افغان باشي، فراموش شده اي و اگر شیعه و 

مسلمان باشي كسي نگران 
خون بر زمی��ن ريخته ات 
نمي شود، متأس��فم كه در 
زمانه اي زندگي مي كنم كه 
عدال��ت واژه بي معناي اين 
عصر بیهودگي است، گاهي 
آرزو مي كنم چه مي ش��د 
در زمانه ما هم كسي چون 

علي)ع( بود كه چنان نگران ربودن خلخ��ال از پاي بانويي 
حتي غیرمسلمان مي شد كه مرگ را سزاوار مي ديد، كاش 
مي مرديم و مرگ عدالت و انس��انیت را نمي ديديم و چنین 
سكوت نكبت بار را در شهادت غمبار ده ها دختر مظلوم قوم 

هزاره افغان شاهد نبوديم.«

امام صادق)ع(: 

يكی از نصايح لقمان به پس�رش 

اين ب�ود كه گف�ت: » اى پس�رم! 

بخش�ی از روز و ش�ب و ساعات 

خود را براى دانش پژوهی قرار ده، 

زيرا هيچ زيانی را مانند ترك آن 

نخواهی يافت.« 

)األمالي شيخ مفيد: ص 292 ح 2(

 چهره پرداز »مختارنامه« 
درگذشت 

 چهره پ�رداز پيشكس�وت 
روز  تلويزي�ون  و  س�ينما 
گذشته به دليل ايست قلبي 
چش�م از جهان فرو بس�ت. 
مس��عود ولدبیگي چهره پرداز 
پیشكسوت سینما و تلويزيون 
ك��ه روز گذش��ته دار فانی را 
وداع گف��ت، در كارنام��ه خود 

چهره پردازي فیلم هايي چون »قرمز«، »ضیافت« و »دوئل« 
را داشت و براي س��ه فیلم »پرده آخر«، »زشت و زيبا« و »از 
كرخه تا راين« س��یمرغ بلورين بهتري��ن چهره پردازي را از 

جشنواره فیلم فجر كسب كرده بود. 
وي همچنی��ن در س��ريال »مختارنامه« ع��الوه بر طراحي 
گريم، در نقش نَجَده بن عامر سردس��ته خ��وارج مكه ايفاي 

نقش كرده بود. 
»جوان« ضايعه درگذشت اس��تاد ولدبیگي را به خانواده آن 

مرحوم و جامعه هنري كشور تسلیت عرض مي كند. 
...........................................................................................................

 علي نصيريان رئيس گروه نمايش 
و ادبيات نمايشي فرهنگستان هنر شد

با حك�م بهم�ن نامورمطلق رئي�س فرهنگس�تان هنر، 
علي نصيري�ان به س�مت رئيس گروه تخصص�ي نمايش 
و ادبي�ات نمايش�ي فرهنگس�تان هن�ر منصوب ش�د. 
در پي ديدارهاي بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر 
با اعضاي پیوسته، هنرمندان، مسئوالن سازمان ها و نهادهاي 
فرهنگي- هنري، وي ب��ا علي نصیريان، عضو پیوس��ته اين 
فرهنگس��تان ديدار و گفت وگو و حكم عضويت پیوسته اين 

هنرمند را به ايشان تقديم كرد. 
در اي��ن ديدار درباره گس��ترش بیم��اري همه گی��ر كرونا و 
چالش هاي يك س��ال اخیر در حوزه تئاتر و نمايش، بحث و 

تبادل نظر شد. 
همچنین پیشنهاد شد، نظر به س��وابق درخشان و تجربیات 
ارزشمند علي نصیريان، وي به سمت رئیس گروه تخصصي 

نمايش و ادبیات نمايشي فرهنگستان منصوب شوند. 
در همین راستا، طي حكمي از سوي رئیس فرهنگستان هنر، 
علي نصیريان در تاريخ 21 ارديبهشت 14۰۰ به سمت رئیس 

اين گروه منصوب شد. 
...........................................................................................................

 بزرگداشت سعدي افشار 
در راديو 

س�ياه بازي هاي زنده ياد »سعدي افش�ار« از راديو نمايش 
شنيدني مي شود.

پايان هفت��ه و همزمان با فرارس��یدن عید س��عید فطر، دو اثر 
سیاه بازي »ريش تراش« و »بخشش« از زنده ياد سعدي افشار 

روي آنتن راديو نمايش مي رود. 
راديو نمايش اين دو سیاه بازي شنیدني از سعدي افشار را كه 
سراسر خیال و خاطره است در ساعت21 روز پنج شنبه و جمعه، 

23 و 24 ارديبهشت ماه پخش خواهد كرد.

هادی عسگری      ديده بان


