
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 6228 |    ش��نبه 22 خ��رداد  1400 | اول ذی القع��ده 1442 |  اذان ظه��ر: 13:04 | 
غروب آفتاب: 20:21 | اذان مغرب:42: 20 | نیمه شب شرعی:00:11 |      اذان صبح فردا: 04:02 | طلوع آفتاب فردا: 05:48 |

نما | حسین  کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مد    يرعامل و مد    ير مسئول: عبد    اهلل گنجي
سرد    بير: غالمرضا صاد    قیان

آد    رس: تهران، خیابان شهید     مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88498450
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

روايت اولين معاون سينمايي جمهوري اسالمي از سستي رايزنان فرهنگي 

رايزن فرهنگي ايران بايد دنيا را مثل عقاب ببيند

تالش »ريز احمد« براي بهبود وضعيت 
مسلمانان در هاليوود

ري�ز احم�د، بازيگ�ر م�رد مس�لمان نام�زد اس�كار، 
در ش�رايط حض�ور  تغييرات�ي  ايج�اد  ب�ه  تصمي�م 
اس�ت.  گرفت�ه  هالي�وود  فيلم ه�اي  در  مس�لمانان 
نتايج مطالعاتي نش��ان مي دهد كه از مس��لمانان در فیلم هاي 
س��ینمايي هالیوود كمتر استفاده مي ش��ود و حتي در صورت 
حضور، مسلمانان به شكل ش��خصیت هاي منفي نمايش داده 
مي ش��وند. ريز احمد بازيگر انگلیس��ي و مس��لمان هالیوود، 
تصمیم به بهبود نحوه به تصوير كشیدن مسلمانان در فیلم هاي 

سینمايي گرفته است. 
ريز احمد، بازيگر فیلم سینمايي »آواي متال« و اولین مسلماني 
كه بهترين نامزدي اس��كار بهترين بازيگر س��ینما را دريافت 
كرده است گفت كه طرح اولیه آنها براي ورود بیشتر مسلمانان 
به سینما ش��امل حمايت و س��رمايه گذاري بر داستانگو هاي 

مسلمان مي شود. 
احمد در بیانی��ه اي گف��ت: نماي��ش مس��لمانان در فیلم ها، 
سیاست هايي كه وضع مي ش��وند، افرادي كه كشته مي شوند 
و كش��ور هايي را كه مورد حمله قرار مي گیرند، تغذيه مي كند. 
احمد ادامه مي دهد: داده ه��ا دروغ نمي گويند و اين مطالعات 

حجم مشكالت در فیلم هاي محبوب را نشان مي دهد. 
اين مطالعات كه »مفقود و بدنام شده« نامگذاري شده بود، نشان 
مي دهد كمتر از 10درصد فیلم هاي پرفروشي كه طي سال هاي 
201۷ تا 2019 در انگلیس يا امريكا منتشر شدند حداقل از يك 
شخصیت مسلمان ناطق استفاده كرده اند. اين تحقیق همچنین 
نشان داد از مسلمان ها بیشتر در نقش هاي تهديدآمیز و بیگانه 
استفاده شده اس��ت. در فیلم ها حدود يك سوم شخصیت هاي 
مسلمان مرتكب خشونت شده اند و بیش از نیمي از آنها هدف 

خشونت قرار گرفته اند.

    خبر

    گزارش

دبير شوراي نظارت بر صداوسيما توضيح مي دهد

چرا در مناظره فرهنگي خبري از فرهنگ نبود!

صداوسيما مستقالً مسئوليتي ندارد و صرفاً امكانات و زمينه را فراهم 
مي كند اما سياستگذاري با كميسيون بررسي تبليغات انتخابات است. 
محمد صوفي، دبیر شوراي نظارت بر صداوس��یما با بیان اين مطلب در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا در مناظره فرهنگي خبري از فرهنگ نبود، به 
تسنیم گفت: كیفیت، تعداد، زمان، س��ؤاالت و اداره مناظره منحصراً در 
اختیار سازمان صداوسیما نیست. كمیسیون بررسي تبلیغات انتخابات 
رياست جمهوري بر همه اين اتفاقات نظارت دارد و تصمیم گیرنده است، 
صداوس��یما هم عضوي از اين كمیسیون اس��ت، بنابراين هرگونه انتقاد 
و اعتراض بايد به آن كمیسیون بش��ود و صداوسیما مستقاًل مسئولیتي 
ندارد. صداوسیما امكانات و زمینه را فراهم مي كند اما سیاستگذاري با آن 
كمیسیون است. او در پاسخ به اين سؤال كه بسیاري مي گويند مرتضي 
حیدري مجري اين مناظره منفعالنه رفتار مي كند و بسیار حضور كمرنگي 
در مناظره دارد، تأكید كرد: آقاي حیدري اصالً مقصر نیست؛ در سناريويي 
كه طراحي شده خیلي نقش برجس��ته اي براي او نوشته نشده و بیشتر 
تنظیم وقت، زمان، نوبت و قرائت سؤاالت برعهده ايشان است. اينجا هم 

تقصیر رسانه ملی نیست و آن را كمیسیون طراحي كرده است. 
صوفي درباره انتقاد به جاي خالي پرداخت��ن به بحث جدي فرهنگ و 
هنر در مناظره دوم كه قرار بود به مباحث فرهنگي پرداخته شود، گفت: 
اساس��اً فرهنگ زيربناست و انقالب ما فرهنگي اس��ت، نظام ما مبتني 
بر فرهنگي اس��ت كه برگرفته از اسالم و ايران اس��ت. درباره آموزش و 
پرورش، دانش��گاه، برنامه ريزي براي امور جوانان و حتي مقوله ازدواج 
و ورزش صحبت ش��د كه هم اجتماعي و هم فرهنگي هستند اما انتقاد 
شما هم وارد است. اگر قرار بود من سؤال طرح كنم حتماً راجع به سبك 
زندگي، هنر، ورزش، سینما، كتاب، مطبوعات و فضاي مجازي سؤاالتي 
مطرح مي كردم، چراكه اينها امروز بخشي از دغدغه ها و توقعات مردم و 

ضرورت هاي جامعه است. 
او تأكید كرد: بايد اين كمبود در برنامه هاي ديگر جبران ش��ود. امسال 
خوشبختانه به واسطه كرونا، صداوسیما فضاي خوبي را براي كانديداها 
فراهم كرده است و من به عنوان عنصر رسانه اي اعتقاد دارم اين كمبود را 
مي توان در قالب سؤال و ايجاد بحث در مناظره بعدي جبران كرد. يكي 
از پیش��نهاداتي كه به كانديداها دارم اين است خودشان بررسي كنند 
در اين دو مناظره چه تحلیل ها، محتواها و مباحثي وجود دارد كه بايد 
براي كمك به انتخاب بهتر، مطرح كنند تا مردم بیشتر با ديدگاه هايشان 
آشنا شوند و نسبت به ضرورت هايي كه بايد به آنها پاسخ داده شود نوعي 
اقناع براي مردم اتفاق بیفتد. به ذهنم مي رسد حاال كه امكان مناظره دو 
طرفه در تلويزيون به خاطر ضیِق زمان وجود ندارد، در آن ش��بكه هاي 
مس��تقل تلوبیون كه در اختیارش��ان قرار گرفته، بهترين فرصت براي 
تبیین ديدگاه، نقد و انتقاد از يكديگر و فضاي مناظره دو طرفه است كه 

مي توانند از اين فضا استفاده كنند. 

    تلويزيون

     يادداشت  سيدهادي شريف زاده*

شبكه هاي استاني و انتخابات
با توجه به سیاس��تگذاري هاي رس��انه ملي درب��اره وظايف و 
ش��یوه هاي تبلیغات��ي س��یزدهمین دوره انتخابات رياس��ت 
جمهوري، معاونت امور اس��تا ن ها و ش��بكه هاي استاني تحت 
مديريت آن هم به اين حوزه ورود كرد ك��ه نتیجه اين حضور 
افزايش ش��ش برابري برنامه هاي تبلیغات��ي نامزدها بود. اين 
افزايش كمي برنامه هاي تبلیغاتي به معناي بستر سازي بیشتر 
براي افزايش و ارتقای آگاهي مردم در انتخابات پیش رو است 
تا با شناخت بیشتر و بهتر كارنامه و برنامه هفت نامزد موجود 
بتوانند اين آگاهي جمعي را به اراده ملي بدل كنند و انتخاباتي 
آگاهانه و روش��نگرانه را رقم بزنند. بر اساس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته 81ش��بكه تلويزيوني و راديويي استاني و محلي 
به صورت همزمان اق��دام به پخش برنامه ه��اي تبلیغي هفت 
نامزد رياست جمهوري در استان هاي مختلف مي كنند، اين به 
معناي گسترش پهناي دريافت رسانه اي تبلیغات نامزدها در 
گستره فراخ جغرافیايي، قومیتي و تالش در جهت بسط عدالت 
رس��انه اي درباره نامزدهاس��ت. در حالي كه ضبط برنامه هاي 
انتخاباتي استاني هفت نامزد رياست جمهوري همچنان ادامه 
دارد، اي��ن برنامه ها از 19خردادماه س��اعت 16:30 روي آنتن 
شبكه هاي استاني و محلي رسانه ملي مي رود تا دسترسي تعداد 
بیشتري از مردم از اين برنامه ها ممكن شود. اين برنامه ها شامل 
گفت وگوي اختصاصي با هفت نامزد انتخابات رياست جمهوري 
است كه از 30 مركز استاني و سه شبكه محلي آبادان، كیش و 
مهاباد پخش مي شود. به اين ترتیب هر يك از نامزدها 30 برنامه 
براي 30 استان كشور )جداي استان تهران( خواهند داشت كه 
شامل 15س��اعت گفت وگو با هر يك از نامزدهاست و مجموع 

زمان آن به 6هزارو500 دقیقه مي رسد. 
نگاهي آماري به تولیدات رسانه اي مرتبط با انتخابات رياست 
جمهوري در حوزه استان ها نشان مي دهد نسبت به دوره هاي 
قبلي با يك حركت جهادي در حوزه تبلیغات انتخاباتي مواجه 
هستیم كه اگر حجم تولیدات تبلیغات انتخابات شوراي اسالمي 
شهر و روس��تا را هم به آن اضافه كنیم به جرئت مي توان گفت 
نقش و سهم ش��بكه هاي اس��تاني در تبیین و تبلیغ انتخابات 
28خرداد بیش از شبكه هاي سراسري است كه اين مسئله از 
حیث جمعیت شناسي انتخابات هم حائز اهمیت است، به اين 
دلیل كه حجم كثیر واجدان رأي در انتخابات پیش رو در مراكز 
استاني و در شهرستان ها زندگي مي كنند، ضمن اينكه عالوه 
بر انتخابات رياست جمهوري كه اهمیت و اعتباري ملي دارد، 
انتخابات شوراي شهر و روستا در استان هاي كشور از اهمیت 
بیشتري برخوردار است و سويه بومي و محلي و قومیتي هم پیدا 
مي كند. بدون شك انتخابات آتي يك آزمون رسانه اي مهم براي 
معاونت امور استان ها و 33مركز استاني است تا توان و ظرفیت 
رسانه اي و تبلیغاتي خود را در برگزاري يك انتخابات پرشور و 
حماسي و آگاهانه اثبات كنند و اهمیت و جايگاه اثرگذار خود را 

به عنوان مكمل شبكه هاي سراسري نشان دهند. 
*كارشناس رسانه

االن بیش��تر رايزن ه��اي م��ا نمي دانن��د در كش��ور محل 
مأموريتش��ان چه خبر اس��ت ام��ا رايزن ه��اي فرهنگي و 

سفارتخانه هاي آنان از همه چیز ما باخبرند.
مهدي كلهر، اولین معاون سینمايي، از بنیانگذاران جشنواره 
فیلم فجر و عضو چند دوره هیئت داوران جشنواره بین المللي 
فیلم فجر كه سابقه حضور در كشورهاي متعدد خارجي چه 
براي بحث بازار فیلم و چه براي معامالت فرهنگي و هنري 
را داشته است، درباره آسیب شناسي رايزنان فرهنگي ايران 
در كش��ورهاي ديگر به تسنیم گفت: سیاس��تگذار و رايزن 
فرهنگي ما در جهان بايد دنیا را مث��ل عقاب ببیند. ما االن 
در جش��نواره هاي جهان��ي فرهنگیمان چ��ه داريم؟ رايزن 
فرهنگي ما در جهان چه كار مي كند؟ اما رايزن هاي فرهنگي 

كشورهاي ديگر در ممالك ديگر رصد مي كنند. 
وي ادامه داد: در س��ال 1359 كه هنوز به وزارت فرهنگ و 
هنر نیامده بودم، يك كلیپ آزمايش��ي ساختم كه از اولین 
كلیپ هاي در آن زمان بود به مدت 2۷ دقیقه كه شعر ابتهاج 
در آن است. راجع به 1۷ شهريور است. اين كلیپ در تلويزيون 
چند بار پخش شد. همین شد كه رايزن فرهنگي ايتالیا گشت 
و من را پیدا كرد و گفت من اين را فرستادم ُرم و شد الگويي 
براي س��اختن ويدئو كلیپي كه در ايتالیا شروع به كار كرد و 
بعد هم بقیه كشورها شروع به ساخت مانند آن كردند، يعني 
تلفیق موسیقي، شعر و تصوير. اين را آزمايشي ساختم ولي 

آنقدر خوب درآمده بود كه 3۷ بار از شبكه ها پخش شد، 
پس قصه خیلي ساده اس��ت. بايد با دنیا با زبان هنر ارتباط 
داشته باشید نه اينكه در يك جشنواره پول غذا و هتل مهمان 
خارجي را بدهید و دستاوردي براي شما نداشته باشد. خب 
مي آيند تفريحاتشان را در اينجا انجام مي دهند و مي روند و 
تمام. ش��ما بايد رايزن فرهنگیتان در سفارت ها رصد كند و 
اگر فیلمي  ديد آن را بفهمد و سوادش را داشته باشد. چند تا 

رايزن فرهنگي داريم كه سواد هنري داشته باشند؟
كلهر در ادامه عنوان كرد: رايزن فرهنگي ما بايد كسي باشد 
كه تفاوت موس��یقي كالس��یك با فولكور را بداند چیست؟ 
بايد سوادش را داشته باش��د، زيرا در آنجا با استادش طرف 
مي شود. يادم است كه 40 س��ال پیش در ماشین به سمت 
مركز اسالمي هامبورگ مي رفتم. نماينده امام در آلمان، نوار 
تواشیح اسما الحسني را كه تازه ساخته شده بود در ماشین 
پخش كرد. اصل اين قطعه توسط يك پروفسور موسیقي در 
تونس اجرا شده است. وقتي آن را شنیدم به شدت تحت تأثیر 

قرار گرفتم. يك كپي از ن��وار را گرفتم آوردم به ايران و روي 
آنتن پخش شد كه از آن به بعد مورد استفاده قرار گرفت. به 
نظرم اين قطعات ايراني كه اجرا كرديم خیلي عقب تر از اصلي 
آن است. به خدا قسم بارها گفته ام كه فرهنگ و هنر علم و 
مهارت است و كار خیلي سختي است. بايد اين را قبول كرد 
كه كار فرهنگي تخصص است. برخي از دوستان ما جوگیرند 
تا مي بینند كه فیلم »بینوايان« را دوس��ت دارند، احساس 

كارگرداني مي كنند. 
ما در دنیا همفكر زياد داريم كه نمي شناسیمشان اما بعد از 
شهادت با آنان آشنا مي شويم. اگر نظام ما قبل از شهادت آنان 
را پیدا كند شاهكار كرده است. راه دارد، اين است كه رايزن 
فرهنگي ما بگ��ردد و از جريان هاي فرهنگ��ي و هنري آنجا 
مطلع باشد. االن بیشتر رايزن هاي ما نمي دانند كه در آنجا 
چه خبر است اما رايزن هاي فرهنگي آنان و سفارتخانه هاي 

آنان از همه چیز باخبرند. 
كلهر گفت: يكبار با يكي از رايزن هاي فرهنگي صحبت كردم 
كه از فعالیت هايش ب��راي من بگويد. مي گف��ت كه گالري 
نمي رود، زيرا عكس هاي برهنه دارد، تئاتر را هم نمي فهمد. 
در حالي كه رايزن بايد بگردد و هنرمندي را كه بوي دين و 
اخالق مي دهد، بشناسد و به ما معرفي كند، به عنوان مثال 
من خودم با نقاش��ي در ايتالیا مواجه ش��دم كه از كشیدن 
خطوط اسالمي لذت مي برد. در كارهايش اسامي خداوند را 
به عربي كشیده بود. خب اگر او ببیند كه مورد توجه شما قرار 
گرفته است و دعوتش مي كنید، ارتباط برقرار مي شود و ديگر 
نیازي نیست براي اينكه يك هنرمند خارجي را به جشنواره 
بیاوريم، كلي خواهش و التماسش كنیم و خرج اضافه كنیم 
كه به جشنواره ما بیا. اصاًل اين غلط است كه بگذاريم آنجا به 

فرد بزرگي تبديل بشود و بعد با التماس دعوتش كنیم.

پيامبر)ص(: 

س�ازگارى با مردم، نيمی از ايمان 

و نرم رفت�ارى ب�ا آن�ان، نيمی از 

زندگانی است. 

»گزيده تحف العقول«

در گفت و گوي »جوان« با محمد الهي مطرح شد 

به ايجاد تعادل ميان متن و بازي نياز داريم
متأسفانه اغلب توليدات اخير در حيطه سريال سازي گرفتار 
نوعي تك�رار مضمون�ي و لحن محافظه كارانه ش�ده اس�ت و 
تالش زيادي براي نوآوري مضموني در س�ريال ها نمي بينيم. 
محمد الهي، بازيگر پیشكسوت سینما و تلويزيون با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: در س��ريال هاي تلويزيون، س��وژه هاي يكسان 
و تكراري فراوان داريم و برخي آثار هم كپ��ي تعدادي آثار موفق 
سال هاي قبل هس��تند. بازيگر »قاب خاطره« و »كت جادويي« 
ادامه داد: وضعیت در سريال هاي شبكه خانگي هم آنقدرها ايده آل 
نیست، چون در آنجا هم به غیر از معدودي آثار بیشتر سريال سازان 

اسیر نوعي الكچري بازي بي داستان شده اند. 
اين بازيگر افزود: به نظر مي رسد در مرحله انتخاب سوژه و تبديل 
آن به فیلمنامه، سريال سازان ما نتوانسته اند پرقدرت عمل كنند، 
چون وضعیت تكرار و پرهیز از ورود به سوژه هاي تازه را شاهديم. با 
روش هاي تكراري سريال ساختن هم فايده اي ندارد، البته مشكل 
اصلي اين است كه داس��تان هاي خوب را هم نمي توانند در فرم و 
ظرف درست بريزند و مش��كالت تكنیكي مانع جذابیت هاي الزم 
مي شود. اين بازيگر در ادامه سخنانش ضمن اشاره به اهمیت تیم 
بازيگري در موفقیت يك سريال توضیح داد: در كنار داستان هاي 
تازه به بازيگران قدرتمند و كارآزموده براي ايفاي نقش نیازمنديم 
و هر چقدر تعادل میان متن و بازي ها بیشتر باشد، بینندگان لذت 

بیشتري از سريال مي برند. 
بازيگر »طوفان ش��ن« و »معبد جان« تأكید ك��رد: نبايد كمبود 
بودجه، بهانه اي شود براي آنكه از متن س��ريال يا بازيگران غافل 
شويم، چون هر كدام كه جدي گرفته نشوند، كلیت سريال سازي 

را زير س��ؤال مي برد و حاصلش مي شود سريال هايي كه در همان 
پخش ابتدايي نیز مخاطب چنداني ندارند. 

الهي با اشاره به كمرنگ شدن فعالیت هاي شبكه هاي استاني گفت: 
يكي از كاركردهاي مهم شبكه هاي استاني، تبادل فرهنگي و بروز 
و ظهور بازيگران بومي و تزريقش��ان به سطح ملي بود ولي در اين 
سال ها تولیدات استاني به حداقل رسیده كه بايد مورد بازنگري قرار 
بگیرد. اين بازيگر خاطرنشان كرد: هر چه تولیدات استاني را تقويت 
كنیم، بیشتر خواهیم توانست از پتانسیلي كه در شهرستان ها در 
زمینه بازيگري وجود دارد، استفاده كنیم و هرچه بیشتر بازيگران 

خارج از مركز را وارد كار كنیم، تنوع محصوالت بیشتر مي شود. 
بازيگ��ر »تنهاي��ي لیال« و »س��ر دلب��ران« گفت: تجرب��ه برخي 
سريال هايي كه خارج از تهران و با تمركز بر بازيگران بومي تولید 
شده است، نشان مي دهد اتفاقاً انگیزه در بازيگران شهرستاني آنقدر 
باالست كه حتي اگر حداقل امكانات را برايشان فراهم كنند باز گلیم 

خود را از آب بیرون مي كشند.

   گفت و گو

     خبر

     محمدصادق عابديني
س�ينماي جهان مخاطبان زيادي در ايران 
دارد. عالقه مندان تالش مي كنند از راه هاي 
مختلف به تماشاي فيلم هاي برتر و جديد 
سينما بنشينند، با اين حال تماشاي فيلم 
همراه با ارائه تحلي�ل مكملي براي نمايش 
فيلم در رس�انه اي چون تلويزيون اس�ت. 
شبكه4 سينما چند س�الي است شروع به 
پخش بهترين هاي س�ينماي جهان كرده 
و جالب اين اس�ت كه در كنار پخش فيلم 
به تحليل آن نيز مي پردازد؛ موضوعي كه 
سال هاست در ديگر شبكه هاي تلويزيوني 
به فراموش�ي س�پرده شده اس�ت. جواد 
رضاي�ي، مدير تأمين ش�بكه4 س�يما در 
گفت وگو با »جوان« از سياست اين شبكه 
در پخش آثار مهم سينماي جهان مي گويد. 
 به نظر مي رسد شبكه4 در نمايش 
فيلم هم ب�ه دنب�ال مخاطب نخبه 

است!
رويكرد شبكه4 در نمايش فیلم هاي سینمايي 
از بدو تأسیس اين شبكه تا امروز تغییر نكرده 
و آن پخش فیلم هاي شاخص سینما، در كنار 
تفس��یر و تحلیل فیلم در قال��ب برنامه هاي 
تخصصي است. اين شبكه ابتدا برنامه »سینما 
4« را داشت و پس از آن برنامه هاي »ساعت 
س��ینما« و »فیلمخان��ه« به وج��ود آمدند. 
سیاست شبكه نیز اين اس��ت كه حداقل در 
هفته دو فیلم شاخص و جديد سینما، يا يك 
فیلم جديد ب��ه همراه بازپخ��ش آثار مطرح 

سینمايي جهان را داشته باشد. 
 انتخاب فيلم براي پخش و تحليل 
بر اس�اس چ�ه معيارهاي�ي انجام 

مي شود؟ 
مهم ترين ش��اخصه مدنظر ما محت��وا و ژانر 
فیلم است. شبكه4 برخالف ديگر شبكه هاي 

تلويزيون رويكرد تخصصي به سینما دارد. 
  چه ژانرهاي�ي براي ش�ما اولويت 

دارد؟
اغل��ب ت��الش مي ش��ود ژانره��اي تاريخي، 
بیوگرافي، علمي و تخیلي و حتي ژانر وحشت 
باشد تا ديگر ژانرهاي سینمايي! نكته بعدي 
نیز نام فیلمساز است، ما در آثاري كه انتخاب 
مي كنیم به اينكه س��ینماگر صاحب س��بك 

باشد نگاه ويژه اي داريم. بس��یاري از آثار نیز 
متعلق به س��ینماي تجاري نیس��ت. اكنون 
به دنبال پخ��ش فیلم »نوماد لن��د« بهترين 
فیلم اس��كار و فیلم »كپي برابر اصل« عباس 

كیارستمي هستیم. 
 يعني صرف پر ك�ردن آنتن مدنظر 

نيست!
احترام به سلیقه مخاطب براي ما اهمیت دارد 
براي همین هر فیلم��ي را انتخاب نمي كنیم. 
فیلم ها بايد حرفي براي گفتن داشته باشد. ما 
براي فیلم هاي انتخابي نیز جهت آماده سازي 

پخش، وقت و هزينه صرف مي كنیم. 
 درباره هزينه آماده س�ازي بيشتر 

توضيح مي دهيد.
رويكرد م��ا اين اس��ت كه كمترين خدش��ه 
ممكن ب��ه اصالت فیل��م وارد ش��ود، مثاًل در 
فیلم »191۷« س��اخته »س��م مندس« كه 
برداش��ت هاي بلن��د ب��ه نوعي در كن��ار هم 
قرار گرفته اند ك��ه گويا فیل��م هیچ »كات« 
نمي خورد، شبكه4 به احترام مخاطبان و حفظ 
اين ويژگي هزينه بااليي براي »روتسكوپي« 
)نوعي ممیزي پوش��ش ها در فیلم( پرداخت 
كرد. براي ممیزي هم ت��الش مي كنیم فقط 
صحنه ه��اي غیراخالقي حذف ش��ود و باقي 
سكانس هاي مورد نیاز با تدوين و جلوه هاي 

ويژه قابل پخش شود. 
 پس احتم�االً از آب�اژور در فيلم ها 

زياد استفاده مي كنيد؟
نه آنقدر ها هم آباژور استفاده نمي كنیم، ولي 
معتقديم اگر اثري داراي ممیزي زيادي است، 
اصاًل نبايد پخش شود. اين طور هم به اصالت 
فیلم خدشه وارد نمي ش��ود و هم مخاطب با 
اثري كه دستكاري زيادي در آن شده مواجه 

نخواهد شد. 
 چه فيلم هاي�ي براي اولي�ن بار از 

طريق شبكه4 پخش شده است؟
فیلم هاي زيادي بوده، در همین ماه هاي اخیر 
مثاًل »مرد ايرلندي« )مارتین اسكورسیزي(، 
»تِِنت« )كريس��تفور نوالن(، »اس��تیوجابز« 
)آرون سوركین(، »بروكلین بي مادر« )ادوارد 
نورتون(، »پُس��ت« )اس��تیون اس��پیلبرگ(، 
»منك« )ديويد فینچر( و همچنین »نومادلند« 

)كلويي ژائو( كه در دستور پخش است. 
 در مورد فيلم هاي ايراني نيز چنين 
نگاهي براي ديده ش�دن آثار فاخر 

وجود دارد؟
بله، همان نگاه و سختگیري را داريم. ما براي 
اولین بار نس��خه »اچ دي« فیلم »باشو غريبه 
كوچك« )بهرام بیضايي( و »آن سوي آتش« 
)كیانوش عیاري( را پخ��ش كرديم. »بدون 
تاريخ، بدون امضا« )وحید جلیلوند( را هم به 

زودي پخش خواهیم كرد. 
 درباره فيلم ه�اي خارجي آيا حق 
پخش از سوي صداوسيما پرداخت 

مي شود؟
اين موضوع را بهتر اس��ت بچه هاي اداره كل 
تأمین برنامه س��یما جواب دهن��د، ولي فكر 
مي كنم آنها تمام تالششان را براي خريد حق 

پخش فیلم ها انجام مي دهند. 
 ليس�ت فيلم ه�اي خارجي تان پر 
از آثار مطرح اس�ت، آيا شبكه هاي 
ديگ�ر از اي�ن انتخاب ه�ا ناراحت 

نمي شوند؟
نمي شود به اين ش��كل گفت، باالخره ديگر 
ش��بكه ها هم فیلم هايي س��ینمايي پخش 
مي كنند كه در ژانرهايي مثل كمدي، اكشن 
و ماجراجويانه ساخته شده است. ديدن اين 
آثار براي مخاطب عامه خوش��ايند اس��ت، 
باالخره فیلم هاي هندي و كره اي، مخاطب 
خ��ود را دارد و فك��ر نمي كنم ش��بكه اي از 
داش��تن آن مخاطب ناراضي باشد، البته ما 
يك همپوش��اني با ش��بكه يك براي پخش 

فیلم داريم. 
 سال هاست تلويزيون از برنامه هاي 
تحليلي سينما خالي شده، به نظرم 
»فيلمخان�ه« بازگش�تي اس�ت به 
دوراني كه تلويزيون براي مخاطب 
فيلم ها وقت مي گذاشت و فقط فيلم 

پخش نمي كرد! 
يكي از س��خت ترين كارهاي ما پخش فیلم 
همراه ب��ا تحلیل و نق��د اس��ت. برنامه هاي 
تخصصي اس��ت و ارائ��ه تحلیل مناس��ب و 
آماده س��ازي فیلم هاي جديد، انرژي زيادي 

مي خواهد. 
 درب�اره زم�ان پخش فيلم ه�ا نيز 

توضيح دهيد.
ما هر هفت��ه دو پخش فیلم داري��م. روزهاي 
پنج شنبه و جمعه، ساعت 20:30 بعد از اخبار 
شبكه4، پخش فیلم داريم. يكي از سختي هاي 
ديگر م��ا تنظی��م مناس��بت ها و رويدادهاي 

تقويمي با پخش فیلم هاست.

در گفت و گوي »جوان« با مدير تأمين برنامه شبكه4 مطرح شد

مردم بايد فيلم فاخر ببينند 
 رويكرد تخصصي شبكه4 به سينما باعث شده است آثار روز سينماي جهان 

همراه با تحليل و نقد در اختيار مخاطبان قرار گيرد

شريفي نيا براي »عروس خيابان فرشته« 
پروانه گرفت

ش�وراي پروان�ه نماي�ش فيلم ه�اي س�ينمايي س�ازمان امور 
س�ينمايي با ص�دور پروان�ه نمايش س�ه فيل�م موافق�ت كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي س��ازمان امور سینمايي 
و سمعي بصري، شوراي پروانه نمايش فیلم هاي سینمايي در جلسه 
اخیر با ص��دور پروانه نمايش براي فیلم »داس��تان دس��ت انداز« به 
تهیه كنندگي محم��د آفري��ده و كارگرداني كمال تبري��زي، »زد و 
بند« به تهیه كنندگ��ي مقصود جباري و كارگردان��ي داوود نوروزي 

موافقت كرد. 
اين ش��ورا همچنی��ن پروانه نمايش »ع��روس خیابان فرش��ته« به 
تهیه كنندگي محمدرضا شريفي نیا و كارگرداني مهدي خسروي را 

نیز صادر كرد.

رويك��رد ش��بكه4 در نماي��ش 
فيلم ه��اي س��ينمايي از ب��دو 
تأس��يس ت��ا ام��روز تغيي��ر 
نك��رده و آن پخ��ش فيلم هاي 
ش��اخص س��ينما، در كن��ار 
تفس��ير و تحليل فيلم در قالب 
برنامه هاي تخصصي اس��ت


