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مدير شبكه مستند سيما: 

 تصاوير آرشيوي خارج شده 
در مقابل حجم آرشيو صداوسيما ناچيز است!

    نشست

 زوال معنا از »پايتخت«
 تا »دودكش«! 

وقتي س��ريال پربیننده »پايتخت« هر قس��مت كه پیش 
مي رفت دچار زوال معنا مي شد، نسبت به اين سیر تدريجي 
به قهقرا رفتن هشدار داديم و اين البته محدود به پايتخت 

نمي شد و گريبان همه آثار نمايشي را گرفته بود. 
پاشنه آشیل سريال سازي در سیما قطعاً از نوع نگاه مديران 
نش��ئت مي گیرد؛ نگاهي كه اصالت را نه ب��ه فرهنگ بلكه به 
سرگرمي مي دهد. موضوع اين اس��ت كه اساساً نه سرگرمي 
بالذات منافاتي با فرهنگ دارد و نه فرهنگ دشمن سرگرمي 
اس��ت اما مش��كل از آنجا آغاز مي ش��ود كه مديران س��یما 
نمي توانند اين دو را در قالب ي��ك مجموعه ببینند و به طور 

عادي همواره يكي را قرباني آن ديگري مي كنند.
 همین كه سريال ها مخاطب داش��ته باشند و برخي خط 
قرمزهاي معمول و كلیش��ه اي را رد نكنن��د براي مديران 
سیما كافي اس��ت و همین توقف روي حداقل ها و ناديده 
گرفتن افق هاي دورتر در بحث فرهنگ و روحیه رضايت از 
وضع موجود با كمك روابط عمومي هايي كه تمركزشان را 
روي سفیدنمايي گذاشته اند، كار را به اينجا رسانده است 
كه حتي سريال هاي موفق س��یما هم ديگر نه تنها خوب 

نیستند كه ضدخود عمل مي كنند. 
اين يك واقعیت تلخ اس��ت كه آن آثار كه ه��م در زمینه 
ارتقاي فرهنگ و هم به لحاظ جذب مخاطب موفق عمل 
مي كردن��د، دارند قافی��ه را به فهم ناق��ص كارگردان ها و 
مديران س��یما مي بازند و  آش آنقدر ش��ور شده است كه 
همین آثار تبديل به ملغمه هاي��ي بي محتوا و بي هويت و 
ضدفرهنگ ش��ده اند و در اين تحلیل فرهنگي اگر سريال 
پايتخت با ش��یبي ماليم تا سري ششم روندي نزولي طي 
كرد، سريال »دودكش« فقط عبور از سري اول به دوم را 

الزم داشت تا به اضمحالل كامل در محتوا برسد. 
بخش تأسفبار ماجرا اين اس��ت كه سريال دودكش هنوز 
مانند پايتخت به شكلي تابلو به يكي از ويژگي هاي فرهنگي 
پیش از انقالب ارجاع نداده تا شاخك هاي فرهنگي حساس 
شوند و و رگ گردن هاي ارزش��ي متورم گردند. به بیاني 
ديگر گويي تا وقتي سررشته امر ضدفرهنگي به نحوي به 
سیاست ربط پیدا نكند، آنهايي كه بايد صدايشان دربیايد 

ككشان هم نمي گزد و آرامشي مرگبار حاكم است. 
مدي��ران س��ازمان ت��ا وقتي ب��ه ش��كلي تابل��و ارج��اع به 
فیلمفارس��ي هاي پی��ش از انقالب آن هم در س��كانس آخر 
قسمت پاياني سري شش��م س��ريال پايتخت رخ نداده بود، 
صداي اعتراض ها به افت فرهنگي سريال را اصاًل نمي شنیدند 
و تنه��ا زماني كه كارگ��ردان ماج��را را آنقدر عی��ان و رو در 
دقیقه90 عرضه كرد، رئیس رسانه ملي با اظهارنظري عجیب 
كه ش��ور بودن آن از بي اثر بودنش خبر مي داد از نفوذ ستون 
پنجم! سخن گفت؛ اظهار نظري كه غلظت بیجاي آن نه تنها 
از ضعف ديدگاه فرهنگي آقاي رئیس حكايت داشت بلكه غلبه 

سیاست زدگي را نیز در افكار او عیان مي ساخت. 
وقتي ش��ما براي امر فرهنگي از ادبیات نظامي اس��تفاده 
مي كنی��د، يعني قرار اس��ت فقط براي ك��م كردن حجم 
انتقادها دوز كالم را باال ببريد و براي اصالح آينده هم هیچ 
برنامه و راهبردي نداريد. اين تمهید رسانه اي ممكن است 
ش��ما را براي مدتي از يك وضعیت بغرنج خالص كند اما 
آينده را قطعاً خواهید باخت. سريال دودكش و ده ها سريال 
مشابه اما قرار نیست اشتباه پايتخت6 را تكرار كنند و بدون 
اينكه به نمادهاي رژيم گذشته)وجه سیاسي( ارجاع دهند 
و حساس��یت هاي سیاس��ي را باال ببرند، صرفاً فرهنگ و 
خانواده را لگدمال مي كنند و در اين طريق ناصواب صداها 
آنقدر بلند نیس��ت كه آقاي رئیس بخواهد با خرج كردن 
از ادبیات نظامي ب��ه آن واكنش نش��ان بدهد. دودكش و 
پايتخت با نويسنده هاي خود فرهنگ را خراب مي كنند. 

حقیقت ماجرا اين اس��ت كه در اين جنگ نابرابر اگر قرار 
باشد ما بیش از آنكه از بیرون ضربه بخوريم از خودي ها تیر 
بخوريم، ديگر رمقي ب��راي فرهنگ زخم خورده اين مرز و 
بوم باقي نمي ماند. دود دودكش ها قطعاً به چشم جامعه اي 
مي رود كه براي هويت فرهنگي اش خ��ون داده و در اين 
فضاي ملتهب و غبارآلود فرهنگي از يمین و يسار بمباران 
مي شود. اثر سريال هايي مثل دودكش شباهت زيادي به 
گاز منواكسید كربن دارند چراكه خیلي آرام و نرم و بدون 

سرو صدا قرباني مي گیرند!

  محمدصادق عابديني
تصاوي�ر خ�ارج ش�ده از آرش�يو صداوس�يما ك�ه 
در اختي�ار ش�بكه هاي ماه�واره اي ق�رار گرفت�ه، 
در مقاب�ل حج�م آرش�يو رس�انه مل�ي ناچي�ز اس�ت. 
محسن يزدي، مدير شبكه مستند سیما با بیان اين مطلب در 
مراسم رونمايي از پوستر و نشست خبري پنجمین جشنواره 
تلويزيوني مستند، خروج بخشي از تصاوير آرشیو صداوسیما 
را در مقابل حجم آرش��یو صداوسیما بس��یار كم عنوان كرد. 
يزدي در پاس��خ به س��ؤال »جوان« درباره همكاري نكردن 
آرشیو صداوسیما و احتمال خروج مجدد تصاوير و رسیدن آن 
به دست شبكه »من و تو«، بخشي از اين مشكالت را ناشي از 
نبود زيرساخت ها دانست و تأكید كرد مستندسازها به دلیل 

اين مالحظات دچار لطمه نیز مي شوند. 
   پنجمين جشنواره تلويزيوني مستند

مدير شبكه مستند سیما با اشاره به اينكه مستند تلويزيوني 
همیشه به عنوان نوع بي كیفیت مستند شناخته مي شد، گفت: 
گمان مي كنم اين تصور غلط اكنون از بین رفته است، مستند 
تلويزيوني ويژگي هاي خود را دارد و تولید آن كار بسیار سختي 
اس��ت. يزدي با تأكید بر اينكه تلويزيون خانه مستندسازان 
است، گفت: هم اكنون مستندس��ازهاي زيادي در حال كار 
با شبكه مستند و تلويزيون هستند. اختالف سلیقه ها را كنار 
گذاشته  و روي نقاط اشتراك تمركز كرده ايم. اكنون با لیست 
بلندي از مستندس��ازان درجه ي��ك كار مي كنیم كه باعث 

خوشحالي ماست. ما خط قرمزی جز منافع ملي نداريم. 
دبیر جشنواره تلويزيوني مس��تند ادامه داد: امروز در بخش 
مستند، تلويزيون چه به لحاظ تولید و چه پخش رقیبي ندارد، 
تلويزيون داراي قدرت پخش و ديده ش��دن اس��ت كه ساير 

پلتفرم ها امكاني در اين حد را ندارند. 
يزدي در ادامه با اش��اره به اينكه گونه اي از مستند كه پیشتر 
وجود نداشت در تلويزيون احیا شد، گفت: اين گونه مستند 
حیات وحش ايران است و تالش مي كنیم آن را گسترش دهیم 
و بنده به عنوان مدير شبكه مس��تند با مستندسازان حیات 

وحش ارتباط بیشتري خواهم گرفت. 
وي تأكید كرد: تولید اين مستندها گران تر است، با اين حال 
به نظر من تلويزيون در اين زمینه پیشرو است. گونه ديگري از 
فیلم هاي مستند كه مورد ظلم واقع شده مستندهاي آرشیوي 
است. در اين زمینه پیگیري هاي بسیاري داشته ايم و كارهاي 
متعددي تولید ش��ده كه عمدتاً مورد توجه قرار گرفته است. 

عالوه بر اين، معتقدم بايد ساخت »مجموعه هاي مستند« را 
بیشتر مورد توجه قرار دهیم و در جشنواره سال آينده توجه 
ويژه  تري به اين موضوع خواهیم داشت. مستندهاي آرشیوي و 
گونه مستند آرشیوي را پیگیري كرده ايم و تولید در اين حوزه 

را افزايش داده و بازخوردهاي خوبي گرفته ايم. 
   »كرونا« بخش ويژه جشنواره مستند

دبیر پنجمین جشنواره تلويزيوني مس��تند درباره برگزاري 
اين دوره از جش��نواره، گفت: فراخوان جشنواره از خرداد ماه 
شروع شده است و تا آخر تیرماه دريافت اثر خواهیم داشت. 
فعاًل نمي توانیم تعداد آثار را اعالم كنیم چراكه هنوز دريافت 
آثار ادامه دارد. آثار راه يافته در سه بخش فیلم، مستندنگاري 
و عكس اس��ت و براي فیلم هاي مستند حق پخش براي يك 
بار پخش پرداخت مي كنیم. بر همین اس��اس، مستند كوتاه 
2میلیون، نیمه بلند 4میلیون و مستند بلند 7میلیون تومان 
حق پخش دريافت مي كنند. اين رقم نسبت به سال گذشته 
افزايش داشته است. عالوه بر اين مبلغ جايزه ها را هم افزايش 
داده ايم. بر اين اساس مس��تند كوتاه 6میلیون تومان، نیمه 
بلند 15میلی��ون و بلند 20میلی��ون تومان هدي��ه دريافت 

خواهند كرد. 
يزدي درب��اره بخ��ش ويژه كرونا در جش��نواره مس��تند 
تلويزيوني عنوان كرد: بخش كرونا، بخش ويژه جشنواره 
امسال اس��ت كه جايزه آن 7میلیون تومان است. داوران 
بخش مستندنگاري و عكس نیز انتخاب و اعالم شده است. 
از اول شهريورماه شروع به پخش آثار مي كنیم كه حدوداً 
يك ماه پخش آثار طول مي كشد و بعد از آن وارد ارزيابي 
آثار برتر خواهیم شد. مدير شبكه مس��تند سیما با اعالم 
خبر پخش مس��تندهاي جشنواره در س��الن هاي سینما 
گفت: حوزه هنري ش��رايطي را براي آثار برتر جش��نواره 

فراهم كرده است.

امام باقر)ع(:

صبر كني�د ب�ر گ�زاردن احكام 

شرع، ش�كيبايي ورزيد در برابر 

دش�من تان و آماده و حاضريراق 

باشيد براي امام تان كه در انتظار 

او هستيد. 

)غيبه النعماني، ينابيع الموده(

گفت وگوي »جوان« با مجيد رجبي معمار درباره خدمات مرحوم محمدرضا قادري

 »قادري« براي خدمت به هنر انقالب 
منتظر هيچ كس نمي ماند

درگذشت خالق آثار ماندگار گرافيكي و نقاشي هاي ديواري انقالب اسالمي

جواد محرمي     يادداشت

   محمدصادق عابديني
محمدرض�ا ق�ادري را بي تردي�د باي�د از 
احياكنندگان نقاشي ديواري دانست. آثاري از 
جمله تصوير حضرت امام خميني)ره(، شهيد 
بهشتي در خيابان هفتم  تير و بسياري از تصاوير 
شهدا در ديوارهاي شهر تهران در كارنامه كاري 
آن مرحوم ب�ود. اين هنرمن�د فقيد همچنين 
بسياري از پوس�ترهاي ايام و اعياد مناسبتي 
مرتبط با فضاي انقالب اسالمي را طراحي كرده 
اس�ت. طراح�ي خاطره برانگيز پاك�ت   نامه ها 
در ايام هش�ت س�ال دفاع مقدس نيز از جمله 
خالقيت هاي او بود. پشتكار و شجاعت ايشان 
بر اهالي حوزه تجسمي ستودني و از ويژگي هاي 
برجسته اش به ش�مار مي رفت. مرحوم قادري 
پيش تر ني�ز در يكي از خاطرات�ش گفته بود با 
ش�روع انقالب ديگ�ر فكر و ذكرش كش�يدن 
تصاوير شهداي انقالب و عكس امام خميني)ره( 
ش�ده بود اما ب�ه خاطر آنك�ه منافق ه�ا روي 
نقاشي هايش همواره رنگ مي ريختند، مجبور 
مي ش�د روي يك ديوار ۱8- ۱7 ب�ار چهره اي 
كه كشيده را بازسازي كند. محمدرضا قادري 
شامگاه يك ش�نبه 2۱تيرماه بر اثر حمله قلبي 
در س�ن 63س�الگي جهان فاني را وداع گفت. 
»جوان« به همين مناسبت با مجيد رجبي معمار، 
مديرعامل فعلي خانه هنرمندان و از دوستان 
قديم�ي و نزدي�ك وي گفت وگو كرده اس�ت. 
 شما به  عنوان يكي از دوستان نزديك 
مرح�وم ق�ادري در مقاطع�ي از اي�ن 
سال ها همراه ش�ان بوديد، لطفًا كمي 
از خصوصيات برجسته و خاص ايشان 

بفرماييد.
من از س��ال 61 با اس��تاد محمدرضا ق��ادري در 
تبلیغات سپاه آشنا شدم و از همان هنگام متوجه 
روحیه هنري و در عین  حال مس��ئولیت پذيري 
و تالش فوق العاده   ايش��ان براي توسعه هنرهاي 
تجسمي سپاه و خلق آثار هنري جديد و متناسب 
با اقتضائات روز ياريگر انقالب شدم، چون از يك  
طرف ما درگیر دفاع مقدس بوديم و هر روزه بايد 
پوس��تر و تراكت و روي جلد كتاب و مجله آماده 
مي كرديم و از طرف ديگر بايد نیازهاي فرهنگي 
و هنري تبلیغات جبه��ه و جنگ مانند طراحي و 
تولید انواع پرچم و پیشاني بند و كتیبه و آثار ديگر 
تبلیغي را فراهم مي كردي��م و محمدرضا قادري 
در طول س��ال هاي دفاع مقدس و پ��س  از آن در 

طراحي، نقاش��ي و خلق آثار گرافیكي مربوط به 
انقالب، دفاع مقدس و شهدا همواره در خط مقدم 
بود و با روحیه اي خالق و مثال زدني و در عین  حال 
بدون اس��م، عنوان و امضا، شريف و گمنام. شايد 
خیل��ي از هنرمندان و مردم ندانند كه بس��یاري 
از آرم ها و نش��ان هاي معروف از جمل��ه عالئم و 
درجات س��پاه و نیروهاي انتظام��ي كار مرحوم 
محمدرضا قادري است. طراحي و ساخت بسیاري 
از تنديس ها و جوايز جشنواره هاي انقالب و دفاع 
مقدس كار او بود، قرائن روحیه و مسئولیت پذيري 

در سال هاي اخیر هم ادامه داشت. 
 مرحوم قادري به رغم آثار درخش�ان 
و بي نظي�ري ك�ه بس�ياري از م�ردم 
در خيابان ه�اي ش�هر طراحي ه�ا و 
نقاشي هايش�ان را به  ك�رات ديده اند 
آنچنان  كه بايدوشايد معرفي و شناخته 
نشد، به نظر شما علت اين گمنامي در 
بطن و متن جامعه چه بود، آيا خودشان 
چنين تمايلی داش�تند يا علل ديگري 

داشته است؟
محمدرضا ق��ادري در ايفاي مس��ئولیت و نقش 
هنري خود منتظر كسي نمي ماند، تجربه هاي او 
در زمینه گرافیك و طراحي دكوراس��یون مربوط 
به دوران نوجواني و اوايل جوان��ي قبل از انقالب 
بود كه بالفاصله پس از پیروزي انقالب در س��ال 
58 به مجموعه فرهنگي سپاه پیوست. وي اواخر 
دهه80 نیز با اين نهاد همكاري داشت. او در برپايي 
بسیاري از نمايش��گاه هاي دهه های 60 و70 نیز 
فعال بود و هنرمندان جوان و بااستعداد بسیاري را 
در دوران سربازي آنها كشف می كرد و ارتقا مي داد 

كه همگي به او احساس دين مي كنند. 
 در اين سال هاي پاياني، مرحوم قادري 
چه فعاليت هايی داشتند و دغدغه اين 

روزهايشان چه بود؟

در س��ال هاي اخیر نیز به رغم درگیري با بیماري 
قلبي همواره در تالش براي خل��ق آثار جديد در 
عرصه نقاش��ي، گرافیك، مجسمه سازي و سفال 
بودند. امی��د دارم امكاني فراهم ش��ود به  زودي 
نمايشگاهي از آثار ايشان در خانه هنرمندان ايران 
برگزار شود و عالقه مندان هنرهاي تجسمي بیشتر 

با آثار و خدمات ايشان آشنا شوند. 
 كاره�اي ش�اخص نقاش�ي دي�واري 
مرحوم قادري هم اكنون نيز در برخي 
س�اختمان ها حضور دارد و اين نشان 
از نو و زنده بودن اثر دارد. به نظر ش�ما 
به  عنوان يك مدي�ر فرهنگي و هنري 
شرايط اين نقاش�ي در حال حاضر در 
سطح شهر چگونه است و چه آينده ای 

را براي چنين هنري متصور هستيد؟
در موضوع نقاشي ديواري دو اثر از آثار ماندگار روي 
ساختمان فعلي مركز س��نجش واقع در هفتم  تیر 
قرار گرفت��ه كه تحت مس��ئولیت و نظارت مرحوم 
قادري انجام  شده اس��ت و جزو كارهايي است كه 
بیش از 30سال روي ديوار است و تجربیات زياد و 
اقدامات فراواني در دهه60 و اوايل دهه70 صورت 
گرفت و بسیاري از اينها از جهت مضمون و محتوا 
بس��یار هدفمند و ارزش��مند با موضوع��ات ديني 
و انقالب است و ش��ايد بس��یاري از آنها از كیفیت 
مناسبی برخوردار نبودند كه ماندگار نشدند، البته 
در دهه های 70 و 80 از طريق بنیاد شهید و سازمان 
زيباسازي ش��هرداري و به  تبع آن در سطح كشور 
نقاشي هاي بسیار خوبي كش��یده شد كه سال ها از 
آن استفاده مي شود؛ آثاري كه متعلق به هنرمندان 
نامداري مي باشد و روي ديوارها رفتند و اين سبك از 
نقاشي كه به عنوان بزرگ كردن آثار هنري شناخته 
 ش��ده اس��ت، در همه جاي دنیا مرس��وم است و با 
اس��تفاده از متريال و امكانات مناسب شايد در يك 
دهه گذشته جاي خود را به تابلوهاي بزرگ ال اي دي 
و ال سي دي دادند و آثار هنري به  صورت برجسته 
و پرجلوه ارائه ش��د. مرحوم ق��ادري در اين زمینه 
تالش هايي را داشت، البته هدايت و برنامه ريزي ای 
كه در دهه 60 براي فعاالن اين موضوع در س��پاه و 
ساير نهادها داشتند، بس��یار جلوه گر بود و به نظرم 
كماكان مجموعه سازمان هاي زيباسازي شهرداري 
تهران و شهرداري هاي سراسر كش��ور از اين اقدام 
هنري بايد حمايت كنند؛ هم از جهت انتخاب آثار 
مهم و برتر می��راث فرهنگي، تاريخ��ي و هم اينكه 
ارزش هاي هنري نقاشان و گرافیست هاي بومي را 
ترويج كنند، البته از متريال خوب و كیفیت اجراي 
برتر و رنگ هاي ماندگار بايد استفاده شود تا آثاري 
شكل بگیرد كه تا س��ال ها به  عنوان آثار هنري نزد 
هنرمندان و هنردوس��تان شناخته ش��ود تا بتواند 
مفاهیم ارزشمند هنري، اخالقي، انساني و معنوي 

را منتقل كند. 
 اگ�ر موض�وع ناگفت�ه اي درب�اره اين 
هنرمن�د فقي�د باق�ي مان�ده اس�ت، 

بفرماييد.
الزم مي دانم اين فقدان تأس��فبار را به همس��ر 
و فرزن��دان و خصوص��اً اخوي هنرمند ايش��ان 
اس��تاد علیرضا قادري ك��ه از گرافیس��ت ها و 
كاريكاتوريس��ت هاي برجسته هستند، تسلیت 

عرض كنم.

دبير اسبق جشنواره فيلم فجر مطرح كرد

»انگ توقيف« شگردي براي ديده شدن فيلم هاست

ادعاي توقي�ف فيلم هاي س�ينمايي ب�ه حرب�ه اي تبليغاتي در 
دست فيلمسازان تبديل شده اس�ت تا فروش فيلم را باال ببرند. 
محمدرضا عباسیان، فیلمساز و دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر، با بیان 
اين مطلب به موضوع ادعاي توقیف فیلم هاي سینمايي اشاره كرد و 
به باش��گاه خبرنگاران جوان گفت: عوامل متعددي در فروش باالي 
فیلم تاثیرگذار است. امروز مد شده است انگ سانسور شدن و توقیف 
شدن را به فیلمشان مي زنند. بیشتر اين كار ها جنبه تبلیغاتي به خود 
گرفته تا مردم حتماً اين فیلم را تماش��ا كنند. يك بخش از سینماي 
ما نگاهش صرفاً به جشنواره هاي خارجي اس��ت و طبعاً بايد تصوير 
سیاهي از كشور را نشان دهد تا جامعه غربي به سمت آن متمايل شود. 
عباسیان درباره چالشي به نام »محتوا« در فیلم ها و سريال هاي ايراني، 
بیان داشت: به غیر از سرمايه گذاري بخش خصوصي، سرمايه گذار 
بخش دولتي هم دچار چالش هاي جدي در انتقال محتواست، به جاي 
آنكه فیلم ما اسطوره را مقدس تر نشان دهد جايگاه وي را نیز متزلزل 
مي كند. در همه آثار خیانت به يكي از جذاب ترين موضوعات تبديل 

شده و اين فرهنگي است كه از سريال هاي تركیه اي وارد شده است. 
در سینما و س��ريال هاي تلويزيوني و نمايش خانگي موضوع خیانت 
به وفور ديده مي شود. به تصوير كشیدن اين موضوعات آيا كمكي به 
برطرف شدن آن و ساده انگاري اش مي كند؟ انتقال اين موضوع به كل 
جامعه چه بار رواني اي را منتقل مي كند؟ تنها اتفاقي كه مي افتد اين 
است كه شك منجر به جدايي و تلخي خانواده تشديد يا حتي منجر 

به ساده انگاري مي شود. 
وي افزود: همان ط��ور كه درباره محصوالت غذايي كیفیت س��نجي 
مي كنند، بايد در زمینه تولید محصوالت فرهنگي نیز نظارت زيادي 
بكنند. االن ممیزي هاي فرهنگي ما به كمرنگ شدن آرايش خانم ها 
بسنده می كنند و با اليه هاي پنهان اثر آشنا نیستند و درك نمي كنند 
كه در بلند مدت چه تاثی��ري روي روان مخاطب مي گذارد. مجموعه 
كالن فرهنگي بايد سیاستگذاري بلند مدت داشته باشد. امروزه حتي 
بايكوت كردن حضور يك فیلم در جشنواره فیلم فجر يك اتفاق مهم 
و مثبت براي هنرمندنما ها ارزيابي مي شود. دبیر اسبق جشنواره فیلم 
فجر در بخش ديگري از سخنانش تأكید كرد: مشكل تولید محتواي 
بصري در كشورمان اين اس��ت كه اين بخش رسالت اصلي خودش را 
كه فرهنگ سازي و انتقال مفاهیم درست به مخاطب است، فراموش 
كرده است؛ امكان آموزشي كه تولید محتوا مانند فیلم هاي سینمايي و 
مستند براي نسل هاي مختلف ما به خصوص نسل جوان دارد، هیچ يك 
از آموزش هاي ديگر اين امكان را ندارد. قطعاً نیاز به ژانر سرگرم كننده 
داريم و نمي توانیم آن را مغفول بگذاريم، اما تولیدكنندگان ژانر سرگرم 
كننده نیز بايد دغدغه انتقال حداقلي ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي 

داشته باشند، زيرا ممكن است روي مخاطب تاثیرگذار باشد.

      سینما

يك بازيگر مطرح كرد 

اغراق در تيپ سازي سريال ها مي تواند خسته كننده باشد
گاهي حتي در سريال هاي موفق هم مي بينيم در ارائه برخي تيپ ها 
چنان اغراقي صورت مي گيرد كه باعث ناراحتي بيننده مي شود. 
س��میه مهري، بازيگر با بیان اي��ن مطلب به »جوان« گف��ت: اخیراً 
س��ريال هاي كمدي »زيرخاكي2« و »دودك��ش2« را در تلويزيون 
داشته ايم كه به نظر مي رسد گاهي اغراق در تیپ سازي اين سريال ها، 
دردسر است. اين بازيگر ادامه داد: در چنین سريال هايي با بازي هاي 
روان اما تكراري امثال ژاله صامتي و هومن برق نورد روبه رو هستیم كه 
طبق روال همیشگي، بازي استانداردي ارائه كرده اند ولي نكته منفي 
بازي هاي اغراق آمیز بازيگراني است كه مي خواهند با استفاده از يك 
نوع تیپ بازي با صورت، بخندانند ولي از فرط تكرار، اعصاب خردكن 
مي شوند. مهري درباره سريال تازه اش »باران كه مي بارد« كه از شبكه 
اول روي آنتن رفت، عنوان كرد: ايده پرداختن به موضوع قرض الحسنه 
توأم با خالقیت در اين كار مس��تند- داس��تاني ارائه شده بود. شايد 
در ظاهر امر، كار سفارش��ي به نظر مي آمد ولي نوع داس��تان پردازي 
به ارتباط با مخاطب خیل��ي كمك كرد. معتقدم اگر داس��تانگويي 
و فیلمنامه نويس��ي ما ارتقا پی��دا كند، بخش عمده اي از مش��كالت 
سريال هاي ما در ارتباط با مخاطب مرتفع مي شود. در واقع اين متن 

خوب است كه قوام دهنده تولید يك اثر با كیفیت است. 
اين بازيگر كه سابقه فعالیت در تئاتر دارد درباره ارتباط تئاتر با تلويزيون 
گفت: رشد كمي و كیفي تولیدات شبكه هاي تلويزيوني مي تواند با توجه 
به تولید تله تئاترها همراه باشد . همین حاال هم تله تئاترهاي قديمي 
كلي مخاطب دارند، پس چرا نبايد باز هم تله تئاتر تولید كرد. معتقدم 
رش��د تله تئاترها در تلويزيون مي تواند روي رش��د بازيگري هم تأثیر 
مثبت داشته باشد و نويس��نده هاي خوب را به تلويزيون معرفي كند. 

مهري كه در سابقه اش نگارش »تئاتر در خیابان« را در كارنامه دارد، 
ادامه داد: اهالي تئاتر همواره و در تمام دوران، بازوي قدرتمندي براي 
تلويزيون بوده اند، به خصوص در حوزه بازيگري، بسیاري از چهره هاي 
نام آشنا از تئاتر باال آمده اند و در تلويزيون شهره شدند. تلويزيون هنوز 
هم مي تواند بر پتانسیل اهالي تئاتر تمركز كند. اين ارتباط بايد دوطرفه 
باشد اما به نظرم فعاًل در حالت يك طرفه متوقف مانده است. اين بازيگر 
گفت: در بررسي و تحلیل تلويزيون بايد نقاط مثبت را هم ببینیم، مثاًل 
تلويزيون در شبكه هاي3 و ورزش در پوشش مسابقات مختلف موفق 
عمل كرده   كه منجر به جلب مخاطب باال شده و در شبكه هايي مثل 
آي فیلم هم ارائه سريال هاي ماندگار باعث جلب مخاطب شده است اما 
اين روند به نظر مي آيد نیاز به تقويت شدن دارد، البته معتقدم اگر مرتب 
بخواهیم نقاط ضعف را گل درشت كنیم از اصالح بازمي مانیم، پس بهتر 
است در كنار نقد سريال هاي تلويزيوني و برنامه هاي تلويزيوني، نقاط 
و ويژگي هاي مثبت س��ريال ها را هم مورد توجه قرار دهیم تا بشود با 

امیدواري بیشتري به كار ادامه داد.

      گفت و گو

     میراث

7 بناي تهران ملي شدند
در جلس�ه كميته ثبت ملي آث�ار تاريخ�ي وزارتخانه مي�راث فرهنگي، 
هفت پرونده تهيه ش�ده توس�ط يك گ�روه داوطلب تهي�ه پرونده هاي 
آثار تاريخ�ي و معاص�ر ته�ران ثبت ملي ش�دند و چه�ار پرون�ده آثار 
تاريخ�ي ني�ز در فهرس�ت بناه�اي واج�د ارزش مه�ر تأيي�د خوردند. 
امیرحسین راد، معمار و پژوهش��گر معماري با اشاره به تخريب هاي ادامه دار 
بناهاي باارزش معماري معاصر در شهر تهران گفت: از حدود يك سال پیش 
گروهي از داوطلبان با همراهي اس��تادان معماري و میراث فرهنگي ش��كل 
گرفت تا توجه بیشتري به اين بناها ش��ود. يكي از اقدامات اين گروه داوطلب 
همكاري با وزارت میراث فرهنگي ب��راي تهیه پرونده هاي ثبتي براي بناهاي 
واجد ارزش معماري معاصر در تهران است. او كه يكي از اعضاي گروه داوطلب 
براي تهیه پرونده هاي ثبت ملي اس��ت، ادامه داد: به طور كلي ما 18 پرونده 
تهیه كرديم كه دو جلس��ه ثبت نیز براي آنها برگزار شده است. در جلسه اول 
چهار پرونده تهیه شده توسط گروه داوطلب ثبت ملي شد و در جلسه 21 تیر 
نیز از مجموع 11 پرونده اي كه ارائه كرديم، هفت پرونده ثبت ملي و چهار بناي 

ديگر واجد ارزش شناخته شد. 
اين پژوهش��گر معماري معاصر ش��هر تهران درباره بناهاي ثبت ملي ش��ده 
توضیح داد: سینما آسیا اثر هوشنگ سیحون، خانه اي در بلوار كشاورز اثر پل 
آبكار، خانه خیابان سي تیر در تقاطع صالح اثر اوژن آفتانديلیانس، ساختمان 
صندوق كاوه در میدان توپخانه، خانه بتهوون در خیابان میرزاي ش��یرازي، 
دبستان گیو از مدارس شاخص زرتشتي ها و مسجد الغدير اثر جهانگیر مظلوم 
كه توسط اين گروه داوطلب تهیه و تدوين شده، در اين كمیته تأيیديه ثبت 

ملي را گرفتند.
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