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 در گفت وگوي »جوان« با محمود ساالري 
معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد

مسئوالن وزارت ارشاد وارد دعواهاي 
حيدري نعمتي نمي شوند

| بقيه از صفحه يک
يک بحثي كه در دوران كرونا مسئله ساز 
ش�ده بود برخالف يک درص�د كمي از 
هنرمندان كه درآمدهاي بااليي دارند، 
اغل�ب بدنه فع�االن هنري كش�ورمان 
به دلي�ل بيكاري دس�ت ب�ه گريبان با 
مشكالت معيشتي بودند يا كساني كه 
به علت باال بودن سن و سالشان شرايط 
كار كردن نداش�تند، صدم�ات زيادي 
ديدند. آي�ا طرح ف�وري و عاجلي براي 
كمک و مساعدت به آنها در جاهايي مثل 

صندوق اعتباري هنر اجرا كرده ايد؟
به همه مديران كل استان ها هم به صورت حضوري 
و هم غیرحض��وري گفته ش��ده در بح��ث معرفي 
هنرمندان استان به صندوق اعتباري هنر، مديركل 
تشخیص داد هر كسي شايسته اس��ت به صندوق 
معرفي شود. ما اينجا آمادگي داريم كه در حد بضاعت 
و اقتضاي صندوق اعتباري هنر ب��ه اين بزرگواران 
خدمت كنیم. در همین رابطه با آقاي پوراحمدي، 
مديرعامل صندوق هم صحبت هاي مفصلي كرديم و 
ايشان نیز گفتند هر كسي كه معاونت هنري و مديران 
كل استان ها تشخیص دادند كه از نظر آنها آن شخص 
هنرمند اس��ت به ما معرفي كنند ت��ا مورد حمايت 
صندوق قرار بگیرند. اين كار اقدامی بسیار مهم بود 
كه باعث برداشته شدن برخي گره ها و مشكالت از 

پیش پاي هنرمندان شده است.
موس�يقي يكي از موضوعات حساس و 
چالش برانگيز كش�ورمان در سال هاي 
بع�د از انقالب ب�وده تا جاي�ي كه يكي 
از كارشناس�ان ش�وراي عال�ي انقالب 
فرهنگ�ي گفته بود از ابت�داي عمر اين 
شورا تا امروز حتي يک بار هم جلسه اي 
براي موسيقي تش�كيل نشده است! به 
غير از مهجوريت اين عرصه هنري بحث 
اجرا نش�دن قان�ون كپي رايت هم جزو 
مسائل مهم تلقي مي ش�ود. مهم ترين 
تصميماتي ك�ه در اين رابط�ه يا به طور 
كلي در مورد موسيقي اتخاذ كرده ايد، 

چيست؟
اين موضوعي كه مطرح كرديد بسیار مطلب درستي 
است! متأسفانه در سندهاي باالدستي ما حتي واژه 
موسیقي هم وجود نداش��ت، اما الحمدهلل ما موفق 
شديم سند موس��یقي را تدوين كنیم و بنويسیم و 
پیش نويس آن را براي تأيید به شوراي عالي انقالب 
فرهنگي ارسال كرده ايم تا بعد از بررسي كارشناسان 
كمیسیون هاي تخصصي آن را براي تأيید نهايي به 
صحن شورا ببرند. س��ند را هم كساني نوشته اند كه 
هم از نظر تخصصي اهل فن هستند و هم مالحظات 
فقهي و ديني كار را داشتند كه منتج به تهیه سند 
خوبي براي موسیقي شد. در حوزه اجرايي در رابطه با 
موسیقي، ما شوراي شعر و موسیقي را با حضور اساتید 
برجسته و خبره اين كار در اداره كل داريم و ساالنه 
تعداد زيادي قطعه ش��عر به اين ش��ورا مي رسد، در 
حالي كه سال گذشته از بین اين اشعار، 4 هزار قطعه 
آن موفق به اخذ مجوز شدند. برخي از دوستان گاليه 
مي كنند كه چرا اين شعرها خوانده مي شود، اما بايد 
عرض كنم كه بسیاري از اين آهنگ ها و شعرهايي 
كه در فضاي مجازي منتشر مي شوند، اساساً مجوز 
ندارند و تا زماني كه فضاي مجازي به همین سیاق 
بي در و پیكري حركت كند كاري نمي شود كرد و ما 
نهايتاً نسبت به آثاري كه مجوز گرفته اند مي توانیم 
ورود كنیم. در بحث خود موس��یقي هم دقیقاً يك 
چنین مسائلي وجود دارد و ما در ذيل دفتر موسیقي 
بحث راه اندازي س��رود را از سال گذشته پیگیري و 
راه اندازي كرده ايم و بسیج هم قرار است جشنواره اي 
را براي سرود برگزار كند و ما نیز به آنها كمك كنیم تا 
به عنوان جشنواره سرود فجر زمینه ساز ورود سرود 
انقالبي به میدان عمل موس��یقي ما شود. در بحث 
رونق گرفتن كنسرت ها هم سعي كرده ايم با تسريع 
در بحث مجوز گرفتن كنس��رت ها اقدامات خوبي 
انجام دهیم تا  زمینه حضور خانواده ها در كنسرت ها 
هم فراهم شود. در بحث موسیقي فاخر نیز چند كار 

را به بنیاد رودكي سفارش داده ايم كه در حال تولید 
آثار موسیقايي فاخري براي جبهه انقالب و مقاومت 
هستند. با توجه به عملیاتي كه در حوزه موسیقي در 
حال انجام شان هس��تیم، امیدواريم میدان و عرصه 
رقابت نابرابر موس��یقي بدون مج��وز و غیرفاخر با 
موسیقي فاخر و عامه پسند را به نفع موسیقي فاخر 

تغییر دهیم.
اين اواخ�ر بحث هايي در م�ورد برخي 
نمايش ها مطرح مي ش�ود كه نسبت به 
اعطاي مجوز به آنه�ا اعتراضاتي وجود 
دارد ي�ا در م�ورد برخ�ي تئاترها گفته 
مي ش�ود آنچه در حال اجراست با متن 
ارائه ش�ده تطابق ندارد و چ�را نظارت 
درس�تي صورت نمي گيرد. مشكالتي 
هم پيرام�ون اجراي تئات�ر »مخاطب« 
و محتوا و اجراي آن ايجاد ش�ده است. 
موضع وزارت ارش�اد و ش�خص شما به 

عنوان معاون هنري چيست؟
ساالنه در ش��هر تهران تقريباً چیزي حدود 9 هزار 
و خرده اي تئاتر اجرا مي ش��وند )اعم از خصوصي و 
دولتي در سانس ها و س��الن هاي مختلف(. اگر اين 
تعداد نمايش را بر روزهاي سال تقسیم كنیم، عدد 
قابل توجهي مي ش��ود و نكته اين است كه ظرفیت 
نظارت و تعداد ناظرهاي ما هم محدود است و طبیعي 
است كه در برخي نمايش ها و به دلیل ذات زنده بودن 
و انجام آن در لحظه ممكن است بازيگري يك حركت 
يا ديالوگي يا میزانسني را روي صحنه تغییر بدهد، 
همانطور كه گفتم تعداد ناظران ما هم محدود است 
و ممكن است در يك سالني اتفاقي هم بیفتد، اما به 
محض اطالع از بروز چنین اتفاقي قطعاً ناظران ما ورود 
مي كنند. در رابطه با مجوز نمايش ها هم بايد عرض 
كنم ما يك شوراي عالي داريم و يك شوراي نظارت 
كه ش��وراي نظارت بر اس��اس مصوبه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي عمل مي كند. هر اثر بايد مراحلي را 
پشت سر بگذارد تا موفق به اخذ مجوز شود، طبیعتاً 
وقتي كه اين دوستان بر اساس قوانین اعالم مي كنند 
اين نمايش اجرا شدنش بالمانع است، ما بايد به قانون 
احترام بگذاريم. حاال اگر كس��ي مدعي شد كه اين 
شورا اشتباه كرده، يك شوراي باالدستي ديگري كار 
را بررسي مي كند كه اگر قائل به اشتباه آنها هم باشند 
ناظران ما كار را رصد مي كنن��د، اما تا زماني كه اين 
دوستان كه مسئولیت قانوني دارند اعالم نكنند اثري 
بايد از صحنه پايین بیايد يا اجرايش متوقف ش��ود، 
ما بايد به قانون احترام بگذاريم و فشارهاي بیروني 
نبايد باعث ش��ود قانون را زير پا بگذاريم! البته بايد 
اين نكته را هم عرض كن��م كه ما نبايد كل خدمات 
يك دستگاه را به خاطر يك اش��تباه زير پا بگذاريم. 
در مورد نمايش مخاطب قباًل هم  توضیح داده ام  كه 
اين نمايش در ابتدا براي اجرا بالمانع اعالم شد. بعد 
كه دوستان ما رفتند و ديدند، گفتند كه در اجراي 
نمايش كارهايي صورت مي گیرد كه در متن اصلي و 
اولیه آن نبوده است. به همین دلیل ما كار را متوقف 
كرديم. مسئوالن آن نمايش بعد از عذرخواهي و دادن 
تعهد عدم تكرار آن كارها مجدداً اجازه اجرا گرفتند. 
البته بعضي از جنجال ها و اتفاقاتي ك��ه بعداً افتاد، 
ربطي به خود نمايش نداش��ت و بیشتر به حواشي 
آن مربوط مي شد، حواشي مثل تهیه كنندگي رامبد 
جوان و بازيگري نگار جواهريان در اين نمايش. برخي 
بي اخالقي كردند و گفتند كه م��ن دارم از اثر دفاع 
مي كنم، در حال��ي كه با اثر كاري نداش��تم، بلكه از 
قانون)مجوز قانوني اجرا( دفاع مي كردم، چون بايد 
به س��اختارها و قانون احترام بگذاريم و اگر ايرادي 
دارند بايد آنها را اصالح كنیم، وگرنه با جار و جنجال 
نمي شود قانون را زير پا گذاشت. بقیه دعواهايي كه 
در مورد اين نمايش ش��كل گرفت، ج��زو دعواهاي 
حیدري و نعمتي بود كه اصاًل ربطي به هنر و وزارت 

ارشاد نداشت و غالباً مباحث فرامتن بود.
در حوزه سينما مسائل و حواشي زيادي 
وجود دارد كه از قبل هم وجود داشته، 
اما يكي از موضوعاتي كه باعث ناراحتي 
اغلب مردم هم شده، بحث مصاحبه هاي 
برخ�ي هنرمن�دان در جش�نواره هاي 

خارجي است كه در آنها حرف هاي خالف 
واقع در مورد كشور و نظام مي زنند و بعد 
هم كس�ي به آنه�ا اعتراض�ي نمي كند 
ك�ه متأس�فانه اي�ن موضع گيري هاي 
بعضًا اپوزيس�يوني تبديل به يک رويه 
شده اس�ت. آيا وزارت ارشاد برنامه اي 
ب�راي نظام من�د ك�ردن حض�ور آثار و 
هنرمن�دان ايران�ي در جش�نواره هاي 
خارجي تهيه و تدارك ديده كه ش�اهد 
حضور غيرقانوني آثار در جشنواره هاي 
خارجي يا حرف هاي دشمن پسند برخي 

از هنرمندان نباشيم؟
من فقط مي توانم ش��هادت بدهم كه آقاي خزاعي 
در اين حوزه به ش��دت مش��غول فعالیت هستند و 
يك تنه در میداني ايستاده اند كه بعضاً ناجوانمردي 
در آن زياد است. البته نمي خواهم بگويم كه عرصه 
سینما اينطور است، اما بعضي از دوستان سینمايي 
كم لطفي مي كنند، ولی ايشان مردانه پاي آرمان هاي 
انقالب ايستاده اند. اتفاقي كه در حوزه جشنواره هاي 
خارجي مي افتد به اين علت است كه هزينه سخن در 
كشور ما معلوم نیست. ما بعضي از آقايان را داريم كه 
حرف هاي خالف واقع و غیرواقعي مي زنند، اما هزينه 
آن را نمي دهند. اگر كس��ي حرف حساب بزند بايد 
دستش را بوسید، اگر كسي نقد منصفانه مي كند هم 
بايد از او تشكر كرد، اما اگر كسي در حال ناجوانمردي 
و بي تقوايي كردن است بايد هزينه تهمتي كه مي زند 
و دروغي را كه مي گويد و باعث تحمیل بي اعتمادي 
به مردم مي ش��ود ، بپردازد و اين اتفاق ان شاءاهلل در 
اين دوره فكر مي كنم با توجه به گفت وگوهايي كه با 
اصحاب عوالم مختلف هنري شده تا حدودي انجام 
شود. ضمن اينكه دوستان سازمان سینمايي هم در 
اين زمینه خودشان پیش قدم شده اند و در جلساتي 
كه با اصحاب صنف گذاش��تند اي��ن گفت وگوها را 
كرده اند و تا حدودي اصناف هم به اين مسئله ورود 
كرده ان��د. علتش هم اين اس��ت كه اي��ن حرف ها، 
هزينه هايي را به كل س��ینما تحمی��ل مي كند كه 
مسبب آن بايد هزينه اش را بپردازد. دوستان سازمان 
سینمايي به شدت دنبال مالحظات و منافع اهالي 

سینما هستند و آنها را سر دست گرفته اند.
در مورد برخي س�فرهاي وزير ارش�اد 
به ش�هرها و محافل مختلف انتقاداتي 
مطرح مي شود دال بر اينكه چرا به جاي 
پرداختن به امور فرهنگي و هنري مثاًل 
با كشاورزان فالن ش�هر ديدار مي كند! 
در اي�ن رابط�ه اگ�ر توضيح�ي داريد، 

بفرماييد.
واقعاً در مورد آقاي وزير كمي  بي انصافي شده است. 
ايشان هم به دلیل نزديكي به آقاي رئیس جمهور و 
هم به دلیل اينكه در برخي سفرهاي استاني با عنوان و 
اطالق نماينده رئیس جمهور ديدارها و مسافرت هايي 
را انجام مي دهند، ممكن است با افرادي كه به حوزه 
وزارتي يا فعالیت هاي حرفه اي وزير ارشاد ارتباطي 
ندارند، تحت عنوان نماينده رئیس جمهور ديدارهايي 
داشته باشد يا پیگیري هايي انجام بدهد. براي اينكه 
كار مردم تس��هیل ش��ود چنی��ن اقداماتي صورت 
مي گی��رد و اتفاقاً اين مس��ئله ج��زو فضائل دولت 
سیزدهم اس��ت. گاهي اوقات وزير ارشاد به عنوان 
نماينده رئیس جمهور نقش كاتالیزور)تسهیل كننده( 
مشكالت و گرفتاري هاي مردم را دارند و موضوعات را 
از طريق وزراي مختلف يا مسیرهاي قانوني پیگیري 
مي كنند و به كالم ديگر ايشان به عنوان چشم و گوش 

رئیس جمهور به اين سفرها مي رود.
اتفاقات ناخوش�ايندي در حوزه نش�ر 
و كتاب افتاد ك�ه گراني كاغ�ذ يكي از 
آنهاست. متأسفانه باال رفتن قيمت كاغذ 
آسيب هاي زيادي به اين حوزه وارد كرده 
است، برنامه وزارت ارشاد براي حمايت 

از اين حوزه فرهنگي چيست؟
همانطور كه اشاره كرديد، گراني چندباره كاغذ در 
سال هاي اخیر باعث نحیف تر ش��دن نشر مكتوب 
شده و مي شود. دوس��تان ما در معاونت فرهنگي و 
ش��خص آقاي احمدوند تالش زيادي دارند تا اجازه 
ندهند نشر مكتوب از چرخه اقتصادي اش خارج شود 
و اصطالحاً سعي دارند آن را سرپا نگه دارند كه اين 
اقدام با توجه به قیم��ت صعودي كاغذ خودش هنر 
است. تالش زيادي دارند تا بحث تولید كاغذ داخلي 
را دوباره احیا كنند تا بخش زيادي از نیاز حوزه نشر 
از داخل تأمین شود تا گراني و آشفته بازار كاغذ هم 
سروس��اماني بگیرد. در رابطه با محتوا هم دوستان 
در مركز مطالعات فرهنگي معاونت فرهنگي وزارت 
ارشاد در حال رصد آثار خوب هستند و براي حمايت 
از اين حوزه در حال ارائه سفارش و خريد آثار هستند 
كه اين اقدام��ات جزو كارهاي خوب اين دوس��تان 
است. زماني نشر و اقتصاد آن احیا مي شود كه همه 
خانواده ها بتوانند براي خريد كتاب و قرار دادن آن در 

سبد خانوار هزينه كنند.

اي�رج تقی پ�ور، تهيه كنن�ده باس�ابقه س�ينما و 
از باني�ان راه ان�دازی گ�روه »هن�ر و تجرب�ه« در 
مصاحب�ه ای از تعطيل�ی  اي�ن گ�روه خب�ر داد.

تقی پور با اش��اره به وضعیت بد اكران ها كه حتی فیلم های 
تجاری نیز در آن با شكست روبه رو می شوند، گفت: »در حال 
حاضر وضعیت اكران بسیار نامناسب است و نمی توان هیچ 
اقدامی در اين زمینه انجام داد. اين فیلم نیز يك اثر تجربی و 
بسیار خاص است كه بسیار هم خوب شده است، اما مسئله 
اين اس��ت كه وقتی فیلم های تجاری با چنین شرايطی در 
گیش��ه فروش می روند، وضعیت اكران فیلم های تجربی و 

هنری كاماًل قابل پیش بینی است.«
وی با اشاره به اينكه مس��ئولیت گروه هنر و تجربه به مركز 
گسترش سینمای مستند و تجربی واگذار شده است، بیان 
داش��ت: »پیش از اين در گروه »هنر و تجربه« سینماهايی 
مانند فرهن��گ و آزادی و س��الن های بزرگ شهرس��تانی 
داش��تیم، اما در مدتی كه مركز گسترش سینمای مستند 
و تجربی مس��ئولیت س��ینمای »هنر و تجربه« را برعهده 
گرفته، نمی بینیم كه كاری برای اين گروه سینمايی صورت 

گرفته باشد.«
اين تهیه كنن��ده توپ وضعیت بد هن��ر و تجربه را به زمین 
دولت انداخت و گفت: »يكی از مهم ترين مس��ائلی كه در 
حال حاضر در س��ینمای ايران وجود دارد، بی برنامگی در 
حوزه هنر، به خصوص سینماست. در واقع روز اولی كه آقای 
خزاعی به عنوان رئیس سازمان سینمايی انتخاب شد، بسیار 
خوشحال بودم، اما متأسفانه او تا امروز رفتار حرفه ای از خود 

نشان نداده است.«
وی در حالی توپ را به زمین دولت می اندازد كه اساساً ايجاد 
گروه هنر و تجربه كار اشتباهی بود كه بسیاری از دلسوزان 

سینما همان زمان بارها به آن اشاره كرده بودند. 
گاليه تقی پور از وضعیت گروه هنر و تجربه در شرايطی بیان 
می شود كه اين گروه حتی در زمان ايجاد آن در دولت اول 
روحانی نیز موفقیتی در بعد جذب مخاطب به دست نیاورده 
بود و نداش��تن مخاطب، نقص بزرگ فیلم هايی بود كه در 

قالب هنر و تجربه اكران  می شدند و اين باعث  می شد سالن ها 
از اكران اين فیلم ها رضايت نداشته باشند. در ثانی عملكرد 
گعده ای در انتخاب آثار گروه هنر و تجربه كه به ايجاد رانت 
برای عده ای از هنرمندان تبديل شده بود، عماًل اين گروه را 

از هدف اولیه راه اندازی دور كرده بود.
تقی پور كه امروز عدم حمايت دولت را باعث تعطیلی »هنر 
و تجربه« می داند، در س��ال 99 گفته بود: »از همان ابتدا، 
عده ای ترديد داش��تند كه اين گروه بتواند فعالیت خود را 
ادامه دهد، ولی خداراشكر گروه هنر و تجربه وارد هفتمین 
سال فعالیت خود شده است. امیدواريم در ادامه با توجه به 
كمبود بودجه ای كه در دولت وجود دارد، گرفتاری های مالی 
و فشارهايی كه به هنر و تجربه می شود، اين راه را ادامه دهیم 

و حمايت های مالی فراهم كنیم.«
وی همچنین در آن سال كه شاهد اوج گیری كرونا و تعطیلی 
سینما ها بوديم، درباره آينده سینمای هنر و تجربه عنوان 
كرده بود: »با توجه به اينكه جوانان بس��یار مس��تعدی در 
اين زمینه داريم، همیش��ه فیلم های خوبی را برای نمايش 
خواهیم داش��ت، مخصوصاً مخاطب��ان را توجه می دهم به 
نمايش فیلم های كوتاه و مس��تند درخش��ان و فیلمسازان 
بس��یار توانای كش��ورمان كه در كمتر جايی از دنیا شانس 
نمايش عمومی پیدا می كنند و در اي��ران اين امكان برای 
عالقه مندان جدی سینما فراهم شده است. ما در  مؤسسه 
هنر و تجرب��ه در كل يك درصد صندلی های س��ینماهای 
كشور و نیم درصد سینماهای مطلوب و سالن های پرفروش 
را اشغال كرده و فروش ساالنه نیم تا يك درصد كل سینمای 
كشور را هم داشته ايم و اين نش��ان می دهد از جهت مالی، 

فشاری به بدنه سینما وارد نمی كنیم.«
اكنون با وضعیتی كه هنر و تجرب��ه دارد، می توان گفت كه 
ترسیم آينده رؤيايی از يك گروه سینمايی رانتی چیزی بود 
كه توانست در دوره ای برای مديران سینمايی جذابیت ايجاد 
كند، اما اين جاذبه نتوانست در روی زمین خودش را نشان 
دهد و در نهايت هنر و تجربه از نگاه يكی از حامیانش به يك 

شكست و تعطیلی رسیده است.

شكست هنر و تجربه از نگاه يک حامی  
هنر و تجربه عنوان گروهی بود كه از سوی سازمان سينمايی دولت قبل ايجاد و 

پشتيبانی  می شد، ولی نتوانست دردی از سينمای ايران دوا كند و حاال در شرايطی كه 
سينما با بحران مخاطب مواجه است اين جنس از سينما عماًل تعطيل شده است

   مستند

پخش مستند زندگی محافظ ويژه شهيد چمران
مس�تند » ب�رادرم اكب�ر « پيرامون ش�خصيت ش�هيد 
اكب�ر چهرقانی ب�ه مناس�بت س�الروز ش�هادت دكتر 
مصطف�ی چم�ران از ش�بكه 2 س�يما پخش می ش�ود. 
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی ش��بكه 2 س��یما، 
مس��تند » برادرم اكب��ر« در مورد ش��خصیت ش��هید اكبر 
چهرقانی، محافظ وي��ژه و همرزم ش��هید مصطفی چمران 
است كه امروز و همزمان با سالروز شهادت دكتر چمران در 
3۱ خردادماه سال ۱360 ساعت ۱8 از شبكه 2 سیما روی 

آنتن می رود. 
شهید چهرقانی بعد از گذراندن تحصیالت متوسطه در يكی از 
دانشگاه های انگلیس در رشته پزشكی پذيرفته شد اما تصمیم 

به نرفتن گرفت و در كمیته ثبت نام كرد. 
او بع��د از گذراندن آموزش های س��خت ر   هايی گ��روگان به 
عنوان كادر ويژه نخس��ت وزيری پذيرفته ش��د. هنگامی كه 
دكتر چمران به دستور امام )ره( سپاه را تشكیل داد، اكبر در 
اولین دوره  جوانان حضور داشت. اكبر چهرقانی شیفته  دكتر 

چمران بود به همین دلیل پیشنهاد فرماندهی را نپذيرفت و 
محافظ ويژه  دكتر شد. 

اكبر چهرقانی س��رانجام در محاصره  سوس��نگرد به شهادت 
رسید  و حاال خانواده و همرزمان او در مستند » برادرم اكبر«  از 

شیوه  زندگی و اخالقیات او صحبت می كنند. 
مس��تند » برادرم اكبر « به تهیه كنندگی و كارگردانی مجید 

يوسفی ساخته شده است.

محمدصادق عابدینی       گزارش

    سینما

شعيبی: »بدون قرار قبلی« تذکر می دهد 
که ميراث ما نياز به محافظت دارد  

واقعيت اين است، گذشته ای كه ما امروز به عنوان يک ايرانی از 
آن اسم می بريم و به آن افتخار می كنيم، احتياج به محافظت دارد.

همزمان ب��ا اكران فیلم »ب��دون قرار قبلی« و اس��تقبال خوب 
مخاطبان از اين فیلم در سینماها، بهروز شعیبی، كارگردان فیلم 
میهمان تلفنی برنامه سینماچی بود و با علی مرادخانی در مورد 
چگونگی شكل گیری ايده و دغدغه هايش برای ساخت اين فیلم 
گفت وگو كرد. شعیبی در ابتدا در مورد اوضاع اكران و استقبال 
مردم از فیلمش گفت: اس��تقبال خیلی خوب صورت گرفته و 
نكته ويژه برای ما، افزايش تعداد مخاطب است كه هر روز تعداد 
مخاطبان از روز قبل بیش��تر می ش��ود و از اين بابت سپاسگزار 

خداوند و مردم عزيزمان هستیم.
او در ادامه در پاس��خ به اين س��ؤال كه چطور فیلم »ب��دون قرار 
قبلی« به دو مفهوم هويت و بازگش��ت اشاره می كند، توضیح داد: 
»بدون قرار قبلی« به نحوی يك پیشنهاد برای بازنگری به همان 
داشته ها و ريشه های خودمان اس��ت. كارگردان فیلم »بدون قرار 
قبلی« همچنین در مورد اينكه به رغم ماه های اخیر كه دوگانه ها و 
سوءتفاهم ها بیشتر شده و نظرات راديكالی پررنگ تر، اما »بدون قرار 
قبلی« حرف ديگری را می زند، گفت: متأسفانه چندگانگی فرهنگی 
ش��دت گرفته و با اينكه اكثر ما در اين سرزمین زندگی می كنیم، 
ولی تحت تأثیر تبلیغات يا مسائل بیرونی و داخلی قرار می گیريم. 
عیبی ن��دارد كه تفكر ما چیس��ت يا به چه نتیجه ای می رس��یم، 
كار علمی و زندگی آدم اينگونه اس��ت كه ه��ر روز به تصمیمات، 
موضوعات و دستاوردهای جديد دست پیدا می كند، اما واقعیت اين 
است، گذشته ای كه ما امروز به عنوان يك ايرانی از آن اسم می بريم و 

به آن افتخار می كنیم، احتیاج به محافظت دارد.

فرصتی برای آواربرداری نياز است
اين روزها كه بحث برخی آسیب های حوزه هنر نگرانی و دغدغه 
دلسوزان عرصه دين و فرهنگ را برانگیخته، تحلیل هايی از جنس 
آسیب شناسی و نقد در فضای رس��انه ای طرح می گردد. در اين 

خصوص اما چند نكته در خور تأمل است:
اوالً در تحلیل آس��یب های موج��ود در حوزه هنر نمی ت��وان روندهای 
گذش��ته را ناديده گرفت. در شرايطی كه در طول س��ه دهه گذشته در 
برخی دوره های تصدی غربگرايان در حوزه مديريت فرهنگ، تساهل ها و 
برخی قصورها سبب رشد يافتن جريان اباحه گرا شده و در كنف حمايت 
مديران غربگرای سابق برخی حوزه های  هنر به وضعیتی اين چنین مبتال 
شده است. دولت س��یزدهم هرچند مصون از خطا نیست، اما نمی توان 
انكار كرد كه مديران آن و خصوصاً مديران ح��وزه فرهنگی آن دغدغه 
سالمت اجتماعی و حمايت از ارزش های فرهنگی را دارند و نبايد به خاطر 
صرف يك يا دو اثر كارنامه آنان با گذشتگان مقايسه شود. ثانیاً همانگونه 
كه اقتصاد كشور از سوءعملكرد غربگرايان آسیب  ديده، به آواربرداری 
مديريتی نیازمند است، فرهنگ نیز محتاج آواربرداری است. نمی توان 
انتظار داشت مديران جديد با معجزه و يك شبه همه مشكالت موجود 
در حوزه پیچیده هن��ر را حل كنند و حداقل انتظار از همه دلس��وزان، 
فرصت دادن به مديريت فعلی حوزه فرهنگ و هنر است. ثالثاً در طول 
9 ماهی كه از تغییر دولت می گذرد، اقدامات خوبی در راستای حمايت 
از تولیدات آثار هنری و سینمايی فاخر انجام گرفته كه نمی توان آنها را 
ناديده گرفت. هر كس جشنواره های فجر سال گذشته و سال های پیش 
را ديده باشد، تفاوت معنادار میان رويه فعلی و رويكردهای سابق را كاماًل 
لمس می كند. البته طبیعی است كه حوزه فرهنگ همانگونه كه رهبر 
معظم انقالب فرموده اند مظلوم بوده و هست، لذا برای مظلومیت زدايی 
و محرومیت زدايی از اي��ن عرصه خطیر نمی ت��وان و نبايد به حداقل ها 
اكتفا كرد. علی  ای حال به نظر می رسد همچنان كه حساسیت فرهنگی 
به آسیب ها و ناراستی ها در خور تحسین است بايد به دلتمردان دولت 
انقالبی فرصتی برای آواربرداری فرهنگی داد و امید است كه ثمره اين 

فرصت ها در كارنامه تعالی فرهنگی كشور مشاهده گردد.

    یادداشت 

شمارش معکوس برای سينما و تئاتر 
سازمان سینمايی برای غنای فرهنگی سینما بايد جسارت به خرج 
دهد و صراحتاً اعالم كند زين پس محتوای آثار در جش��نواره فیلم 
فجر و همچنین اكران عمومی ارزش گذاری خواهد شد. بنابراين آثار 
ضدخانواده و ضدفرهنگ در فجر و اكران محدود خواهد كرد. فرآيند 
چنین اقدامی نیاز به يك گروه كارشناسی زبده و ماهر دارد، گروهی 
كه بتواند به طور دقیق تش��خیص بدهد كه يك فیلم از چه نقطه نظر 
و از چه زاويه و با چه شگردها و روش هايی به يك موضوع ورود كرده 
و اساساً آيا مخاطب از تماش��ای فیلم به يك پااليش درونی می رسد 
يا گره های تازه تری در ذهنش باز می شود. نكته ديگر اينكه در تمام 
ادوار، بسیاری با ادعای اينكه ما قصد داريم يك موضوع منفی را محكوم 
كنیم، ملغمه ای ساخته اند و به خورد مسئوالن داده اند، اما نه تنها آن 
موضوع در عمل محكوم نشده، بلكه به آن ضريب هم داده شده است. 
بزرگان به ما ياد داده اند كه بزرگ ترين گناه، آن است كه سبك شمرده 
شود يا مرتكب آن را علنی كند. بسیاری از آثاری كه با عنوان مذمت 
و محكوم كردن در ايران تولید می شوند در واقع در حال قبح شكنی و 
عادی سازی گناه هستند. در سینما و تئاتر ايران هرازگاهی يك سوژه 
گل می كند. مدتی شاهد سیل آثاری با موضوع قصاص بوديم، پدر بد 
و خشن، موضوع بس��یاری از آثار در يك دوران بود كه تلويزيون هم 
در اين باره شريك سینما شده بود. دختران فراری در مقطعی مسئله 
سینماگران شده بود و اينها در حالی سوژه اول بودند كه اساساً جامعه 
هیچگاه به عنوان يك معضل اساسی و يك بحران جدی درگیر آن نبود 
و اين سینما و تئاتر بود كه به اين مسائل بیش از حد ضريب می داد. در 
اين میان حتی سوژه های مثبت هم در امان نبودند. برای مثال بسیاری 
از آثاری كه با موضوع دفاع مقدس و حتی با بودجه های دولتی و كمك 
نهادهای انقالبی ساخته   می شدند ضدخود عمل می كردند و در آنها 
مسئله دفاع و انقالب وارونه نمايی   می شد. كارنامه سیمافیلم، حوزه 
هنری و سازمان گسترش، انجمن سینمای جوان و انجمن سینمای 
دفاع مقدس مشحون از اين آثار است كه به دلیل درك ناقص مديران 
و ساده دلی آنها و با كمك آنها ساخته شدند و برخی حتی اكران هم 
نشدند و برخی به جشنواره های خارجی راه يافتند و آبروی انقالب و 
ايران را بردند و برخی ديگر نیز پس از سال ها زوايای مخربشان از سوی 
بعضی دلسوزان شناسايی شد. بنابراين امر هنر و فرهنگ ظرافت ها 
و پیچیدگی های خاص خود را دارد و الزم است سازمان سینمايی و 
مركز هنرهای نمايشی محافظه كاری را كنار بگذارند و اعالم كنند از 
آثار خانوادگی و آثار اجتماعی كه موجب پااليش روح مخاطب می شود 
در اكران و فجر حمايت خواهند كرد. سیاستگذاری مشخص رويكردی 
است كه بزرگ ترين جشنواره های جهان، مستقیم و غیرمستقیم آن 
را دنبال می كنند. جش��نواره برلین علنی تر و جش��نواره كن قدری 
غیرعلنی، اما سیاس��ت همه اين رويدادها كنترل محتوای فرهنگی 
است. سازمان س��ینمايی اگر اين رويه را در پیش نگیرد در مديريت 
سینما راه به جايی نخواهد برد. همانطور كه مركز هنرهای نمايشی نیاز 

به يك بازنگری اساسی در مديريت محتوای تئاتر دارد.

جواد محرمی      یادداشت 

امام علی)ع(:

ك�م خ�وردن، كرامت انس�ان 

را بيش�تر و تندرس�تی اش را 

طوالنی تر می كند. 

]مستدرك، ج 16، ص214[


