فرهنگ و هنر
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تلویزیون

افخمی هم سراغ
«استعدادیابی» میرود

پایگاه اطالعرس��انی س��یما
ضم��ن تأیید خب��ر انصراف
بهروز افخمی از اجرای برنامه
«هفت» ،جزئی��ات تازهای از
برنامه س��ینمایی شبکه  5با
اجرای این سینماگر منتش��ر کرد .به گزارش
«وطنام��روز» ،افخمی در گفتوگ��و با روابط
عمومی معاونت سیما در این زمینه گفته است:
پس از دریافت  2پیشنهاد از شبکههای  3و 5
در نهایت بهدلیل عالقه خودم به برنامه شبکه
 5ترجیح دادم اج��رای برنامه «هفت» را کنار
بگذارم .برنامه ش��بکه  ٥برنامهای سینمایی با
فضایی کام ً
ال متفاوت درباره سینمای بینالملل
و هنر و فرهنگ اس��ت و بزودی وارد فاز تولید
خواه��د ش��د .طبق اع�لام ش��بکه  ،5اجرا و
کارگردانی این برنامه سینمایی با بهروز افخمی
است و انتخاب تهیهکننده برنامه نیز در روزهای
آتی در گروه اجتماعی شبکه نهایی خواهد شد.
مخاطب این برنامه عم��وم و بویژه نوجوانان و
جوانان خواهند بود و «استعدادیابی» نیز یکی
از اهداف آن است.
خبر

اعالم جایزه مردمی «افسر جنگ نرم»
در نهمین جشنواره عمار

در بخش فراخوانهای مردمی
نهمین جشنواره عمار ،انجمن
قرآن��ی خیرالبری��ه نهاون��د
هم��دان ،جایزهای ب��ا عنوان
«افس��ر جنگ ن��رم» را برای
بهترین اثر این جشنواره با موضوع «جنگ نرم»
اع�لام کرد .بهگزارش «وطنام��روز» ،دبیرخانه
نهمین جشنواره عمار در کنار بخش رقابتی خود،
در بخش جدید «فراخوانهای مردمی» از تمام
مؤسسات ،تش��کلهای مردمی و افراد حقیقی
دع��وت کرده اس��ت موضوع��ات و دغدغههای
ن از
مدنظرشان را در حوزه تولید ،در قالب فراخوا 
سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین
اث��ر را در این موضوعات تولید کردهاند هدیهای
مادی یا معنوی اختصاص دهند .حجتاالسالم
آلهاش��م ،ش��یخ زکزاک��ی ،ام��راهلل احمدجو،
کارگردان س��ریال «روزی روزگاری» ،س��وران
پیام��ی کارآفرین مهابادی و قهرمان مس��تند
«آفراندن» و خانواده شهید موسوی گردیزی ،از
رزمندگان افغانستانی دفاعمقدس از جمله افراد
و گروههایی هستند که فراخوانهای خود را به
دبیرخانه جشنواره اعالم کردند .نهمین جشنواره
مردمی فیل��م «عمار» دیم��اه  ۹۷در تهران و
شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.
سینمایجهان

سریال «چارلی و کارخانه
شکالتسازی» در راه است

نتفلیکسکتابهاینویسنده
مشهور کودکان نظیر «چارلی
و کارخانه شکالتس��ازی» و
«ماتیلدا» را تبدیل به سریال
انیمیشن میکند .به گزارش
فارس ب��ه نقل از رویترز ،نتفلیکس کتابهای
«رولد دال» نویسنده مشهور آثار کودکان نظیر
«چارلی و کارخانه شکالتسازی» و «ماتیلدا» را
تبدیل به سریال انیمیشن میکند .این کمپانی
اینترنت��ی اعالم کرد قراردای با ش��رکت «رولد
دالاس��توری» به امضا رسانده اما درباره شرایط
و توافق مالی آن جزئیاتی منتش��ر نکرده است.
«« ،»BFGس��رزنشها» و «چارلی و آسانسور
ب��زرگ شیش��های» از دیگ��ر کتابه��ای این
نویسندهاند که مشمول این قرارداد برای تولید
سریال انیمیشن میش��ود .تولید این مجموعه
از س��ال  ۲۰۱۹آغ��از خواهد ش��د .نتفلیکس
س��ال  ۲۰۱۸مبلغ  ۸میلی��ارد دالر برای تولید
محت��وا هزینه کرده و  ۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون
دالر صرف س��اخت ش��وهای تلویزیونی و فیلم
سینمایی در پایان فصل سوم خود هزینه کرده
است .میزان مشترکان فیلم سینمایی و تولیدات
تلویزیونی نتفلیکس تا پایان ماه س��پتامبر به
 ۱۳۷میلیون نفر رسید.

تام هنکس پدر ژپتو میشود

تام هنک��س در حال مذاکره
برای پیوستن به نسخه جدید
زنده -انیمیشن از «پینوکیو»
به کارگردانی پل کینگ است.
به گزارش دنیای تصویر ،تام
هنکس ب��رای نقش پدر ژپت��و در نظر گرفته
شده است .پل کینگ ،کارگردانی که بسیاری
از مخاطبان سینما او را به واسطه ساخت فیلم
سینمایی «پدینگتن» میشناسند ،قرار است
براس��اس فیلمنام ه نوش��ته خودش و کریس
ویتز ،نسخه جدید فیلم «پینوکیو» را کارگردانی
کند« .عالالدی��ن»« ،شیرش��اه» و «دامبو» از
جمله مهمترین بازسازیهای کمپانی دیزنی از
انیمیشنهای محبوب کالسیک است.

وطن امروز

تئاترآزاد یا نمایشهای سخیف برای جیببری از مردم؟!

جشنوارهمقاومت

ولشدگان!

وحید جلیلی:

هرچه نظام قویتر شده ،بازنمایی
آن در رسانه و هنر سیاهتر بوده است

«نصراهلل پژمانفر» در گفتوگو با «وطنامروز» از تذکر  40نفر از نمایندگان مجلس
به وزیر ارشاد درباره وضعیت تئاتر خبر داد
گ�روه فرهنگ و هنر :از تهرانپارس تا میدان انقالب
بیش��تر از تعداد سینماها ،س��النهایی است که در
آن تئاترهای به اصطالح آزاد برگزار میشود؛ آزاد از
هر قید و بند محتوایی! حاال این نبودنظارت باعث
شده است مجلسیها وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
را به مجلس فرا بخوانند تا درباره آن پاسخگو باشد
و راهکاری برای سامان دادن به آنها بیابد .تئاترهایی
که با عناوین «تئاتر س��خیف»« ،نمایش مبتذل»،
«تئاتر مستهجن»« ،نمایش زننده»« ،بیاخالقی در
تئاتر»« ،نمایش بیشرمانه» و  ...در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی از آنها یاد میشود.
■■تئاتر آزاد؛ سرمایه گذاری روی مخاطب عام

مخاط��ب ع��ام تئاتر را بیش��تر به عن��وان یک
س��رگرمی مورد توجه قرار میده��د؛ همانگونه که
گرایش��ش در سینما بیش��تر به فیلمهای کمدی
است اما صاحبان تئاترهای آزاد از سرگرمی تنها به
ابتذال برداشت دارند و با رقص و شوخیهای جنسی
قص��د خنداندن مخاط��ب خود را دارند .بر اس��اس
پژوهشهای دانشگاهی ،پراکندگی تئاتر هنری در
تهران در  4منطقه  6 ،2 ،1و  11است و باقی مناطق
بهره چندانی از این نوع تئاتر ندارند .در مقابل اما تئاتر
آزاد ،رویهای دیگر در پیش گرفته است .این گونه از
تئاتر در گستره جغرافیایی تهران پخش شده و هر
س��الن قدیمی ،بزرگ و بالاستفادهای را با کمترین
خ��رج و بدون دکور خاصی تبدیل به یک تئاتر آزاد
کرده است .فقط در نوروز سال گذشته  36تئاتر آزاد
یا کمدی در س��طح تهران مجوز اجرا گرفتند و در
س��ال  95نیز برابر اعالم اداره کل هنرهای نمایشی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی رکورد اجرای تئاتر
کمدی در یک ش��ب به  100اجرا رسید و وضعیت
موجود نشان میدهد این آمار امسال بسیار بیشتر از
 2سال گذشته است.
■■بیشتر موزیک و رقص؛ کمتر دیالوگ و بحث

پایه تئاتره��ای آزاد را نه قص��ه و دیالوگ بلکه
موزیک و رقص تش��کیل میدهد و بازی بازیگران و
دیالوگها بخش فرعی تئاتر به حساب میآید .اگر
یک سانس تئاتر را یک ساعت و نیم در نظر بگیریم،
محسن شهمیرزادی :مدتهاست
حاشیه
شبکه تلویزیونی «شما» با برنامه
«من و شما» به واسطه حاشیههای فراوان و عمدتا
زرد خود مورد توجه قرار گرفته است؛ حاشیههایی
دور از ش��أن رسانه ملی که بیش��تر مجری جوان،
جوی��ای نام ،نابل��د و غیرحرف��های آن یعنی آرش
ظلیپور رقم زده و اتفاقا به همین واس��طه و البته
حمایت رسانهای برخی نزدیکانش توانسته خودش
را بیش��تر از تواناییهایش در رسانهها مطرح کند.
روز گذشته مس��عود فراستی با موضوع «سینمای
کم��دی» میهم��ان این برنام��ه بود و ب��ا تحلیل
س��ینمای پرفروش کمدی این روزها اظهار داشت:
«کمدی نقد میکند ،آدم را نقد میکند ،جامعه را
نقد میکند .اصال کمدی یعنی نقد .کسی کمدی
میفهمد که نقد اجتماعی ،فردی ،تیپ ،مساله و...
را بفهمد .کمدیهایی که مرس��وم شدهاند در این
 2-3سال سینمای ایران یک واکنشاند به خواست
نیاز کاذبِ مخاطب طبقه متوسط رو به عقب که به
هیچ وجه اهل کنش و کار مولد نیس��ت .چیزی را
ک��ه تبلیغ میکند دلهدزدی و خندیدن به بدترین
شوخیهای جنسی است» .این جمالت در شرایطی
بیان ش��د که به نظر میرسید ظلیپور با زبان بدن
خود نظیر خمیازههای بلندمدت ،نوع توهینآمیز

گزارش گ�روه فرهن�گ و هنر :نشس��ت
تخصصیفرهنگوانقالباسالمی،
رویشها و دستاوردها به مناسبت  ۴۰سالگی انقالب
روز پنجشنبه در موسسه پژوهشی -فرهنگی انقالب
اس�لامی برگزار ش��د .بهگزارش «وطنام��روز» ،در
این نشس��ت صاحبنظرانی چون ن��ادر طالبزاده،
محمدمهدیسیار،حسنرحیمپورازغدی،سیدرضی
حسینی ،موسی نجفی ،حجتاالسالم رضا غالمی،
ف��رزاد جهانبین ،منصور کبکانیان و علی اش��تری
نسبت انقالب با  3حوزه دین ،علم و فرهنگ عمومی
را مورد بررسی قرار دادند.

■■رس�انههای غربی تا پیش از پی�روزی انقالب
با انقالبیون همراه بودند

نادر طالبزاده در این نشست با ذکر خاطراتی از
فعالیتهای رسانهای در آستانه انقالب ،اظهار داشت:
م��ن از چند ماه پیش از پیروزی انقالب اس�لامی با
خبرنگاران رس��انههای غربی همراه بودم و بسیاری
از مس��ائل آنان را از نزدیک مش��اهده کردم ،ش��اهد
هم که نیاز به س��ند ندارد .یک��ی از تحوالت آنها در
نخستین مصاحبه مطبوعاتی امام رخ داد .امام خمینی
 ۱۳بهمن  57در مدرس��ه علوی ،نخستین مصاحبه
مطبوعات��یاش را انجام داد و م��ن در این مصاحبه
مأمور بودم تا کارت خبرن��گاران را چک کنم .در آن
نشست خبرنگار سیبیاس آمریکا به من گفت سوالی
به ذهنت نمیرس��د که من از امام خمینی بپرسم و
من این سوال را به او گفتم که آیا اگر الزم باشد ،شما
حکم جهاد میدهید؟ .خبرنگار سوال کرد و امام پاسخ
داد بله! و اکثر روزنامههای غرب روز بعد این پاس��خ
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بیش از یک ساعت از تئاترهای آزاد به پخش آهنگ
و رقاصی کمدینهای آن میگذرد .تئاترهای مبتذلی
که نظارتی بر آنها نیس��ت البته ن��ام خود را با لفظ
«موزیکال» پرطمط��راق میکنند و به این بهانه به
سمت رقص و آواز میروند.

■■«ادبیاتجنسی»ساختاراصلینمایشنامهها

اما عالوه بر بخش رقص و آواز تئاترهای آزاد ،آنچه
به عنوان دیالوگ بین بازیگران رد و بدل میش��ود،
«گزارههای جنس��ی» است که بین بازیگران مرد و
زن رد و بدل میش��ود .تفاوت «متن نمایشنامه» و
«اج��رای متن» در تئاترهای آزاد به نس��بت «متن
فیلمنامه» و «فیلم ساختهشده» بسیار بیشتر است؛
تئاترهایی که برخالف شعارهای آن به هیچ وجه قابل
استفاده خانوادگی نیست.
■■هزینه کم و سالنهای بزرگ

«تئاترهای مس��تهجن» برخالف تئاتر هنری و
کالسیک بر هزینه کم و مخاطب گسترده بنا شده
است .بازیگرانی کامال آماتور ،سالنهای بیاستفاده و
بزرگ قدیمی و س��ناریوهای آبکی ،مجموع اتفاقی
است که برای این تئاترها میافتد و در مقابل هزینه
کمتری به نسبت تئاترهای هنری دارد و این هزینه
کمتر باعث میش��ود مخاطب عام و طبقه متوسط
رو به پایین ،قدرت خرید بیش��تری برای دیدن آن
داشته باش��د ،طبقهای که برای  2ساعت خندیدن
و س��رگرم شدن پول میدهند اما با حجم بزرگی از
امارههای مستهجن و جنسی و ادبیاتی فحشاگونه
مواجه میش��وند .این كمدیها از یك سو به دنبال
جذب پول بیش��تر هستند و از س��وی دیگر ابتذال
را دس��تمایه بهتری برای رسیدن فوریتر به چنین
منظوری تلقی میكنند.

■■عوض شدن مسؤوالن ارزشیابی هم اثر نداشت

در یکی دو س��ال گذش��ته رف��ت و آمدهایی بین
مسؤوالن نظارت و ارزشیابی بر هنرهای نمایشی شد
اما وضعیت نظارت بر «تئاتر آزاد» بهتر که نشد هیچ،
تعداد این تئاترها با ش��یب فزایندهای بیشتر هم شد
و ح��اال نمایندگان مجلس وزیر فرهنگ را به مجلس
خواستهاند ،تا پاسخگوی بینظارتی بر این تئاترها باشد.

گفتوگو
پژمانفر  :با خأل نظارت روبهرو هستیم
عدم نظارت بر محتوای ارائهشده در نمایشهایی که این روزها روی صحنه میرود
در کنار نگرانیهای ناشی از چگونگی برگزاری کالسهای آموزش تئاتر باعث شده
 40نف�ر از نمایندگان مجلس با نگارش تذکری خطاب به وزیر فرهنگ و ارش�اد
اسالمی او را برای ارائه توضیح در این زمینه به مجلس فرا بخوانند .با حجتاالسالم
نصراهلل پژمانفر ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و طراح اصلی
این سوال در ارتباط با محتوای این تذکر که متن آن به شکل اختصاصی در اختیار
«وطنامروز» قرار گرفته ،صحبت کردیم تا در ارتباط با دالیل نگارش این نامه بیشتر توضیح دهد .پژمانفر در این
گفتوگو با اشاره به جایگاه مهم هنرهای نمایشی در سبک زندگی مردم گفت :متاسفانه امروز به دلیل بیدرایتی
و تغافل مس�ؤوالن و ناظران این حوزه ،ش�اهد اتفاقات غلطی در این زمینه هستیم .این موضوع هم در زمینه
محتوای آثاری که روی صحنه میروند و هم در زمینه آموزش تئاتر و کالسهایی که در این حوزه برگزار میشود،
دیده میشود .به شکلی که در برخی موارد به بهانه برگزاری کالس تئاتر ،شاهد آموزش رقص و اختالط دختران و
پسران و هتک حرمت حجاب و اتفاقاتی از این دست هستیم .پژمانفر افزود :در حوزه محتوایی نیز فضا به همین
شکل است و ما از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستهایم در این زمینه ورود پیدا کنند و گزارشی به
صحن علنی مجلس ارائه کنند .نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد :احساس ما این است یک خأل نظارتی
شدید از سوی وزارت ارشاد بر این حوزه به وجود آمده که باعث شده یکسری افراد هنجارشکنیهای بدی را
در این فضا نهادینه کنند .پژمانفر با اشاره به لزوم ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به این موضوع اظهار کرد :من
گزارش این موضوع را به کمیسیون فرهنگی مجلس هم دادهام و انتظار ما این است کمیسیون فرهنگی مجلس
هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

چرا تلویزیون با مجری بیادب سعی میکند شبیه برنامههای زرد اینترنتی شود؟

نامدیریت درآنتن تلویزیون

نشستن و مواجهه با میهمان
سعی دارد بحث را به حاشیه
بکش��د .جم�لات بیرب��ط
ظلیپور و کنایه به «ارزشی»
بودن فراس��تی باعث شد این
میهمان س��عی کند بحث را
به موض��وع اصل��ی بازگرداند
اما ظلیپور که بیشتر دوست
داش��ت بحث را به سمت موضوعات شخصی ببرد،
با قطع چندباره صحبتهای فراستی گفت« :در این
س��الهایی که شما در برنامه هفت صحبت کردی
چه اتفاقی افتاده اس��ت .مدام در یک چاردیواری یا
جلوی قاب دوربین نشستهای و مدام میگویی من!
من! من! من! و اتفاقا خیلی هم خودش��یفته حرف
میزنی! اما اتفاقی رخ نداد! چه ش��د؟!» فراس��تی
در پی پاس��خ به ظلیپور بود و در حالی که س��عی
داشت با ارجاع به صحبتهای گذشتهاش در برنامه
 7مجری جوان را قانع کند اما وی بار دیگر صحبت
فراستی را قطع کرد و به جمالت بیربط خود ادامه

داد« :م��ن هم��ه برنامههای
هف��ت را دی��دم .حت��ی آن
قسمت آخر که خانم میالنی
گفت شما هیچ چیزی از زنها
نمیفهمید و مسعود جیرانی
به شوخی گفت فراستی  2تا
زن گرفته چطور نمیفهمد».
اما این آخر ماج��را نبود ،چرا
که هر بار فراستی سعی داشت بحث را ادامه دهد،
مجری جوان و جویای نام بار دیگر به صحبتهای
بیربط خود ادامه میداد و جمالت زرد ،کینهتوزانه
و بیادبانه او آنقدر فضای برنامه را تحتالشعاع قرار
داد که فراس��تی گفت« :حرفت رو تموم کن! چون
ادب نداری که بگذاری دیگران حرف بزنند» .زمانی
که جمالت فراستی با صحبتهای زرد مجری چند
بار دیگر تقطیع ش��د ،در نهایت فراستی خطاب به
بینندگان با بیان اینکه با احترام شما جملهام را تمام
میکنم ،قصد ترک برنامه را داشت که مجری این
برنامه نیز در اقدامی غیرحرفهای از آن استقبال کرد

صاحبنظران فرهنگ و اندیشه در نشست تخصصی فرهنگ و انقالب اسالمی ،رابطه دین
علم و فرهنگ را بررسی کردند

انقالب اندیشه

ام��ام را تیتر کردند .امام تهدید
به جهاد کرد و این درس بزرگی
بود و نخستینبار بود که حرف
جهاد به میان میآمد .طالبزاده
ادامه داد :انقالب اسالمی در دل
بسیاری تحول ایجاد کرد و برای
من هم این تحول رخ داد و این تجربه را کسب کردم
که انقالب وحیانی است و در دست بشر نیست .پس
از پیروزی انقالب اسالمی ،اولین اتفاق ،دشمنی واضح
رسانهها با انقالب مردم بود .دستور از نیویورک میآمد
که ایران را خشن و بیحساب و کتاب نشان دهند2 .
ماه پس از پیروزی انقالب ،خبرنگار شبکه تلویزیونی
سیبیاس مأمور میش��ود گزارشی از یهودیان ایران
تهیه کند .او با چند تاجر یهودی مصاحبه کرده و از
آنها میپرس��د که چرا به آمریکا یا اسرائیل مهاجرت
نکردی��د و همه در جواب گفتند کس��ی م��ا را تا به
حال تهدید نکرده تا از ایران برویم .عجیب آنکه همه
گزارشها از ایران مثبت بود اما خبرنگار سیبیاس به
من گفت این گزارش را پخش نکردند و ادامه داد قصه
یهودیها همین است و وقتی ما گزارشی از آنها کار
کنیم که خالف نظر نیویورک باشد ،هیچگاه به مرحله
پخش نمیرسد.
■■تزویج حماسه و خیال ،دستاورد شعر انقالب

محمدمهدی سیار نیز در این نشست بیان داشت:

در ش��عر که��ن ایران س��بک
خراسانی بسیار عقلگراست که
دوره زمانی آن به فلس��فه مشاء
نزدیک اس��ت .س��بک عراقی
پس از دوره ش��یخ اشراق شکل
میگیرد ک��ه رویکردی عرفانی
دارد و س��بک هندی هم با رویک��ردی اخالقمدار به
زندگی نگاه میکند .ش��عر انقالب اس�لامی از پیش
از ش��کلگیریاش ،این تجربهها را دید و تجربه شعر
مدرن را هم در خود داش��ت .سیار تصریح کرد :شعر
انقالب ترکیب شگفتانگیز و وصالی از همه تجربهها
در شعر این  4دهه است و میتوان گفت شعر انقالب،
ظهور تفکر امام خمین��ی در تفکر و زبان بود .در این
ش��عر مفاهی��م و مضامینی کنار هم نشس��تهاند که
ترکیب حیرتآوری را به مخاطب ارائه کردهاند .حتی
عقلگرایی سبک خراسانی با عرفان سبک عراقی در
رسیده است .شعر انقالب

شعر انقالب به همنشینی
ش��عر حماسه است اما در ش��عر کسانی چون قیصر
امینپور ،حس��ن حس��ینی و علیرضا غزوه ،در کنار
حماسه یک نگاه تیزبینانه به سبک هندی را هم برای
کش��ف مضامین تازه و خیالانگیز داریم .وی در عین
حال گفت :شما فکر میکنید ابرمرد سبک خراسانی
کیست؟ ابرمرد سبک خراسانی رستم است که نماد
قدرت و خرد اس��ت .فردوس��ی بر این دو واژه تأکید

و به این ترتیب کارشناس -میهمان برنامه از روی
آنتن زنده برنامه را ترک کرد .حال باید دید رس��انه
ملی به شرط جذب مخاطب و حاشیهسازی و بهره
بردن از تکنی��ک «بدنامی بهتر از گمنامی» تا چه
زمانی تالش دارد حیثیت و شأن خود را به واسطه
استفاده از مضامین زرد و مجریان بیتجربه و جویای
نام در میان  80میلیون مخاطب ایرانی به باد دهد
و تا چه زمانی یک برنامه حاشیهساز و عمدتا مبتذل
میتواند روی آنتن زنده سیما جوالن دهد.
■■واکنش فراستی پس از انتقادهای فراوان به
رفتار غیرحرفهای مجری

اما پس از این اتفاقات ،مسعود فراستی در متنی
کوتاه نسبت به حاشیههای ایجادشده به واسطه
رفتارهای غیرحرفهای مجری برنامه «من و شما»
اینگونه واکنش نش��ان داد« :نه آن مجری ،و نه
کل مجریان و تهیهکنندگان رنگارنگ تلویزیونی
از این قماش ،و برنامههای مبتذلشان ،مساله من
نیستند .برنام ه امروز برخالف طراحی عدهای برای
تخریب نقد ،علیه خودش��ان تمام ش��د ،و صدای
هش��دار و اعتراض جمعی بس��یاری علیه ابتذال،
اخالقفروشی و ارزشفروشی فراگیر در سینما و
تلویزیون به گوش همه رسید .خسارتش هم برای
من ،بسیار ناچیز بود».
بسیار میکند .حال برسیم به این سوال که آرمانمرد
سبک عراقی کیست؟ شخصیت رند در شعر حافظ را
میتوان در پاس��خ گفت .رند ترکیب سستی و عشق
است .در نهایت این سوال مطرح میشود که آرمانمرد
شعر انقالب اسالمی کیست؟ آرمانمرد شعر انقالب،
ترکیب رند و رستم است که نامش را شهید میگذارم
که البته در خود امام هم میتوان او را دید.
■■در تقدس هنر و ورزش ،سلبریتی پدید آمد

حس��ن رحیمپورازغدی هم با اشاره به معنادهی
نوی��ن انق�لاب اس�لامی در عرص��ه اندیش��ه گفت:
جریانه��ای دین��داری و بیدینی در جه��ان به این
جمعبندی رسیده بودند که امکان بازگشت به سنت
انبیا نیس��ت و نمیتوان گذشته را دوباره خلق کرد و
ما اگر هم میخواهیم س��راغ دی��ن برویم باید از باب
شکس��تن آن و عرضه چیز جدیدی باشد .به باور آنها
رج��وع به دین یک رجعت گزینش��ی ب��رای عصری
کردن دین است .آنها میگفتند باید سراغ دین رفت
بدون آنکه برای دی��ن به عنوان یک اتوریته و مرجع
معرفتی ارزش قائل ش��د .وی اف��زود :جریانی که به
شما معرفی کردم ،حرفشان این بود که ما توانستیم
آسایش را ایجاد کنیم اما آرامش پدید نیامد .مثال آمار
خودکشیها زیاد شد .آنها دههها برای خلق معنویت
بدون خداوند تالش کردند .قداستی که برای هنر در
قرن  ۱۹ایجاد شد ،قرار بود جای قداست دین را بگیرد.
مراسم المپیک هم بسیار تقدیس میشد .از دل همین
مقدس ف��رض کردنها ،مفاهیمی چون س��لبریتی
درآمد ،چرا که وقتی ش��ما الگوه��ای معنوی را نقد
میکنید ،باید سراغ الگوهایی از دل هنر و ورزش بروید.

نشس��ت «گفتمان فرهنگی
انق�لاب اس�لامی» با حضور
وحی��د جلیل��ی و وحی��د
یامینپ��ور در پانزدهمی��ن
جش��نواره فیلم مقاومت در
سالن سینما فلس��طین برگزار شد .به گزارش
«وطن امروز» ،وحید جلیلی در این نشس��ت
ب��ا بیان اینکه ما امروز در فضای هنر و رس��انه
ب��ا موضوع تناظ��ر معکوس روبهرو هس��تیم،
گف��ت :هر چقدر جمهوری اس�لامی قویتر و
پیشرفتهتر باشد ،بازنمایی آن در هنر و رسانه
س��یاهتر بوده است .ش��اید در دهه  60یا اوایل
دهه  70سینمای پرنشاط و امیدوارتری داشتیم
و از جهات گوناگون وضع ما بهتر از وضع امروز
بود .هرچه نظام پیش آمده ،بازنمایی برعکس
بوده است و اگر  100فیلم در طول سال ساخته
میش��ود 50 ،فیلم در ژانر فالکت است .او در
پاسخ به اینکه چرا بازنماییها بیشتر ذیل ژانر
فالکت اس��ت ،توضیح داد :داستاننویسی در
ایران به جای رویاس��ازی کابوس میسازد و به
ج��ای نگاه به جمالزاده س��مت صادق هدایت
رفتیم .کارکرد سینما در جهان بازنمایی رویاها
و قهرمانهای تخیلی است و ما نهتنها قهرمان
تخیلی نمیسازیم بلکه قهرمانهای تخیلی را
سانسور میکنیم .در سینمای ایران چندهزار
فیلم در چند س��ال اخیر س��اخته شده اما 40
س��ال بعد از انقالب ،یک فیلم انقالبی نداریم.
جلیل��ی ادامه داد :الیور اس��تون به ایران آمد و
پرسید چرا فیلمهایی درباره انقالب نداریم اما
اعتراض کردند و گفتند ما آمدیم حرف هنری
بشنویم و سیاسی نباشد .ما  17هزار شهید ترور
داریم که تنها  3فیلم به همت مهدویان درباره
آن ساخته شده است.
در پایان یامینپور گفت :ما اعتراف میکنیم
در این جریان درگیر ترور رس��انهای و مارپیچ
س��کوت ش��دیم .نهادهایی که متولی آموزش
هستند باید شیوه این رفتار سازمانی و حمله به
دیگران را آموزش دهند اما هیچ نهادی متولی
آموزش این رفتار سازمانیافته و حفظ خود در
برابر آن نیست.
موسیقی

برای سرگرمکردن مردم از حیثیت
موسیقیکاستهایم

فری��دون ش��هبازیان ،رهبر
ارکس��تر ملی ایران در آیین
رونمایی از آلبوم موس��یقی
«هنوز آواز» کاری از علیاصغر
شاهزیدی از بازماندگان مکتب
آوازی اصفهان که در حوزه هنری برگزار ش��د،
با انتقاد از سرگرمیمحور شدن موسیقی اظهار
داشت :گمان نمیبرم نیازی به معرفی موسیقی
اصیل ایران باشد .زیرا رسانهها بسیار درباره آن
داد س��خن کردهاند .آیا ما ب��ه حفظ اصالتها
پیش میرویم یا از بار حیثیت موس��یقی برای
سرگرم کردن مردم میکاهیم؟! زمانی موسیقی
بازاری جای خود را داشت و موسیقی هنری نیز
جای خود را اما امروز آش هفتجوش��ی به نام
موسیقی همراه با موسیقی غربی از کالسیک تا
الکترونیک به خورد مردم داده میشود.
در ادامه میالد عرفانپور ،مدیر جدید مرکز
موس��یقی حوزه هنری با تش��کر از شاهزیدی
عنوان کرد :مناسبخواهی شاید تعبیر لطیفی
باشد که از جانب متولیان امر موسیقی میتواند
از هنرمند تقدیر کند .این مهم است که متولی
موس��یقی بداند چه میخواهد .موس��یقی نیز
بای��د روح مخاطب را صیقل دهد و خوانندهای
میتواند این وظیفه را به دوش کش��د که خود
ابتدا روحش را صیقل داده باشد.
گیشه

سینمای بیرمق

آمار فروش فیلمهای سینمایی در هفتهای
که گذشت ،اعالم شد .به گزارش «وطن امروز»،
بر اس��اس آمار اعالم ش��ده در ارتباط با فروش
هفتگی سینمای ایران در هفتهای که گذشت،
تاکن��ون و در مجم��وع فیلمهای س��ینمایی
«هزارپ��ا»  38میلی��ارد و  600میلیون تومان،
«مغزهای کوچک زنگ زده»  11میلیارد و 830
میلیون تومان« ،لسآنجلس -تهران»  7میلیارد
و  100میلی��ون توم��ان« ،الزانیا»  ۳میلیارد و
 750میلیون تومان« ،هش��تگ»  ۳میلیارد و
 400میلیون تومان« ،پیش��ونی س��فید(»)۲
 3میلی��ارد و  150میلی��ون توم��ان« ،خان��م
یایا»  ۲میلی��ارد و  600میلیون تومان« ،عرق
س��رد»  2میلیارد و  50میلیون تومان« ،گرگ
ب��ازی» یکمیلی��ارد و  200میلی��ون تومان،
«آس��تیگمات»  650میلیون توم��ان« ،جاده
قدیم»  630میلیون تومان« ،وای آمپول» 550
میلیون تومان« ،س��رو زیر آب»  330میلیون
تومان« ،در مس��یر باران»  90میلیون تومان،
«پاس��تاریونی» 40میلیون تومان و «گامهای
شیدایی»  4میلیون تومان فروش داشتهاند.

