شعـــر
مرغان در هوا به پرواز درآمدهاند،
ميخوانند و گرم ساختن
آشيانهاند؛
همهجا زندگي در تكاپوست،
مگر در درون سينه تنهاي من...
هنري النگفلو

حوالی فرهنگ
پيشروي به سمت
كار خوب نه دستوري!
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قاب آخر

يزدان سلحشور

اول دفتر
يزداني و سون
رضا يزداني و گروه موس��يقي سون در
بخش پاپ بيس��ت و نهمين جشنواره
بينالمللي موس��يقي فجر روي صحنه
ميروند.
جشن جوانه
س��ومين جش��ن جوانه راديو جوان با
معرف��ي برگزيدگان اي��ن دوره برگزار
شد.
سرزمين كهن
مجموعه تلويزيوني «سرزمين كهن» به
كارگرداني كمال تبريزي و تهيهكنندگي
محمد مس��عود از سوم بهمن ماه روي
آنتن شبكه  3سيما قرار ميگيرد.
معراجيها
علی س��رتیپی به ف��ارس گفته فيلم
س��ينمايي «معراجيه��ا» س��اخته
مس��عود دهنمكي كه هفته گذشته به
دلي��ل انفجار در پش��ت صحنه آن در
صدر اخبار س��ينمايي ق��رار گرفت ،از
 23بهم��ن در س��ينماهاي ايران روي
پرده ميرود.
 13سينما
 13س��ينماي حوزه هن��ري در تهران
و شهرس��تانهاي كش��ور ب��ه پخش
ديجيتال مجهز ميشوند.
نمایش پشت کوهی
«از استخوان خالي شدم» نام نمايشي
به نويس��ندگي و كارگردان��ي ابراهيم
پش��تكوهي اس��ت كه ب��ا گروهي از
هنرمن��دان بندرعب��اس ،مجارس��تان
و هند ب��ه صورت توليد مش��ترك در
يودومين جشنواره بينالمللي تئاتر
س
فجر به روي صحنه ميرود.
دايي وانيا
اكبر زنجانپور كارگردان نمايش «دايي
وانيا» ك��ه قرار ب��ود در بخش رقابتي
سي و دومين جشنواره بينالمللي تئاتر
فجر به روي صحنه برود ،به قصد ايجاد
فرصت ب��راي جوانان تئاتري از حضور
در اين بخش از جشنواره انصراف داد.
گنجينه
یحیی آقالو ،مشاور رياست فرهنگستان
هنر گفت :فرهنگس��تان هنر گنجينه
هنري خود را نميفروشد ،ولي اعتباري
براي خريد آثار جديد هم ندارد.
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حاشـــيه و متــن
احياي افراطيون در برابر «اعتدال»
احمد صفاييفر

عکس :مهر

وقتي كه هر سال به بهمنماه نزديك
ميشويم ،كار جشنوارهها رونق ميگيرد؛
 10م��اه اول س��ال ،ه��وش و ح��واس
هنرمندان به كاهش ي��ا افزايش بودجه
اي��ن جشنوارههاس��ت و مهمت��ر از آن،
اين كه مديران امس��الاش چه كس��اني
خواهند بود و مشكالت سال قبل ،تكرار
خواهد شد يا نه؟
همين توجه اس��ت كه ميزان حضور
هنرمندان را در اين جش��نوارهها تعيين
ميكند مخصوصاً اگر جشنوارهاي جوان
باش��د و از آن بيش��تر ،اين كه جشنواره
تعلق خاطرش به س��مت هنري باش��د
كه بازده اقتصادي خوبي داش��ته باشد.
خارج از تصميم��ات مديران و امضاهاي
روي مي��ز و خوش آمد ي��ا بدآمد اين و
آن .هنره��اي تجس��مي از جمل��ه اين
هنرهاست .كار خودش را ميكند و هم
در داخ��ل حضور پررون��ق دارد و هم در
خارج از مرزها ف��رش قرمز؛ و گردش و
بازده مالياش ،با توجه به هزينههايش،
قابل توجه است .جشنوارهاش هم جوان
اس��ت يعني امسال ،شش��مين دورهاش
برگ��زار ميش��ود؛ بنابراي��ن وقتي خبر
ميپيچ��د ك��ه تعداد ش��ركتكنندگان
بخ��ش تصويرس��ازياش 3 ،برابر ش��د
و كاظ��م طاليي  -دبي��ر اين بخش  -از
افزاي��ش كيفي هم خب��ر ميدهد يعني
اتفاقي فراتر از التماس دعاي هنرمندانه
از مديران وقت را ش��اهديم؛ ميخواهيد
بگوييد «اميد» ،ما هم ميگوييم «اميد»
ام��ا نوعي اعالم حضور مقتدرانه اس��ت؛
اع�لام اين ك��ه «االن ديگ��ر انگيزهاش
هس��ت ب��راي ارائ��ه كار خوب ن��ه كار
دستوري!»
هنرهاي تجس��مي و س��ينما ،اولين
س��يبل «هن��ر دس��توري» هس��تند؛
هنرهاي تجسمي ،به مراتب بيشتر چون
سابقهش��ان چه در دوران پيش��امدرن،
چه حتي در دوران مدرن با «س��فارش»
همراه بوده اس��ت ام��ا در دوران مدرن،
هر ج��ا كه «هنرمن��د معتق��د» را آزاد
گذاش��ته ت��ا معتقدات��ش را ب��ه تصوير
بكش��د ،حاصل كار درخش��ان ب��وده و
هر جا ك��ه س��فارشدهنده ،هنرمند را
صرف��اً متخصصي فرض ك��رده كه بايد
خواستههاي سفارش دهنده را اجرا كند،
حاصل كار ،ب��ه تاريكخان��ه تاريخ رفته
گرچه هنرمندش نامآور بوده باشد.
ششمين جشنواره تجسمي فجر14 ،
بهمن آغاز به كار ميكند و پنجم اسفند
به كارش پايان ميدهد .ما هم به عنوان
مخاطبان اين هنر ،اميد داريم كه كميت
با كيفيت به همراهي و مهرباني رسيده
باش��د و در اين جش��نواره ،شاهد آثاري
باش��يم كه همچون حضور آثار تجسمي
م��ا در خارج از مرزهاي ايران ،چش��مها
را خيره كند.

editorial@iran-newspaper.com
صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

جشن آغاز هفته وحدت در سنندج

بروس درن در وسترن تازه تارانتينو

ب��روس درن بازيگ��ر
مطرح ده��ه هفتاد ميالدي
س��ينما ،گزينه اصلي بازي
در نقش اصل��ي فيلم جديد
كوئنتي��ن تارانتين��و به نام
«هش��ت نفرتانگيز» است.
به گزارش ف��ارس ،تارانتينو
ميگويد فيلمنامه فيل��م را با بازي بروس درن در ذهن خود
نوش��ته و بسيار مايل اس��ت وي نقش اصلي آن را بازي كند.
اين فيلمس��از جنجالي سينما از بروس درن به عنوان يكي از
بازيگران محبوب خود ياد ميكند و ميگويد هميشه دوست
داش��ت فيلمي را با بازي وي در نقش اصلي كارگرداني كند.
بر اس��اس ش��نيدهها ،بروس درن گفته است پس از خواندن
فيلمنامه نظ��ر خود را ابراز خواهد كرد ،ولي مايل اس��ت در
فيلم ديگري از تارانتينو بازي كند.

خانه «پروين» كارگاه
مبلسازي شده!

به گفته ي��ك تهرانش��ناس،
برخ��ي ش��اعران در وصف تبديل
گلفروشي محلهشان به دفتر امالك
و مستغالت شعر ميسرايند ،اما به
نظر ميرسد نميدانند خانه پروين
اعتصامي را به كارگاه مبلس��ازي
تبديل كردهاند؛ اقدامي كه بايد به
خاطر آن به همه مسئوالن شهري
تبريك گفت نصراهلل ح��دادي در
توگو با ايسنا با اشاره به اينكه
گف 
ايران يك پروين اعتصامي ش��اعر
داشت كه  72سال پيش فوت كرده
اس��ت ،ادامه داد :دستكم به دليل
وجود زنها در كشور هم كه شده،
بايد اين خانه ارزش��مند حفظ و به
خانه «فرهنگ و ادب» تبديل شود.
او ب��ا بي��ان اينك��ه باالترين
قيمتي كه براي اين خانه ميتوان
گذاشت ،كمتر از دو ميليارد تومان
اس��ت ،افزود :اين پول نبايد براي
شهرداري تهران ،هزينهاي باشد.
اينكه بخش��ي از اين خانه دفتر
ايكوم ايران ،بخش��ي مس��كوني و
بخشي كارگاه مبلس��ازي باشد،
در شأن اين بناي تاريخي نيست،
آن را باي��د به يك خانه فرهنگ و
ادب تبدي��ل كرد تا همه از ارزش
واقعي آن مطلع باش��ند و به اين
خانه احترام بگذارند.
حدادي اضاف��ه كرد :اكنون كه
ما به ادب و آداب گذشتههايمان
احت��رام نميگذاري��م و احت��رام
بزرگتره��اي ش��عر و ادب را نگه
نميداري��م ،از مس��ئوالن آين��ده
كشور هم نبايد انتظار داشته باشيم
ك��ه اين ب��زرگان را در س��الهاي
آين��ده به ياد آورن��د .او در ادامه با
اش��اره به اينكه در «موزه مقدم»
عكس��ي تمامقد از قات��ل مرحوم
«اميركبير» بر ديوار نصب است و
به ريش همه دوستداران اميركبير
و ايراندوس��تان ميخندد ،گفت:
در ش��هري كه قبر مرحوم «ميرزا
جهانگيرخ��ان صوراس��رافيل» و
«ملكالمتكلمين» كام� ً
لا از بين
رفته است .شهرداری نسبت به این
گونه اتفاقات بیاعتناست.
ح��دادي همچني��ن گفت :در
پاريس عمارت��ي را كه ميگويند
«ارنس��ت همينگوي» يك بار در
آنجا قهوه خورده است ،هنوز نگه
داش��تهاند ،آن وقت ما به راحتي
قبر شهداي روزنامهنگار مشروطه،
خانه پروين اعتصامي ،شاعر بزرگ
كش��ورمان ،و ديگ��ر خانهه��اي
تاريخيمان را تخريب ميكنيم و
هيچكس هم صدايش درنميآيد.

دستور سنتور نوازي استاد فرامرز پايور

لوح فش��رده آموزشي
دستور س��نتور نوازي اثر
فرام��رز پاي��ور ب��ا اجراي
سامان ضرابي منتشر شد.
وی در مورد اين مجموعه
گفته اس��ت :اي��ن لوح از
روي كتاب دستور سنتور
تهيه ش��ده ،كتابي كه جزو نخس��تين كتابهاي آموزش
س��از در ايران بوده اس��ت و كام ً
ال روش��مند و براس��اس
تكنيكهاي س��از مضرابي نوشته شد .ضرابی افزود :استاد
پاي��ور بهگون��هاي در تنظيم اين كت��اب از لحاظ اصول و
روش همت گماش��ته ك��ه تاكنون با وجود كهنه ش��دن
بعض��ي آهنگهاي كتاب هنوز از لحاظ آموزش نوازندگي
سنتور حرف اول را ميزند.

دیدار صالحی با زنان ناشر

مع��اون فرهنگ��ي وزارت
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي
گفت :فضاي نش��ر ب��ه نگاه
دلسوزانه نياز دارد .سيدعباس
صالحي در ديدار با جمعي از
اعضاي انجمن فرهنگي زنان
ناش��ر گفت :فرهن��گ جزو
فعاليتهايي است كه در قلمرو معرفتي و حس زنانه بهتر درك
ميش��ود .ذات و جن��س كار آن مادرانه اس��ت ،چرا كه نياز به
تولي��د ،مراقبت و پرورش دارد .در اين ديدار عفت ش��ريعتي،
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در امور بانوان ،نيز حضور
داش��ت .بنا بر اين گزارش ،انجمن فرهنگي زنان ناش��ر در اين
جلس��ه با ارائه گزارش��ي از فعاليت اين انجمن و بيان مسائل و
مش��كالت عمومي موجود در حوزه نشر ،آمادگي خود را براي
همكاري دوسويه با معاونت امور فرهنگي ارشاد اعالم كرد.

هفته آينده اجارهبهاي غرفههاي نمايشگاه كتاب تهران مشخص ميشود

ناشران نترسند 300 ،درصد واقعيت ندارد

زهرا الجوردينيا

ديروز بحث احتم��ال افزايش  300درصدي اجارهبهاي
غرفهه��ا در نمايش��گاه كت��اب تهران در پ��ي درج خبري
نصف و نيم��ه ،نگاهه��ا را متوج��ه خ��ود س��اخت .يكي از
خبرگزاريها در همين زمينه گزارش داده بود كه اجارهبهاي
غرفهها كه در گذشته متری  25تا  50هزار تومان بود ،سال
آينده قرار است به  200هزار تومان برسد.
اين گزارش به همين حد اكتفا داشت ،اما آيا به راستي
اجارهبهاي هر متر از غرفههاي نمايشگاه بينالمللي تهران
به  200هزار تومان ميرسد؟ برخي از اعضاي سياستگذاري
نمايش��گاه كتاب و اتحاديه ناشران درباره اجارهبهاي سال
آينده به ابراز نظر پرداختند.
علي ش��جاعي صائين ،عضو ش��وراي سياس��تگذاري
نمايشگاه كتاب در اين باره گفت :اگر افزايش اجاره بهاي
غرفهها  100درصد هم باش��د ،براي غرفههاي  9متري
كه س��ال گذش��ته متري  25هزار تومان اجاره دريافت
ميش��د ،در كل تنها  225هزار توم��ان اضافه پرداخت
خواهيم داش��ت .وي با بيان اين كه تأثير اين افزايش بر
تعداد ناشران ش��ركتكننده دور از انتظار نيست ،افزود:
با اين ح��ال اين عدد در براب��ر هزينههاي كالن برپايي
نمايش��گاه رقم قابل توجهي نيس��ت و ب��راي حدود 70
درصد ناشران كه غرفههاي  9متري دارند ،تأثير چنداني
نخواهد داشت.
ش��جاعي با تأكيد بر اينكه مي��زان افزايش نرخ هنوز
قطعي نشده و قرار بر ارزيابي مجدد است ،درباره علت اين
افزايش اظهار داش��ت :از س��ال  84تاكنون بر اين اجارهها
افزوده نش��ده است و اگر هر س��ال هم  10درصد افزايش
مييافت امسال نسبت به سال  84با افزايش  80درصدي
مواج��ه بوديم .با اي��ن حال قرار اس��ت افزايش به صورت
تدريجي و در طول چند سال صورت بگيرد.
وي اضافه كرد :سالهاي پيش براي تأمين هزينههاي
اجاره محل نمايش��گاه و غرفهبندي يارانه پرداخت ميشد
و از منابع موجود در وزارتخانه براي تأمين هزينه استفاده
ميش��د كه امس��ال نه منابع در اختيار هست و نه منطق
حكم ميكند كه امور نمايشگاه با يارانه تأمين شود.
عضو ش��وراي سياس��تگذاري نمايش��گاه كتاب معيار
اين افزاي��ش را تأمين هزينههاي اجاره محل نمايش��گاه
و غرفهبن��دي عنوان كرد و افزود :فرض بر اين اس��ت كه
درآمد ناش��ي از ثبتنام دس��تكم اين هزينههاي اوليه را

تأمين كند و يارانه دولت به جاي اينگونه هزينهها صرف
پرداخت بن كتاب به مراجعين شود.
ëëافزايش اجاره بها تأثيري بر حضور ناشران ندارد
محمدرضا توكل صديقي نيز در اين باره گفت :رقم هنوز
نهايي نش��ده اس��ت اما احتمال دارد اجاره بهاي غرفههاي
نمايش��گاه  30تا  40درصد افزايش يابد .رئيس كميسيون
ش��كايات و كارگروه حقوقي اتحاديه ناشران اظهار داشت:
در جلس��ه مسئوالن وزارت ارش��اد با نمايندگان تشكلها
پيشنهاداتي مطرح شد كه به دليل شرايط اقتصادي جامعه
و اوضاع حاكم بر بازار كتاب مورد موافقت تش��كلها واقع
نشد و شوراي سياستگذاري نيز هنوز تصويب نكرده است.
وي ادامه داد :بر اس��اس سياس��ت دولتهاي گذشته،
اجاره بهاي غرفههاي نمايش��گاه كتاب در طول  8س��ال
گذشته ثابت بود ،اما با توجه به اينكه هزينههاي برگزاري
نمايش��گاه باال رفته و بودجه و امكان��ات وزارت فرهنگ و
ارش��اد هم جوابگوي آن نيس��ت و در شرايط فعلي كشور
نميتواند بودجه بيشتري بگيرد ،منطقي است كه بخشي
از هزينهها از س��وي ناش��ران پرداخت شود .مدير مسئول
انتش��ارات صابرين افزود :از آنجايي كه در  8سال گذشته
افزايش نداش��تيم ،مديران ارش��اد افزايش چشمگيري را
مدنظر داش��تند كه تش��كلها موافقت نكرده و با افزايش
مح��دود و قابل قبول موافقت كردن��د .وي با بيان اينكه
افزايش پارامتري منفي براي ناش��ران اس��ت ،تأكيد كرد:
با اين حال افزايش به ميزاني نيس��ت كه بر ميزان حضور
ناشران اثرگذار باش��د و سعي شده توان اقتصادي ناشران
در اين روند لحاظ ش��ود .به اي��ن صورت كه افزايش براي
ناش��راني كه از نظر توليد و قدرت مالي ضعيفتر هستند،
كمتر باشد و براي ناشران بزرگ و توانمند ،بيشتر.
ëëنتيجه نهايي اعالم نشده است
محم��د اللهي��اري ،س��خنگو و ديگ��ر عضو ش��وراي
سياس��تگذاري نمايش��گاه كت��اب نيز گف��ت :بحثهاي
كارشناسي در كميته ناشران داخلي و با حضور تشكلهاي
مختل��ف صورت ميگي��رد و بعد در ش��وراي برنامهريزي
نمايش��گاه بررسي و تصميم نهايي اتخاذ ميشود .در حال
حاضر جلسه اتحاديه ناش��ران تشكيل شده اما نتيجه در
ش��وراي برنامهريزي مطرح نش��ده اس��ت كه بتوان مورد
بررسي قرار داد و نتيجه نهايي را اعالم كرد .وي با بيان اين
كه هنوز ميزان خاصي از افزايش قطعي نشده است ،افزود:
رقم پايه براي غرفه  9متري ،متري  25هزار تومان بوده و
امسال هم افزايش به صورت پلكاني خواهد بود.

جنتی :تئاتر چراغي
است در دست فرزانگان

علي جنتي ،وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،به سي و دومين جشنواره
بينالمللي تئاتر فجر پيام داد.
جنتي در اين پيام آورده اس��ت:
«جش��نواره بينالملل��ي تئاتر فجر
ي وپنجمين سالگرد
در آستانه س�� 
پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي،
محمل��ي ب��راي انديش��مندان و
فرهيختگان هنر نمايش اس��ت تا با
حفظ ميراث تئاتر متعهد و ارزشمند
ايران و نيز پيريزي فرهنگي نوين و
ب��ا اتكا به ظرفيتهاي ادبي و هنري
ايرانزمين ،آثاري باشكوه و درخشان
خلق كنن��د .بيترديد دولت تدبير و
اميد در پي تأمين شرايط بهتر براي
بالندگي و توس��عه هنر ،ب��ه عنوان
مهمتري��ن عامل رش��د ش��خصيت
انساني و تكامل اجتماعي است».
وي در ادامه گفته« :در اين ميان
تئاتر جايگاه وي��ژهاي دارد ،چراكه
هنر تئاتر تجربهاي جمعي است و از
اين رو تأثير آن بس��امد گستردهاي
در جامعه دارد .آنچه در نمايش به
عنوان شيوه و س��بك زندگي ارائه
ميشود ،بهطور مستقيم در جامعه
فرو مينشيند و تماشاگر تئاتر آنچه
در زندگي شخصيت نمايشي ديده و
مورد پسندش واقع شده ،در زندگي
شخصي خود نيز وارد ميكند».
وزير فرهنگ اف��زوده« :عالوه بر
اين ،نمايش ،همچ��ون هر فعاليت
اجتماعي ديگري ،بر پايه زمينههاي
اجتماعي موجود پديدار ميش��ود.
مهمترين زمينه اجتماعي جامعهاي
پويا و رو به رشد ،نياز به نقد تضادها
و كژيهاي خويش اس��ت .بنابراين
تئاتر همانگونه كه در قامت هنري
دانشگس��تر ،به م��دد ذهن خالق
هنرمند ،صورت نمايشي با شكوه و با
نگاهي زيباشناسانه به خود ميگيرد،
در مق��ام پااليشگ��ري قدرتمن��د،
ميتواند نابسامانيها را بنماياند و در
نتيجه پلشتيها را بزدايد .پس ناروا
نيست كه تئاتر را چراغي بدانيم در
دس��ت فرزانگان كه در راه راستين
جامع��ه خويش ،ب��ه جنگ ظلمت
ميروند .چنين كاركردي در مناسك
و آئينهاي نمايشي كهن سرزمينمان
ريشه دارد؛ بهطور مثال در تعزيه ،كه
با نمايشي كردن مفاهيمي متعالي،
مبارزه مقدس خير و شر را متجلي
ميكن��د و بر حقانيت نور بر ظلمت
صحه ميگذارد .ش��كي نيس��ت كه
هنرمندان خ�لاق و فرهيخته تئاتر
امروز اي��ران نيز ،با آفري��دن آثاري
باكيفيت و پرمعن��ا ،فرهنگ و هنر
غن��ي ايران اس�لامي را در اين آينه
منعكس ميكنند و با سالح نيرومند
تئاتر ،جامعه را از ناراستي مصون نگه
ميدارند».

دول��ت اعت��دال ،برآم��ده از آراي مردماني اس��ت كه
هنجارش��كني و تندرويه��اي مديران حوزه سياس��ت و
اقتصاد در كش��ور را نميپذيرن��د .به عبارت ديگر روحاني
توانس��ت بخش ميانهرو و خردمن��د دو جناح اصالحطلب
و اصولگرا را در انتخابات دوره يازدهم رياس��ت جمهوري
نمايندگي كند .متأسفانه تندروها تمايلي به توفيق جناح
ميان��هرو ندارند و آثار عدم رضايت را ميت��وان در اظهار نظرهاي نمايندگان معدود
اين تفكر در مجلس و مطبوعات مشاهده نمود.
تهديد به اس��تيضاح وزرايي كه اندك زماني اس��ت بر سر كار آمدهاند ،نطقهاي
آتش��ين و مديريت رس��انهاي جريان فوق از س��وي مطبوعات خاص ،همه نشان از
تواف��ق پنهان ب��راي مقابله با سياس��تهاي اعتدال درحوزههاي فرهنگ ،سياس��ت
خارج��ي ،اقتص��اد و امنيت اجتماعي اس��ت .زيرا اگ��ر دولت اعتدال ب��ا روشهاي
علم��ي و دور از ش��عارزدگي به باز گردان��دن اميد به آحاد جامع��ه توفيق يابد و بر
هنرمندان و نويس��ندگان ن��ور اميد بتاباند و هواي تازه در مطبوعات كش��ور جاري
س��ازد و آزادانديشي را در دانشگاهها رونق دهد و در عرصه اقتصاد و صنعت ،دست
ويژهخواران و فرصتطلبان را كوتاه س��ازد ،آنگاه سكه افراطگرايي نزد افكار عمومي
از رونق خواهد افتاد.
دولت تدبير و اميد بايد اين راه را هرچند صعب و دشوار بپيمايد و بر پيمان خود
با مردم پاي بفشرد .گرچه گروهي اندك بخواهند صداي غالب را در مجلس ،صداي
مخالف معرفي كنند .اما اكثريت نمايندگان واقع گراي مجلس دستها را براي ياري
دولت يازدهم باال زدهاند .سخنان اخير مهندس باهنر رياست جبهه پيروان خط امام
و رهبري درجمع دبيران استانهاي حزب مؤتلفه مبني بر ضرورت حمايت از دولت
روحاني ،شاهد اين مدعاست.

جریان روز

 تحليل هنرمندان
از سخنان رئيسجمهوري ادامه دارد

چند روز از ديدار رئيس جمهوري با هنرمندان گذشت و جامعه هنر كشور همچنان
نسبت به سخنان دكتر روحاني واكنش نشان ميدهد .ديروز در همين زمينه تعدادي
توگو با رسانههاي مختلف به طرح ديدگاههاي خود
ديگر از هنرمندان سرشناس در گف 
از سخنان رئيس جمهوري پرداختند.
ëëپرويز كالنتري و حمايت اهالي هنر از روحاني
پروي��ز كالنتري درباره ديدار هنرمندان با رئيس جمهوري
گفت :آقاي روحاني در اين جلس��ه گفت كه حتي اگر به من
كارت زرد هم بدهيد ،من پاي حرفهايم ميايستم .عمل كردن
به اين حرف قطعاً شجاعت ميخواهد .چون نميتوان ادعا كرد
و بعد پايش نايس��تاد .براي همين قبيله هنرمندان و نخبگان
هم از او پشتيباني ميكنند .اين هنرمند نقاش افزود :به اعتقاد
من مهمترين صحبت رئيس جمهوري اين بود كه هنر آزادي
ميخواهد و نميتواند امنيتي باشد .البته واقعبينانه نيست فكر
كنيم تمام حرفهايي كه رئيس جمهوري زد عملي شود .به هر حال اين مسأله كه بودجهاي
براي عملي شدن اين خواستهها وجود داشته باشد يا خير ،مطرح است .وي خاطرنشان كرد:
رئيس جمهوري اش��اره كرد كه دول��ت ميخواهد هنر را به جريانهاي هنري و انجمنها
واگذار كند .معني اين حرف اين است كه نهادها و انجمنها در جريان هنري كشور نهادينه
ميشوند و شخصيت حقوقي پيدا ميكنند كه در نهايت به نفع قبيله هنر خواهد بود.
ëëداود رشيدي و فرصت هنرمندان براي تعالي ايران
داود رشيدي با س��تودن حركت رئيس جمهوري و وزير
فرهنگ و ارش��اد اسالمي در ديدار با هنرمندان گفت :پس از
مدتها شاهد حضور تمامي هنرمندان زير يك سقف بوديم و
اين جز با چتر تدبير و اميد مهيا نميشد .اين هنرمند سينما و
تئاتر ادامه داد :امروز تمامي هنرمندان در شاخههاي مختلف
احساس تنفس راحتتر و آزادي عمل بيشتري ميكنند چرا
كه خواسته آنها يعني تبعيت از قانون در مميزي نه نظارت
س��ليقهاي و حذف فض��اي امنيتي و بازدارن��ده فعاليتهاي
هنرمندان در آينده عزم آنها را براي تعالي فرهنگ صدچندان كرده است .وي خاطرنشان
كرد :پيشتر عدهاي به هنرمندان به چشم تهديد نگاه ميكردند اما رئيس جمهوري و وزير
او تأكيد كردند كه هنرمندان نه تنها تهديد نيستند كه ميتوانند تهديدها و نگاه نادرست
موجود در زمينه فرهنگ ،هنر و كل جامعه را به فرصتي براي تعالي ايران تبديل كنند.
ëëرضا بابك :تزريق روحيه اميد و آزادي
رضا بابك تغيير فضاي جامعه ب��ا رويكرد دولت يازدهم
و بازت��اب آن در ميان اهالي فرهنگ و هنر را كام ً
ال آش��كار
دانست و گفت :اميد ،سرزندگي ،پويايي و نشاط هديه رئيس
جمهوري به هنرمندان و مردم ايران است .بازيگر و كارگردان
پيشكسوت كشور ادامه داد :بزرگترين سعادت هر جامعهاي
تزريق روحيه اميد و آزادي اس��ت .بدون ش��ك اين روحيه
بايد س��رلوحه تك تك فعاليتهاي مسئوالن باشد اما نكته
حائز اهميت آن است كه هنرمندان در اين ميان نقش حلقه
راب��ط را براي تزريق اين روحيه و ثم��ره فعاليتهاي دولت به مردم ايفا ميكنند .بابك
گفت :حوزه فرهنگ و هنر بزرگترين مزرعه براي كاشت خوراك فرهنگي جامعه است
و خوشحاليم كه پس از مدتها ،زمين و آب مناسب و سالم براي ارتزاق فرهنگي مردم
ايران با حضور دولت تدبير و اميد و انديشه آن در اداره جامعه فراهم شده است.
ëëعليرضا داوودنژاد و حرف دل هنرمندان
عليرضا داوودن��ژاد نيز پس از دي��دار هنرمندان با رئيس
جمهوري در يادداش��تي خطاب به حس��ن روحاني نوش��ت:
س جمهور! امروز اگر قصد بازسازي منظومه هنري
«آقاي رئي 
و رسانهاي كش��ور را داريم ،بايد راه بازگرداندن اين مخاطبان
گريزپا را به دامان توليد داخلي پيدا كنيم .برانداختن بازار سياه
تكثير و نمايش غيرقانوني فيلمهاي ايراني ،امنيت بخشيدن به
سرمايه ،تقويت توليد ،بساماني توزيع و افزايش ظرفيتهاي
نمايشي چارههايي اجتنابناپذير براي مقاومت ،رقابت و ورود
به بازارهاي هنري و رس��انهاي دنيا است و اين همه نميتواند در عهده يك وزارتخانه و يا
يك سازمان سينمايي باشد مگر آنكه جامعه اصناف او را ياري كند و دولت با همه توان
به حمايت از سينماي كشور برخيزد .شما بسياري از آنچه را كه ما در دل داريم ،گفتيد،
اينك وقت عمل است .گام اول را با بسيج همگاني براي برانداختن بازار سياه تكثير و نمايش
غيرقانوني فيلمهاي ايراني برداريد .منتظر فرمان شما هستيم».
ëëنفي تقسيم هنرمندان به روايت اقبالزاده
شهرام اقبالزاده سخنان اخير رئيسجمهوري را عاملي
دانس��ت كه موجب نقد و نفي تقس��يمبنديهاي تصنعي
هنرمندان ميش��ود .اين مترج��م در ارزيابي صحبتهاي
حس��ن روحان��ي ،رئيسجمه��وري گفت :رابط�� ه آزادي و
خالقيت در هنر از مس��ائل كليدي س��خنان آقاي روحاني
ب��ود .براي هنرمن��د نميت��وان دس��تورالعمل تجويز كرد
و نس��خه پيچيد .وقتي ب��ه آزادي هن��ر عالقهمنديم بايد
قانونمند باشيم .اين فعال حوزه ادبيات گفت :اميدوارم اين
س��خنان نقطه عطف چرخشي باش��د براي بيداري هنر و هنرمندان و مشكل ممیزی
آثار هنرمندان را حل كند .بايد سخنان رئيسجمهوري از مرحل ه حرف به عمل درآيد.
س��خنان او ناش��ي از يك ضرورت بود ،نه مصلحتانديشي ،پس بايد نقط ه چرخش و
گرهگشاي كار فرهنگي بعد از انقالب دانسته شود.

