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درگذشت ولياهلل مؤمني
دوبلور و بازيگر پيشكسوت
سینما
بزرگداشت مهدي فخيمزاده
در سي و چهارمين جشنواره
فيلمفجر

ب��ه پاس يك عم��ر فعاليت هنري
مهدي فخيمزاده ،بزرگداشت اين بازيگر
و كارگردان سينما در سي و چهارمين
جشنواره فيلم فجر برگزار خواهد شد
و جش��نواره فيلم فج��ر از اين بازيگر
س��ينما قدرداني خواه��د كرد .مهدي
فخيمزاده فارغالتحصيل رشته ادبيات
فرانس��ه از دانش��كده ادبيات دانشگاه
تهران است .وي فعاليت هنري خود را
از س��ال  1348با تئاتر آغ��از كرد و از
سال  1351وارد سينما شد .فخيمزاده
كارگردان��ي  18فيلم س��ينمايي را در
كارنامه كاري خود دارد.

هنر
حمله سايبري به وب سايت
سريال «شهرزاد»

سريال شهرزاد با موضوع عاشقانه و
البته در حال و هواي تاريخي ،از معدود
سريالهايي است که در چندسال اخير
توانسته با وجود عرضه از طريق شبکه
پخ��ش خانگي ،محبوبي��ت و فروش
خوبي به دس��ت بياورد .اما کاربراني
ک��ه در چند روز گذش��ته براي خريد
دانلود قسمت جديد اين سريال به اين
سايت مراجعه کردند با کندي شديد
و مش��کل دانلود مواجه شدند و پاسخ
مسئوالن پشتيباني اين بود که سايت
م��ورد حمله قرار گرفته اس��ت .يکي
از کاربران��ي که با اين مش��کل مواجه
ش��ده ب ه آي تي ايران گف��ت« :امروز
که ش��خصاً براي خريد اين سريال به
وبسايت رس��مي آن مراجعه کردم،
با کندي ش��ديد بارگذاري وبسايت
روبهرو ش��دم .در نهايت پس از سعي
و تالش زي��اد ،از طريق لينک موجود
فرآيند خريد را انجام دادم اما متأسفانه
هيچ لينکي برايم ارس��ال نشد .براي
اطمين��ان از عدم وجود مش��کل ،بار
ديگر خريد را از طريق وبسايت انجام
دادم اما متأس��فانه اينبار هم خبري
از درياف��ت لينک دانل��ود در صندوق
ورودي ايميلم نبود».

کميسيون فرهنگي مجلس بايد
مدافع و حامي حوزه فرهنگ و
هنر باشد

سال بیست و یکم شماره 6113
پنجشنبه  10دی 1394

ولياهلل مؤمني دوبلور و بازيگر تئاتر ،س��ينما و تلويزيون؛ در سن  72سالگي در
بيمارس��تان شهید رجايي کرج ،جان به جان آفرين تسليم كرد .ولياهلل مؤمنيزاده
 ۱۳۲۲در اردبيل بود و از سال  ۱۳۴۷وارد عرصه دوبله شد و با هنرمنداني همچون
ژرژ پطرسي ،مرحوم خس��رو شكيبايي و فريبرز صالح مشغول فعاليت شد .مؤمني
طي س��الها فعاليت در عرصه س��ينما و تلويزيون در نقشه��اي مختلفي همچون
مي��رزا كوچك خان جنگلي در فيلم «س��ردار جنگل» ،ش��رحبيل بن ذيكالع در

«مختارنام��ه» به ايفاي نقش پرداخت .آخرين فعاليتي تصويري اين هنرمند حضور
در سريال «معماي شاه» بود كه قرار بود ديروز چهارشنبه نهم دي ماه نيز در شهرك
س��ينمايي غزالي مقابل دوربين اين سريال برود كه متأسفانه درگذشت .در كارنامه
هنري مؤمني حضور در بيش از  10فيلم س��ينمايي 10 ،سريال تلويزيوني و تعداد
زيادي دوبله ديده ميش��ود .مؤمني عالوه بر عرصه تصوير در هنر خوشنويسي نيز
داراي ذوق و مهارت بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

تحريف،دروغ و توهين ،از مصاديق انحطاط اخالقي است
كمك به آزادي فكر و انديشه ،از اهداف اصلي دولت است

علي جنتي در ديدار با هنرمندان و چهرههاي
فرهنگي ،هنري و سياسي هرمزگان گفت :يكي
از مش��كالت فرهنگي كش��ور كه در بخشهاي
مختل��ف از خان��واده تا محيطه��اي اجتماعي و
مذهبي و سياسي نمود پيدا كرده ،تحمل نكردن
نظر و س��ليقههاي مختلف و نداشتن سعه صدر
اس��ت كه به عنوان مثال در خانواده موجب باال
رفتن آمار طالق شده است.
جنت��ي ادامه داد :آمار طالق در كش��ور تكان
دهنده اس��ت و از هر چه��ار ازدواج يك مورد به
طالق ميانجامد ك��ه اين آمار در مناطقي مانند
شمال تهران به يك طالق از هر دو يا سه ازدواج
ميرسد و بيشتر آنها نيز در پنج سال اول زندگي
مشترك است.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي يادآور ش��د:
در حوزهه��اي مذهب��ي و سياس��ي و اجتماعي
نيز معض��ل نپذيرفت��ن يكديگر ديده ميش��ود
و باي��د براي ب��اال بردن ظرفيت تحم��ل و مدارا
فرهنگسازي كنيم.
جنتي خاطرنش��ان ك��رد :در وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامي تالش براي باال بردن ظرفيت
نقدپذي��ري آغاز ش��ده و روزانه ي��ك بولتن كه
انتقادها و ايرادهاي وارد ش��ده از س��وي جامعه
دانش��گاهي ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان
و رس��انهها به اين وزارتخانه اس��ت مورد مطالعه
دقي��ق قرار ميگيرد و حتي براي پيگيري برخي
موارد مطرح شده در آنها دستور صادر ميشود.
وي با اش��اره به فعاليت دو هزار سايت خبري
ب��دون مجوز در كش��ور گفت :م��وارد متعددي
وج��ود دارد ك��ه افرادي آگاهانه ي��ا ناآگاهانه در
موضعگيريه��اي خ��ود از دايره انص��اف خارج
ميش��وند و به عن��وان مثال يك ام��ام جمعه از

منطقهاي كه حتي اس��م آن كمتر ش��نيده شده
انتق��اد ناحق��ي را تنها بر اس��اس ش��نيدههاي
غيرمس��تند و نادرس��ت بيان ميكند اما ش��رط
كش��ورداري داشتن سعه صدر و تحمل تمام اين
انتقادهاست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،كمك به آزادي
فك��ر و انديش��ه را يكي از اه��داف اصلي رئيس
جمهوري و دولت دانست و اضافه كرد :هركسي
باي��د بتواند در محدوده قانون اف��كار و ايدههاي
خود را منتشر كند و اين نگاه شامل همه حوزهها
از جمله رس��انه و هنرمندان رشتههاي مختلف
ميشود.
جنتي اضافه كرد :براي افزايش فضايل اخالقي
و فاصل��ه گرفت��ن از انحطاط و س��قوط اخالقي
جامعه ،تقويت فرهنگ كارساز خواهد بود.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي تصريح كرد:
آس��يبهاي اجتماعي فراوان��ي در جامعه وجود
دارد و ح��دود 11ميليون نفر جمعيت حاش��يه
نش��ين به يكي از خاس��تگاههاي جرايمي مانند
سرقت و آسيبهايي مانند اعتياد و فساد اخالقي
تبديل شده است.
جنتي ادامه داد :در حوزههاي ديگر نيز دچار
انحطاط اخالقي شدهايم و دروغگويي ،خيانت در
امانت و نداشتن تعهد اخالقي از جمله مشكالتي
اس��ت كه بايد با گسترش سبك زندگي ايراني و
اسالمي حل شود.
وي نوشتههاي برخي رسانهها و جعل و تحريف
ودروغ و توهي��ن در آنه��ا را از ديگر مصداقهاي
انحطاط اخالقي جامعه معرفي و اضافه كرد :همه
افراد و جريانهاي تأثيرگذار مانند دانشگاهيان،
حوزويان و ائمه جمعه و جماعت بايد براي مقابله
با سقوط اخالقي جامعه كمك كنند.

شهروند درجه دو نداريم

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در همايش «وحدت و همدلي» در بندرعباس اظهار داشت :برادران
تسنن و تشيع همدل و همزبان يکديگرند و بخوبي در کنار هم زندگي ميکنند .وي با بيان اينکه
يکي از سياس��تهاي اساسي دولت تدبير و اميد دفاع از حقوق شهروندي است ،اظهار داشت:
همه کساني که در اين کشور زندگي ميکنند از نظر شهروندي از حقوق برابر برخوردارند و اين
دولت توانسته اين مسأله را به اثبات برساند و بر همين اساس در اين کشور شهروند درجه دوم
نداريم و همه درجه يک هستند و بر اساس شايستگيهايي که دارند بايد در مديريت اين کشور
شريک باشند .وي با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري،
عن��وان کرد :در اين دوره داوطلبان زيادي براي حضور در انتخابات ثبت نام کردهاند که اگرچه
ممکن است برخي اين مسأله را مثبت ندانند اما اينکه اين تعداد از افراد اين احساس را کردهاند
که وارد عرصه انتخابات شوند ،يک ارزش است و هيأتهاي اجرايي و نظارتي نيز صالحيتها را
مورد بررسي قرار خواهند داد تا افراد شايسته و صالح را انتخاب کنند.

هوشنگ كامكار ميگويد استانداردهاي الزم امسال در جشنواره موسيقي فجر رعايت شده است

فجر  94به سبك جشنوارههاي حرفهاي دنيا

هوش��نگ كام��كار معتقد اس��ت گروههاي��ي كه ب��راي اجرا در
جش��نوارههاي دنيا انتخاب ميش��وند ،معموالً بهعن��وان بهترينها
يا تأثيرگذارترينها ش��ناخته ميش��وند .امسال جش��نواره فجر اين
اس��تاندارد را دارد و ب��راي همي��ن گ��روه كامكارها در آن ش��ركت
كرد ه اس��ت .سرپرست گروه موس��يقي كامكارها در نشست خبري
س��يويكمين دوره جش��نواره موس��يقي فجر كه  9دي ماه در تاالر
وحدت برگزار شد اظهار كرد :موزيسينها و گروههاي شركتكننده به
يك جشنواره اعتبار ميبخشند .جشنواره موسيقي فجر در سالهاي
گذش��ته حرفهاي نبود و هر كسي ميتوانس��ت در آن شركت كند.
در حالي كه معناي جش��نواره اين اس��ت كه با اهميتترين اتفاقها
در آن رخ دهد .هوش��نگ كامكار گفت :جش��نواره با مسابقه تفاوت
دارد و هر كدام تعريف مجزايي دارند .در س��الهاي گذش��ته از تمام
شهرستانها به جشنواره ميآمدند و تعداد زيادي گروه از تهران هم
شركت ميكردند .اين در حالي بود كه براي يك كنسرت گاهي فقط
 10نفر مخاطب در سالن حضور داشت .وي اظهار كرد :امسال بسيار
خوشحاليم كه گروه كامكارها در جشنواره موسيقي فجر حضور دارد

و جش��نواره فجر هم مانند س��اير جشنوارههاي رس��مي دنيا برگزار
ميش��ود .اين صحبت را از اين نظر ميگوي��م كه گروه كامكارها در
جشنوارههاي معتبر دنيا شركت كرده است و ما ميتوانيم در اينباره
اظهار نظر كنيم .سرپرس��ت گروه كامكارها ادامه داد :گروه كامكارها
امسال بهعنوان شركتكننده در جش��نواره سيويكم انتخاب شده
است و ما هم س��عي كردهايم زيباترين و شادترين قطعاتمان را در
اين جش��نواره براي م��ردم روي صحنه ببريم .اين اجرا حقيقتاً يكي

از بهترين كارهاي گروه كامكارهاس��ت و ما هم نام اين كنس��رت را
«شادمانههاي كامكارها» گذاشتهايم .او درباره روند انتخاب گروهها در
جش��نواره موسيقي فجر ،توضيح داد :اميدوارم اين روشي كه امسال
براي گروهها در جشنواره فجر در نظر گرفتهاند ،ادامهدار باشد .انتخاب
درست و بجا از گروههاي موسيقي بايد محوريت كار جشنواره باشد؛
اينكه صرفاً از تعداد زيادي گروه موس��يقي دعوت كنند كار درستي
نيست .خوشحاليم كه امس��ال گروههاي نام و نشاندار به جشنواره
فجر آمدهاند .وي افزود :جشنواره موسيقي فجر امسال دارد به سبك
جش��نوارههاي حرفهاي دنيا برگزار ميشود .اميدواريم اين جشنواره
همين روند را ادامه دهد و از سالهاي ديگر باز هم گروههاي معتبر
بيشتري به آن بپيوندند .اين هنرمند درباره اضافه شدن كامكارهاي
جوان به اين گروه در جش��نواره فجر ،گفت :كامكارهاي جوان مدتي
اس��ت كه به ما پيوستهاند؛ صبا دخترم بهعنوان همخوان در كنار ما
حضور دارد ،هانا كه دختر بيژن است بهعنوان همخوان و نوازنده دف
در كنار ماست ،نيريز پسر پشنگ نيز ما را ياري ميكند و سهراب هم
پركاشن ميزند .سه نوازنده ميهمان نيز در كنار ما خواهند بود.

سيد عباس صالحي با اشاره به آسيبهاي حوزه مميزي كتاب:

ممکن است در بررسیهای محتوایی درگیر اختالف سلیقه شویم
مدي��رکل مرکز هنرهاي نمايش��ي
تأکي��د کرد ک��ه در راس��تاي افزايش
بودج��ه تئاتر،کميس��يون فرهنگ��ي
مجل��س باي��د مدافع و حام��ي حوزه
فرهنگ و هنر باش��د .مهدي ش��فيعي
درب��اره جلس��ه اخي��ر خود ب��ا رئيس
کميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي
اسالمي بيان کرد :کميسيون فرهنگي
مجل��س بهعنوان مرج��ع فرهنگي در
دستگاه قانونگذار است که بايد مدافع
و حام��ي حوزه فرهنگ و هنر باش��د و
در جلسهاي که با رئيس اين کميسيون
(حجتاالس�لام احمد سالک) داشتيم
س��عي شد گزارش��ي از وضعيت فعلي
تئاتر در جامعه امروز و کاستيهاي آن
به طور مفصل ارائه ش��ود .او گفت :در
حال حاضر نکته مهم اين است که در
آس��تانه برنامه ششم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي کش��ور هس��تيم
و قطعاً توس��عه کش��ور بدون توجه به
حوزه فرهنگ ميسر نيست .وي درباره
اينکه چه تضميني هس��ت تا تأکيد بر
افزايش بودجه سال آينده تئاتر عملي
ش��ود؟ اظهار کرد :بايد ضمانتهايي از
سوي دولت براي حمايت از تئاتر وجود
داش��ته باش��د بويژه آنکه برنامه ششم
توس��عه فرصت خوبي ب��راي توجه به
ظرفيتسازي جهت افزايش تاالرهاي
تخصصي در حوزه تئاتر کش��ور است.
تئاتر داراي ظرفيتهاي زيادي اس��ت
و آنچه شاهد آن هستيم اين است که
ب��ا افزايش کميت اجراهاي نمايش��ي،
مي��زان مخاطب تئاتر ه��م حداقل در
تهران نسبت به سينماها افزايش يافته
در حالي که بودجه اين دو حوزه بسيار
با يکديگر تفاوت دارد.

گاهي بين آنچه دلمان ميخواهد و آنچه اتفاق ميافتد فاصله وجود دارد

معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با
ي كتاب در وزارت ارشاد محتوايي
بيان اينكه بررس 
اس��ت ميگويد :طبعاً بررسها به شكل مونتاژي از
كارخانه نيامدهاند و در نوع نگاه به تطبيق قانون با
مصداق تفاوتهايي دارند.
سيدعباس صالحي ،درباره وضعيت مميزي كتاب
گفت :در حوزه مميزي در دوره جديد هيأت نظارت
بر كتاب توسط شوراي انقالب فرهنگي معرفي شد ه
اس��ت .اين مجموعه كميته تخصص��ي دارد كه به
صورت متناوب ،دو هفته يك بار جلساتي را برگزار
ميكنند .او با بيان اينكه سه نكته در حوزه مميزي
قابل بيان اس��ت ،تش��ريح كرد :نكته اول گسترش
حوزههاي تفويض استاني است براي اينكه ناشران و

مؤلفان استاني در رفت و آمد به مركز
دچار مشكالت و اطاله بررسي نشوند.
اين كار بزودي در بسياري از استانها
اتف��اق ميافتد .صالحي افزود :در حال
حاضر پنج اس��تان در مرحله اول قرار
دارند .كارهاي اين استانها انجام شده
و اعض��ا و دبيران كارگروهها را معرفي
كردهاند .معرفي رسمي اين كارگروهها
و كارشناسان ظرف يك يا دو هفته آينده يا نهايتاً
تا پايان ديماه اتفاق خواهد افتاد و همزمان آغاز به
كار ميكنند .او پيشتر عنوان كرده بود« :ما در حال
حاضر در داخل كشور هيچ نويسنده ممنوعالقلمي
نداريم و در بررس��ي كتابها تنها به خود كتابها

تئاتر

افتتاح تماشاخانه «هماي سعادت»
با حضور جمعي از اهالي تئاتر

تماشاخانه «هماي سعادت» شامگاه سهشنبه
 8دي ماه با حضور جمعي از اهالي تئاتر توسط
مس��عود کرامتي افتتاح شد .سعيد دولتي مدير
مؤسسه و تماشاخانه «هماي سعادت» در ابتداي
اين مراس��م افتتاحيه ضمن تشکر از کساني که
در طول  12س��ال فعاليت اين مؤسس��ه با وي
همکاري و همفکري داش��تند ،گف��ت« :از روز
اول که فعاليت هنري (آموزش��ي ،توليد و اجرا) در عرصه سينما ،تئاتر و
تلويزيون را آغاز کرديم توليد تئاتر و فعاليت به عنوان يک کمپاني تئاتر از
اهدافمان بود که خوشبختانه با افتتاح اين تماشاخانه رقم خورد ».در ادامه
مسعود آب پرور شمع افتتاحيه تماشاخانه «هماي سعادت»را روشن کرد.
در پايان اين مراسم نمايش «يک اتفاق ساده» به کارگرداني سجاد ديرمينا
اجرا شد .مس��عود آبپرور ،حسن اسدي ،مسعود کرامتي ،عباس رنجبر،
اکبر منصور فالح و نويد فرح مرزي از جمله هنرمنداني بودند که در اين
مراسم حضور داش��تند .عالقهمندان براي تماشاي نمايش در تماشاخانه
هماي س��عادت ميتوانند به آدرس :ش��هر زيبا،خيابان آيتاهلل کاشاني،
زيرپل شهيد باکري،جنب بانک پارسيان ،پالک  261مراجعه کنند.

توجه ميشود ».اين در حالي است كه
برخي نويسندگان كه موفق به دريافت
مجوز براي آثار خود نشدهاند معتقدند
اين اتفاق به علت مشكل ممنوعالقلمي
خود آنهاست .معاون فرهنگي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي در واكنش به
اين گفته تصريح كرد :مس��يري كه ما
دنبال ميكنيم مس��ير محتواست و با
همي��ن نگاه بحث را ادامه ميدهيم .ممكن اس��ت
در بررس��يهاي محتوايي درگير اختالف س��ليقه
شويم و اش��تباهاتي رخ داده باشد ولي ما براساس
قانون نظارت مميزي كار ميكنيم و بررسيهاي ما
بررس��يهاي محتوايي است .او ادامه داد :در برخي

تجسمی

مشاركت همه استانهای ایران
در جشنواره تجسمي فجر

هنرمندان  31استان كش��ور با ثبت آثار
خود در سايت هشتمين جشنواره بينالمللي
هنرهاي تجس��مي فجر در اين رويداد هنري
مشاركت كردند .با پايان مهلت ثبتنام بخش
رقابتي جشنواره هشتم تجسمي فجر4810 ،
هنرمند ايراني از  31استان كشور  9105اثر
براي حضور در اين جش��نواره ارسال كردند.
ن شرقي،
 8اس��تان تهران ،اصفهان ،البرز ،خراسان رضوي ،آذربايجا 
مازندران ،فارس و گيالن با بيش از  100هنرمند ركورددار مشاركت
در برگزاري هشتمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر هستند .مرحله
اوليه انتخاب آثار جش��نواره هشتم تجسمي فجر از اول دي ماه آغاز
و  12دي نتايج اوليه آن اعالم خواهد شد تا هنرمنداني كه موفق به
حضور در جش��نواره در بخش اوليه شدند با ارسال اصل آثار خود در
مرحله دوم انتخابي حضور پيدا كنند .هشتمين جشنواره بينالمللي
تجسمي فجر به همت مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،از  9بهمن تا  17اسفندماه سالجاري ،در مؤسسه فرهنگي
و هنري صبا برگزار ميشود.

حوزهها ،بحثها به شكلي هستند كه برداشتها و
ي
س��ليقههايي در آنها وجود دارد .طبيعتاً در بررس 
و نظارت كتاب يكي از مس��ائل عمده اين است كه
نميش��ود در حوزه سليقهها به وحدت روي ه كامل
رسيد .صالحي همچنين درباره فاصله بين وضعيت
موج��ود مميزي تا ايدهآلها گف��ت :آن چيزي كه
بين واقعيت موجود و واقعيت مطلوب فاصله ايجاد
ميكند اين است كه طبعاً بررسيكنندگان كتابها
نگاه و پيشينه ذهني ،اطالعاتي و دانشي مشترکی
ندارند .بالطبع وقتي اين افراد يك كتاب را بررسي
ميكنند تا اينكه آن كتاب را يك فرد ديگر بررسي
كند تفاوتهايي در نوع نگاه از لحاظ تطبيق قانون
با مصداق وجود دارد.

سینما

حبيب ايل بيگي :براي صدور مجوز
کارگردانيسختگيريميکنيم

معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي
اعالم کرد کس��اني که صالحيت کارگرداني آنها
تأييد ش��ده  ۳ماه مهلت دارند براي نخس��تين
اثرشان تهيهکننده بيابند در غيراينصورت بايد
دوباره تأييد صالحيت ش��وند .حبيب ايل بيگي
معاون ارزش��يابي و نظارت س��ازمان سينمايي
افزود :البته نبايد فراموش کرد که سينما حرفه
س��ختي اس��ت و زماني که کارگردان مجوز کار ميگيرد ،ميتواند براي
هميش��ه براي مردم فيلم بس��ازد به همين دليل سعي شده سختگيري
زيادي در زمينه ورود افراد جديد به حوزه کارگرداني صورت گيرد .معاون
ارزشيابي و نظارت گفت :طي سالهاي اخير شرايط فيلمسازي براي همه
افراد فراهم شده است و متقاضيان فيلمسازي نيز به نسبت آموزش هايي
که در سراس��ر کشور ارائه ميشود ،بيشتر شده اس��ت .وي ادامه داد :در
حال حاضر  ۶۷نفري که مجوز کارگرداني گرفتهاند ،از زمان دريافت مجوز
کارگرداني تنها  ۳ماه فرصت دارند تا با تهيه کننده براي درخواست پروانه
ساخت فيلم خود اقدام کنند .درصورتي که اين سه ماه بگذرد فرد فرصت
خود را از دست داده است و بايد اين پروسه را از ابتدا پشت سر بگذارد.

فرهنگ و هنر

23

تلويزيون
توگو با «ايران»:
علي اسدي ،مجری تلویزیون در گف 

مجري كليشهاي يعني ماشين اپراتور!

اين روزه��ا مجري ش��دن و به تبع
آن مع��روف ش��دن رؤياي بس��ياري از
جوانهاست .بس��ياري گمان ميكنند،
همي��ن كه بيان خوبي داش��ته باش��ند
مجري خوبي ميش��وند يا مث ً
ال سواد و
اطالعات كافي و چهره مناس��ب را جزو
الزمههاي مجري خوب شدن ميدانند
اما براس��تي مجري و گوينده خوب ش��دن به چه عواملي بس��تگي دارد و آسيبهاي
حيطه اجرا چيست؟ اين موضوعي است كه درباره آن با علي اسدي مجري تلويزيون به
توگو نشستهايم .او مجري گزيده كار برنامههاي اينجا ايران است ،سينماويژن ،سال
گف 
تحويل جام جم ،سيماي خانواده ... ،و نويسنده كتاب رهبري اركستر واژهها است؛ با او
توگو نشستيم:
درباره وضعيت فعلي اجرا دربرنامههاي تلويزيون به گف 
ëëبه نظر شما مهمترين مسأله وضعيت كنوني اجرا در ايران چيست؟
مهمترين مسأله از نظر من كساني هستند كه مجري شدهاند تا فقط دو استيج بيشتر
بگيرند يا دوتا امضا بيشتر بدهند؛ حاال يا نهايت هدفشان همين است يا توان بيشتري
ندارند .اينهاش��أن مجري گري را از حد نبوغ و هنر به حد يك ش��غل معمولي پايين
آوردهان��د .به عقي��ده من يك مجري خنثي ،كه طوطي وار حرف ميزند و از اجرا فقط
اداره كليشهاي آنتن را بلد است با يك ماشين اپراتور فرق زيادي ندارد .شاملو ميگفت
هنرمند اگر حرف تازهاي نداش��ته باش��د ،هنرش مفت هم نميارزد .در فرهنگ ما نيز
گفتهاند :سخن نو آر؛ كه نو را حالوتي دگر است .با اين حساب مجرياني كه حرف تازه و
متفاوتي ندارند و با داشتن دايره لغت پنجاه جملهاي ،پنجاه عنوان برنامه و چندين سال
اجرا در رزومه كاريشان است ،اينها در قبال ساعتها وقت مردم و اين تريبون مقدس و
ويژهاي كه در اختيارشان قرار گرفته مسئولند و مديران عافيت طلبي كه مطلوبشان اينها
هستند و دوغ و دوشاب برايشان فرقي ندارد ،مسئول تر.
ëëمجري خوب چه كسي است؟
يك مجري خوب ،تكنيسين نيست .ماشين سخنگو نيست .هر هنرمندي چه در اجرا،
چه نقاشي ،چه مجسمهسازي و هرعرصه ديگري بايد سبكي منحصر به خود داشته باشد.
هنرمند ،كارش امضا دارد .اتيكت دارد .طعم و رنگي كه آن را از بقيه متمايز ميكند .كاش
مجريان به اندازهاي كه حواسشان به تغییر لباسهایشان هست ،حواسشان بود كه بايد
يك مشت حرفهاي نخ نماي تكراريشان را هم عوض كنند.
ëëچطور باوجود كليشهاي بودن ،برخي مورد توجه واقع ميشوند؟
بدبختان��ه اين روزها زي��اد اتفاق ميافتد كه جريان پوپوليس��تي و عدهای طرفدار
سطحي ،نه به خاطر كيفيت هنر هنرمند ،تنها به اين خاطر كه به ديدنشان درتلويزيون،
سينما يا مجالت زرد زنجيرهاي ،عادت كردهاند ،ناآگاهانه به به و چه چهشان ميكنند
تاجايي كه چنان هـوا بـرشان ميدارد و باد ميكنند كه خودشان هم فكر ميكنند خيلي
بزرگ شدهاند .اين سم شيرين باعث ميشود طرف به جاي اينكه دنبال اصل و ارتقاي
هنري باشد ،به دنبال ژست گرفتن برود؛ و اين قصه غمبار هنر اين روزهاي ما است كه
دودش به چشم همه ميرود.
ëëجاي خالي چه چيزي را در اجراهاي امروزي احساس ميكنيد؟
گزيده كاري و احترام به وقت مردم ناديده گرفته ميش��ود و همه به دنبال شهرت
بيش��تر و درآمد بيش��ترند .خدا فرهاد مهراد را رحمت كند .بچه بودم از این خواننده
محبوبم شنيدم كه گفت« :يادتان باشد تنها جايي كه در آن خسيس بودن ،خوب است
هنر است 20 .سال است كه كارحرفهاي موسيقي ميكنم .با وجود اينكه در اين همه
سال ،شعر و آهنگهاي زيادي ديدم كه از آنها خوشم آمد و دلم ميخواست كه آنها را
اجرا كنم ،ولي با خسيس بودن در انتخاب كار و دقت وسواس گونه ،تعداد كل آهنگهاي
من به 20عدد نميرس��د ».حاال مقايس��ه كنيد خوانندههايي را كه برخالف اين حرف
فرهاد ،عمر خوانندگيشان  3سال نشده 3 ،آلبوم مفصل و 30ترك آهنگ بيرون دادهاند.
يا اين مجرياني كه صبح در شبكه سه ،ظهر در شبكه پنج ،شب در جام جم هستند؛ يك
روز در ميان هم راديو برنامه ميروند .آخر مگر شما چقدر حرف براي گفتن داريد؟

روی خط خبر

واگذاري باغ کتاب به مؤسسه نشر شهر

رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از واگذاري مديريت باغ کتاب
تهران به مؤسسه نشر شهر و پاسخ رسمي شهردار تهران به نامه وزيرارشاد درباره
محل برگزاري نمايشگاه بينالمللي کتاب خبر داد.

خسرو سينايي امشب در شبكه چهار سيما

خسرو سينايي كارگردان فيلم سينمايي جزيره رنگين پنجشنبه  10دي ماه
س��اعت  23به شبكه چهار س��يما ميرود تا در برنامه س��ينماي ايران با اجراي
عليرضا شجاع نوري حضور يابد.

قدرداني از همسر کاپیتان ناصر حجازی در تئاتر «متاستاز»

در نخس��تين ش��ب از اجراي تئاتر «متاستاز» در تماش��اخانه ارغنون از بهناز
شفيعي ،همسر مرحوم ناصر حجازي و فرامرز ظلي ،دروازهبان پیشکسوت فوتبال و
همبازي ناصر حجازي که در مدت بيماري همپا و همراه او بودند ،قدرداني شد.

ديدار معاون امور فرهنگي با اهالي نشر و كتاب در كتابفروشي مركز

چهارمين ديدار معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با اهالي
نشر و كتاب در كتابفروشيها ،روز شنبه ( 12ديماه) ساعت  16در كتابفروشي
نشر مركز برگزار ميشود.

انتشار آخرين مجموعه داستان دكتروف

مجموعه داستان «حاال حاالها وقت هست» نوشته اي .ال .دكتروف نويسنده فقيد
امريكايي با ترجمه وحيد روزبهاني و يگانه وصالي توسط انتشارات مروارید منتشر شد.

«فرهنگ گفتاري در موسيقي ايران» خواندني ميشود

مجموعه  21جلدي «فرهنگ گفتاري در موسيقي ايران» ،اثر کيوان پهلوان ،در
ژانر پژوهشي فولکلور موسيقي (آواها،ترانه ها ،بازي ها ،افسانههاي آهنگين و ضرب
المثل ها) جمعه  11دي ،ساعت  18در فرهنگسراي ارسباران رونمايي ميشود.

پرتره هنرمندان موسيقي به ديوار خانه هنرمندان

نمايشگاه عکس «گلهاي جاويدان» ،شامل عکسهاي محمد خداداداش ،در
نگارخانه ميرميران خانه هنرمندان ايران عصر جمعه  11دي آغاز به کار خواهد
کرد و تا  15دي از ساعت  13تا  20برقرار خواهد بود.

قدرداني وزير ورزش و جوانان از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزير ورزش و جوانان در تقديرنامهاي از تعامالت و همکاريهاي وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي و کارکنان اين وزارتخانه در اجراي برنامههاي گراميداشت هفته
پارالمپيک و برگزاري مراسم آن تجليل و قدرداني کرد.

آغاز به كار ششمين جشنواره فيلم عمار

ششمين جش��نواره مردمي فيلم عمار دیروز در سالن حجاب كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان گشايش يافت.

برگزاري اختتاميه جشنواره شعر نياوران

آيين اختتاميه نخس��تين جشنواره شعر نياوران و قدرداني از برگزيدگان اين
جش��نواره ش��امگاه سهش��نبه  ۸دي ماه ،با حضورعلي مرادخاني معاونت هنري
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،سيد مجتبي حسيني و ش��هرداد روحاني در
فرهنگسراي نياوران برگزار شد.

تمديد دوره سرپرستي طالبي در دفتر موسيقي

فرزاد طالبي با حکم علي جنتي (وزير ارشاد) و پيشنهاد علي مرادخاني (معاون
هنري وزير ارشاد)  4ماه ديگر سرپرست دفتر موسيقي است.

پس از مصوبه امريکا هيچ گروه خارجي انصراف نداده است

سعید اسدی دبير سيوچهارمين جشنواره بينالمللي تئاترفجر درباره وضعيت
حضور گروههاي خارجي تئاتر در اين جشنواره بعد از مصوبه کنگره امريکا ،اعالم
کرد هنوز هيچ گروهي از حضور در جشنواره انصراف نداده است.

نمايشنامهخواني به نفع بيماران سرطاني

نمايشنامهخواني «سرم رفت ،چقدر نبودنت جيغ ميزند» به کارگرداني سجاد داغستاني12
ديماه در تماشاخانه باران بهمدت يک ساعت در دو سانس  18:30و  20به اجرا درميآيد.

