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کتاب
امتداد همسر شهيد همداني
در همسران شهيد حججيها

کتاب «ريختارهاي نمايش ايراني»
منتشر شد

کتاب «ريختارهــاي نمايــش ايراني»
اثر مهــدي حامدســقايان عضو هيئت
علميدانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس
توسط نشر ســاقي منتشر شد .به گزارش
فــارس ،تحقيق در زمينــه نمايشهاي
سنتي در کشــورمان ،احساسي دوگانه در
پژوهشگران پديد ميآورد؛ از يک سو شوق،
اشــتياق ،سرشاري و الهامبخشي ناشي از
برخورد با اينگونه نمايشها و از ســويي
احساسي آکنده از اندوه و نگراني براي براي
سنتهاي نمايشي در ايران که تصويري از
زوال و انحطاط را به رخ ميکشد .در کتاب
«ريختارهاي نمايش ايراني» ،با رويکردي
ريختشناسانه و تحليلي ،تالش شده است
تا با بررسي قراردادهاي نمايشهاي سنتي
مشــترک نمايشي در
ايراني ،قراردادهاي
ِ
ميان انواع نمايشهاي سنتي ،بهويژه تعزيه
و روحوضي دستهبندي و مورد تحليل قرار
گيرد .در اين راســتا نويسنده قراردادهاي
اشــخاص بازي ،بازيگري،
مکان ،زمان،
ِ
ادا و اشاره ،حرکت ،لباس ،اشيا ،رنگ ،نور،
چهرهآرايي ،موسيقي و آواز ،گفتار و بيان،
رويدادها و وقايع ،ساختار و تماشاگران را در
بيش از  ۱۱۰قرارداد ،بررسي کرده است.

فيلم
رونمايي از مستند «سوخت ما سوخت»

مستند «سوخت ما ســوخت» وضعيت
قاچاق سوخت در شرق کشور را نمايش
ميدهد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
پويا ،مستند «سوخت ما سوخت» امروز
در تسنيم رونمايي ميشود« .سوخت ما
ســوخت» روايتي از قاچاق ســوخت در
شرق کشــور آن هم به روش کولبري
است .اين مستند اوضاع اقتصادي شرق
کشور و شرايط اشتغال جوانان را بررسي
کرده اســت .گروه برنامههاي تلويزيوني
مرکز بســيج صدا و ســيما اين مستند
را تهيه و ياســين خوشآمد زهي آن را
کارگرداني کرده است.
مينىسريالحميدنعمتا...درراهاست

ســعيد براتى مدير تصويربردارى مينى
سريال «بيا از گذشــته حرف بزنيم» از
پايان ساخت اين مجموعه نمايشي خبر
داد .اين اثر جديدترين کار تلويزيوني حميد
نعمت ا ...است .براتى مدير تصويربرداري
اپيزود پنجم مينى سريال «بيا از گذشته
حرف بزنيم» به کارگردانى حميد نعمت
ا ...در ارتباط با آخرين وضعيت ســاخت
ايــن مجموعه نمايشــى اظهــار کرد:
تصويربردارى اين مجموعه نمايشى ظرف
دو روز آينده در قشــم به پايان مىرسد و
به احتمال قوى اين مينى سريال در ايام
نوروز از شــبکه سوم سيما پخش خواهد
شــد .وى در ادامه تصريح کرد :داستان
در شــهرهاى مختلف کشور روايت شده
اســت .اين مجموعه روايتگر قصه  3زن
مســن با بازي ثريا قاسمي ،آزيتا الچيني
و پوراندخت مهيمن اســت که فيلمنامه
آن توســط معصومه بيات نوشــته شده
است« .بيا از گذشته حرف بزنيم» ،شرح
کشمکشهاي ميان سه مادر و رابطهشان
با يکديگر اســت و پيش از اين زنده ياد
مهين شهابي نيز در بخشهايي از اين اثر
حضور يافت که به دليل بيماري و فوت
وي ،آزيتا الچيني جايگزين وي شد.

وقتــي درهاليوود از تجــاوز يا آزار
جنســي صحبت ميشــود آن هم در
ســينمايي که برهنگي و اشکال ارتباط
مختلف ميان زن و مــرد به راحتي به
نمايش گذاشته ميشود منظور از دقيقا
چيست؟

مسئله آزار جنسي البته سالهاست که
در غرب مطرح اســت و خاص صنعت
فيلمسازيهاليوود هم نيست و به نوعي
از مســئله تبعيض جنســي در محيط
اجتماعــي و خصوصــا در محيط کار و
محيط حرفهاي است .االن به اين بهانه
گستردهتر شــده اما موضوعي است که
تحت عنوان آزار جنسي در محيط کاري
مطرح بوده و در جامعه غرب قوانيني هم

براي آن وضع شده است« .آزار جنسي»
دامنه تعريف گسترده و اشکال مختلفي
دارد که از آزار کالمي ،نگاه و اشــاره تا
تماس و رابطه را شــامل ميشود .اما با
توجه به شرايط کار در فيلمهايهاليوود
اين نکته مهم اســت که آن چيزي که
آنان در دايــره فکري خوداز آن با «آزار
جنســي» ياد ميکنند عمدتا به مسئله
«تمايــل و عدم تمايل» يا خواســته و
ناخواسته بودن رابطه باز ميگردد .يعني
غيرداوطلبانه بــودن رابطه در هر حد و
اندازه و شــکلش اســت که در تعيين
مصداق آزار جنســي تعيينکننده است
طوري که حتي مثــا دادن يک هديه
ميتواند مصداق يک مورد آزار جنســي
باشد چرا که در آن جامعه هم قرار نيست
هرکسي براي هر کسي بدون ارتباط دو
طرفه خاصــي هديه بگيــرد و چنين
ارتباطي هم اگر از يک سو ،تمايلي براي
آن وجود نداشته باشد ميتواند مصداق
آزار جنسي قرار گيرد.
بنابراين تعارضي که شما از آن صحبت
ميکنيــد درهاليوود به همين مســئله
تمايل يکسويه بازميگردد که اساسش
هم در تعريــف غربي ،همان تعرض به
حريم شخصي افراد است بدون آن که
فرد رضايت داشته باشد اما به هرصورت
اثرگذاريهاليوود به نوعي باعث شد که
اين موضوع در اين حد و اندازه به طور
وســيع در آمريکا و برخي کشــورهاي
اروپايي مطرح شــود .يعني اين مسئله
بيشــتر به اين خاطر دامنه گستردهاي
پيدا کــرد کههاليوود در واقع دارد نوعي
ســليقه و ذائقه هنــري را در دنيا توليد
و تکثير ميکند و بســيار اثرگذار است.
بنابراين نميتوان آن را محدود به اشتباه
چند عنصر نامطلوب در اليه قدرت مثل
تهيهکنندگان و کارگردانان دانست وگرنه
بحث آزارجنســي در فضاهاي کاري در
حوزههاي جامعهشناسي کار خصوصا با
فعاليتهاي فمينيستها سالهاست که
مطرح بوده است.

به نظر ميرســد که ساختار صنعت
فيلمســازيهاليوود اساسا به نوعي با
اين نقض حريم خصوصي گره خورده
اســت .مثال بازيگري که براي صنعت
پورنوگرافي استخدام ميشود قاعدتا
از ابتدا اين موضوع را ميپذيرد .آنها
چطــور بين اين شــغل و موضوع آزار
جنسي فاصله ميگذارند؟

خب در نــگاه آنها تاحدي که اقتضاي
شغل اســت پذيرفته شــده اما يکي از
محورهايي کــه در همين اعتراضهاي

تالش شبکه سه پخش زنده مسابقات
جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه

عکس« :عصر ایرانیان» ـ سروش روایی

همســر شــهيد همدانــي در مراســم
بزرگداشت اين شهيد و تجليل از راوي و
نويسنده کتاب «خداحافظ ساالر» گفت:
به اين نتيجه رسيدم که همسرم خود ُمهر
تأييد را براي چاپ اين کتاب زده است و
اميدوارم که اين کتاب براي نسل آينده
اثرگذار باشــد .به گزارش تسنيم ،يادواره
سردار شــهيد مدافع حرم حاج «حسين
همداني» و تجيل از راوي و نويســنده
کتاب«خداحافظ ساالر» در حوزه هنري
با حضور خانواده ســردار شهيد همداني،
حميد حســام نويسنده کتاب «خداحافظ
ســاالر» ،ســردار مجيدي فرمانده سپاه
انصارالحســين ،ميثم نيلي مدير عامل
مجمع ناشران انقالب اسالمي ،فرزندان
و همسران شــهداي مدافع حرم و دفاع
مقدس برگزار شــد .مظاهــر مجيدي
فرمانــده ســپاه انصارالحســين با بيان
خاطراتي از سردار شهيد «همداني»گفت:
شــهيد همداني خصوصياتي داشت که
باعث وجه تمايز او از ديگر شــهدا شده
اســت .اين وجه تمايز در مسئله رزم او
نبــود ،هر چند که بســيار قــوي عمل
ميکرد و اميد بچههاي لشــکر ســپاه
انصارالحســين(ع) بود .اما برداشت من
اين است که شــهيد همداني معيارهاي
ديگري داشت که باعث تمايز او از ديگر
شهدا شد.

گروه فرهنگ و هنر :موج اعتراضها به
مسئله آزار جنسي ازهاليوود شروع شد،
فستيوالهاي خارجي چون کن و برلين
و اسکار را درنورديد و حاال همچنان در
بدنه کمپينهــا و حرکتهاي اجتماعي
به حيات خود ادامه ميدهد .مســئلهاي
که پس از ســالها ادعاي ايجاد برابري
جنســيتي در غــرب ،قابــل تاملتر و
ريشــهايتر از آن به نظر ميرسد که به
ســادگي بتوان از کنار آن عبور کرد .آيا
قوانين توانستهاند به آزارهاي جنسيتي
الاقــل در ســازوکارهاي فرهنگــي و
نخبگاني چون سينما جوامع توسعهافته
غربــي ،پايــان دهنــد؟ الاقــل موج
اعتراضهاي اخير و کمپين Me Too
چيز ديگــري ميگويــد .در مقابل اما
سينماي ايران که همواره از سوي جوامع
حقوقي غربي و روشــنفکران داخلي در
بحث زنان مورد اتهام در محدود کردن
آزاديها قرار داشته ،ظاهرا در اين مسئله
بزرگترين حاميحفظ حريم خصوصي
زنان بوده اســت .در همين موضوع با
عاصمه قاســمي ،کارشناس حوزه زنان
و رسانه و استاد رشته جامعهشناسي در
دانشگاه علوم و تحقيقات ،به گفتوگو
نشستيم.

عقبگرددربنبستسینمایغرب

اخير مطرح شد اين بود که مثال برداشت
صحنه به داليــل واهي و درواقع براي
لذتجويــي کارگردانان يا عوامل ديگر
در صحنه فيلم بــرداري  ،بارها و بارها
تکرار ميشــود ميشــود يا مثال زمان
برداشت يک صحنه بيش از اندازه الزم
به طول ميانجامد به گونهاي اجبار در
صحنههاي غير اخالقي وجود دارد يا به
بازيگر گفته ميشود که اگر در رابطهاي
چه براي فيلم و در صحنه يا در پشــت
صحنه و بيرون از فيلم ،تن به رابطهاي
ندهد ،نميتواند به شغلش ادامه دهد .در
موارد اين چنيني است که بازيگر متوجه
ميشــود که مورد سوءاســتفاده يا آزار
جنسي خارج از حيطه وظايف کاري خود
قرار گرفته است.
البتــه اين مســئله مطرح اســت که
بازيگــران خصوصا بازيگــران زن در
چنين صحنههايي نه تنها براي مخاطب
بيروني ،ابژه لذتجويي جنســي هستند
بلکه براي افراد درون و پشــت صحنه
اعم از بازيگر طــرف مقابل ،فيلمبردار،
کارگردان ،تهيهکننده و يا سرمايهگذاري

که او را به خدمت گرفتهاست ،هم ابژه
جنسي به حساب ميآيند .بر اين اساس
شــکلهاي پيچيدهتــر و متنوعتري از
آزار يا مفهوميچون «استثمار جنسي»
شکل ميگيرد که ما آن را در يک کلمه
«ناخواســته» بودن خالصــه ميکنيم
اما ايــن موضوع در محيــط کار -که
درهاليوود همان فيلم است -شکلهاي
متنوعي پيدا ميکند.
اما انگار اين استثمار يا آزار جنسي
به نوعي جزئي از ساختارهاليوود است
و الاقــل از منظر يــک گفتمان خارج
از پارادايــم فکــري و فرهنگي غرب،
وقتي برهنگي و رابطه به عنوان عنصر
جذابيت در فيلمسازي پذيرفته و حتي
تئوريزه ميشود ،چطور ميشود حرف
از حريــم خصوصــي زد؟ چطور حفظ
حريــم خصوصي فرد بــا صنعتي که
جذابيت را اين طور تعريف ميکند قابل
جمع است؟

خب آنها قوانيني براي اين مسئله وضع
کردهاند و تالش کردهاند با اين قوانين
مرز ميان اين دست مشاغل را با تعرض
به حريم خصوصي افــراد جدا کنند اما
ســوالي که امروز براي خودشــان هم
مطرح است همين است که چرا باوجود
اين قوانين ،هنوز آن «برابري جنسيتي»
که مورد نظرشــان بــوده اتفاق نيفتاده
است .البته در شاخص کمياين برابري
دستکم در تلويزيون و رسانههاي غربي
اتفاق افتاده است و به 50درصد نيروي
کار بانوان و 50درصــد آقايان نزديک
شدهاند يا حتي تعداد زنان ممکن است
بيشــتر هم باشد اما مســئله آن است
که چند درصد از اين زنان در ســطوح
برنامهريزي و مديريتي و تصميمسازي
و مثال پســتهايي چون کارگرداني و
تهيهکنندگي وارد شــدهاند؟ چه تعداد از
صاحبان شرکتها و کمپانيهاي رسانه
را زنان تشــکيل ميدهنــد .هنوز هم
مردان صاحبان رســانه در دنيا هستند.
برنابراين اين برابــري مورد انتظار آنان
اتفاق نيفتاده است.
سه هدف اوليهاي در کمپين معترضين
زنهاليوود بيان شــده است :اول بحث
جمــعآوري کمکهــاي مالــي براي
قربانيان آزار جنســي در مشاغل ديگر،
دوم قانوني براي تنبيه کمپانيهايي که
با آزار جنســي مدارا ميکنند -که اين
خودش نشان ميدهد که همه ميدانند
که آزار جنسي وجود دارد و فقط به دنبال
قوانين محدودکننده و تنبيهي هستند -و
سوميهم به دست آوردن برابري جنسي

در استوديوهايهاليوودي .اين سه هدف
اوليه اين کمپين بوده که بازهم نشــان
ميدهد عليرغم وجــود قوانين مدني،

ليبراليسم ميگويد که فرد آزادي
دارد که هر صحنهاي را بازي کند
اما همان بازيگر االن اعتراض
ميکند که چرا مورد خشونت جنسي
قرار گرفته است .و اين نکته قابل
تاملي است که به راههاي رفته و به
بنبست رسيده آنها نرويم

ايــن قوانيــن کارآمد نيســتند و نقش
حمايتــي الزم را براي شــهروندان در
مشاغل مختلف نداشتهاند .به نظرمن در
تعيين علل ناکارآمدي اين قوانين ،خيلي
بحث خود فرهنگ غرب و مسئله روابط
قدرت هم تعيينکننده و اثرگذار است.
اما از نــگاه بيروني بايد گفت که اينها
بــا وجود تمــام اين قوانيــن در بحث
برابري جنســيتي يا مســائل خانواده و
حتي بحث آزار جنســي ،نتوانســتهاند
جامعه ایــدآل خود را بنــا کنند و اين
براي ما هم تلنگر مهمياســت که اگر
براي مثال فقط بگوييم که ميخواهيم
50درصد بازار اشــتغال براي زنان باشد
تا به شاخصهاي توســعه برسيم ولي
معلوم نيست که از اين روش به وضعيت
مطلوب در حوزه زنان برسيم چرا که اگر
اين مدل کارآمد بود الاقل براي خودشان
جواب ميداد .ليبراليسم ميگويد که فرد
آزادي دارد که هر صحنهاي را بازي کند
اما همــان بازيگر االن اعتراض ميکند
که چرا مورد خشونت جنسي قرار گرفته
اســت .و اين نکته قابل تاملي است که
به راههاي رفته و به بنبست رسيده آنها
نرويم.

پس آيا ميتوان گفت که ليبراليسم
دچار نوعي تناقض دروني است و الاقل
نتوانسته مشــکل آزاديهاي فردي را
با مســئله تعريف حريم خصوصي حل
کند؟

بخش مهمياز اين تعارض حل نشــده
به روابط قدرت در جامعه ســرمايهداري
بازميگردد .جامعه ســرمايهداري قرار
است به نفع حوزههاي قدرت پيش برود
در جهت توليد ثروت و قدرت .بنابراين
اگر در آن سطوح مسئله را طرح کنيم در
برابر حوزههاي قدرت ،حريم خصوصي
تا جايي پيش ميرود که هدف سرمايه
داري مختــل نشــود .بنابرايــن وقتي
صنعتهاليوود به عنوان مکانيزميبراي
توليد جذابيت براي نظام ســرمايهداري
مورد اســتفاده قرار ميگيرد ديگر حريم
خصوصي فرد اهميتي پيدا نميکند بلکه
توليد جذابيت و ســرمايه و قدرت است
که محــور قرار ميگيــرد و اين که به
حريم زني تعرض ميشــود يا به عنوان
يک کاال ديده ميشود و به ابژهاي براي
لذت مردان تقليل مييابد ،ديگر اهميتي
ندارد.

مناســبات قدرت باشــد؟ تا به نوعي
بخواهنــد بگوينــد که هســته اصلي
ليبراليسم دچار مشــکل نيست بلکه
برخي از قوانين سوءاستفاده کردهاند.
اين هم فرضيهاي است که بعضا مطرح
شده است...

به نظر من گســترش ايــن موج و اين
کمپين بيشتر محصول آن است که اين
اتفاق خيلي حاد شده و اين تجربههاي
شخصي که انســانها در اين موضوع
داشــتهاند خيلي پررنگتر بود ه اســت
و همــان مطالبهاي که ايــن افراد فکر
ميکنند بر اســاس جنسيتشان مورد
قضاوت قرار گرفتهاند و مســئله برابري
به حاشيه رفته است ،سهم بيشتري در
اين موج دارد .هدف آنها از اين کمپين
تغيير و تاثيرگذاري بــر قوانين بوده اما
قطعــا با يک قانون هــم اتفاق خاصي
نخواهد افتــاد چرا که اين يک موضوع
فرهنگي اســت و نگاهها بايد به انسان
تغيير کند .اصل اين قضه آن اســت که
در آن حرفه زن ،کاالست و جنسي است
که بايد از آن در کار و قدرت اســتفاده
شود .البته خودشان هم تاحدودي متوجه
شــدهاند .يکي از بازيگــران قديميکه
براي بازي در صحنههاي برهنه معروف
اســت خودش در دوره بازنشستگي ب
بيان ميکند که من االن به اين نتيجه
رسيدهام که تمام صحنههايي که بازي
کردهام به نوعي در جهت سوءاســتفاده
جنسي بوده است.
سراغ ســينماي ايران بياييم .فکر
ميکنيــد قوانيني که پس از انقالب در
سينما و تلويزيون کشور ما وضع شد،
تا چه اندازه در حفظ حريم شــخصي
افراد خصوصا زنان موثر بوده و مانع از
بروز اين اتفاقات در ســينماي ما شده
است؟

تحقيقات نشان ميدهد که در رسانههاي
کشورهاي توسعه يافته بيش از 50درصد
آزار جنسي ديده شــده است اما رساله
دکتري بنده ،مطالعهاي که مشــخصا
روي تلويزيون پس از انقالب صوورت
گرفت نشان داد که اين مسئله بسيار کم
بوده است .البته من در اين تحقيق مطرح
کردم که چرا پس از انقالب که قرار بود
ديگر نگاه جنســي به زن وجود نداشته
باشد ،باز هم همين قدر کم ،اين موارد
اتفاق افتاده است اما باز هم در مقايسه
با تحقيقاتي که درباره رسانههاي ديگر
در کشورهاي ديگر اروپايي انجام شده،
اين موضوع به شکل قابل توجهي کم
است.
علــت آن هم بــه رويکرد مــا به زن
بازميگردد و هم به قوانين .اين تحقيق
که البته تنها پژوهشي هم هست که در
رابطه با زن در تلويزيون پس از انقالب
شده ،نشان ميدهد که اين مسئله واقعا
خيلي قابل تامل اســت .همه خانمهاي
تهيهکننــده و کارگرداني که من با آنان
مصاحبه داشــتم اذعــان ميکردند که
محيط کاريشان با تمام مشکالتي که
وجود دارد ،خيلي به نسبت محيطهاي

ضوابط و چارچوبها اثرگذار بودهاند .بعد
اين اثرگذاري هــم فقط در محيط کار
نبوده اســت بلکه در محتواي برنامهها
هم تاثير داشــتهاند .عــاوه بر آن در
افزايش کميزنان شاغل در پستهايي
چون تهيهکنندگي و کارگرداني هم تاثير
داشته است .البته اين موضوع را در سينما
هم ميبينيم؛ يعني قبل از انقالب ما به
جز نام شــهال رياحي و فروغ فرخزاد در
عرصه توليد فيلم نميبينيم و ولي اکنون
کارگردانــان زن ما زياد هســتند و اين
مسئله حتي در قياس باهاليوود هم قابل
بررسي و تامل است .درهاليوود توليدات
سينمايي زنان در سال کمتر از 5درصد
اســت اما بخش جدي شايد حدود 20تا
30درصد فيلمهاي مهم ساالنه سينماي
ايران را زنان ميسازند .اين آمارها نشان
ميدهد که تمــام آن چيزي که نامش
را محدوديــت ميگذارنــد ،اتفاقا باعث
رشد شده اســت و ما اگرچه همچنان
ضعفها و مشــکالت زيادي هســت
اما به نسبت کشــورهاي خارجي نگاه
مبتني بر جنســيت را خيلي کمتر داريم
تجربه ميکنيــم .بنابراين با وجود همه
انتقادات بــه فضاي تلويزيون و بيش از
آن سينماي کشور ،هم به لحاظ کميو
هم کيفي رشد داشتهايم.
اين ضوابط چه تاثيري بر محتواي
فيلمها داشتهاند؟

در ســينماي ايران که روشن است نگاه
ابــزاري به زن به نســبت جهان خيلي
کمتر است و سوءاستفاده جنسي از زن
در خــود فيلمها چه به صورت برهنگي
چه روابط و اينها وجــود ندارد .زن نه
تنها ابزار نيســت بلکه محور داســتان
است که حول محور هويت و زندگي او،
داستاني شــکل ميگيرد .در بسياري از
فيلمها مســائل زنان مطرح ميشود که
اين هم به نوعي پيشرفت است .البته نه
اين که اين نوع فيلمها در غرب نباشــد
امــا کميت و کيفيــت باالخره متفاوت
اســت که به همين قوانين برميگردد
اصل اين ضوابطي هم که بعد از انقالب
گذاشــته شد به گفته شــهيد مطهري،
براي اين اســت که به نوعي از جامعه
جنسزدايي کنــد و وقتي زن براي کار
وارد جامعه ميشود بر اساس اين که زن
است ديده نشود ،بر اساس اين که انسان
است اشتغال پيدا کند .بنابراين اصل اين
قوانين بر اساس انسانمحوري است.
با تمــام اينها به نظر ميرســد
بــه جاي اين که ما ايــن الگو را براي
غرب مطرح کنيم تــا راهکاري براي
حل مسائلشــان در اين حوزه باشد،
ما در يک حرکــت ارتجاعي داريم به
طرف آن مدل اســتفاده خاص از زن
در رسانههاي تصويري ميرويم .علت
اين مسئله چيســت؟ فيلمسازان اين
طور ميخواهند يا خود زنان بازيگر؟ يا
مســئله پول است يا مثال مبناي فکري
بخشــي از زنان شاغل در اين حرفهها
شبيه همان تفکر غربي است يا...؟

در مورد همه اينها ميشود بحث کرد و
طبق مطالعه سهم هر کدام را تعيين کرد
اما به نظر من ما چون در عصر رســانه
قرار داريم رســانهها و رقابتشان براي
ديده شــدن هم به نوعي جهاني شده
است ،تلويزيون و سينماي ما هم در اين
رقابت رســانهاي جهاني قرار گرفتهاند.
براي رسانه تصويري هم مهمترين چيز
عامل جذابيت اســت و رسانهاي موفق
اســت که در اين رقابت بيشتر مخاطب
جــذب کند .به همين دليل ما هم براي
جذب مخاطب از شــاخصها و اهداف
خودمان دور ميشويم .بنابراين معتقدم
اين نوعي از وادادگي است که ما سعي
ميکنيــم خودمان را با اســتانداردهاي
محتوايي جهانــي نزديک کنيم تا توان
رقابتي خود را باال ببريم .شــما به طور
شخصي اين مسئله را در فضاي مجازي
تجربه ميکنيد و اين ماجرا در ســطح

«ناتالي پورتمن» يکي از بازيگراني
بود که به اين کمپين پيوست و در يک
سخنراني به مسئله پوشش خود اشاره
کرد و آن را مانعي براي سوءاســتفاده
جنسي دانست .اما بازهم او را در همان
نقشها ميبينيم...

بله ايشــان يکي از افرادي بود که مثل
ســايرين شــايد قبل از آن تلقي از اين
کــه خودش نيز مورد آزار جنســي قرار
گرفته نداشته اســت و جايي ميگويد
که وقتي اين موج فراگير شــد من نيز
تجربياتم را مرور کردم و ديدم که شايد
اين اتفاق صدها بار هم براي من افتاده
اســت يعني گويا تا قبــل از آن به اين
موضوع آگاه نبوده است .اين مسئله هم
در ايجاد اين موجهاي اجتماعي سهيم
اســت که گاهي افراد فکر ميکنند که
اين موضوع برداشت متفاوت آنها بوده
اما وقتي يک نفر تجربهاش را ميگويد
ديگران هــم مرور ميکننــد و به اين
نتيجه ميرسند که آنها هم جزو همان
گرو ه آسيبديدهاي هستند که از آنها
به نوعي ارزشزدايي شده است.
خود شــروع يا الاقل گسترش اين
کمپينهــا هم ممکن اســت محصول

تلويزيون

پورمحمدي از تالش رســانه ملي براي
پخش زنده مسابقات جام جهاني ۲۰۱۸
روســيه خبــر داد .اصغــر پورمحمدي
مدير شــبکه سه ســيما ،درباره پخش
زنده بازيهاي جام جهاني روســيه ،در
گفتوگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان
گفــت :براي پخــش زنده مســابقات
جام جهاني  ۲۰۱۸روســيه ،المپيک و
بازيهاي آسيايي اندونزي مذاکراتي با
شرکت فروشنده حق پخش داشتهايم.
البته آنها رقم بااليي را پيشنهاد دادهاند
و هنوز بــه نتيجه قطعــي در اين باره
نرسيدهايم .وي همچنين درباره پخش
سري جديد برنامه «هفت» اظهار كرد:
براي پخش ســري جديد برنامه هفت
در ســال  ،۹۷جلساتي را با معاون سيما
برگزار کرديم و اکنون در مرحله انتخاب
مجري هســتيم .مدير شبكه سه سيما
در خصوص تغيير ســريال نمايشي اين
شــبكه در ايام نوروز گفت :به هر حال،
بررسيها براي انتخاب سريال نوروزي
شبکه سه انجام شد و نهايت ًا از ميان دو
مجموعه «ديوار به ديوار» و «آرماندو»،
دوميدر جدول پخش نوروزي شــبكه
قرار گرفت.
هفتسين شبکه چهار
براي مخاطبان سيما

شبكه  4ســيما در لحظه تحويل سال
مخاطبان خود را پاي ســفره هفتسين
فرهنگي مينشــاند .به گزارش روابط
عموميشــبکه چهار ،مسعود معيني پور
مدير شبکه چهار سيما در تشريح ويژه
برنامههاي نوروزي اين شبکه گفت :در
رنگ آميزي فاخري از برنامههاي متنوع
در حوزههاي نمايشــي ،مستند ،علمي،
معرفتي ،مناظره و  ...را براي مخاطبان
خواهيم داشت.مسعود معيني پور درباره
ويژه برنامه تحويل ســال اين شــبکه
گفت :ويژه برنامه تحويل ســال شبکه
چهار امســال از پايتخــت کتاب ايران،
شهر کاشان به روي آنتن ميرود و پس
از تحويل سال در استوديو با محمد صالح
عــا و قصهخوانيهايش ادامه مييابد.
معيني پور افــزود :در طي ايام نوروز ما
«مجله کتاب» خواهيم داشت که در آن
به سه بخش «پرفروشترين رمانها»،
«ســيرمطالعاتي مخاطبان» و «پشت
جلــد با محوريت نويســندههاي برتر»
ميپردازيم .بنا براين گزارش« ،مکاتبه»،
«بازي تقليد»« ،ونسان دوستدار شما»،
«تاج ميان تهي ريچارد دوم»« ،ورود»،
«عصر سايهها»« ،ماري کوري ،شهامت
دانش»« ،اولينهاي تاريخ»« ،صدمتر»،
«برادرم خســرو»« ،خانهاي در خيابان
چهــل و يکم»« ،يادداشــتهاي يک
نابينا» و ...مجموعه فيلمهايي است که
در قالب برنامه «گيشه» به ترتيب از اول
تا  ۲۳فروردين ساعت  ۲۰:۳۰روي آنتن
ميروند.

هنرهاي تجسمي
سومين بازار آثار هنري همزمان در
تهران ،مشهد و اهواز

ســومين بازار آثار هنــري به صورت
همزمــان در تهران ،مشــهد و اهواز با
نمايش  ۳هزار و  ۲۰۰اثر از  ۵۳۲هنرمند
و با قيمت واحد  ۹۰۰هــزار تومان در
اسفند برگزار ميشود .به گزارش مهر،
عبدالرحيم ســياهکارزاده مدير موسسه
توسعه هنرهاي تجسميمعاصر درباره
ســومين بازار آثار هنري کــه اين بار
در سه نقطه از کشــور برگزار ميشود،
گفــت :متولي اصلــي بازارهاي هنري
موسسه توسعه هنرهاي تجسميمعاصر
با حمايت دفتر هنرهاي تجسميوزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمياست که به
منظور خريد آثار هنري و فرهنگسازي
در ايــن زمينــه برگزار ميکنــد .ايده
فرهنگي اين بازارها از ســوي جمشيد
حقيقتشناس ارائه شده است.

خبر
روابط ايران و اسلواکي منجر به
ارتباط ميان فرهيختگان شود

هنــري مثــل ســينماي خودمــان يا
محيطهاي رسانهاي در کشورهاي ديگر
سالمتر است.

يعني حتي در کشــور خــود ما هم
تلويزيون در مقايسه با سينما که بازتر
است ،محيط سالمتري دارد؟

بله برخــي از کيسهــاي تحقيق من
ميگفتنــد که ما دو انتخاب داشــتيم؛
هم ميتوانســتيم به ســينما برويم و
هم تلويزيــون ولي تلويزيون را انتخاب
کرديم چــون فکــر ميکرديم محيط
امنتــري دارد .البته برخــي هم بودند
که در هر دو فضا فعال بودند .پس اين

کالن بــراي تلويزيون و ســينما هم
درحال وقوع اســت .پس در اين رقابت
براي افزايش جذابيت يکي از مهمترين
عوامل همين ابژه شــدن زن اســت.
البتــه اين تالش بــراي عقب نيفتادن
از دنيا ميتواند خوب باشــد اگر درست
فکر کنيم چگونــه در جمع ميان ذائقه
مخاطب امروز کشور و معيارهاي هويتي
و بوميخودمان ،در رقابت با رسانههاي
جهاني و مشکالت و پيامدهاي ارتباطي
ناشــي از آنها ميتوانيم توليدي داشته
باشيم که نهايتا در جذب مخاطب موفق
باشد .کار سختي است اما شدني است.

معــاون فرهنگي وزير ارشــاد و ســفير
اســلواکي ديدار و دربــاره همکاريهاي
فرهنگي دو کشــور گفتگــو کردند .به
گزارش مهر ،نشســت مشترک محسن
جوادي معــاون امور فرهنگــي وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالميو لوبرميرگليان
ســفير اســلواکي با محوريت گسترش
تعامالت فرهنگي بين دو کشــور صبح
ديروز برگزار شــد .جوادي در اين ديدار
با اســتقبال از گسترش روابط و تعامالت
ميان دو کشور گفت :گسترش تعامالت و
ارتباطات فرهنگي ميان دو کشور ايران و
اسلواکي رويکرد خوبي است که از سوي
کشور اسلواکي اتخاذ شده است .جوادي با
تاکيد بر گسترش روابط فرهنگي ميان دو
کشور ،گفت :اميدوارم اين روابط منجر به
رفت و آمد و ارتباط ميان فرهيختگان و
هنرمندان و خلق آثار مشترک شود .مردم
نيز از گسترش ارتباطات فرهنگي استقبال
ميکنند.

