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اخبار
تجلیل از علیاکبر فرهنگی
در دانشگاه سوره

مراســم هفته ارتباطات و روابط عمومی
در دانشگاه سوره با تجلیل از مقام استاد
علیاکبر فرهنگی به پاس فعالیت علمی
وی در حوزه ارتباطات و رســانه برگزار
میشــود.به گزارش خبرنــگار مهر ،در
این مراســم ضمن تجلیل از پروفســور
فرهنگی ،محمود مختاریان روزنامهنگار
پیشکسوت کشور ،حسن خجسته استاد
مدیریت رســانه ،مجید رضاییان استاد
روزنامه نــگاری و روزنامهنگار و صدیقه
ببران استاد ارتباطات سخنرانی میکنند.
این مراســم امروز سهشــنبه از ساعت
 ۱۴:۳۰در تاالر ســوره حــوزه هنری به
میزبانی دانشــکده فرهنگ و ارتباطات
دانشگاه سوره برگزار میشود و در حاشیه
مراسم نیز نمایشگاهی از کتابهای حوزه
ارتباطات و مدیریت رسانه برپا میشود.از
جمله برنامههای دیگر دانشکده فرهنگ
و ارتباطــات در ایــن هفتــه ،برگزاری
کارگاههای آموزشــی در حوزه عکاسی
خبری و خبرنویسی ،بازدید از خبرگزاری
فارس ،اردو علمی و شرکت در همایش
علمی روابط عمومی در دانشگاه تربیت
مدرس است.
 ۱۵۴هزار دقيقه برنامه راديويي
در ماه رمضان

معاون صداي رسانه ملي از توليد و پخش
 ۱۵۴هــزار دقيقه برنامــه در ماه مبارک
رمضان از شــبکههاي راديويي رســانه
ملي خبر داد .نشســت خبري تشــريح
ويژهبرنامههاي شبکههاي راديويي رسانه
ملي در مــاه مبارک رمضــان با حضور
حميد شاهآبادي معاون صداي رسانه ملي
و مديران شــبکههاي راديويي و جمعي
از اصحاب رســانه در ساختمان شهداي
راديوي ســازمان صدا و سيما برگزار شد.
در اين نشست شــاهآبادي ضمن تشريح
برنامههاي راديــو در ماه مبارک رمضان
گفت :بيــش از  154هزار دقيقه برنامه از
شبکههاي راديويي رسانه ملي با موضوع
ماه مبارک رمضان توليد و در ايام مختلف
ماه پخش خواهد شد .وي با بيان اينکه به
موضوع «خانواده» به صورت ويژه پرداخته
ميشود  ،افزود :ماه مبارک رمضان فرصت
مناسبي است تا به موضوع خانواده ايماني
و قرآني پرداخته شود .معاون صداي رسانه
ملي گفــت« :حقالنــاس» نيز موضوع
ديگري اســت که در بسياري از برنامهها
به صورت مســتقيم و غيرمســتقيم به
آن پرداخته خواهد شــد .وي در ادامه به
برخي از عنوان برنامههاي مهم شبکههاي
راديويي اشــاره کرد و گفت :پويش من
خادم من مسجد هستم بامحوريت توجه
مردم به خدام مسجد تحت عنوان برنامه
«خانه دوســت» روزهاي جمعه از راديو
ايران پخش خواهد شد .برنامه ديگري با
موضوع زندانيان غيرعمد با عنوان برنامه
«قرار آســماني» از برنامههاي ديگر اين
شــبکه است .شــاهآبادي گفت :در راديو
تهران برنامه «عشــق ،کسب و کار من
اســت» به موضوع روزي حالل و کسب
و کار پــاک پرداخته ميشــود و در راديو
معارف نيز برنامه «زير نور ماه» به موضوع
سبک زندگي اسالمياشاره خواهد داشت.
معاون صداي رســانه ملــي ادامه داد :به
دليل تقارن رحلت امام خميني(ره) با ماه
مبارک رمضان ،برنامه «تصوير آفتاب» با
محوريت تبيين انديشههاي امام از راديو
معارف پخش ميشــود .راديــو جوان از
برج ميالد نيتهاي حسنه افراد را مطرح
ميکند و به بحث حق و تکليف ميپردازد
که اين برنامه بــا موضوع ماه نو بر روي
آنتن شــبکه راديويي جوان ميرود .وي
به برنامههاي راديو سالمت اشاره کرد و
گفت« :برنامه حق با توست» با موضوع
خالءهاي رفتاري با برخورد با مخاطبان با
حضور کارشناسان برجسته پخش خواهد
شد .شاهآبادي از راهاندازي شبکه راديويي
ترتيل خبر داد و گفت :طبق روال هر سال
در کنار راديو قرآن و راديو تالوت با شروع
ماه مبارک رمضان راديو ترتيل به صورت
شبانهروز فعاليت خود را آغاز خواهد کرد.
وي در پايان عنوان کرد :در شبکه راديويي
ايران نيز براي نخســتين بار برنامه «قرار
بيقراران» با همکاري شبکه يک سيما به
صورت مشترک پخش ميشود.

گــروه فرهنگي :بيتوجهيها به فرهنگ و هنر کشــور تنها به
ســينما محدود نميشود بلکه ولنگاري فرهنگي در عرصه تئاتر
اين روزها بسياري از عالقهمندان به هنرهاي نمايشي را از اين
هنر اصيل و قديميکشور دلزده کرده است.
به گزارش «عصر ايرانيان»،رواج تئاترهاي موسوم به آزاد سبب
شده برخي از سادهترين اصول اخالقي جامعه نيز در اين برنامهها
به سخره گرفته شــود و برخي از بهظاهر هنرمندان با استفاده
ازاينگونه نمايشــي سوار بر اســب افسارگسيخته بياخالقي و
بينزاکتي در عرصه نمايشهاي صحنه تاختوتاز کنند.
تئاتر و عرصه هنرهاي نمايشي طي ساليان گذشته با حاشيههاي
فراواني روبرو بوده است .حواشي بسيار زيادي که به دليل نبود
نظارت و برنامهريزي مناسب فرهنگي به شکلي غيرقابلکنترلي
ادامــه دارد .همه فعاالن عرصه نمايــش ميدانند که تئاتر اين
روزها به چند دســته تبديل ميشــود.تئاترهاي فاخر و مناسب
با شــأن فرهنگي کشــور ،تئاترهاي ويژه کودک و نوجوان و
تئاترهاي آزاد.
يکي از نمونههاي موجود تئاتر همان تئاتر آزاد است که به نظر
ميرسد در ميان بيتوجهيهاي مسئوالن فرهنگي به جوالنگاه
لمپنيسم و رفتارهاي ناپسند اخالقي بدل شده است.صرفنظر از
پشتصحنههاي اين تئاترها که خود جاي بحث دارد موضوع و
محتواي نمايشهاي آزاد که اغلب در قالب کمدي ارائه ميشود
بهسوي ابتذال و بياخالقي سوق دادهشده است.
اســتفاده از شوخيهاي اغلب جنســي و ناپسند براي خنداندن
مــردم ،رواج روابط غيراخالقي در ايــن نمايشها،بيان ادبيات
سخيف و بيريشه در اجراها سبب شده حتي هنرمندان و اهالي
نمايش هم از تماشــاي اين تئاترها بهاتفاق خانواده خود سرباز
زننــد .تنها آنهايي اين نمايشها را خــوب ميدانند که براي
تفريح و ســرگرميحاضرند تن به هر نوع لذتي بدهند حتي اگر
شــأن و اخالق را زير پا بگذارند.البته تئاترهاي آزاد براي برخي
فعاالن هنرهاي نمايشــي هم بازار مکارهاي اســت .چراکه به
اذعان بســياري از آنان تئاتر آزاد اگر هيچ جذابيتي هم نداشته
باشــد براي بازيگران و کارگردان و عوامل پول دارد و اين پول
براي تئاتريهايي که گاه براي نان شــب خود ماندهاند نهتنها
بد نيســت بلکه وسوسهانگيز هم هست.هســتند اهالي تئاتري
کــه از روي ناچاري و تنها بــراي لقمهاي نان تن به حضور در
نمايشهاي آزاد ميدهند و با اســم مستعار در اين مجموعهها
حاضر ميشوند .کارشناسان فرهنگي معتقدند علت بروز چنين
پديدههايــي ورود غيرحرفهايها به عرصه هنرهاي نمايشــي
اســت.آنان ميگويند ورود تهيهکنندگان غير تئاتري به عرصه
هنرهاي نمايشــي باعث شده تا وضعيت نمايش کشور بهنوعي
از دســت اهالي تئاتر خارجشده و به دست دالالن سپرده شود.
اين حضور افراد غير تئاتري به تئاتر ،هنر نمايش را از يک منظر
واال و قابلتأمل به کااليي بفروش مبدل کرده است.
مرکز هنرهاي نمايشــي بعد از برداشــتن چتر حمايتي خود از
گروههاي تئاتري آنها را به ســمت تهيهکنندگان غير تئاتري
سوق داده است .بدون شــک نبود حمايتهاي مالي و معنوي
از گروههاي تئاتري باعث شــده تا چرخه نظارت و ارزيابي در
توليدات تئاتري نيز کمرنگ شود.
حرف رکيک براي جذب مخاطب

کريم اکبري مبارکه ،نويســنده ،بازيگر و کارگردان پيشکسوت
تئاتــر ايران درباره وضعيت فعلي هنر نمايش و برخي آثار روي
صحنه تئاتر کشــور گفت :حضور در تئاتر امروز براي من بسيار
ســخت شــده زيرا اينگونه نمايش را نميفهمم .با مشــاهده
بسياري از آثار نمايشي بهواقع آزار ميبينم و همهچيز براي من
رنگ ميبازد .بازيگر نقش ابن ملجم در سريال «امام علي (ع)

يا توســط برخي از بزرگان حوزه نمايش تسخيرشده و يا اينکه
با اســتقبال مردم مواجه نشــده و تعطيل ميشوند.بهطورکلي
نمايشها دودستهاند.برخي از آنان که تهيهکنندههاي حرفهاي
و قدرتمند دارند با اســتفاده از چهرههاي مطرح ميتوانند ماهها
روي صحنه باشند و فروش مطلوبي را تجربه کنند اما آنهايي
که تهيهکنندهاي ندارند و جوانان عالقهمند و تحصيلکرده حوزه
نمايش دورهم جمع شدهاند و کاري حتي ارزشمند را سروسامان
دادهاند به دليل نداشتن امکانات معمو ًال با فروش چنداني همراه
نميشوند و خيلي زود اجراهاي خود را به پايان ميبرند.
وي با اشــاره به اينکه تئاتــر آزاد درآمد خوبي براي برخي دارد
تصريح کرد:برخي از بچههاي نمايش با تغيير نام و اســتفاده از
نام مستعار در تئاترهاي آزاد بازي ميکنند تا بتوانند امرارمعاش
کنند.گروه زيادي از بازيگران عالقهمند به تئاتر کاري جز بازي
و حضور در کارهاي نمايشــي بلد نيســتند .هرچند بسياري از
کســاني که نميخواهند به اين عرصهها وارد شوند دل از تئاتر
ميبرند و از اين عرصه دور ميشوند.

« افزود :در بســياري از آثار نمايشي حرفهاي زشت و رکيک
ميزنند و شوخيهاي مبتذل ميکنند تا تماشاگر جذب شود .اين
توليدکنندگان نمايش وظيفه هنرمند را بهکلي فراموش کردهاند
و براي فروختن به هر کاري دســت ميزننــد .همه فراموش
کردهاند که اين هدف هنر نبوده و نيســت و من به همين دليل

فروختن و فروش اصال ً وظيفه تئاتر
نيست .قرار تئاتر اين نيست که به هر
قيمتي بفروشد .تماشاگر تئاتر حق دارد
حتي در حين اجرا به تئاتر اعتراض کند
اما اين تبليغات و هياهوها قدرت نقد و
انتقاد را از مخاطب تئاتر گرفته است
ديگر در اين فضا نميتوانم کاري انجام دهم .ازجمله مسائل و
حاشــيههايي که مورد شکايت بسياري از هنرمندان نيز هست،
مســائل اخالقي و بعض ًا مصاديق ترويــج بيبندوباري و ابتذال
روي صحنههاي تئاتر اســت ،بهطوريکه طي اين سالها تئاتر
کمدي به ســمت شوخيهاي جنسي ،الفاظ رکيک و رفتارهاي
نامناسب رفته اســت .در اين کارزار بســازوبفروشهاي تئاتر،
کارگردانان به طمع فروش بيشــتر و با تبعيت از تب گيشــه و
فشار تهيهکننده در آثارشــان براي خنداندن مخاطبان از هيچ
اقداميفروگذار نيســتند و در بسياري موارد تئاتر لحظاتي فارغ
از داســتان اصلي نمايشــنامه به شــوخي و لنتراني بيشازحد
کاراکترها ميپردازد.
تبعيت تئاتر از سينما

ميکائيل شهرســتاني ،بازيگر ســريال معماي شاه که سالها
مدرس تئاتر است در زمينه ابتذال در تئاتر گفت :تئاتر به مسير

بــدي افتاده و برخي از کارگردانان کام ً
ال به ســبک و ســياق
فيلمهاي بفروش و تبعيت از ســينما براي جلب مخاطب از هر
کاري دريغ نميکنند .کار بهجايي رســيده که استفاده از الفاظ
رکيک و هر نوع شوخي مبتذلي را عادي جلوه ميدهند.
از ســوي ديگر مســئله پوشــش و حجاب بازيگران تئاتر هم
در ســالهاي گذشته وضعيت چندان مناســبي ندارد و شکلي
ناخوشايند به خود گرفته است .پوششهاي نامتعارف نسبت به
عرف جامعه در ســالنهاي تئاتر به حدي افزايش پيداکرده که
در بسياري از مواقع تماشاگر از نگاه کردن به بازيگران زن شرم
ميکند .در اين ميان که سالنهاي خصوصي و دولتي تئاتر تنها
و تنها به پول و گيشــه فکر ميکنند نسل جوان و باانگيزه تئاتر
که بيشــتر به تأمل و تفکر ميانديشد واپس زدهشده و مجبور
به اجراي آثار خود در سالنهاي کوچک و کم کيفيت ميشود.
اتفاقــي که در هر اجــرا به ضرر گروه انجاميــده و در انتها به
نابودي گروه و تمام آينده تئاتري منجر ميشود.
قرار تئاتر اين نيست که به هر قيمتي بفروشد

اکبر زنجانپور بازيگر نقش فضل ابن سهل در سريال «واليت
عشــق» هم درباره اتفاقــات حاضر در آثار ايــن روزهاي هنر
نمايش گفت :فروختن و فروش اص ً
ال وظيفه تئاتر نيســت .قرار
تئاتر اين نيســت که به هر قيمتي بفروشد .تماشاگر تئاتر حق
دارد حتــي در حين اجرا به تئاتر اعتــراض کند اما اين تبليغات
و هياهوها قدرت نقد و انتقاد را از مخاطب تئاتر گرفته اســت.
اين مســئله بفروش بودن تئاتر را نابود کرده است .وظيفه تئاتر
روشنگري و انسانسازي اســت نه فروش آنهم به قيمت از
دست دادن همهچيز.
چارهاي نيست

باوجود همه اين ولنگاريها نبايد از اين حقيقت گذشت که برخي
از اهالي تئاتر تنها از روي ناچاري تن به حضور در نمايشهاي
آزاد ميدهند و براي تأمين هزينههاي زندگي ناچارند که به اين
بياخالقيها تن دهند.
سيد اميرحسين حاجي ،بازيگر تئاتر و فعال هنري در اين زمينه
به «عصر ايرانيان» گفـت:متأسفانه نمايشهاي فاخر و مطلوب

در بسياري از آثار نمايشي حرفهاي
زشت و رکيک ميزنند و شوخيهاي
مبتذل ميکنند تا تماشاگر جذب شود.
اين توليدکنندگان نمايش ،وظيفه
هنرمند را بهکلي فراموش کردهاند

مجلس وارد ميشود

برخي از دلسوزان کشور معتقدند نهادهاي نظارتي و مجلس بايد
به اين بخش وارد شود تا بحران بياخالقي را کنترل کند.
محمد اسماعيل ســعيدي،عضو کميســيون فرهنگي مجلس
درباره شــرايط ورود مجلس به اين موضوع به «عصر ايرانيان»
گفت:مواردي که مجلس مطلع ميشود چه در حوزه تئاتر و چه
سينما و حتي کتاب و  ...حتم ًا ورود پيداکرده و موضوع را بررسي
ميکند.هنر کشــور در بخش نمايش محاسن و معايب متعددي
دارد و نبايد همه را با يک چوب بزنيم.
وي افزود:کشــور مــا هنرمندان متعهد و دلســوزي دارد که از
ابتداي پيروزي انقالب براي اين کشــور خدمات زيادي انجام
دادهاند اما هنرمندان ديگري هم هستند که شايد در ذات خوب
باشند اما روند فعاليتشان طوري بوده که گرفتار چالههاي زيادي
شدهاند.
اين نماينده مجلس با تائيد اينکه مشــکالت زيادي در بخش
هنر کشــور وجود دارد اظهار کرد:مشکالت موجود باعث بروز
بحرانهايي شده که ضرورت دارد مسئوالن نهادهاي فرهنگي
با جديت بيشتري براي حل آنها تالش کنند.
به گــزارش «عصــر ايرانيان»،بايد ديد مســئولين فرهنگي و
بهويژه مســئولين مرکز هنرهاي نمايشي و خانه تئاتر که رابطه
صميمانهاي بــا اهالي تئاتر ندارند تا کي ميخواهند به اقدامات
ويتريني خود مثل جشــنها بپردازند و مســائل و حاشيههاي
مختلف تئاتر روز کشور را ناديده بگيرند .مسئوليني که در مواقع
عضوگيري و انتخاب هيئتمديره صنفشان خط اول ميايستند
اما در ادامه ســال کاري تنها به جلســات بيقــوت خود ادامه
ميدهند .جلساتي که نهتنها گاميبراي تئاتر روبهجلو برنميدارد
بلکه به مسير انحرافي اين هنر دامن ميزند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميخبر داد

چلچراغقرآنيهاازروزشنبهروشنميشود

گروه فرهنگي :معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمياز حضور  ۷کشور در نمايشگاه بينالمللي قرآن خبر داد
و گفت :بيست و ششمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن کريم
روز شنبه  29ارديبهشــت و در سومين روز از ماه رمضان آغاز
بــه کار ميکند .به گزارش «عصر ايرانيان» ،عبدالهادي فقهي
زاده در جمع خبرنگاران افزود :نمايشگاه قرآن تماشاخانه نيست
بلکه ما آن را جشنوارهاي بزرگ و علميبا محتواي قرآني تلقي

ميکنيم که نهادها ،موسسات و مراکز فرهنگي در آن مشارکت
ميکنند .وي نمايشــگاه قرآن را به عنوان يکي از شاخصهها و
ماموريتهاي بزرگ وزارت ارشاد برشمرد و افزود :برگزاري 26
دوره از نمايشــگاه در کنار کالن پروژههاي ديگر را ميتوان يه
رويداد ديني و مورد توجه در ماموريتهاي وزارت ارشاد دانست.
معاون قرآن و عترت وزير ارشاد به رويکردهاي اصلي نمايشگاه
بيســت و ششم اشاره کرد و گفت :همکاري نهادهاي مختلف،
حضور  32موسسه مردميو  16مرکز دانشگاهي در اين رويداد و
حضور  15حوزه علميه و مرکز حوزوي و برنامههاي محتوايي و
علميديگر از رويکردهاي اين نمايشگاه است .وي با بيان اينکه
تالش کرديم در اين رويداد از روزمرگي خارج شــويم افزود :ما
تالش کرديم تا در اين دوره ،از انفعال خارج شــويم و به سوي
فعاليت حرکت کنيم و بر همين اساس نيز بيش از  400طرح و
برنامه را از موسسات دريافت و در نهايت  120عنوان برنامه در
شوراي سياست گذاري تدوين شد .فقهي زاده نمايشگاه بيست و
ششم را متمايز از سالهاي گذشته دانست و افزود :از کشورهاي
متعددي براي حضور در اين دوره از نمايشگاه دعوت بعمل آمد

که برخي از کشورهاي اسالمياستقبال کردند و در بخش بين
الملل از  7کشــور جهان و دهها شــخصيت برجسته قرآني از
کشــورهايي نظير عراق ،مالزي ،آذربايجان و  ...دعوت بعمل
آمد و اميدواريم در ســال آينده اين بخش توســعه يايد .فقهي
زاده در ادامه سخنان خود به شاخصههاي نمايشگاه اشاره کرد
و گفت :بيست و ششمين نمايشگاه قرآن در واقع جشنواره ملي
و سراسري در کشورمان است که مختصر و محدود به چند روز
نميشود بلکه برآيند جشــنواره عمومياست که سعي شده تا
موسسات و ارگانهاي دولتي و حتي نظاميدر آن نقش آفريني
کنند .وي در اين باره تصريح کرد :لزوم مشارکتهاي گسترده
مردميو تشــکلهاي صنفي و همچنين لزوم اعاده حيثيت در
جنبه بينالمللي از اقتضايات نمايشــگاه قرآن است .فقهي زاده
اظهــار کرد :تقويت حــوزه عترت در ابعــاد گوناگون بويژه در
بخش غدير ،عاشــورا ،امام رضا (ع) و حضرت مهدي (عج) با
ايجاد پايگاههاي متعدد ميتواند نويد بخش آرمانهاي انقالب
اسالميباشد .معاون قرآن و عترت از برگزاري بيست و سومين
آئين تقدير از خادمان قرآن خبر داد و گفت :اين برنامه امســال

و در آســتانه والدت امام حسن(ع) برگزار ميشود که تالشمان
بر اين است تا رياســت جمهوري در اين مراسم حضور داشته
باشــد .فقهي زاده با بيان اينکه از مفاخر ملي و انقالبي تجليل
بعمل خواهد آمد افزود :امسال به دليل مقارنت با چهلمين دوره
پيروزي انقالب اسالميبرخي از فعاليتهاي نمايشگاه متوجه
اين رويداد تاريخي خواهد شــد .فقهي زاده در بخشــي ديگر
از ســخنان خود با تاکيد بر محتوا محور بودن نمايشگاه قرآن
گفت :در نمايشگاههاي ديگر جنبه فروش بر جنبههاي علميو
فرهنگي غلبه دارد اما در نمايشــگاه قرآن موضوع محوري و
محتوا محوري بر بخش فروش غالب اســت .وي در اين باره
گفت 50 :هزار متر مربع براي نمايشگاه قرآن در فضاي مصالي
امام خميني(ره) در نظر گرفته شده است که از مجموع آن33 ،
هزار متر مربع در فضاي اصلي شبســتان و  7هزار متر در نيم
طبقه و  10هزار متر در دو رواق مصال پيش بيني شده است که
از اين مجموع متراژ 30 ،هزار متر به جنبههاي علميو محتوايي
اختصاص دارد و  10هزار متر مربع به بخش نشــر ديجيتال و
مکتوب اختصاص يافته است.

جمال شورجه در در ششمين نشست تخصصي «چهل شاهد» :

سينما در چهل سالگي انقالب پنج فيلم خوب در حوزه انقالب اسالميندارد

گروه فرهنگي :ششمين نشست تخصصي «چهل
شاهد» با موضوع بررسي  40سال سينماي انقالب
اسالميو دفاع مقدس و با حضور جمال شورجه و
محمد تقي فهيم در موزه انقالب اســاميو دفاع
مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عموميمــوزه  ،محمدتقي فهيم
منتقد ســينما در اين نشســت که اولين نشست
تخصصي ســينماي انقالب بود با اشــاره به تاثير
ي گفت :انقالب اسالميبا
فرهنگ در انقالب اسالم 
شعار اصلي انقالب فرهنگي آغاز شد و در روزهاي
آغازين انقالب حضرت امام خميني (ره) ســينما را
تاييد کردند ولي شــروع جنگ تحميلي ســينماي
انقالب فرصت نضج پيدا نکرد.
وي افزود :دفاع مقدس نعمتهايي داشــت که از
آن جمله بروز و ظهور ســينماي بوميدر ايران به
نام سينماي دفاع مقدس بود که تماميعناصر اين
گونه سينمايي فرياد ميزند که اين سينما متعلق به
ايران است و امروز آسيبهايي اين سينماي خاص
را تهديد ميکند.
اين منتقد ســينما اظهار داشــت :در ابتداي جنگ
تحميلي فيلمســازاني در اين عرصــه ورود کردند
که بيشــتر به جنبه تبليغاتي جنگ ميپرداختند و
نتوانستند تاريخ ساز شــود اما در همان دوران نيز
فيلمهاي پر مخاطبي بودند.

فهيم بيان داشــت :در تمام دنيا يکي از اصليترين زيادي را متحمل ميشود.
عوامل سينما ،مخاطب است و وقتي به دوران دفاع
مقدس مينگريم با فيلم عقابهاي مرحوم ساموئل *حقيقت انقالب در سينما تصوير نشده است
خاچيکيان روبرو ميشويم که ۱۸ميليون مخاطب در ادامه اين نشست جمال شورجه کارگردان سينما
داشت و هنوز از نظر تعداد مخاطبان پرفروشترين گفت :سينماي ما در صورتي ماندگار است که سراغ
فيلم سينماي ايران است.
سينماي انقالب اســاميو دفاع مقدس برويم تا
او خاطر نشــان کــرد :در دوران دفــاع مقدس ،با بتوانيم مفاهيم ارزشــمند انقالب اســاميو دفاع
ســينمايي پر مخاطب روبهرو بوديــم که از منظر مقدس را به دنيا معرفي کنيم.
محتوا برگرفته از مفاهيم ايراني اســاميبود و از اين فيلمساز اظهار داشت :متاسفانه سينما ،در چهل
نظر ساختار استانداردهاي سينما را نيز در برداشت ســالگي انقالب پنج فيلم خــوب در حوزه انقالب
و متاســفانه امروز ســينماي دفاع مقدس از نظر اسالميندارد.
کميبسيار کم تعداد است و در برخي سالها فيلم او افزود :درباره بحث چهلمين سالگرد انقالب ابعاد
دفاع مقدس که يک سينماي بومياست توليد نشده گستردهاي قابل بحث است .براي همين ضروري
است و در حالي که با يک سينماي بوميروبرو بوديم ميدانم که افرادي مختلف در اين حوزه حرف بزنند
در حفظ و ادامه آن نتوانستيم به خوبي عمل کنيم .تا ابعاد مختلف موضوع مــد نظر قرار گيرد .به هر
فهيم تصريح کــرد :با ســينما ميتوانيم مفاهيم حال ما قبل از انقالب هم ســينما داشتيم ،اما آن
ارزشمند انقالب اســاميو دفاع مقدس را به دنيا ســينما اهداف طاغوت را دنبال ميکرد؛ اتفاقي که
معرفي کنيم و اين نيازمنــد يک برنامهريزي بلند در سينماي کشورهاي سرمايهداري هم اکنون رخ
مدت و پشتيباني همه نهادها و سازمانها است.
ميدهد.
اين منتقد ســينما افزود :با سه گرايش در سينماي وي افزود :براي بررسي سينماي انقالب بايد در آغاز
ايران روبرو هســتيم؛ اول ســينماي سطحي ،دوم به روي اين نکته بحث کرد که ســينما تا چه حد
سينماي روشنفکري و جشنوارهاي و سوم سينماي در خدمت انقالب اســاميبوده است؟ براي درک
انقالبي و دفاع مقدسي که سينماي انقالب و دفاع بهتر مثالي ميزنم .انقالب اسالمياز همان روزهاي
مقدس بين دو گرايش ديگر گير افتاده است و فشار ابتدايي با فتنه افراد و کشورهاي مختلف مواجه شد،

اما متاسفانه آنگونه که بايد اين فتنهها در سينما مد
نظر قرار نگرفت!
شورجه گفت :آدمهايي که بر مسند سينما نشستند،
نتوانســتند سينما را به ســوي ارزشهاي انقالب
هدايت کنند .در دهه شــصت سينما تحت حمايت
فارابي و زير نظر بهشتي و انوار هدايت ميشد .که
به اندازه کافي مروج سينماي انقالب اسالمينبود.
گرايش آن مديران تا به امروز ادامه پيدا کرد ،البته
عدهاي نيز بودند که به صورت خودجوش کار توليد
کردند که همه آنها در سايه جريان حاکم گم شد.
اين فيلمســاز ادامه داد :با مرور زمــان عدهاي از
ســينماگران انقالبي کار خــود را از جبههها آغاز
کردند که در ادامه به ســينما راه يافتند و بخشي از
مفاهيم انقالب در کارهايشان مد نظر قرار گرفت.
جدا از اين رويش ،اتفاق ديگري نيز در ســينما رخ
داد ،آنهم توجه به ســينماي جشنواره بود .در اين
شکل تنها چيزي که اهميت داشت ،رضايت داوران
خارجي بود! تربيت درســت و منســجميدر حوزه
ســينماي انقالب صورت نگرفــت .براي همين از
چنين وضعيتي نبايد توقع چنداني داشت.
شــورجه با بيان اينکه حقيقت انقالب در ســينما
تصوير نشــده ،تصريح کرد :تاسف ميخورم وقتي
ميبينم ما در حوزه انقالب تا به اين اندازه ضعيف
عمــل کردهايم ،درصورتيکه بايد به گونهاي عمل

ميکرديم که در ايام پيروزي انقالب ميتوانستيم
هفتههاي فيلم در سراســر دنيا بــا مضمونهاي
انقالبي برگــزار کنيم .بدتر از کــمکاري مدنظر،
سياهنمايي اســت که در ســينماي ايران صورت
ميگيرد .يعني عالوه بر اينکه ما نتوانســتيم مبلغ
انقالب باشيم به واســطه برخي فيلمها در جهت
تخريب چهره انقالب حرکت نيز کردهايم!
وي در پايان تاکيد کرد :امســال ســال حمايت از
کاالي ايراني اســت .براي همين نهادهاي دولتي،
مجلس و ارگانها تاکيد ويژهاي روي آثار انقالبي
داشته باشند .رسيدن به اين خواسته نيز دور از ذهن
نيست چون با بيانات رهبر معظم انقالب رسيدن به
اين خواسته نيز دور از ذهن نيست .اين مسئله را به
خوبي ميتوان در ديدارهاي رهبري با سينماگران
به خوبي مشاهده کرد.

