
گزارش

جشنواره فیلم کن به یک افتضاح 
تبدیل شده است

بهروز افخمی گفت: به نظــر می آید که »عنکبوت 
مقدس« یک فیلم ترسناک معمولی است و جدی 
گرفتنش از ســمت ما درست نیســت، می توانیم 
بگوییــم مجموعه فیلم هــای ایرانی امســال کن 

فیلم های مهمی نیستند.
میزگرد بررســی سیاست های جشنواره فیلم کن با 
حضور بهروز افخمی فیلمساز و امیر قادری و سعید 
مســتغاثی منتقدان ســینما در برنامه تلویزیونی 

سینمادو برگزار شد. 
افخمی در این میزگــرد درباره نقش دولت در برابر 
این تهدیدها بیــان کرد: دولت باید فیلم های بزرگ 
و آبرومند بسازد و فیلم هایی که تماشاچی به سینما 
برمی گرداند. به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
معاون ســینمایی هشدار می دهم که این سال سال 
ســختی برای جشنواره فیلم فجر اســت. اینکه در 
فیلم ها را سانســور کنیم و جلوی پروانه ســاخت و 
نمایش را بگیرید راه حل نیســت. سینمای ایران در 
وضعیتی اســت که می تواند با تقلید از فرمول های 
ثابت تبدیل به افتضاح شود. همان طور که جشنواره 
فیلم کــن به یک افتضاح تبدیل شــده و دارد ادای 
دوره های قبلی را درمی آورد. بعید نیســت که برای 
ما هم همین اتفاق بیفتد.  وی افزود: فرصت زیادی 
نداریم باید فیلم هایی بســازیم که آبرومند باشــد و 
مردم را به سینما برگرداند. ما فیلمسازش را داریم. 
درباره  فیلم علفزار تا آخرین دقایق دغدغه داشــتند 
که به این فیلم اجازه بدهیم که به جشــنواره بیاید 
یا خیر و این مســئله باعث تاســف است. اینکه در 
برابر فیلمــی مثل عنکبوت مقــدس بیانیه بدهیم 
راهکار نیست. افخمی در ادامه نشست گفت: اتفاقی 
که درباره سعید روستایی افتاد، ممکن است درباره 
امید شمس و کاظم دانشی هم بیفتد. اگر مسئوالن 
سازمان ســینمایی فقط در حال بیانیه دادن باشند 
اینها هم راه سعید روســتایی را خواهند رفت. این 
کارگــردان تاکید کرد: ما فیلم های امســال کن را 
ندیده ایم اما می توانیــم بگوییم مجموعه فیلم های 
ایرانی امســال کن فیلم های مهمی نیستند. وزارت 
ارشــاد باید وظیفه اصلی خودش را انجام دهد و آن 
وظیفه ســاختن فیلم های ماندگار برای تماشاگران 
اصلی سینماست. ساختن فیلم خوب در ایران ممکن 
است به شرطی که کار را به کارشناس واگذار کنند. 
امیر قادری منتقد فیلم و کارشناس سینما در  این 
نشســت با بیان اینکه جشنواره ها به  عنوان محلی 
برای انتخاب بهترین اســتعدادها و بهترین فیلم ها 
دیگر مشروعیت شان را از دست دادند اظهارداشت: 
جشنواره ها به بازار مکاره ای برای گروه های مختلف 
تبدیل شــده اند و نقش گروه های صاحب سرمایه و 
صاحب قدرت دارد در جشنواره ها بیشتر می شود. 

وی افزود: فیلم برخی کارگردان ها در جشنواره های 
جهانــی به خاطر آنکه فان پیــام را ارائه می کنند 
جایزه می گیرد. این جشنواره های جهانی یا مراسم 
اســکاردارند مدل سینمای دهه شصت خودمان را 
تکرار می کنند. در دهه شصت می گفتند این فیلم 
به خاطر توجه به ارزش ها جایزه می گیرد. االن کن 

و اسکار باید چنین چیزی را اضافه کنند. 
قــادری خطاب بــه دیگــر منتقد میزگــرد بیان 
کرد:آقای مســتغاثی شما که سینما را ایدئولوژیک 
نقد می کنید نمی توانید به جشــنواره کن بگویید 
ایدئولوژیــک اما من می توانم. مــا باید نگاهمان را 
اصاح کنیم و در جشــنواره فجر هم به فیلمی که 

ساختار ضعیف دارد جایزه نگاه ملی ندهیم. 
این منتقد فیلم و کارشــناس سینما گفت: ما فیلم 
عنکبــوت مقدس را ندیده ایم امــا خود کارگردان 
هــم در مصاحبه هایش می خواهد بگوید مســئله 
اصلی من مذهب نیســت. مردم هم از ســنت ها و 
کشورشان دفاع می کنند در شرایطی که ایدئولوژی 

مخل کارشان نشود. 
مســتغاثی در این میزگرد با انتقاد از سیاست های 
کن تاکیــد کرد: وقتی طرف مقابل دارد موشــک 
می سازد ما نمی توانیم بگوییم که ما مخالف جنگ 
هستیم و موشک نمی ســازیم. امسال به تام کروز 
نخل طایی داده شــد که به برگمان داده نشــد. 

جشنواره کن شبیه کنفرانس سران شده  است.
وی گفت: فیلم تام کروز درباره ماجرای تروریستی 
علیه کشوری است که خودشــان می گویند ایران 
اســت. در فیلــم در خاورمیانه به کشــوری حمله 
می کنند که منافع آمریکا را به خطر انداخته  است.

این جایزه نخل طا نشان می دهد که آنها شمشیر 
را از رو بســته اند. ما باید جشــنواره فیلم فجر را با 
همین نگاه ادامه دهیم چون دنیا دنیای ســینمای 
ایدئولوژیک است. من از اسکار ایراد نمی گیرم چون 
آنها کار خودشان را می کنند. سینما از همان ابتدا 
ایدئولوژیک بوده اســت. این منتقد بــا بیان اینکه 
ســینمای دنیا از ســرمایه یهودیان به وجود آمد 
اظهارداشت: ســینمای ایران  برخاف کشورهای 
دیگــر از درون دربــار بیرون آمد. ســرمایه ای که 
قوی تر است تعیین کننده است و سرمایه هم دست 

افراد ایدئولوژیک است. 
مســتغاثی عنکبوت مقدس را یــک فیلم ضعیف 
دانست و افزود: گرایش های ضدایرانی و ضداسامی 
این فیلم چیز جدیدی نیســت. خط ضداســامی 
همیشــه در فیلم های هالیوود بوده  است حتی در 
فیلم کازابانکا مســلمان فیلم یک شارالتان است. 
در جشنواره کن یکسری عملیات ایذایی انجام شد 
که همه را مشــغول کند و فیلم تام کروز فراموش 
شــود. این منتقد ســینما ادامه داد: ما نشستیم تا 
آرگو را بســازند و بعد بگوییم باید پاسخ بدهیم. ما 
باید جریان خودمان را داشته باشیم یعنی فیلم های 
خودمان را بسازیم تا آن ها دنبال پاسخ گویی بروند 
فیلم هایی که ما بســازیم دقیقــاً در جریان مقابل 

آن ها مثل عنکبوت مقدس قرار می گیرد.

دریچــــه

این بازی تحقیر مخاطب هنری و غالب کردن پکیج هنری 
تقلبی، تا کی قرار اســت ادامه پیدا کند؟ چگونه می توان 
بــاور کرد ظرفیت بیش از ۴ هزار نفری در کاخ ســعد آباد 
بــا این ترکیب نازل، فقط برای رســیدن به پولی هنگفت 
در یک آخــر هفته نیســت؟ بی شک»ســی صد« نه یک 

بلندپروزای هنری بل یک بلند پروازی اقتصادی است.
وقتی می گویند دولت روحانی کشــور را مین گذاری شده 
تحویل دولت جدید داده اســت، کمتر کسی شاید متوجه 
عمق ماجرا شود. اما هر بار یکی از این مین ها عمل کرده، 
نکرده برما می شود و انفجاری در فضای کشور رخ می دهد. 
آخرین انفجار یکی از مین ها در میدان فرهنگ و هنر است.

گزارشی که هیچکس به آن توجه ای نکرد
دو ماه پیش در گزارشــی با عنوان »موســیقی کشــور به 
کدام ســو می رود؟/ قحط الرجال مدیریت دفتر موســیقی 
وزارت ارشــاد!« به این موضوع پرداخته شــد که »بخش 
زیادی از بحران امروز موسیقی کشور به واسطه ناکارآمدی 
و مدیریــت غیرتخصصی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی است«.
در آن گزارش به شــکل مفصلی به این نکته اشاره شد که 
چــرا باید مدیر مرکز موســیقی، مدیری متخصص در این 
حوزه باشــد نه اینکه یک نفر بدون کوچکترین پیشینه و 
رزومه ای در این حوزه بر آن ســیطره انداخته و هیچ کس 

نتواند کوچکترین تغییری در جایگاهش ایجاد کند.
در ادامه گزارش فارس می خوانید،آن روزها کســی از خود 
نپرســید چرا یک نفر باید اینچنین برای پشــت میز مرکز 
موســیقی ماندن تاش کند؟ این میــز چه امکاناتی ایجاد 
می کند و چه دارد که یک لشکر برای ماندن یک نفر دست 
به کار می شــوند؟ کافی اســت کمی بر ابعــاد مالی و رقم 
هزینه هــای رویدادهای این حوزه نور روز تابانده و افشــا 
شود، تا نیت ها آشکار و پرده از خیلی چیزها برداشته شود.
حاال که چند وقتی از آن گزارش گذشــته و هیچکسی هم 
توجه ای نکرد و بدون سر و صدا حکم مدیر مرکز موسیقی 
هم زده شــد، کم کم همه چیز آشکار می شود. کافی است 
اخبار حوزه موسیقی را رصد کرده باشید، خبرها یکی یکی 
از راه می رسد و ما بیشتر از قبل به آن گزارش برمی گردیم 

و به اهمیت و دقیق بودن آن پی خواهیم برد.

کنسرت سی صد و جابه جا کردن مرزهای قیمت 
بلیط موسیقی در کشور

نمایش سی صد کاری از ســهراب پورناظری به کارگردانی 
امیر جدیدی و آهنگســازی تهمورس پورناظری با حضور 
رضا بهرام به عنوان خواننده قرار اســت خــرداد و تیرماه 
امســال در مجموعه تاریخی کاخ ســعدآباد تهران به روی 

صحنه برود. 
با مراجعه به ســایت خرید بلیط، بلیط های موسیقی پاپ 
تهران عمدتا از ۱۰۰ هزار تومان شروع می شود و سقف آنها 
حدود ۴۳۰ هزار تومان است. اما سی صد به یکباره سقف را 
در نوردید و به تنهایی مرزها را جابه جا کرده است. قیمت 

بلیط این کنسرت نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان است.
 محمدحســین توتونچیان، تهیه کننده کنســرت-نمایش 
»ســی صد« در نشســت خبری ایــن پروژه گفته اســت: 
»هم اکنون ارزان ترین بلیت کنسرت ها از ۲۰۰ هزار تومان 
شروع می شــود و به باالتر می رود. اما ما به تصمیم جمع، 
بنا را بر این گذاشتیم که قیمت بلیت ها از ۷۰ هزار تومان 
آغاز شود تا اقشار مختلف مردم بتوانند از برنامه ما استفاده 

کنند.« 
اینکه در این نشســت رســانه ای اعام شد که »برای رفاه 
حال آن دسته از تماشاگرانی که به دلیل شرایط اقتصادی 
قادر به خرید بلیط با قیمت باال نیســتند، کف قیمت بلیط 
۷۰ هزار تومان اعام شده است«، قلب آدم را درد می آورد. 
جمله ای که بسیار زیبا، امیدبخش و همراه با مردم به نظر 
می رسد اما وقتی وارد سایت بلیط فروشی می شویم متوجه 

نکات دیگری خواهیم شد.

فارغ از این که چند درصد مردم )نه اطرافیان و آشــنایان 
برگزارکنندگان( توانستند و می توانند بلیط ۷۰ و ۱۰۰ هزار 
تومانی را خریداری کنند، سهم بلیط ۷۰ تومانی از مجموع 
تعداد بلیط های یک شــب اجرای این نمایش بسیار اندک 
اســت. یک بررسی ساده نشان می دهد که سهم بلیط های 
۷۰ و ۱۰۰ هــزار تومانی بین ۵ تا ۱۰ درصد از مجموع ۴ 
هزار بلیط برای فروش در نظر گرفته شده است. باتوجه به 
این که عدد دقیقی در اختیار رسانه ها قرار داده نشده حتی 
ممکن اســت از این رقم هم کمتر باشــد. نکته مهم تر این 
اســت که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بلیط ها به میانگین باالتر از 

۳۰۰ هزار تومان اختصاص دارد.
با این نکاتی که گفته شد معلوم می شود این ژست »استفاده 
اقشــار مختلف مردم« صرفا کاربرد رسانه ای داشته است. 
ای کاش کــف بلیط ها همان ۲۰۰ هزار تومان بود اما رفتار 
صادقانه و محترمانه ای با افکار عمومی و مردم انجام می شد. 
مساله دیگر جایگاهی است که برای این بلیط های ۷۰ هزار 
تومانی درنظر گرفته اند. باالخره این »اقشار مختلف مردم« 
می خواهند این کنســرت- نمایش را در یک شرایط نرمال 
و مطلوب تماشا کنند و قرار نیست کسی که مبلغ کمتری 
پرداخت می کند زجر بیشتری را برای دیدن این اثر هنری 
متحمل شــود. کف بلیط های ۷۰ هــزار تومانی صرفا یک 
شــوخی  است. به نظر می رسد برای اینکه قیمت ۷۰۰هزار 
تومانی را کمی بپوشانند و تیزی تکان دهنده اش را بگیرند، 

این رقم را برای کف قیمت اعام کرده اند.
جالب اینجاســت بــا همه این  توصیف ها، آقای  ســهراب 
پورناظری اعام کرده اســت حاضر اســت در اســتادیوم 
آزادی برای عموم به شــکل مجانی این کنســرت را اجرا 
کند. با این حال اگر کل بلیط های این کنســرت به فروش 
برود حدود ۱۲هزار نفر تماشــاگر آن خواهند بود و قشــر 
وسیعی از طبقات متوسط و پایین جامعه به واسطه قیمت 
نجومی بلیط از دیدن آن بهره ای نخواهند برد. فاصله  ۱۰ 
برابــری بین کف  هفتاد هزار تومانی)که حدود بین ۵تا ده 
درصد مخاطبان آن خواهند بود(و ســقف قیمت بلیط های 
این کنســرت)حدود۷۰۰هزار تومان( آنقدر زننده است که 
بــا هیچ متر و معیاری قابل پذیرش نیســت. چرا که برای 
اولین بار یک اثر بــه اصطاح هنری پای اختاف طبقاتی 
را به میدان هنر هم کشانده است. روزنامه فرهیختگان در 
گزارشــی با عنوان »سدی برای تماشــای همه« به شکل 
مفصلی، هزینه حضور در این کنسرت را با درآمد خانوارها 
بررسی کرده اســت  و پرده از گرانی عجییب و غریب آن 

برداشته است)مخاطب را به مطالعه آن راجاع می دهم(.
در همان گزارش آمده اســت: شــوخی بلیت های ۷۰هزار 
تومانی بــرای اقناع افکار عمومی کفــاف نمی دهد. فاصله 
ندیدن و تماشــا نکردن خانواده ها بیشتر شده و اینجاست 
که باید دولت و هنرمندان حســاس شوند و ورود کنند و 
نسبت به فضای ایجادشده احساس خطر کنند. این فاصله 
حتما دوسال دیگر بیشــتر می شود و کم کم سهم فرهنگ 
و ســرگرمی از ســبد هزینه ای خانواده ها حذف می شود؛ 
ســهمی که همین االن هم کم و گاهی خنده آور اســت. 
به عبارت دیگر، هزینه های دیگر اجازه نمی دهند سهمی به 
تفریح و ســرگرمی اختصاص یابد و این اتفاق چرخه بین 
تولیدکننده فرهنگی و مصرف کننده را دچار آســیب های 

جدی کرده و خواهد کرد. 

غولی در عرصه واردات موبایل
این کنســرت حامی مالی دارد، »داریا همــراه پایتخت« 
اسپانسر این کنسرت-نمایش اســت. نام این شرکت وارد 
کننده گوشــی که در دوره دوم دولت پیشین شکل گرفت 
و  به ســرعت تبدیل به غول عرصه واردات گوشی موبایل 
شد با فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی سر زبان ها افتاد و در 
ادامه با تبلیغات محمدرضا گلزار به اوج رسید. در هرکجای 
شــهر از بیلبوردها گرفته تا تلویزیون، تبلیغات این شرکت 

همه جا هست.
و حاال هم اسپانسر کنســرت-نمایش سی صد شده است. 
کنســرتی پر از سلبریتی های گران قیمت، از امیر جدیدی 
گرفتــه تا جواد عزتی و مهران غفوریــان و ماهور الوند و...
ده ها نام شــناخته شــده دیگر. دنبال کــردن رد پای این 
اســم مخاطب را به حوزه فناوری و تکنولوژی می رســاند 
و بی شک سواالت فراوانی را پیش می کشد که کسی برای 
آن ها پاسخی ندارد. »داریا همراه پایتخت« سال گذشته به 
عنوان اسپانســر فیلم سینمای قهرمان اصغر فرهادی وارد 
میدان هنر شــد و در زمان کوتاهــی کل عرصه هنر را در 
نوردیده است.این شرکت در بازار پر از تحریم و محدودیت 
گوشــی های موبایل ایران، وارد کننده رسمی گوشی های 
موبایل و تبلت سامســونگ شد. با جست و  جوی نام داریا 
متوجه می شوید که این شرکت در سال۹۷ شکل می گیرد 
و کمتر از چند ســال به غول عرصه واردات موبایل کشور 
تبدیل می شــود. اینکه نسبت این شــرکت با دولت قبل 
مبتنی بر چه بده بســتانی بوده است خود نیاز به مقاله ای 
مفصل دارد، به نظر می رســد رقم دریافتی ارز و رانت هایی 
که از دولت قبل دریافت کرده است به روشنی نشان دهد 

که چطور می شود در یک شب راه صد ساله را رفت. 
فعالیت های حمایتی این شرکت تنها به حوزه هنر محدود 
نمی شــود، بلکه نام آن در حوزه ورزش، به خصوص عرصه 
بســکتبال، هم به چشــم می خــورد. از حمایــت از لیگ 

بستکبال مردان گرفته تا حمایت از تیم بانوان و...

آش شله قلم کار سلبریتی
کافی اســت قیمت این کنسرت را با قیمت بلیط کنسرت 
گروه مشــهور»جترو تال« که تقریبا همزمان قرار است در 
ترکیه روی صحنه برود مقایســه کنیــد، اجرای این گروه 
شناخته شــده و پیشرو موســیقی راک در سالن زولو در 
اســتانبول۶۶۰ هزار تومان اســت)با احتســاب لیر ۲هزار 
تومانی(. نمایشی که نه تیم نویســنده دارد نه بازیگرانش 
چنان نســبت دقیقــی با تئاتــر. امیر جدیــدی در مقام 
کارگردان اســت بدون تجربه کارگردانــی در تئاتر. مهران 
غفوریان که تجربه ای در بازیگری تئاتر ندارد)چه برسد به 
بازی در تئاتر موزیک محور(. حتی اگر بشود با این ها کنار 
آمد وصله ناجور رضا بهرام در این نمایش چه می کند؟ در 
این میان عنوان شده که این اجرا، »کاری« است از سهراب 
پور ناظری. این دقیقا به چه معنا اســت؟ اگر موسیقی آن 
را تهمورس پورناظری ســاخته و جدیدی آن را کارگردانی 
کرده، پس کار ســهراب چه بــود؟ کارگردانی؟ یا مدیریت 

پروژه؟ هماهنگی؟ این آش شله قلم کار چیست؟ 

از باستان گرایی سی صد  تا کنسرت-نمایش الکچری
حاال با این پشــتوانه مالی عجیب و غریب کنسرت-نمایش 

سی صد که آشکارا رویکردی ایران باستان گرایانه را پیش 
می کشــد، آنچنان مرزهای قیمت فروش بلیط را جا به جا 
کرده اســت که همه مخاطبان انگشــت به دهان مانده اند. 
کنسرت-نمایش سی صد پرژه ای که به اسم دفاع از»ایران« 
در مقابــل اثر ســینمایی هالیوودی ســیصد مجوز گرفته 
اســت، اما در الیه های پنهان خود قرار اســت به گونه ای 
اســتعاری ستایشی از ایرانشهر و باستان باشد و با اشاراتی 
به وضع موجود کتابســوزی و نگاه ضد فرهنگ حاکمان را 
نقد کند. احتماال مبتنی بر همان رویکرد فریبکارانه غالب 

سلبریتی ها در سال های اخیر.
از ایــن رو می توان گفت ســی صد پروژه ای اســت به کام 
سلبریتی ها و متصدیان پشــت صحنه، پروژ ه ای که همان 
ابتدای راه، مخاطب قشــر متوســط و ضعیــف جامعه را 
کنار گذاشــته و سرراســت بــا اسپانســری »داریا همراه 
پایتخت«برای قشــر ســرمایه دار و بــه اصطاح الکچری 
جامعه ساخته شــده اســت. در تحلیل آخر سرمایه داری 
همواره وفادار به ســرمایه داری است و نمی توان میلیاردها 
تومان صرف کرد و بعد از قشر کمتر برخودار جامعه حرف 
به میان آورد. همیشــه در قضایایی از این دست به شکل 

بی رحمانه ای دم خروس بیرون می زند.  
»داریا همــراه پایتخت« از یک طرف طی این ســال ها با 
ارز دولتی موبایل وراد کرده اســت و در کمتر از ۴ســال به 
بزرگترین وراد کننده موبایل کشــور تبدیل شــده اند و از 
سوی دیگر با ورود به میدان هنر هم همان روحیه سرمایه 
داری را با خود به ارمغان آورده و  قیمت کنسرتی معمولی 
را نجومی کرده اســت. اینکه سلبریتی ها چه درآمد کانی 
از این برنامه به جیب زده اند هنوز روشــن نیست اما با یک 
بررسی ســاده می توان پی برد که وقتی جواد عزتی و امیر 
جدیدی که از گران ترین بازیگران سینمای کشور هستند 
پای کار چنین پــروژه ای می آیند، در پس قضیه چه خبر 

است و چه پول کانی رد و بدل شده است.
اینکــه آیا این اسپانســری راهی بــرای فــرار مالیاتی و 
...اســت موضوع بحث این گزارش نیســت، در اینجا فقط 
روی این قضیه تمرکز شــده است که چطور سرمایه داری 
با ژســت مردم داری مرزهــای قیمت بلیــط را جابه جا 
می کند. عنــوان کردن قیمت بلیط ۷۰۰هــزار تومانی در 
این شــرایط اقتصادی ســخت حتی اگر با اقبال از سوی 
قشــر پردرآمــد جامعه همراه شــود، اما به لحــاظ روانی 
 تأثیــرات منفــی خود را در حوزه های رســانه ای کشــور 

برجای می گذارد. 
ازاینرو به نظر می رســد فضای حاکم بــر میدان مدیریت 
موسیقی کشــور گرفتار آنچنان آشــفته بازاری است که 
هرکســی هر رقمــی بخواهد بــرای اجراهایــش در نظر 
می گیرد، تازه با بازی رســانه ای تاش می کند همه چیز را 

جور دیگری جلوه داده و مردم را فریب دهد. 
 در تحلیــل نهایی این بازی تحقیر مخاطب هنری و غالب 
کردن پکیج هنری تقلبی، تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟ 
چگونه می توان باور کرد ظرفیت بیش از ۴ هزار نفری در 
کاخ ســعد آباد با این ترکیب نازل، فقط برای رســیدن به 
پولی هنگفت در یک آخر هفته نیست؟ بی شک»سی صد« 
نــه یک بلندپروزای هنری بل یــک بلند پروازی اقتصادی 

است.
به راستی در مرکز موسیقی وزارت ارشاد اسامی چه خبر 
است؟  مگر قیمت گذاری کنسرت ها یک سقف ثابت ندارد؟ 
و اگر دارد، دلیل این اختاف چیســت؟ آیا  نباید نهادی بر 
قیمت گذاری های خودسرانه نظارت داشته باشد؟ آیا دفتر 
موســیقی نمی تواند به جز وظیفه نظارتی، به وظایف دیگر 
خودش نسبت به هنر ورود کند و حساس شود؟ القای این 
حس که هنر نمایش و موسیقی برای یک قشر مرفه است 
و یک تفریح الکچری محســوب می شود چه سودی برای 

جامعه هنری و مردم دارد؟
و آیا اتفاقاتی از این دست، رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر 
را به جای مردمی کردن به امری الکچری بدل نکرده است 

تا فاصله عموم مردم از هنر روز به روز بیشتر شود؟
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 یک کنسرت-نمایش الکچری 
چگونه مرزهای قیمت بلیط موسیقی را جابه جا کرد؟

کارگـردان فیلـم »دینامیـت« گفـت، مسـئوالن سـتاد 
امـر بـه معروف و نهـی از منکـر پس از تماشـای بعضی 
سـکانس های حـذف شـده ی ایـن فیلـم معتقـد بودنـد 
سانسـور بـه محتـوای فیلـم »دینامیـت« آسـیب زده 

ست. ا
بـه گـزارش ایسـنا، در هفته هـای گذشـته نامـه ای از 
سـوی دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر به 
معـاون دادسـتان کشـور خبرسـاز شـده بود کـه در آن 
دربـاره دو فیلـم سـینمایی »دینامیـت« و »گشـت ۳« 
گفتـه شـده بـود، ایـن دو فیلـم بـه شـکل سـخیفی به 
تخفیـف، تحقیر و تمسـخر فریضه امر بـه معروف و نهی 
پرداخته انـد. دبیـر این سـتاد ضمـن اعام جـرم در این 
مورد، خواسـتار این شـده بـود که »وزارت ارشـاد الاقل 
بـه میـزان فـروش دو فیلـم مذکـور منابـع مالـی جهت 
تولیـد فیلـم فاخـر و رسـانه ای بـا هـدف جبـران مافات 
و تعظیـم فریضتیـن الهـی در اختیار سـتاد قـرار دهد.«
ایـن نامـه و درخواسـت مطـرح شـده بـا واکنش هـای 
مختلفـی روبرو شـد ولی گویـا حاال که دسـت اندرکاران 
سـتاد امـر به معـروف و نهی از منکر نسـخه ی سانسـور 
نشـده ی فیلـم »دینامیت« را دیده اند نظرشـان نسـبت 
بـه ایـن فیلـم تغییـر کـرده و حتـی خواسـتار سـاخت 

سـری دوم آن شـده اند.
کارگـردان   - اطیابـی  مسـعود  سـید  بـاره  ایـن  در 
»دینامیـت« - در گفت وگـو با ایسـنا توضیـح داد: اخیرا 

جلسـه ای بـا مسـئوالن سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر داشـتیم و بـا هـم بخش هایـی از قسـمت های 
سانسـور شـده ی فیلـم را- بـرای اکـران عمومـی ۲۷ 
دقیقـه سانسـور شـده بـود - تماشـا کردیـم. ایـن ۲۷ 
دقیقـه باعـث شـده بـود محتـوای اصلـی فیلـم گرفتـه 
شـود و مـن بارهـا این را گفتـه بودم و دوسـتان هم که 
فیلـم را دیدنـد بـا مـن هم نظـر بودنـد و گفتند نسـخه 

کامل تـر فیلـم محتـوای درسـتی داشـته اسـت.
او بـا اشـاره بـه اینکـه بحثی دربـاره درخواسـت مالی و 
شـکایت سـتاد در این جلسـه عنوان نشـد، گفت: جلسه 
خیلـی محترمانـه ای داشـتیم. مـن نقطه نظـرات خودم 
را در مـورد شـیوه های امـر بـه معروف داشـتم و در این 
گفت وگـو بـه نتیجه و تعامل خوبی رسـیدیم. مـا با این 
جلسـه نشـان دادیـم کـه می تـوان گفت وگـو و تفاهـم 
کـرد، می توانیـم همدیگـر را درک کنیـم و وضعیـت را 
بـا نقد و بررسـی دوسـتانه پیـش ببریم. کسـانی که من 
بـا آن هـا برخـورد داشـتم آزاداندیش و منطقـی بودند و 

توانسـتیم همدیگـر را قانـع کنیم.
اطیابـی در پاسـخ بـه اینکـه آیا بـا توجه به درخواسـت 
این سـتاد برای سـاخت »دینامیت ۲«، قصد داردْ آن را 

بسـازد؟ گفت: بایـد ببینیم قسـمت چه می شـود.
ایـن کارگـردان که سـال قبـل فیلـم »دینامیـت« را به 
عنـوان فیلـم پرفـروش سـال روی پـرده داشـت، ایـن 

روزهـا »انفـرادی« را در حـال اکـران دارد.

 نسخه سانسور نشده »دینامیت«
 مورد پسند ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سـهیل اسـعد فعال فرهنگـی آمریکای التیـن در برنامه 
جهـان آرا گفـت: ویژگـی بـارز امـام خمینـی ایـن بـود 
کـه ارتبـاط جدیدی بیـن ملت ایـران و مردم مسـلمان 

منطقـه رقم زد.
فرهنگـی  فعـال  و  آرژانتینـی  مبلـغ  اسـعد،  سـهیل 
آمریـکای التین مهمـان برنامـه "جهان آرا" شـبکه افق 
سـیما بـود. او در ایـن برنامـه بـا موضوع "امـام خمینی 

چگونـه مـرا مسـلمان کـرد؟" صحبـت کـرد.
او گفـت: آثـار عملی ای کـه از امام خمینـی)ره( در لبنان 
دیـدم، ایـن بـود کـه تـا قبـل از ایشـان، امـت اسـامی 
یـک امـت در خـواب و ُمـرده بـود و حرکتی نداشـت، در 
واقـع بـدون حیـات بود؛ ولـی هنر امـام این بود کـه روح 
جدیـدی بـه امـت اسـامی و جوانـان لبنانـی دمیـد. وی 
افزود: سیاسـت ضداسـتکباری سیاسـت عمـده و ویژگی 
بـارز حرکـت امـام خمینـی )ره( بـود و بعـد از پیـروزی 
انقـاب، جمهـوری اسـامی نیز ارتبـاط جدیـدی را بین 
ملـت ایـران و مـردم مسـلمان منطقـه زیر سـایه وحدت 
رقـم زد و مسـئله قدس دوباره مطرح شـد. امـام راحل در 
مسـئله فلسـطین، به عنوان رهبری علیه ظلم و پشـتوانه 
مظلومیـن، نظریـه ای الهام بخـش را مطـرح کردنـد. ایـن 
فعـال فرهنگـی خارجـی تأکیـد کـرد: آنهایـی کـه در 
غـرب از دیـن متنفر شـده اند بـه خاطر تصویـری بود که 
کلیسـای کاتولیک از دین ترسـیم کرده اسـت، کلیسایی 
کـه بـه دغدغه های جـدی اجتماعـی وارد نمی شـود و به 

مبـارزه بـا ظلـم بـر نمی خیـزد، مگر بـه عنـوان نصیحت. 
آنهـا نمی دانند اسـام چه دغدغه ای در مسـائل اجتماعی 
دارد. وی خاطرنشـان کـرد: اسـام آوردن مـن یـک دفعه 
نبود، پشـتوانه قوی مطالعاتی و تجربی داشـت، به همین 
دلیـل بـا صحبت هایم حتی موفق شـدم از گـروه تئاتری 
کـه در آرژانتیـن در آن عضو بودم هم افرادی را به اسـام 
دعـوت کنـم و یکـی از آنهـا هـم بـه ایـران آمد و شـیعه 
شـد. اسـعد در ادامـه گفـت: سرخپوسـتان بومـی آمریکا 
حتـی از کلیسـا هـم آسـیب خوردنـد، مثًا کلیسـاهایی 
روی معابـد آنهـا بنـا شـده اسـت. مـردم ایـن منطقـه به 
خاطـر مبـارزه همیشـگی بـا اسـتکبار، همبسـتگی هایی 
بـا ملـت ایـران دارنـد و بـه همیـن دلیـل آشـنایی هایی 
نیـز بـا انقـاب اسـامی پیـدا کرده انـد. وی ضمن اشـاره 
بـه دوران پیـش از خیـزش امـام)ره( در مقولـه انقـاب 
اسـامی یـادآور شـد: تـا پیش از امـام خمینـی)ره(، امت 
اسـامی اعم از شـیعه و سـنی قدرت بیان کافی نداشتند 
و آنهایـی هـم که حرفی داشـتند، نه تریبـون و نه جرأت 
بیـان را پیـدا می کردنـد. یـن فعـال فرهنگـی خارجی در 
پایـان افـزود: آنهایـی که صرفـا از طریـق BBC، CNN و 
ایران اینترنشـنال می خواهند دید درسـتی از دنیا داشـته 
باشـند در اشـتباه هسـتند و نمی تواننـد تحلیـل و تأمـل  
صحیح داشـته باشـند. نـادر طالـب زاده می توانـد الگویی 
بـرای کسـانی باشـد کـه به غـرب رفتـه، تحقیق کـرده  و 
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