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 شهرام ناظری در کاشان 
کنسرت برگزار می کند

شــهرام ناظری خواننده موســیقی ایرانــی در ادامه 
برگزاری تور شهرستان های خود روز دوم تیر کنسرتی 

را در سرای عامری ها شهر کاشان برگزار می کند.
در ادامه تور کنســرت های شهرســتان های شهرام 
ناظری، اجرای زنده دیگری روز دوم تیر در شــهر 
کاشان برگزار می شود. شهرام ناظری که اسفند سال 
گذشــته از تازه ترین آلبوم خود به نام »خنیاگر« با 
موسیقی مسعود خضری در موزه موسیقی رونمایی 
کرده بود، در کنســرت پیش رو که به نوعی ادامه 
تور کنسرت های شهرستان شوالیه آواز ایران است، 
قطعاتی از آثار منتخب خود را برای مخاطبان اجرا 
خواهد کرد. این خواننده که چندی پیش در مراسم 
جایزه حکیم نظامی نشان عالی یونسکو را دریافت 
کرده بــود، طی هفته های اخیر تصمیم به برگزاری 
مجموعه کنسرت هایی در شهرهای کشور کرده که 
از جمله آن می توان به برگزاری کنســرت در شهر 
اصفهان اشاره کرد. به نظر می آید این خواننده برای 
برگزاری کنسرت در پایتخت نیز برنامه ریزی هایی 
را انجام داده باشــد که هنوز دربــاره جزییات این 

کنسرت ها اطالع رسانی انجام نشده است.

 فراخوان دوازدهمین جشنواره 
تئاتر صاحبدالن 

فراخــوان دوازدهمین دوره جشــنواره بین المللی 
تئاتر صاحبدالن از ســوی کانون تئاتر دینی اداره 

کل هنرهای نمایشی منتشر شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل هنرهای 
نمایشــی، این رویداد هنری و نمایشی از مردادماه 
لغایــت دی ماه ۱۴۰۱ به همــت کانون تئاتر دینی 
اداره کل هنرهای نمایشــی با همکاری ادارات کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های کشور و انجمن 
هنرهای نمایشی و با دبیری محمود فرهنگ برگزار 
خواهد شــد. دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی 
تئاتر صاحبدالن با هدف ایجاد انگیزه و فرصت برای 
تولید نمایشنامه با محتوای دینی، تولید نمایش های 
فاخــر دینی برای اجــرا و تولیــد تله تئاتر، تقویت 
بنیان های تئاتر دینی و استمرار بخشیدن به آن در 
پیکره تئاتر کشور، بهره گیری از شیوه های خالقانه 
در ارتقای نمایش های دینی و تبادل تجارب ملی و 
بین المللی هنرمندان در خصوص نمایش های دینی 
در سراسر کشور و کشــورهای اسالمی از مردادماه 

لغایت دی ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

انتصابات جدید در شبکه دو سیما
مدیر شــبکه دو سیما طی احکامی ناصر آراسته را 
به عنوان »قائم مقام مدیر شبکه دو«، سحر دانشور 
را به عنوان »مشــاور مدیر شبکه در امور زنان« و 
مرضیه فرآورده را با حفظ ســمت قبلی به عنوان 
»سرپرســت طرح و برنامه « منصوب کرد. پیش از 
این آقایان حمیدرضا دیبائی خو قائم مقام و حبیب 
میدانچی مدیر طرح و برنامه این شبکه مشغول به 

فعالیت بودند.
حامد بامروت نژاد در حکم ناصر آراســته به عنوان 
قائم مقام شــبکه آورده اســت: »بدون تردید رسانه 
ملی با توجه به فراوانی و گســتردگی جامعه هدف، 
بــا حضور نیروهــای توانمند، معتقــد و متعهد به 
آرمان های انقالب اسالمی همچون جنابعالی، نقش 
و اثربخشی خود را عمیق تر و وسیع تر از گذشته در 
مسیر دســتیابی به اهداف و تحقق برنامه ها خواهد 
گذاشت«. وی همچنین در حکم مشاور مدیر شبکه 
در امور زنان، بر احیای مرجعیت خانواده در تولیدات 
و تبدیل شبکه به بازوی مرجعیت خانواده، استفاده 
از ظرفیت های بومی خانواده ایرانی- اســالمی برای 
الگوسازی، به تصویر کشــیدن چهره زن ایرانی در 
اقلیم های گوناگون، نمایش نهضت انقالب اسالمی با 
محوریت زنان مربی و جامعه ساز و پیگیری مطالبات 
زنان در شــبکه تاکید کرده اســت.  مدیر شــبکه 
دوســیما در حکم ابالغی سرپرست طرح و برنامه 
که توأمان عهده دار مدیریت اطالعات و برنامه ریزی 
این شــبکه نیز می باشند، ضمن با اهمیت شمردن 
برنامه ریــزی محتوایی برای تولیــدات پیش  رو و 
برنامه سازی شایســته در مناسبت های  پیش بینی 
ملی و مذهبی، بر تقویت زیرســاخت های موثر در 
طراحی و نظــارت کیفی بر تولیدات این شــبکه، 
تقویت زیرســاخت های مؤثــر در طراحی و نظارت 
کیفی بر تولیدات و همچنین بهره گیری شایسته از 
توان کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه نیروی 

انسانی شبکه تأکید نمود.

راه اندازی شبکه اجتماعی »شهید«
شــبکه اجتماعی شــهید به صورت آزمایشی راه 
اندازی شــد. کاربران می توانند پــس از ثبت نام، 
برای شــهید یا شــهدای مورد نظر خــود، صفحه 
اختصاصی بســازند، متن، عکــس، فیلم و فایلهای 

مرتبط با شهید خود را به اشتراک بگذارند.
همچنین دنبال کننده صفحه دیگر شــهدا باشند و 
برای صفحه شــهید خود دنبال کننده جذب کنند. 
دوستان و همرزمان شهید خود را پیدا کنند تا تصاویر 
و خاطرات مشترک خود را به اشتراک بگذارند. ویژگی 
منحصر به فرد شبکه اجتماعی شهید که آن را از دیگر 
سایت های مشــابه متمایز می کند، ایجاد دبیرخانه 
برخط و مدیریت انواع جشــنواره و مســابقه است. 
در شبکه اجتماعی شــهید هر کاربر می تواند برای 
شخصیت حقیقی و حقوقی خود فراخوان جشنواره 
یا مســابقه فرهنگی و هنری نصب کند و برای خود 
داور یــا داورانی انتخاب کند.کاربــران عالقه مند به 
شهید و امور فرهنگی هنری، می توانند با مراجعه به 
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شبکه اجتماعی شهید استفاده کنند.

اخبــــار

جامعه و ســینمای غرب تمامی قاتالن ســریالی را افرادی 
روانــی معرفی و انگیزه های خشــونت در آنــان را فردی، 
مدیکالیــزه و پزشکی ســازی می کند اما وقتــی ماجرا به 
اسالم ربط داده می شود، رویکردهای برساخت گرا و تفاسیر 

ایدئولوژیک و برخاسته از دین جایگزین آن می شود.
خبرگزاری تســنیم جنایت و جنــون" یکی از پرمایه ترین 
مضامین ســینمایی تاریخ هنر هفتم اســت، شــاید بتوان 
جذابیــت پنهان در هراس از بین رفتن بقا و تهدید زندگی 
را عامل اصلی تماشــایی شــدن این آثار دانست، جدای از 
این، جنایت و جنون به خاطر اســتعداد ویژه ای که در قاب 
تصویر برای برانگیختن احســاس و هیجــان دارد، یکی از 
بهترین موقعیت های نمایشــی را به خــود اختصاص داده 
اســت، خالصه آنکه ژانــر جنایــی )Crime(  و هیجانی 
)Thriller( یکی از ناب ترین ژانرهای ســینمایی در تمام 

تاریخ سینما هستند.
اما ژانرهای جنایی چه می گویند؟ در این دسته مخاطب در 
ظاهر امر با یک فرد جانی و روانی ســروکار دارد که دست 
به خون ریزی می زند، اما در پس آن قوه فاهمه تماشاگر با 
علل خشونت و جنایت روبه رو می شود. فیلم ساز در صورتی 
که در پی بازنمایی حقیقت و درگیری با موضوعی باشــد 
که عامل اصلی وقوع جرم و جنایت اســت، رفته رفته ما را 
با علت اصلی جرم آشــنا می کند و دست به نقد و یا تأیید 
علت آن می گذارد و مخاطب را در حالتی ویژه با بررســی 

علل آن تنها می گذارد تا به عمق فاجعه پی ببرد.
در فیلم Falling down "فروپاشی" به کارگردانی جوئل 
شوماخر ما با مردی روبه رو هستیم که با یک چوب بیسبال 
)نمادی از فرهنگ ورزشی اصیل آمریکایی( به کسی رحم 
نمی کند و مانند نماینده ای از طبقه وسط آمریکا است که 
در اوج عصبانیت، خود را در حال ســقوط می بیند و همه 
چیز را نابود می  کند. این پوســته ظاهری اوست که برای 
درام مهم است اما آنچه علت این جنون است عبارت است 
از زندگی یکنواخت بدون پیشرفت و معنای او که با فاصله 
او از دخترش همزمان شده و او را دیوانه کرده است، اما اگر 
دقت کنیم فیلم با تمرکز روی شخص اول فیلم که نقش او 
را هنرمندانه مایکل داگالس بازی می کند، علل این جرم و 
جنایت را در نهایت ناشی از انگیزه های فردی می داند و این 
انگیزه ها را در مقام یک »توجیه برساخته شــده اجتماعی« 

برای انجام چنین جرایمی کافی و معقول نمی داند.
در فیلم هایی که ذیل این ژانر قرار می گیرند ما با ساب ژانری 
)زیرگونه( مواجهیم به نــام Seriall Killer یا همان قاتل 
سریالی؛ فیلم هایی که جنایت و جنون را در بعدی وسیع تر 
نشــان می دهند، آدم هایی که این بار دست به قتل یک نفر 
نمی زنند و چندین نفر را می کشند. قاعدتاً باید آن ها برای 
این جرم بزرگ، توجیهی قوی و قانع کننده داشــته باشند 
که این چنین شهر را به هراس می کشانند. آن ها باید علت 
جنایت خود را عموماً مبتنی بر مســائل اجتماعی و متکی 
بر آســیب ها، ناعدالتی ها و ظلم های جامعه بر خود تفسیر 
کنند. آن ها یکباره احســاس می کنند که ناجی شــهرند و 
باید شــهر را از اشــتباه و زشــتی نجات دهند، دقیقاً این 
حس غیرمنطقی و روش خشن آنها نشان می دهد که آن ها 
دچار نوعی خودبرترپنداری، نارسیســیم و روان پریشی اند، 
ناجیانی که حتی خیال رفع ریشــه های فســاد و تباهی را 
ندارنــد و تنها به فکــر نابود کردن ظواهرنــد. این قاتالن 
دیوانــه اگرچه انگیزه های سیاســی و فکری دارند اما قبل 
از هرکس دیگری، خود محکوم تفکر غلط خود هســتند. 
هرچند اشــتباهات و عیوبی در جامعه باشــد، آن ها حق 
ندارند که دست به چنین جرایمی بزنند. در راستای تحلیل 
انگیزه هــای چنین افرادی در عالم واقع و همچنین در آثار 
سینمایی، اصحاب رسانه و اندیشمندان غربی تماماً به این 
سو می روند که نشان دهند این قاتالن دیوانه هایی هستند 
که باید در درمانگاه های روانی و تیمارستان ها درمان شوند. 
فیلم های ساخته شده درباره این جانیان، چندان زمینه های 
سیاسی، اجتماعی و دینی را منبع الهام بخش جرم و جنون 
نمی دانند و اگر در رونــد قصه گویی خود ماجرا را با پیوند 
میان این عقاید و رفتار خشــونت آمیز فرد روایت کنند در 

نهایت به این پایان می رســند که دریافت های این چنینی 
افراد از محیط های بیرونی توجیهی پذیرفته شده و جوازی 
معتبــر و معقول برای اقدام به خشــونت نیســت، و تنها 
دســت آویزی برای تخلیه عصبیت ها و روان پریشــی های 

شخصی خود ایشان است.
در راســتای تحلیل انگیزه های قاتــالن زنجیره ای در عالم 
واقــع و همچنیــن در آثار ســینمایی، اصحاب رســانه و 
اندیشمندان غربی تماماً به این سو می روند که نشان دهند 
این قاتالن دیوانه هایی هســتند که بایــد در درمانگاه های 

روانی و تیمارستان ها درمان شوند.
شــاید بتوان بهترین و اولین نمونه ســینمایی این گونه را 
فیلم "روانی" psycho هیچکاک نامید، فیلمی که نامش 
گویای رویکــرد و مفهوم کلی فیلم اســت، قاتل هایی که 
دست به کشــتار مردم می زنند، روانی اند. البته می توان از 
منظــر مطالعات عرفانی به نوعی آنهــا را به عنوان مصلحان 
هنجارشــکن و آنارشیســتی معرفی کرد کــه جامعه در 
حال تباهی را می خواهند نجات دهند اما با روش خشــن، 
ضدقانون و غیرمنطقی خود. در روانی با قاتلی به نام »نورمن 
بیتس« روبه رو هســتیم که گویا شوک مرگ مادرش او را 
دچار اختالالت روانی کرده اســت و زنان را می کشــد. ما 
چیزی جز این برای علت قتل هــای او نمی دانیم که البته 
این به سبک فیلم سازی هیچکاک بازمی گردد که همه چیز 

را کامل و جامع به مخاطب نمی دهد.
نیم نگاهی به فیلم های فراوانی که درباره قاتالن ســریالی 
ساخته شــده است، نشــان می دهد که فیلم سازان عمدتاً 
به امر مســتتر در ایجاد جرم و جنایــت  توجهی دارند اما 
همان طور که اشاره شد آنها را منابع جرم معرفی نمی کنند، 
جنایاتی که به خاطر جنون شــکل گرفته اند و فیلم ساز در 

پی بیان علت جنون در انگیزه های فردی قاتل است.
می تــوان یکی دیگــر از آثار قتل ســریالی را که در تاریخ 
ســینما ماندگار است  "هفت" ســاخته "دیوید فینچر" 
نامید. در این فیلم بهانه قتل های ســریالی قاتل هفت گناه 
کبیره ای است که در انجیل نام برده شده است، قتل هایی 
کــه اگرچه انگیزه مذهبی در آنان وجــود دارد، اما جنون 
"جــان دوو" با بازی "کوین اسپیســی" عامل اصلی وقوع 
جرم و جنایت اســت. او یک روانی تمام عیار و فردی است 
که مذهبی نیســت بلکه مذهب بهانه اوست و میان این دو 
تفاوت و فاصله فراوان وجود دارد، در حقیقت توجیه تراشی 
بــه نام مذهب می خواهد بــرای کار او صورتی مصلحانه و 
ناجیانه شــکل دهد. همین قالب گیری ایده ای اســت که 
شخصیت های شروری چون جوکر برای رفتار آنارشیستیک 
خــود به کار می گیرند تا توجیه کننــده رفتار دور از قانون، 

عقالنیت و منطق آنان باشد.
دقت و موشــکافی بهتر در خصوص مفهوم فیلم های مورد 

اشــاره این متن، ما را به فیلم "روانی آمریکایی" ســاخته 
"ماری هرون" می رســاند، فیلمی که علت خشونت را در 
خودشــیفتگی عجیب و غریب یک بیزینس من آمریکایی 
می داند که از رابطه جنســی و کشتن لذت می برد. او خود 
را فرعونی می داند که حق دارد رابطه داشته باشد و همان  
زنان را در بدترین حالت ممکن بکشــد، بیماری روانی که 
کارگردان، تفکرات او را ناشــی از تســلط سرمایه  داری و 
زرساالری بر او می داند و تعبیر به خودشیفتگی شخص اول 
فیلم با بازی کریستین بیل می کند. او چندین دوست دیگر 
ســرمایه دار، اشــرافی و ثروتمند دارد که هیچ کدام درگیر 
این جنون نیستند و نگاه ضدسرمایه داری فیلم ابداً تعمیم 
ندارد، باز می بینیم که خودشــیفتگی به عنوان یک بیماری 

فردی و روانی عامل قتل و جنون است.
در دیگــر فیلم ها ماننــد "قاتلین بالفطــره" و فیلم هایی 
که با موضوع جنون ســاخته شــده اند باز شاهد جنون و 
روان پریشــی قاتلینی هســتیم که اگرچه مسائل سیاسی، 
مذهبــی و اجتماعــی را انگیزه و بهانه قتــل خود معرفی 
می کننــد اما آنها عامل جنون و علت اصلی قتل نیســتند 
بلکه بیماری روانی عامل اصلی جرم و جنایت اســت، البته 
این درست است که اشارات فرابیماری قاتل ما را از مسائل 
و اتفاقاتی در جوامع آن ها باخبر می کند اما باور فیلم ســاز 
بر این اســت که باید نسبت به آنها کاماًل بی طرف بماند و 
جهت اتهام را به ســمت زمینه های مورد اشاره نگیرد، چرا 
کــه انبوهی از افراد دیگر در این جوامع زندگی می کنند و 

هیچ یک رفتاری مشابه فرد مذکور را برنگزیدند.
همان طــور که گفته شــد به طور عمومی در این دســت 
از فیلم ها تالش فیلم ســاز بر این اســت که موضوع مورد 
توجه را به نوعی »مدیکالیزه« یا »پزشکی ســازی« کند و با 
بررســی موضوع از منظر علوم تجربی پزشکی و به خصوص 
روان شــناختی، فردی ســازی کند و انگیزه ها را به صورت 
بررسی موردی در انگیزه های سوژه مورد اشاره بررسی کند 
و دامنه های جامعه شناســانه و مدعیاتی را مبنی بر اینکه 
چنین رفتاری یک برساخته اجتماعی یا ایدئولوژیک است 
رد می کند چــرا که چنین دریافت هایی مابه ازای فراگیری 
در جوامــع ندارد، البته نمونه هایی با قضاوت هایی از جنس 
دوم هم در سینما ساخته شده است اما تعمیم پذیری آن ها 
چندان از منظر عقالنی تأیید نشــده است و در نهایت این 
آثــار هم به همان نقطه ابتدایی رســیده اند که باز هم یک 
عامل فردی یا شــخصی یا یک منشــأ الهام از این جنس 
در پس ماجرا وجود داشــته اســت، چرا که بخش بزرگی 
از جامعه همچنان با این پدیده ها مواجه هســتند اما هرگز 
به مانند فرد قاتــل عمل نکرده اند و زمینه اصلی برای میل 
به خشونت صرفاً در درونیات خود او قابل جست وجو است، 
برای نمونه برخی از مستندهای سینمایی و همچنین اخبار 

روزانه جوامع غربی به خصــوص ایاالت متحده آمریکا این 
تفســیر را پی می گیرند که زمینه های بروز جرم و جنایت 
در غرب کاماًل به جامعه و جنبه های فرهنگی و سیاســی 

آنجا برمی گردد.
همان طــور که گفته شــد به طور عمومی در این دســت 
از فیلم ها تالش فیلم ســاز بر این اســت که موضوع مورد 
توجه را به نوعی »مدیکالیزه« یا »پزشکی ســازی« کند و با 
بررســی موضوع از منظر علوم تجربی پزشکی و به خصوص 
روان شــناختی، فردی ســازی کند و انگیزه ها را به صورت 
بررسی موردی در انگیزه های سوژه مورد اشاره بررسی کند 
و دامنه های جامعه شناســانه و مدعیاتی را مبنی بر اینکه 
چنین رفتاری یک برساخته اجتماعی یا ایدئولوژیک است 
رد می کند چرا که چنین دریافت هایی مابه ازای فراگیری در 
جوامع ندارد. "مایکل مور" مستندساز برجسته آمریکایی 
ســال ها قبل در واکنش به قتل دســته جمعی در مدرسه 
کلومباین آمریکا، که نوجوانی با تفنگ همشــاگردی هایش 
را به رگبار بســت، مســتندی بــا عنــوان "بولینگ برای 
کلمباین" ســاخت. او در بخشــی از این مســتند به سراغ 
خانواده های مقتوالن رفته از آنان پرســید که "به نظر شما 
چرا قاتل دست به چنین کاری زد؟"، جواب والدین بسیار 
قابل تأمل اســت. آنها "مرلین منســون" خواننده راک را 
که ظاهری خشن و غیرمتعارف داشته است و فعالیت های 
»جنون آفرین و روانی سازانه« او که نمادی از هنجارشکنی 

بوده است علت این جویبار خون اعالم می کنند.
اما آنچه تاکنون مشاهده شده است نشان می دهد که گویا 
بنای رسانه های خارجی و ســینمای هالیوود درباره ایران 
و اســالم همچنان بر این اســت که خالف این رویه را پی 
بگیرند، در آخرین نمونه فیلم "عنکبوت مقدس" مصداقی 
از ایــن نگاه اســت، در این فیلم قاتــل به عکس فیلم های 
هالیوودی فردی نمایانده می شــود که به جهت تربیت در 
مذهب شــیعی و متأثر از آموزه های دینی دست به کشتار 
می زند، در واقعیت امر اگرچه "سعید حنایی" هم به عنوان 
سوژه ای که فیلم براساس جنایات او ساخته شده است بنا 
بر اعترافاتش مدعی بوده اســت که از سر عقیده دست به 
کشتار زده است اما رفتار و گفتار او نشان می دهد که اتفاقاً 
او همان فردی است که از سالمت روانی برخوردار نبوده و 
براســاس تلقی های غلط و خودبنیاد که مغایر با محکمات 

و آموزه های شیعی است دست به این توحش زده است.
افرادی به مانند حنایی و ســوژه فیلــم عنکبوت مقدس از 
آن دســت افرادی هستند که از قضا دین اسالم مرزگذاری 
بســیار جــدی با ایشــان دارد و آنان را افــرادی متجمد، 
متحجر و گرفتار دگماتیسم و جمود فکری معرفی می کند 
و همواره ســرمایه های عظیم خود را به واسطه ایستادگی 
در برابر این انحرافات هزینه داده اســت، از امیرالمؤمنین 
حضرت علی)ع( و شــهادت ایشــان در محراب با شمشیر 
خــوارج گرفته تــا همیــن مواجهه های تازه بــا جریانات 
تکفیری متوحش در ســوریه و عراق، اما عنکبوت مقدس، 
در تعمیمی ساده بینانه در تالش است قاتل را بعد از حضور 
در حــرم حضرت امام رضا)ع( روانــه میدان قتل کند و به 
مخاطب خــود این را القا کند که دربــاره »جامعه قاتالن 
سریالی« ـ مدعای علی عباسی کارگردان فیلم در نشست 

خبری ـ فیلم می سازد.
عنکبوت مقدس به شــیوه ای پیش پاافتاده که البته شــاید 
برای مخاطب خارجــی که چنــدان از جرئیات نگرش ها 
در دنیای اســالم آگاه نیســت، قدری فریب دهنده باشد، 
این گونه پازل اسالم هراسی و شیعه ستیزی را کامل می کند 
و تالش دارد انگیزه های جنون آمیز حنایی ها را با تفاســیر 
جامعه شناختی عمومیت ببخشد، این همان بازی دوگانه ای 
است که ســینما علیه جامعه مســلمانان در پیش گرفته 
است: انگیزه خشــونت، توحش و قتل در غرب مدیکالیزه 
و پزشکی سازی می شــود و در پارادایم علوم روان شناختی 
و در عرصه های فردی تفســیر می شــود اما وقتی بناست 
ماجرا در جغرافیای اســالمی و شــیعی تفسیر شود ماجرا 
رنگی تعمیم پذیــر، فراگیر و متأثــر از آموزه های دینی و 

ایدئولوژیک به خود می گیرد.
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اخبار متعددی درباره انتخاب محمد مهدی »عسگرپور« 
در جایگاه »مدیرعامل« خانه هنرمندان منتشــر شــده 
اســت. این نهاد مهم فرهنگی هنری کشــور باید خیلی 
روشــن و بدون ابهام در این باره روشــنگری کند. اگر 
انتخابی صورت گرفته اســت، چــرا نتایج آن به صورت 

رسمی از سوی خانه هنرمندان ایران اعالم نمی شود؟
در حالی که خبرهای برخــی از خبرگزاری ها حاکی از 
آن اســت که در جلسه ۲۲ خرداد ماه شورای عالی خانه 
هنرمندان ایران»محمد مهدی عســگرپور« را به عنوان 
مدیرعامل ایــن نهاد فرهنگی انتخاب کرده اســت، اما  
ســاعتی پس از انتشــار این خبر یکی از اعضای شورای 
عالی خانه اعالم کرده که: این جلســه فقط معطوف به 
معرفی »برنامه پیشــنهادی« آقای عسگرپور بوده است. 
همانگونه که در جلســه هفته پیش آقای نیلی)از دیگر 
گزینه هــای مدیرعاملی خانه هنرمندان(برنامه های خود 
را ارئه کرده اســت. البته رسانه ها اعالم کرده اند در این 
جلســه در خصوص مدیرعاملی آقای عســگرپور، رای 
گیری صورت گرفته اســت، اما گویا به واســطه تعداد 
کم نفرات اصلی حاضر در جلســه، رای گیری نهایی به 

هفته های بعد موکول شده است.
آنچه از این اخبار به نظر می رســد فضای مغشــوش و 
درهم و برهمی اســت که نه در شــان خانه هنرمندان 
اســت و نه هیچ نهاد فرهنگی دیگری. به نظر می رســد 
سرپرست خانه هنرمندان و روابط عمومی این نهاد مهم 

فرهنگی هنری کشــور باید به ســرعت، روشن و بدون 
ابهام در این باره روشنگری کنند. چرا نتایج این انتخاب 
به صورت رسمی از ســوی خانه هنرمندان ایران اعالم 
نمی شــود؟آیا در تاریخ ۲۲ خرداد مــاه انتخابات انجام 
شــده؟ و آیا مدیر عامل خانه هنرمندان انتخاب شــده 
اســت یا خیر؟ اگر انتخاباتی صــورت گرفته به صورت 
شفاف اعالم شــود که چه نفراتی در آن حاضر بوده اند؟ 
سازوکارهای این انتخاب به چه شیوه ای بوده است؟  اگر 
رای گیری بین دو نفر صورت گرفته اســت، هر کدام از 
نفرات مورد نظر چه تعداد رای کســب کرده اند؟ آیا در 

این جلسه نماینده شهرداری حضور داشته است؟ و...
در نهایت اینکــه اگر جناب آقای عســگرپور به عنوان 
گزینه نهایی انتخاب شــده اســت، اینکه گفته می شود 
همچنــان این  امکان وجود دارد تــا افراد جدید دیگری 
نیز امکان ارائه برنامه های خود را در این فرصت داشــته 

باشند به چه معناست؟ 
بــه نظر می رســد خانه هنرمندان باید کمی هم شــده 
شــفاف عمل کرده و فضای مبهم حاکم بر رســانه های 
کشور را روشن کند. این بازی های رسانه ای بیش از آنکه 
بتواند کمکی به حل بحران هــای خانه هنرمندان کند، 
فضا را به سمت ابهام و سرگشتگی بیشتر پیش می برد.

پس از استعفای مجید رجبی معمار از مدیرعاملی خانه 
هنرمندان ایران درحال حاضــر حمیدرضا نوربخش به 

عنوان سرپرست خانه هنرمندان ایران را اداره می کند.

چرا خانه هنرمندان بدون صاحبخانه است؟

بازی دوگانه در سینمای قاتالن سریالی 

کشتار در غرب ناشی از جنون فردی، در ایران متأثر از ایدئولوژی دینی؟

دستمریزاد مجیدی به شعیبی

فیلمیکهشعارنمیدهد
مجید مجیدی کارگردان ســینما در یادداشــتی 
نوشت که در این روزگار، فیلِم »بدون قرار قبلی«، 
بــا پرهیز از هرگونه شــعارزدگی، مأموریت انتقال 

حال خوب به مخاطب را دارد.
در این یادداشت آمده است:»پناهندگی شخصیت 
اصلی قصه از غربت، به پیشگاه امام رئوف شیعیان

در حقیقت ایــن فیلم، بدون هرگونه انتظاری با تو 
سه قرار می گذارد. قرار اول مواجه شدن با کرامت 
واالی امام رضا )ع( اســت، دیگری جلوه گری هنر 
ســینما در پرداخت به قرار اول و قرار ســوم نیز، 
تماشــای تنیده شــدن این دو قــرار زیبا، بر روی 

پرده ی نقره ای ست.
در این روزگار، فیلِم »بدون قرار قبلی«، با پرهیز از 
هرگونه شعارزدگی، مأموریت انتقال حال خوب به 
مخاطب را، که یکی از وظایف مهم سینماســت به 

نحو احسن انجام می دهد.
دستمریزاد به بهروز شعیبی و همه عوامل این فیلم 

که در این امتحان سربلند و سرافراز بودند.«
فیلم »بــدون قرار قبلــی« به کارگردانــی بهروز 
شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی با بازی پگاه 
آهنگرانی، مصطفی زمانی، الهام کردا و صابر ابر این 

روزها در سراسر کشور در حال اکران است.

آرزویعلیسلیمانی
محققمیشود

کمتر از یک ســال از درگذشــت علی ســلیمانی، 
بازیگر، تئاتر، سینما و تلویزیون می گذرد و همسر 
او حــاال ایــن هنرمنــد را به یکــی از آرزوهایش 

می رساند.
علی سلیمانی همیشــه آرزو داشت خانه هنری را 
برای آموزش و استعدادیابی کودکان کار و کودکان 
محروم تاســیس وآنان را با دنیای هنر آشنا کند تا 
ایــن کودکان دریابند در زندگی به جز ســختی و 
مرارت، چیزهــای زیباتری هم وجود دارد. او برای 
تحقق این آرزو برنامه هایی هم داشــت اما ویروس 
کرونا اجازه نداد تا این هنرمند در طول حیات خود 
به این آرزو دست یابد. همسر او، سهیال جوادی از 
همان روزهای آغازین درگذشــت این هنرمند در 
مرداد سال گذشته، تنها راه زنده نگه داشتن یاد و 
خاطره همسرش را تحقق این آرزو می دانست و از 
همان زمان دست به کار شد و حاال تالش هایش به 
نتیجه رســیده و قرار است خانه هنر سبا )زنده یاد 
علی ســلیمانی( روز چهارشــنبه ۲۵ خــرداد ماه 
راه اندازی شــود. هدف این خانه آموزش کودکان 
کار و کودکان مناطق محروم است. سهیال جوادی 
امیدوار اســت بتدریج امور این خانه را به دخترش 

سبا بسپارد تا راه پدر را ادامه بدهد.


