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    محمدصادق عابديني
انتخاب دو ترانه با متن هاي ضعيف و ادبيات 
مبتذل، به عنوان بهترين ترانه هاي مردمي 
در جش�نواره موس�يقي م�ا، انتقادهايي را 
ب�ه دنبال داش�ته اس�ت از جمل�ه احتمال 
اينك�ه كل اي�ن انتخ�اب يك نظرس�ازي 
براي مطرح كردن و فروش بيش�تر باش�د! 
ترانه »ماه پیشوني« از »هوروش بند« به همراه 
قطعه »يك لحظه نگام ك��ن« از »ماكان بند« 
عنوان بهترين موسیقي پاپ از نگاه مردم را در 
پنجمین جشن »موسیقي ما« به دست آوردند. 
انتخاب ترانه »ماه پیش��وني« به خاطر ادبیات 
سخیف و سطحي، انتقادهايي را به همراه داشته 
است. بخش��ي از متن »ترانه ماه پیشوني«اين 
است: »وقتشه ديوونه بش��م به سیم آخر بزنم 
وقتشه كه شماره تو بگیرمو زنگ بزنم/ نمیتونه 
سد كنه رامو كسي جلو دارم نیست مثه تو يكي 

يدونه آخه تو اين عالم نیست«. 
اس��تاد محمدعلي بهمن��ي در گف��ت و گو با 
»جوان« در آس��یب شناس��ي معرفي چنین 
تران��ه اي به عن��وان بهترين ترانه پاپ س��ال، 
اولین انتقاد را متوجه جش��ن »موسیقي ما« 
مي داند و مي گوي��د: »برگزار كنن��دگان اين 
جشن بايد برای كار خودشان شخصیت قائل 
مي شدند و اين ترانه سخیف را براي حضور در 
جش��ن نمي پذيرفتند. زماني كه يك جشن يا 
جشنواره پا مي گیرد و اعتبار به دست مي آورد 
نبايد هر كار ضعیفي را به اين بهانه كه مخاطب 

دارد، بپذيرد.«
استاد بهمني با اشاره به ادعاي برگزاركنندگان 
جشن »موسیقي ما« درباره رأي مردمي براي 
انتخاب ترانه »ماه پیشوني«، مي افزايد: »آنها 
مي گويند ك��ه مردم رأي داده ان��د و اين ترانه 
انتخاب شده، به نظرم حتي اگر اين كار اتفاق 
افتاده باش��د، نبايد اين ترانه جزو گزينه هاي 

رأي گیري قرار مي گرفت.« 
وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه تاثیر اع��الم چنین 
انتخاب ضعیفي چیس��ت؟ مي گويد: »اين كار 
بیشتر نظر س��ازي بود تا نظرس��نجي، باالخره 
شركت هايي كه اين ترانه ها را منتشر مي كنند 
مي خواهند بگويند كه كارهايشان در میان مردم 

جايگاه دارد و مردم با آنها آشنايي دارند.« 

بهمني می گويد: »اينها مي خواهند بگويند 
كه ما كار خوب تولید مي كنیم و براي همین 
نظر سازي مي كنند، ولي مگر مردم بیكارند 
كه اين آهنگ را انتخاب كنند؟! آنها با اين كار 

مي خواهند توقع مردم را پايین بیاورند.«
اس��تاد ادبیات و ترانه س��راي پیشكس��وت 
مي گويد: »در ش��رايطي هستیم كه شعر ما 
حداقل بعد از دوران نیما خودش را جهاني 
كرده اس��ت، پ��س چطور ممكن اس��ت در 
كش��ور چنین ترانه هاي مبت��دي و مبتذل 

محبوب شود؟«
   داستان يك استعفا

ش��هريورماه بود كه محمدعلي بهمني رئیس 
وقت شوراي شعر دفتر موسیقي ارشاد با انتشار 
متني از س��مت خود اس��تعفا كرد. وي در آن 
متن تأكید كرده بود: »متأس��فانه روزگاري را 
مي گذرانیم كه براي تخريب »موسیقي« رندانه 
دارند »ارج بايد و نبايِدهاي« كلمه در ترانه را از 

باورهامان مي ربايند. 
جهت اطالع: من با آگاهيِ اش��تباهم از قبول 
»رياست شوراي ترانه« نه به دلیل اينكه شش 
ماه است كارشناس��انش هم حقوقي دريافت 
نكرده اند، فقط به اين دلی��ل كه ديگر مزاحم 
ترانه هاي ضعیف نباش��م، با شرم خداحافظي 

مي كنم.« 
بهمني درباره اس��تعفايش از دفتر موسیقي 
و احتماال تاثیر ترانه هاي ضعیف كه ارش��اد 
مجوز انتشار آنها را مي دهد، مي گويد: »من 
با نمايندگان شركت هاي منتشر كننده آثار 
موسیقي جلسه اي داش��تم و با آنها صحبت 
كردم كه چرا روي انتش��ار ترانه هاي ضعیف 
تأكید و ب��راي مجوز گرفتن صحنه س��ازي 
مي كنید؟ يكي از همان افراد حاضر در جلسه 

صراحتاً جواب داد كه م��ا اصال احتیاجي به 
شورا نداريم و اگر ش��ما كار ما را رد كنید از 
طريق ديگري مجوز مي گیريم. من هم گفتم 
اگر اين گونه اس��ت پس چرا بیهوده نشست 
بگذاريم و ح��رف بزنیم؟ م��ن كار خودم را 
مي كنم و شما هم كار خودتان را بكنید. بعد 

از آن هم استعفا كردم.« 
  براي آيندگان 

چه يادگاري مي گذاريم؟!
اس��تاد بهمني با اش��اره به اينكه بس��یاري از 
ترانه هاي مبتذل توسط ش��ركت های پخش 
كننده منتش��ر مي ش��ود، مي گويد: »من دلم 
مي سوزد براي مردمي كه مجبور مي شوند اين 
ترانه ها را بش��نوند. ما نسبت به گذشته شاهد 
كاهش استقبال مردم از موسیقي هستیم، از 
گذشته آثاري براي ما به يادگار رسیده است و 
ما نیز بايد يادگاري از خودمان براي نسل هاي 

بعدي داشته باشیم.« 
بهمني با اشاره به اينكه تولید آثار ضعیف باعث 
مي شود، آثار خوب ساخته نش��ود، مي گويد: 
»من شاعران خوبي را مي شناسم كه بر همین 
اساس حاضر نیس��تند شعرشان را براي تولید 
يك قطعه موس��یقي در اختیار آهنگساز قرار 
دهند، نه اينكه آهنگساز خوب نداشته باشیم، 
براي اينكه آنه��ا نمي خواهند ترانه ش��ان در 
فضايي منتش��ر ش��ود كه آهنگ هاي ضعیف 
در آن حضور دارند. آنها دلش��ان براي ادبیات 
مي سوزد، طبیعي است كه نخواهند كارشان 

با آثار ضعیف قیاس شود.«
   صداوسيما نبايد به موسيقي ضعيف 

بها دهد

استاد بهمني با انتقاد از صداوسیما در پخش 
ترانه هاي ضعیف، مي گويد: »وقتي تلويزيون 
خواننده ه��اي ترانه هاي س��طحي را دعوت و 
كار هاي آنها را پخش مي كند، ش��ركت هايي 
كه با آنها طرف قرارداد هس��تند، خوش��حال 
مي شوند و مي گويند اين كار به معناي رسمیت 
دادن صداوس��یما به آثار ماس��ت و همین را 
وس��یله اي براي تبلیغ خ��ود مي دانن��د. كار 
صداوسیما در دعوت از چنین خواننده هايي و 
پخش آثارشان اشتباه است. با اينكه آنها مدعي 

مي شوند از آثارشان استقبال مي شود.«
استاد بهمني در پاس��خ به اين سؤال كه چرا 
شركت هاي تولید كننده آثار موسیقي سراغ 
آثار با كیفیت نمي روند؟ پاسخ مي دهد: »آنها 
مي گويند چنین آثاري فروش ندارد و به قول 
خودشان، آنها هم بايد زندگي كنند و درآمد 

داشته باشند.«

استاد بهمني در گفت وگو با »جوان«:

 ترانه هاي مبتذل را با »نظرسازي« 
به نام مردم می فروشند

چرا اكنون كه شعرها پس از نيما جهانی شده است بايد بپذيريم چنين ترانه های مبتذلی محبوب مردم شود

     سيدمرتضي ذاكر
يكي از داوران جش�نواره يازدهم تجس�مي فجر با تأكيد 
ب�ر اينك�ه توانايي هن�ري و خالقي�ت كاالي كمي�اب اين 
روزهاس�ت، معتقد اس�ت هنرمند واقعي كس�ي است كه 
ضمن كاس�تن از غ�م مردم، مرهم�ي روي زخم ها باش�د. 
امیر عرباني دبیر رشته كارتون و كاريكاتور  يازدهمین جشنواره 
تجسمي فجر گفت: حدود 140 اثر به دبیرخانه جشنواره  رسید 
كه در نهايت 76 اثر براي نمايش در جش��نواره و در اين رش��ته 
انتخاب شد. وي ادامه داد: يكي از مشكالت بر سر داوري آثار اين 
بود كه مجبور بوديم كارتون و كاريكاتور را به عنوان يك  رش��ته 
قضاوت كنیم. خوشبختانه  تعداد آثار قوي و با كیفیت به اندازه اي 
بود كه توانستیم به راحتي آثار را انتخاب كنیم. تعداد آثار قوي 
كارتون و  كاريكاتور امسال بیشتر از سال هاي قبل است. رويكرد 
جشنواره امسال در تفكیك رشته هاي هنري به نفع هنر كارتون 
 و كاريكاتور بود. كاريكاتوريس��ت هاي خالقي به جش��نواره اثر 
فرس��تادند، بنابراين در نهايت آنهايي را كه خالق نبودند  حذف 
كرديم و به مرحله بعد نفرستاديم. معتقدم بايد اثري  برگزيده شود 

كه لیاقت قاب كردن و نصب كردن به ديوار را داشته باشد. 
جمال رحمتي يكي از داوران اين رشته در يازدهمین جشنواره 
هنرهاي تجس��مي فجر نیز درباره داوري و انتخاب آثار  رشته 
كارتون و كاريكاتور گفت: تم هاي متفاوتي از سوي هنرمندان 
انتخاب شده بود و هر  يك به موضوعي عالقه نشان داده بودند. به 
عقیده بنده بد نیست كاريكاتوريست هاي ما بیشتر به مسائل روز 

نگاه كنند.  بخشي از كارها از فضاي امروز جامعه ما دور بود. 

كامبی��ز درمبخش ديگر داور اين رش��ته نیز اظه��ار كرد: من 
پیش��نهادم به هنرمندان كارتون و كاريكاتور اين است كه به 
فكر  مطرح كردن خود هنر هم باشند. توانايي هنري و خالقیت 
كاالي كمیاب اين روزهاست. عالوه بر آن هنرمند بهتر است  از 
غم مردم كم كند. اينكه مدام از مشكالت بگويیم چه مشكلي را 
حل مي كند؟ هنرمند كاريكاتوريست بايد از غم مردم  بكاهد و 

اگر توانست مرهمي روي زخم آنها بگذارد. 
وي افزود: به عنوان ي��ك حرفه اي به آثار رس��یده نگاه كردم، 
بنابراين براي من  بسیار مهم بود كه كاري كه مي بینم اثر كسي 
باشد كه مسلط به طراحي باشد نه اينكه فقط چند خط بكشد. 
در درجه دوم  هنرمند بايد بتواند از عهده مطرح كردن سوژه اش 

بربیايد. اين دو در كنار هم كار بسیار دشواري است. 
اداره كل هنرهاي تجس��مي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
»يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر« را از پنجم بهمن 

تا 15 اسفند 1397 برگزار مي كند. 

سي ونهمين نشست »شنبه هاي انقالب« برگزار شد

 پيش از انقالب  الگوي ملي و بومي 
براي اداره راديو و تلويزيون وجود نداشت
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ای دنيا، ای دنيای حرام از من دور شو، 
آيا برای من خودنمايی می كنی يا شيفته 
من ش�ده ای ت�ا روزی در دل من جای 
گيری؟ هرگز مب�ادا، غير م�را بفريب 
كه مرا در تو هيچ نيازی نيس�ت، تو را 
س�ه طالقه كرده ام تا بازگشتی نباشد. 
دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك 

و آرزوی تو پست است.

 2  اثر از 2 عكاس جنگ 
در دهمين حراج تهران شگفتي ساز شد

    نويد پارسا
دهمي�ن ح�راج ته�ران در حال�ي ب�ا مجم�وع ف�روش 
34/4ميلي�ارد توم�ان برگ�زار ش�د ك�ه ف�روش وي�ژه دو 
عك�س س�عيد صادق�ي و محم�د فرن�ود از خرمش�هر 
جن�گ زده، از اتفاق�ات شگفتي س�از اي�ن روي�داد ب�ود. 
دهمین حراج تهران عصر جمعه 21 دي ماه با اجراي حسین پاكدل 
برگزار شد؛ حراجي كه در سال هاي اخیر دو بار در سال برگزار مي شود. 
حراج تهران در طول اين 9 دوره گذشته با پیشرفتي صعودي همراه 
بوده اس��ت و فروش دوره نهم خود با رقم 31میلی��ارد و 378میلیون 
تومان در تیر 97 توانس��ت در برهه اي كه كش��ور اوض��اع اقتصادي 
آشفته اي داشت خود را تثبیت كند. دهمین حراج هنر معاصر ايران 
با ارائه آثار مدرن و پست مدرن از هنرمندان جوان و استادان هنرهاي 
تجسمي برگزار مي شود. در واقع حراج تهران ويژه آثار هنري كالسیك 
و مدرن ايران تیرماه هر سال برگزار مي شود و نوبت دوم اين حراج كه 
از سال 95 در دي ماه برگزار ش��ده است به حراج آثار هنري جوانان و 

نقاش��ان معاصر اختصاص دارد و اين آثار عموما با هدايت گالري ها به 
حراج تهران راه پیدا مي كنند. اولین اثر به نام علیرضا اسكندري كه با 
قیمت كمینه و بیشینه 20 تا 25میلیون تومان قیمت گذاري شده بود، 

با قیمت 30میلیون تومان به فروش رسید. 
 در ادام��ه اثر عكس ديگري از خرمش��هر اثر محمد فرن��ود به قیمت 
70میلیون تومان فروش رف��ت در حالي كه بیش��ینه قیمت گذاري 
شده اثر 25میلیون تومان بود. اينگونه مي توان دهمین حراج تهران 
را حراجي شگفتي آور براي عكاسان جنگ توصیف كرد. در اين میان 
دو اثر با نام خرمش��هر از دو عكاس جنگ در اين رويداد شگفتي ساز 
شدند. كافي است كه میزان ارقامي كه در اين حراج چكش خوردند را 
مرور كنیم. كارنامه سال اول اين حراج با رقم 2میلیارد و 240میلیون 
تومان، س��ال دوم با رقم 6میلیارد و 627 میلیون تومان، س��ال سوم 
با رقم 13میلیارد و491میلیون تومان، س��ال چهارم با 20میلیارد و 
690میلیون تومان، س��ال پنجم با 25میلیارد و 787میلیون تومان 
در نیمه نخس��ت و رقم 12میلیارد و 344میلیون تومان در نیمه دوم 
سال، در ششمین سال با رقم 26میلیارد و 113میلیون تومان در نیمه 
نخست و رقم 14میلیارد و 492میلیون تومان در نیمه دوم سال و در 
هفتمین دوره در نیمه نخست سال جاري با فروش كلي 31میلیارد و 

378میلیون تومان بسته شد. 
يكي از اصلي ترين نقدها به اين حراج- جداي از ش��ائبه هايي درباره 
پولشويي- اين بود كه در نخستین سال هاي برگزاري نسبت به آثاري 
با مضامین مذهبي و آثار هنرمنداني از طیف موسوم به انقالب و دفاع 
مقدس بي توجه بوده است. به نظر مي رس��د حراج تهران در رفع اين 

نقیصه تالش هايي- هر چند اندك - انجام داده است.

    محمد صادقي
در سي و نهمين نشست شنبه هاي انقالب، دستاوردهاي 
انقالب در حوزه صداوسيما تشريح و به موضوع رويكرد هاي 
فرهنگي اين رس�انه فراگير در پيش از انقالب اشاره شد. 
محمد قنبري، دبیر كمیته صداوسیمای جنبش مردمي 40 سال 
پاسداشت انقالب اسالمي، در ابتداي نشست تشريح دستاوردهاي 
انقالب اسالمي در حوزه صداوسیما، گفت: »پیش از انقالب كشور 
هیچ گونه الگوي ملي و بومي براي اداره راديو و تلويزيون نداشت 
و راديو و تلويزيون مقلد محض رويكردها و ش��یوه هاي رسانه اي 
امريكا بود تا جايي كه از دو ش��بكه تلويزيوني يكي از آنها شبكه 
امريكا نامیده مي شد كه بسیاري از برنامه هاي آن به زبان انگلیسي 
پخش مي شد.« قنبري ادامه داد: »پیش از انقالب اسالمي راديو و 
تلويزيون صرفاً به عنوان ابزار تفريح و سرگرمي و انتشار اخبار مطرح 
بوده اما انقالب اسالمي توقع جديدي از رسانه را به كار ويژه هاي 

رسانه اضافه نمود و آن تعالي اخالقي و علمي جامعه است.«
وي با تأكید بر اينكه به دلیل بیگانگي تلويزيون با فرهنگ ملي و 
مذهبي در پیش از انقالب، اكثريت مردم با تلويزيون قهر بودند، 
افزود: »تالش اصلي راديو و تلويزيون درگذشته تسلیم كردن 
مردم در برابر س��لطه غرب و دور كردن آنه��ا از فرهنگ ملي و 
مذهبي با ارائه تصاوير جذاب و شیك، مخاطب پسند از دنیاي 
غرب و تصاوير سیاه و كسل كننده از حوزه هاي ملي بود.« قنبري 
با اشاره به اينكه پیش از انقالب 90درصد برنامه هاي تلويزيون، 
خارجي بود، گفت: »رويكرد صداوسیما قبل از انقالب اسالمي 
به سبك زندگي غربي و تضعیف جايگاه زن، خانواده و گسترش 
فحشا پیش مي رفت ولي در حال حاضر با تولید بیش از 11هزار 
برنامه خانواده محور در سال، تالش مي شود نقش و جايگاه ويژه 

خانواده در فرهنگ اسالمي- ايراني معرفي گردد.« 
  خودكفايي صداوسيما در بخش فني

رضا علیدادي، معاون توسعه و فناوري صداوسیما نیز در سخناني 
به توسعه فني و خودكفايي رسانه ملي در بخش فني اشاره كرد و 
گفت: »قبل از انقالب سهم خارجي ها در طراحي هاي سازمان 
صدا و سیما 100درصد بود، اما پوشش 50درصدي را در كشور 
شاهد بوديم، ولی در دهه 80 پوشش كامل شد و در پنج سال 
نخست دهه چهارم نیز پوشش ديجیتال به 95درصد رسید و 

توسعه اين امر همچنان ادامه دارد.«
علیدادي تصريح كرد: »قبل از انقالب س��ه شبكه راديوي ملي 
در كشور فعال بود كه امروز به 16 شبكه راديويي رسیده است 
و تنها دو ش��بكه تلويزيوني داش��تیم كه امروز به 20 ش��بكه 

تلويزيون ملي رس��یده اس��ت، به طوري كه در مجموع امروز 
داراي 65 شبكه راديويي ملي و استاني و 88 شبكه تلويزيوني 
ملي و استاني هستیم.« معاون رسانه ملي با تأكید بر خودكفايي 
در تأمین تجهیزات فني، گفت: »اگر به سمت تولید داخل در 
زمینه زيرساخت هاي سازمان صداوسیما نمي رفتیم اين میزان 
توسعه و پیشرفت محقق نمي شد و در اين زمینه توانستیم شعار 
»ما مي توانیم« را محقق كنیم به طوري كه امروز حتي به فكر 
صادرات اين توان نیز افتاده ايم در حالي كه قبل از انقالب تمام 

امور توسط خارجي ها انجام مي شد.«
  همه اقوام ايراني زير پوشش صداوسيما

عبدالكريم خیامي، معاون طرح و برنامه و ارزيابي سازمان صدا 
و سیما با بیان دستاورد هاي انقالب اس��المي در حوزه شبكه 
تخصصي و اختصاصي گفت: »شبكه هاي تخصصي و اختصاصي 
پس از انقالب اس��المي ايجاد ش��ده اند. اين شبكه ها محتواي 
تخصصي ارائه مي دهند.« خیامي تصريح ك��رد: »امروز صدا و 
سیماي جمهوري اس��المي ايران براي همه اقوام، گويش ها، 
استان ها، جغرافیا و تخصص ها در حال ارائه برنامه است و سراسر 

ايران را پوشش مي دهد.«
سیدعباس فاطمي، رئیس مركز س��یماي استان ها با اشاره به 
تولید س��ريال هاي متعدد در مراكز اس��تان ها، گفت: »بعد از 
منويات مقام معظم رهبري در جمع كارگردانان به منظور توجه 
به مسائل ملي، مقاومت و دفاع مقدس، آثار متعددي در استان ها 
با موضوعات مختلف در حال تولید است، به طور مثال سريال 
»روايت ناتمام« در اصفهان با رويكرد اقتصاد مقاومتي و سبك 
زندگي در حال تولید است، همچنین سريال »شهید بهشتي«، 
»اب��وذر زمانه«، »ش��هید تجاليي«، »روز ه��اي بي قراري 2«، 
»جالل«، »آينا«، »باران و بهمن«، »تقدير«، »گوهرشاد« و... 
در حال تولید و نگارش است.« سي و نهمین نشست شنبه هاي 

انقالب در مركز همايش هاي صداوسیما برگزار شد.

دبير جشنواره تجسمي فجر عنوان كرد

تعداد آثار قوي و باكيفيت در اين دوره زياد است

انتخاب »ماه پيش��وني« بيشتر 
نظر س��ازي بود تا نظرسنجي، 
باالخره ش��ركت هايي ك��ه اين 
ترانه ه��ا را منتش��ر مي كنن��د 
مي خواهند بگويند كارهايشان 
در مي��ان م��ردم جاي��گاه دارد

 اين ديگر به قهوه اي مي زند 
جناب تي وي پالس!

رويكرد زرد در رسانه شايد در همه جاي دنیا معمول باشد اما در ايران 
شاهد گرايشي رسانه اي هستیم كه ديگر نمي توان به آن زردنگاري 

گفت چون در سطحي نازل تر به دنبال مخاطب مي گردد. 
زردنويسي تعريف مشخصي دارد؛ در ادبیات رسانه اي به مطالبي 
ك��ه از عمق زي��ادي برخوردار نیس��تند اطالق مي ش��ود. اينكه 
مصاحبه شونده از چه رنگي خوشش مي آيد، كجا زندگي مي كند، 
چه ماشیني سوار مي شود مس��ائل اصلي است. حس كنجكاوي 
عوام هم معموال درباره حاش��یه هاي زندگي افراد ش��اخص قوي 
عمل مي كند. زردنويس ها معموال اين وسوس��ه و مطالبه ذهني 
مردم را ك��ه با كنجكاوي ارتب��اط زيادي دارد پاس��خ مي گويند. 
پاپاراتزي ها نیز با پاگذاش��تن در اين وادي خود را به عالم رسانه 
تحمیل و جاي خود را در مطبوعات جهان ب��از كردند اما همین 
رس��انه هاي زرد همواره با نظارت متولیان فرهنگ در كشورها به 
گونه اي هدايت مي ش��وند كه بالي جان فرهنگ ملي نباشند. در 
ايران اما با گسترش و توسعه رسانه ها همراه با پیدايش و گسترش 
فضاي مجازي به نظر مي رسد كنترل و نقش هدايتي مراكزي چون 
وزارت ارشاد در حال كمرنگ شدن است. اين كمرنگ شدن البته 
ربط زيادي به بي دروپیكر ش��دن فضاي مجازي ندارد بلكه ناشي 
از بي برنامگي و انفعال مراكزي اس��ت كه وظايف و تكالیف خود 
را دست كم گرفته اند. عجیب اينكه رس��انه هايي از اين دست به 
لحاظ رويكردهاي حاشیه اي شديد و افراط در خلق خبر بر مبناي 
حاشیه سازي و اتخاذ تكنیك هاي عوام گرايانه همواره دايره وسیعي 
از مخاطبان را براي خود دست و پا كرده اند. تي وي پالس در رأس 
رسانه هايي قرار مي گیرد كه اين گرايش خسران آفرين فرهنگي را 
به شدت ترويج و به عنوان الگو ارائه مي دهد. دست گذاشتن روي 
موضوعاتي كه نه تنها ارزش افزوده فرهنگي ندارند بلكه به فرهنگ 
ملي لطمه جدي وارد مي كند صرفا براي باال بردن بازديد مخاطبان 
از شگردهاي ضدفرهنگي اين رس��انه و دنباله روهايش محسوب 
مي شود. تولید محتوا از طريق سوءاستفاده از كم سوادي چهره ها 
و مطرح كردن سؤاالتي كه پاسخ آنها از يك چهره مشهور مي تواند 
ايجاد حاشیه كند، براي مثال پرسیدن اين سؤال كه نظرتان درباره 
فالن آدم يا فالن اعتقاد چیست، فالني اخیراً اين حرف را زده، نظر 
شما چیس��ت، اختالف انداختن میان افراد با طرح پرسش هاي 
موزيانه البته با ژستي مثاًل دلس��وزانه، به عنوان نمونه مي توان به 
مصاحبه يا به عبارت بهتر سوءاستفاده يكي دوماه پیش اين رسانه 
از خواهران منصوريان اشاره كرد كه به طور ناگهاني از آنها درباره 
چادري شدنشان سؤال شد. تي وي پالس نتیجه را از قبل حدس 
زده بود. مصاحبه شونده ها در عملي انجام شده مجبور شدند فرد 
ديگري را محكوم كنند و البته خودش��ان نیز در مقابل مخاطبان 
محكوم شوند؛ يك جنجال رسانه اي كثیف براي باال رفتن بازديد. 
معلوم است كه اين شیوه ناسالم براي فرهنگ آورده اي به همراه 
نخواهد داش��ت بلكه بي فرهنگي را رواج مي دهد. جالب است كه 
هیچ كس هم متوجه نمي شود اين جنجال آفريني از طريق مقابل 
هم قرار دادن يكي دو چهره معروف همینجور اتفاقي رقم نخورده 
و يك رسانه شیطنت طلب پشت آن قرار دارد. حیرت آور اين است 
كه تي وي پالس قربانیان خود را از میان چهره هايي كه به تازگي 
از سوي رسانه ملي مطرح شده اند شكار مي كند و مديران رسانه 
ملي نیز تنها نظاره گر اين شوی ويرانگر هستند. در تازه ترين مورد 
بازيگر تازه به شهرت رسیده سريال بانوي عمارت را مقابل دوربین 
آورده و مانند همیشه به گونه اي كه مثاًل كسي شك نكند سمت 
و سوي مصاحبه را به جايي مي برد كه مصاحبه شونده عنوان كند 
»دست دادن با نامحرم چه اش��كالي دارد، اين ديگر در بسیاري 
از كشورهاي جهان آزاد شده اس��ت.« مجري برنامه هم اينگونه 
واكنش نش��ان مي دهد: »خب حرام اس��ت«، اين را البته با يك 
نیش��خند چاش��ني جمله اش مي كند تا تلويحاً براي مخاطب و 
مصاحبه شونده ساده دلش روشن كند كه او طرف كیست، يعني تو 

راحت باش و نظرت را بگو! 
معلوم است كه مجوزدهندگان و نهاد حاكمیتي عزيز اين تلقي را 
براي تي وي پالس و رسانه هاي ديگر ايجاد كرده اند كه علي القاعده 
خطوط قرمزشان با صداوسیما تفاوت دارد اما متأسفانه آنقدر به 
خود زحمت نداده اند تا خطوط شفاف ديگري را ترسیم كنند تا 
به جاي تقويت فرهنگ اين رس��انه ها اقدام به تضعیف فرهنگ 
عمومي نكنند. وزارت ارشاد دست كم و در منفعالنه ترين حالت 
اگر به تي وي پالس ها تذكر مي داد و رسانه ملي اگر تكلیف خود 
مي دانست تا از چهره هاي دست آموز خود به نفع مردم صیانت 
كند و آنها را پیش از سپردن به دهان گرگ هاي رسانه اي توجیه 
نمايد، كار به اينجا نمي رسید كه زردبازهاي رسانه اي آنقدر افراط 

كنند تا به تدريج قهوه اي باز شوند.

جواد محرمي     یادداشت

 شعرخواني اعتراضي شاعران امريكايي
ضد تحريم هاي ايران

ش�اعران برجس�ته امريكاي�ي از جمل�ه چالز برنش�تاين و پي ي�ر ژوريس 
همزمان با س�خنراني دونالد ترامپ در كنگره در ش�ب ش�عري كه با هدف 
اعتراض به تحريم هاي امريكا عليه ايران برگزار مي ش�ود، شعر مي خوانند. 
به گزارش مهر، طي برپايي يك رويداد فرهنگي، ش��ب ش��عري با عنوان »كسي 
نمي خواهد باور كند كه باغچه دارد مي میرد« - عنواني برگرفته از يكي از اش��عار 
فروغ فرخزاد - با هدف نش��ان دادن رنج وارده بر مردم ايران به خاطر تحريم هاي 

غیرقانوني و ظالمانه امريكا در واشنگتن دي سي اياالت متحده برگزار مي شود. 
متن اطالع رس��اني اين رويداد فرهنگي- هنري نش��ان مي دهد اين نشست به نوعي 
عكس العملي اس��ت به اظهارات دونالد ترام��پ كه تحريم ه��اي اقتصادي تحمیلي 
جديد علیه ايران را »س��خت ترين تحريم ها« خوانده بود. در اين ش��ب شعر برخي از 
شخصیت هاي مشهور در شعر امريكا از جمله »چارلز برنشتاين« و »پي ير ژوريس« كه 
به عنوان شاعران جهاني شعر امروز امريكا شناخته مي شوند حضور خواهند داشت، اين 
دو شاعر از »نیويورك« و تني چند از شاعران برجسته ديگر امريكايي هم از »واشنگتن 
دي سي« در اين رويداد ادبي حاضر خواهند شد و اشعارشان را در اعتراض به تحريم هاي 
امريكا علیه مردم ايران قرائت خواهند كرد. اين نشس��ت در تاريخ 22 ژانويه از ساعت 
18 تا 20 به وقت محلي در »واشنگتن دي سي« برگزار مي شود و در انتخاب اين روز، 
عمدي در كار بوده است؛ 22 ژانويه روز سخنراني دونالد ترامپ در كنگره امريكاست و 
پیش بیني مي شود او در اين سخنراني تبلیغاتي از سیاست هايش در خصوص تحريم 
ايران دفاع خواهد كرد. در اين نشست كه در مركز فرهنگي »باسبويز اند پوئتز«  برگزار 
خواهد شد، عالوه بر شعرخواني اعتراضي شاعران امريكايي در برابر تحريم هاي امريكا 
علیه ايران، برنامه هاي ديگري همچون خوانش برخي اشعار فارسي، اجراي موسیقي 

سنتي ايراني، نمايش اساليدهايي از ايران و... به اجرا درمي آيد. 

مصطفي محمدي     دریچه


