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88498436سرويس فرهنگي

  سارا نیکویی
اخی�راً جمع�ي از کارگردان�ان و بازیگ�ران 
س�یما با رهبر انقالب دیدار کردن�د. در ادامه 
مباحثي ک�ه در آن دیدار مطرح ش�د، رهبري 
یادداش�تي را منتش�ر و تأکید کردند که براي 
دفاع از عظمت، فرهنگ و ش�کوه ملت ایران، 
هنر باید میدان دار باش�د. در ای�ن خصوص و 
نیز در شرایط کنوني س�ینما که با آثار مبتذل 
در اکران دس�ت و پنجه نرم مي کن�د با پروانه 
معصومي بازیگر پیشکسوت گفت و گو کردیم. 

    
اخیراً رهب�ر انقالب درباره محت�واي آثار 
سینمایي و تلویزیوني یادداشتي منتشر  و 
رهنمودهایي دادند و دغدغه هایي را مطرح 
کردند. برداشت شما به عنوان سینماگر از 

رهنمودها و یادداشت ایشان چه بود؟
فكر مي كنم بس��يار واضح اس��ت. احس��اس من 
اين اس��ت كه س��ينما آنطور كه شايسته است به 
دغدغه هاي جامعه نپرداخته است بلكه بسيار كم 
پرداخته است. رهبري دغدغه هاي فرهنگي خود 
درباره جامعه را بارها و بارها مورد تأكيد قرار داده اند 
بنابراين آنچه مورد نظر رهبري است، كاماًل روشن 
و واضح اس��ت. حاال با ديدار اخير و يادداشتي كه 
پس از آن ديدار منتشر كرده اند بار ديگر منويات 

خود را خيلي صريح و روشن بيان كرده اند. 
به نظ�ر ش�ما مهم تری�ن ضع�ف آثار 

سینمایي و تلویزیوني ما چیست؟
10سال و شايد هم بيش��تر است كه مي گوييم ما 
مشكل قصه داريم، مشكل نوشتن داريم، مشكل 
ديالوگ نويس��ي داريم. البته نويسنده هاي خيلي 
خوبي ه��م داريم ام��ا از آنجا كه س��عي مي كنيم 
كمترين هزين��ه را براي قصه ص��رف كنيم، اكثر 
قصه ها ضعيف هس��تند. در حالي كه ديده ش��ده 
در خيلي از فيلم ها و سريال ها وقتي كه قصه قوي 
باشد، حتي اگر كارگرداني قوي نباشد، فيلمبرداري 
درجه يك نباشد، بقيه عوامل هم ضعيف باشند- 
بازي بازيگرها را نمي گويم چون آنها بيش از ساير 

عوامل به چشم مي آيند- باز هم آن فيلم و سريال با 
قصه جلو مي رود ولي به محض اينكه قصه در يك 
فيلم و سريال شل و لق باشد، فيلم انگار جايي گير 
مي كند، متوقف مي شود و جلو نمي رود. متأسفانه 
سينما و سيما كمترين هزينه را براي قصه نويسي 
مي دهند. در حالي كه در فيلم و سريال مهم ترين 
نكته اين است كه داس��تان خوب و درست نوشته 
شود و همه ابعاد را در نظر بگيرد. اگر سوژه به روز 
باش��د بايد نگارش قصه هم به روز باشد. اگر سوژه 
تاريخي اس��ت، داس��تان هم تاريخي روايت شود 
آن هم تاريخ درس��ت. اگر اين چيزها درست شود 

مي توانيم كارهاي خوبي هم داشته باشيم. 
سینما و سیما رسالت فرهنگي دارند. باید 
مردم را به سمت فضایل اخالقي و معنویات 
رهنمون باشند اما اینطور نیست، چرا؟ آیا 

سیاستگذاري ها درست نیست؟
بله، االن ما درگير يك جنگ بي سروصدا هستيم. 
هم سياستگذاري ها و هم فيلمسازها نقش دارند. 
االن فيلم هايي روي پرده س��ينما ها نمايش داده 

مي شود كه مبتذل هستند. به راحتي ميان بازيگران 
الفاظ و كلمات ركيك رد و بدل مي شود و متأسفانه 
بعضاً خوب هم فروش مي كنن��د. حاال اين فروش 
خوب دليل اين نيس��ت كه مردم متوجه نيستند 
ي��ا اينگونه فيلم ها را مي پس��ندند بلك��ه مردم در 
هر حال س��رگرمي مي خواهند. مي روند س��ينما 
تا فالن فيلمي ك��ه معتقدند خوب هم نيس��ت را 
ببينند. دو ساعتي مي نش��ينند و تماشا مي كنند، 
بعد مي گويند، فيل��م چقدر مزخ��رف بود!ولي به 
هر حال دو ساعت دغدغه هاي زندگي را فراموش 
مي كند. هم��ان را هم غنيم��ت مي دانند. باالخره 
سينما براي خيلي ها نوعي سرگرمي است و واقعاً 
هم است اما بايد سرگرمي و تفريح سالم باشد. زماني 
سينما رفتن يك تفريح سالم بود، زن و شوهر با هم 
مي رفتند، همه اعضاي خانواده ب��ا هم مي رفتند، 
فرهنگ سازي خوبي هم بود. براي اعضاي خانواده 
لذت بخش و آموزنده بود. ولي حاال بچه ها با ديدن 
برخي فيلم ها، تكه كالم هايي ياد مي گيرند كه بسيار 
بد است. البته كم كم ذائقه هاي مردم و جامعه هم 

تغيير مي كند، كما اينكه تغيير كرده است. 
البته ای�ن موارد ب�ه فیلم ها و س�ینما 
منحص�ر نمي ش�ود، در تئات�ر هم این 

مسائل هست بلکه بیشتر است. 
من تئاتر نمي روم، چون دور از مركز هستم. مدتي 

است كه در روستا زندگي مي كنم. 
ب�ه عن�وان ی�ک بازیگ�ر قدیم�ي و 
پیشکسوت به مش�تاقان بازیگري چه 

توصیه اي دارید؟
دنبال شهرت در بازيگري نباشند. شهرت زودگذر 
است. آنچه برايشان مي ماند محبوبيت است بايد 
محبوب باشند تا مردم دوستشان داشته باشند. هم 
و غمشان اين نباشد كه فقط مشهور شوند. اين دو 
خيلي با هم تفاوت دارند. شهرت با محبوب بودن 
و دوست داشته شدن توس��ط مردم تفاوت دارد. 
رفتار بازيگر مهم است. به عنوان بازيگري كه مردم 
او را دوس��ت دارند بايد الگو باشند. خط قرمز ها را 
رعايت كنند. هم تلويزيون و هم سينما يك خطوط 
قرمزي دارند كه بازيگران بايد آنها را رعايت كنند، 
اگر نكنند مورد توجه مردم قرار نمي گيرند، به او 
احترام نمي گذارند. باي��د به مردم احترام بگذارند 
تا مردم هم به آنها احت��رام بگذارند. برخي اوقات 
مي بينيم كه رابطه برخي بازيگران و مردم خوب 
نيست، بي ادبانه با مردم برخورد مي كنند كه بايد 
تأس��ف بخوريم. بايد طوري باشد كه وقتي مردم 
بازيگري را مي بينند بگويند اين هماني است كه 
فالن نق��ش را در فالن فيلم بازي ك��رده و خيلي 
خوب هم بازي كرده و او را تحسين كنند نه اينكه 

نوعي بيزاري بجويند. 
االن کاري در دست اجرا دارید؟

نه، كاري كه جديد باشد ندارم. آخرين كارم همان 
»ش��رايط خاص« بود كه قرار اس��ت پخش شود. 
آرزوي موفقيت ب��راي همه دارم. ب��ه هم احترام 
بگذاريم و بزرگي و كوچكي را رعايت كنيم. هميشه 
آدمي بر خر مراد سوار نيست، يك وقتي از آن پياده 
مي ش��ويم. طوري نش��ود كه همديگر را بزنيم و 

پايين بيندازيم.

بیشترين هزينه بايد براي فیلمنامه شود اما برعکس است
گفت وگوي »جوان« با پروانه معصومي، بازیگر پیشکسوت

نویسنده کودک و نوجوان گفت: با از بین رفتن 
انحصار حوزه ادبیات ک�ودک و نوجوان پس از 
انقالب، فضاي خوبي براي تولید فکر آغاز شد. 
محمد ميركياني، نويس��نده كودک و نوجوان در 
خصوص داس��تان هاي كودک و نوج��وان پس از 
انقالب اسالمي گفت: پس از انقالب اسالمي و از 
آغاز دهه 60 بود كه فضاي خوبي براي توليد فكر و 
فرهنگ آغاز شد و انحصار از حوزه ادبيات كودک 
و نوجوان برداشته ش��د.  وي افزود: قبل از انقالب 
اسالمي انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان، دو ناشر خصوصي و يك ناشر مذهبي در 
زمينه ادبيات كودک و نوجوان فعاليت مي كردند. 
 ميركياني با اشاره به اينكه ادبيات كودک و نوجوان 
در دوران قبل از انقالب از نظر سطح هنري پايين 
بود، اظهار داشت: ناشران در شهرستان به صورت 
پراكنده در زمينه ادبيات كودک و نوجوان فعاليت 
مي كردند. پ��س از انقالب به دلي��ل اهميتي كه 
كار ك��ودک و نوجوان در كش��ور پيدا ك��رده بود 
مجموعه هاي فع��ال در زمينه ك��ودک و نوجوان 
افزايش يافتند.  وي با بي��ان اينكه تعداد زيادي از 

نويسندگان كودک و نوجوان در عرصه اين ادبيات 
ظهور كردند، گفت: ناش��ران كودک و نوجوان در 
كشور گسترده شدند و انحصار كتاب هاي كودک 
و نوجوان از يك ناش��ر برداشته شد.  اين نويسنده 
كودک و نوج��وان ادام��ه داد: انتش��اراتي مانند 
اميركبير پيش از انقالب در زمينه ادبيات كودک 
و نوجوان فعاليت مي كرد اما اين فعاليت كم بود و 
چندان گسترده نبود.  وي با اشاره به اينكه پس از 
دهه 60 ناشران وارد عرصه كودک و نوجوان شدند، 
بيان كرد: خانواده ها پ��س از دهه60، براي كتاب 

كودک اهميت زيادي قائل شدند. برخي كتاب ها با 
بن مايه هاي مذهبي گسترش پيدا كرد وكتاب هايي 
درباره اس��تقالل طلبي ايراني��ان در حوزه كودک 
نوشته ش��د و نگارش كتاب هايي با اين موضوع به 
ش��دت رونق پيدا كرد.  ميركيان��ي گفت: نگارش 
كتاب هايي درباره مبارزه با ظلم و اش��رافي گري و 
برپايي عدالت در جامعه در حوزه كودک و نوجوان 
بسيار گسترده شد و پرداختن به داستان هاي دفاع 
مقدس و ژانرهاي دفاع مق��دس در آثار كودک و 

نوجوان پس از انقالب اسالمي ديده مي شود. 

انحصار ادبيات کودک و نوجوان بعد از انقالب شكسته شد

   معصومه طاهری 
اعتراضات و آشوب هاي فعلي فرانس��ه ظاهراً يك اتفاق غيرعادي و 
ساده نيست. ايرانيان خارج از كش��ور كه در فضاي مجازي هستند 
و پيج هاي مختلفي دارند بارها در اين رابطه مطلب نوشته  و موارد 
جالبي را ذكر كرده اند.  نكته مهم درباره حوادث فرانس��ه س��كوت 
سلبريتي ها و شخصيت هاي معروف رسانه  اي فرانسه است؛ اظهاراتي 
كه گاه مي تواند آتش حوادث را بيشتر و تندتر هم بكند. درحالي كه در 
ايران چهره هاي مشهور پست ها و مطالبي را منتشر مي كنند كه عمداً 
يا سهواً منجر مي شود امنيت ملي را به خطر بيندازند مانند فتنه 88 
كه رسماً و عماًل با اپوزيسيون همراه شده بودند و با پز روشنفكري بر 
آتش آشوب ها مي دميدند. سؤال اينجاست چرا و چطور چهره هاي 
مشهور و حتي جهاني فرانس��ه در حوزه س��ينما و ورزش اين نوع 

حضورهاي نامتعارف را حداقل تا اين اندازه ندارند؟!
البته همه مي دانيم كه بيش��تر اهداف اين چهره ها ديده ش��دن 
آنهاست چه آنكه مسعود فروتن نويس��نده، مجري و كارگردان 
سينما هم در مصاحبه اي به اين مسئله اشاره كرده است كه گاهي 
برخي بازيگران براي ديده شدن جنجال آفريني مي كنند و وارد 
برخي حاشيه ها مي شوند.  اما چرا در حوادث و آشوب هايي كه در 
غرب رخ مي دهد شاهد نظر دادن س��لبريتي ها عليه منافع ملي 
و كشورشان نيس��تيم؟! بي ترديد سياست هاي پنهان دولت هاي 
غربي در كنت��رل چهره هاي مش��هور مؤثر باش��د. چندي پيش 
جدولي از زندگي برخي از چهره هاي مش��هور سينما و تلويزيون 
در كش��ورهاي خارجي از جمله امريكا منتشر شد كه بيش از هر 
چيز جدا از بحث هاي هويتي، مسئله درآمد آنها از صنعت معيوب 
سينما را زير سؤال برد. در دعواي مجازي فرخ نژاد و عليزاده، دو 
نكته از مس��تندات عليزاده عليه اين بازيگر س��ينما جالب بود؛ 
اول زندگي خانواده فرخ نژاد در امريكا كه وي را واداش��ته از پول 
ملي براي مخارج خانواده اش در امريكا هزينه كند. جالب آن كه 
بازيگران ماليات نمي دهند اين يعني از دستمزدهاي نجومي آنها 
چيزي براي مردم و فقيران كنار گذاشته نمي شود؛ اين درحالي 
است كه هنرپيش��ه ها در اروپا از جمله فرانس��ه بايد ماليات هاي 
س��نگيني بپردازند و شايد همين سياس��ت پنهان باعث كنترل 
سلبريتي ها در اروپا شده باشد؛ چه آنكه مي بينيم شخصيتي مانند 
ژرارد دپارديو كه به يك چهره تاريخي و ملي فرانسه تبديل شده 
و در سطح جهاني هم شناخته شده است براي فرار از ماليات هاي 
س��نگين دولت به روس��يه نقل مكان كرده و تغيير تابعيت داده 
است.   به نظر مي رس��د مجموعه آنچه گفته شد نياز به بررسي و 
دقت بيشتري به خصوص در عرصه ماليات هنرمندان دارد. آنها 
كه فقرا را واسطه ديده ش��دن خود قرار مي دهند چرا نبايد سهم 
خود را از بيت المال براي توانمندسازي فقرا بپردازند، در حالي كه 
از همان بيت المال و سينماي دولتي دستمزدهاي كالن دريافت 
مي كنند. از اين طريق مي توان بر حكومت بادبادكي سلبريتي ها 

در جنجال آفريني وحاشيه سازي هم پايان داد. 

 راه حلي براي پايان دادن
 به جنجال آفرينی سلبريتي ها

   حسن روانشید
صفويان زماني كه پايتخت تازه خ��ود را در اصفهان اينگونه غمبار 
مي ديدند با كمك مش��اوران  انديش��مند و فرهيخته اي همچون 
شيخ بهايي كه در دربار خود داشتند تصميم گرفتند باغ هاي فراوان 
در حاش��يه بزرگ ترين ميدان بازي چوگان و دولت خانه خود را به 
محلي براي تفريح و تفرج عامه مردم اين شهر تبديل كنند كه پس از 
سال ها تالش معماران و دست اندركاران، رؤياي چهارباغ به حقيقت 
مي پيوندد تا عالوه بر داشتن مس��يري ويژه براي عبور چهارپايان، 
پياده راه و جويب��اري دلنواز به  منظور عبور و م��رور و تفريح و تفرج 
اهالي شهر در آن داشته باشد كه اين آبنماي پر از ماهي هاي رنگارنگ 
با فواره هاي خود، فضا را روح انگيزتر نش��ان دهد. پس از مهيا شدن 
چهارباغ همه اهالي شهر به  سوي آن جلب شدند تا اوقات فراغت را در 
اين بوستان زيبا سپري كنند. آنچه بيش از همه در اين گلستان جلب  
توجه مي كرد، وجود كاخي عظيم در ورودي و كنار دولت خانه صفوي 
به نام جهان نما بود كه در زمان ظل السلطان قاجار حاكم اصفهان به 
دليل واهي ديده شدن حرمسراي حاكم از باالي برج آن تخريب شد 
اما در سه دهه اخير كه قرار شد خط مترو از عمق چهارباغ عبور كند 
پس از گذشت 260 سال پايه هاي اين كاخ تاريخي در عمق 20  متري 
دروازه دولت نمودار مي ش��ود و خاطره كاروانسراي تحديد در كنار 
خود را كه ۳۷ سال پيش توسط شهرداري وقت تخريب تا به جاي آن 
مجتمع تجاري ايجاد شود زنده مي كند! چهارباغ اين يادگار به جا مانده 
از هنر و سليقه ممتاز معماران دوران صفويه كه امروز شهرت جهاني 
دارد نه  تنها براي مردم اصفهان بلكه براي همه ايرانيان و كساني كه 
از اقصي نقاط دنيا به اين بوستان آمده و در طول آن قدم زده اند مملو 
از خاطرات خوب و دلپذير و شيرين است. مدرسه علميه و كتابخانه 
فرهنگ و دهها اثر ديگر به  جا مانده از دوران صفويه در آن هنوز هم 
پابرجاست تا اعجاز هنر در آن س��ياحان و جهانگردان را به تعجب و 
تحسين وادارد. شايد اگر طراحان و مجريان اين پروژه براي انجام آن 
به  جاي استفاده از تحصيلكردگان دانشگاهي اما كم تجربه در زمينه 
معماري و شهرسازي به  س��وي فرهيختگان و همچنين نقشه هاي 
باقي مانده از آن و نمونه هايي در شهر رم ايتاليا مي رفتند، مي توانستند 
زمينه را براي استفاده بردن هر چه بهتر و بيشتر از اين تغييرات فراهم 
كنند تا مجبور نشوند ركود در واحدهاي شرقي اين خيابان را پس از به 
پايان رسيدن اجراي طرح پياده راه كردن تازه در انديشه بهره برداري 
از سرمايه گذاري هاي انجام شده باشند و سعي كنند تا مردم كالنشهر 
اصفهان و گردشگران داخلي و خارجي را كه از اجراي اين طرح دلزده 
شده اند به اين سو بكشانند كه باز هم مسير را اشتباه رفته و همچنان 
به سوي آزمون  و خطاهاي ناموفق گذش��ته مي روند. به جاي اينكه 
محيط را مفرح كرده و فضايي شاد ايجاد كنند تا جشنواره هاي مختلف 
طالب اجرا در چهارباغ باشند، آثار و بقاياي قبرستان تخت فوالد را كه 
تنها به درد موزه ها مي خورد در آن مستقر مي كنند تا اين سوهان روح، 
شهروندان و جهانگردان و گردشگران را هر چه بيشتر آزرده و افسرده 
كنند! فراموش نكنيم اتفاقات و شوک هاي اقتصادي اخير را كه آحاد 
جامعه براي رهايي از آنها نيازمند محيط هاي شاد و مفرح مي باشند.

 فضاي دلنواز چهارباغ را 
مخدوش نکنيد!


