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فرهنگ و هنر

به لحاظ کیفی و کمی که هم شامل جشنواره ها می 
شود و هم شامل فیلم هایی که ساخته می شوند.

هر چند به نظرم پاسخ دادن به سوالتان از نگاه دوم 
مبنایی تر خواهد بود اما از نکته مورد اشاره شما شروع 
می کنم؛ بله بحمداهلل آن چه که اتفاق افتاده ورود و 
حضور نیروهای جدید، آن هم به تعداد زیاد است و 
درصد قابل توجه و قابل قبولی از این نیروهای جدید 
توانســته اند کارهایی انجام یا ظرفیت هایی از خود 
نشان دهند که امیدوارکننده است و نشان می دهد 
اگر برنامه ریزی درستی داشته باشیم می توانیم نگران 
کمیت نیروهای خالق و باذوقی که قرار است تولیدات 
را شکل دهند نباشیم اما یک ضایعه و یک آفت بزرگ 
هم هست که می تواند همواره گریبان سینمایمان را 
بگیرد و در زمان هایی هم تشدید شود و چشم اندازی 
بحرانی بسازد و ارزیابی من این است که متاسفانه ما 
در یکی از همان زمان ها هستیم.آن چه من در حوزه 
سینما مشــاهده می کنم چه در ســاختار بیرون از 
دولت و چه در ساختار درون دولت، حکایت از ادامه 
سبک و سیاق و ساختار و روابط قبلی دارد. در حالی 
که سینمای دنیا با سرعت نور از گذشته خود فاصله 
می گیرد.کمتر رسانه هنری و جمعی این توانایی را 
داشــته و دارد که تا این حد در درون خود دست به 
زایش و بازتولید بزند، یعنی اگر به رســانه ای مانند 
روزنامه نگاه کنید یا به رادیو یا به کتاب که فراموش 
نکنید همگی عمــری طوالنی تر از ســینما دارند، 
می بینید که محدودیت های اعمال شــده بر آن ها، 
امکان آن چه را تحول می نامیمش کمتر برایشــان 
ایجاد کرده است. سینما اما این طور نبوده و نیست.
سینما در طول عمر صد و چند ساله خود و مخصوصا 
در سال های اخیر با ریتمی تند دچار تحوالتی شده 
که اساس می توان نامش را بازتعریِف خود گذاشت. 
یعنی به محض این که احساس کرده در حالت حرکت 
به سمت عادی شدن برای مخاطب است یا خطر تنگ 
شدن جا از طرف رســانه های دیگر؛ چه رسانه های 
جدیدالظهور و چه نمونه تحول یافته رسانه های قبلی، 
تهدیدش می کند به سرعت خود را از درون به شرایط 
جدیدی ارتقا و چهره متفاوتی از خود نشــان داده 
است و در نتیجه مجددا مخاطبینش را جذب کرده 
و نگه داشته و این قابلیت ویژه و کم نظیر سینما در 
قیاس با دیگر رسانه هاست.این اتفاق در سینمای ما 
کمتر رخ داده و به عبارتی در حال تکرار خود هستیم 

و در َوجهی از ُوجوه درجا زده ایم یا این که دستمان 
خالی تر از پیش شده اســت. ُحسن سینما این است 
که می توان برگشت، به گذشــته اش مراجعه کرد و 
آثاری را که قبال ساخته شــده دید و ما متاسفانه در 
این مورد از صنعت سینمای دنیا عقب افتاده ایم. مادِر 
صنعت تصویری دنیا، سینماست و وقتی می گوییم 
از صنعت تصویر دنیا عقب افتاده ایم یعنی اشــکال 
از مادر صنعت اســت که همان سینماست.به نظرم 
بخش عمــده ای از این اتفاق به این دلیل اســت که 
سینما را در مدار و مسیری بســته حرکت داده ایم. 
حرکت سینما در یک مدار بســته حداکثر می تواند 
پاسخگوی همین محیط محدود باشد و ارزیابی هایش 
را در همین فضای خودســاخته انجــام دهد. پس 
می شــود پیشــاپیش نتیجه گرفت که این وضعیت 
با درصد باالیی از رضایت همراه اســت اما نمی توان 
نادیده گرفت که این، شرایِط حیاِت طبیعی نیست.
اگر بخواهید سندی برای صحت عرض بنده بیاورید 
می توانید به جایی رجوع کنید که کنترلش دست ما 
نیست تا ببندیمش و فضایی بسته ایجاد کنیم، جایی 
مثل فضای ســایبری یا آن طور که امروز می گویند؛ 
فضای مجازی. وقتی شما به سراغ آن بخش از ماجرا 
می روید می بینید که متاسفانه استقبال از فیلم های 
ایرانی در شــبکه نمایش خانگی ســیری به شدت 
نزولی دارد و در مقابل استقبال از فیلم های غیرایرانی 
ســیری صعودی را طی می کند. یعنی وقت و هزینه 
صرف تهیه و دیدن فیلم می شود ولی فیلم های ایرانی 
جای خود را به فیلم های غیرایرانی واگذار کرده اند. 
اگر امکان رقابت آزاد در اکران ســینماها هم وجود 
داشت و محدودیتی که خودمان ایجاد کرده ایم نبود 
به نظرتان چه اتفاقی رخ می داد؟! به نظر من صنعت 
سینمایمان به سرعت نابود می شد.سینمای ما قدرت 
و ویژگی هایی دارد که تقریبا در دنیا بی بدیل اســت 
و ما می گویم هرز رفتن این قدرت و ویژگی ها حیف 
است و غصه می خوریم که چرا این ظرفیِت بی بدیِل 
بالقوه، بالفعل نمی شود. شــاید همه مان کمی تنبل 
شده ایم، شاید حرکت در این مدار بسته که حدی از 
عایدی و مورد توجه واقع شدن مان را تضمین می کند 
ما را به خطا برده است. ما باید راهی پیدا کنیم. وقتی 
می گویم ما، منظورم خانواده سینماست؛ متشکل از 
ما مدیران که زمانی مدیریم و زمانی در حوزه تولید 
فیلم بوده ایم به همراه دست اندرکاران سینما.ما باید 

تصمیم بگیریم. وقتی در فضای جهانی سهمی نداریم، 
یعنی سهم مان آنقدر کم است که می توانیم بگوییم 
نداریم، آیا می خواهیم ســهم مان در سبد مخاطبین 
داخلی از محصوالت تصویری هــم روز به روز کمتر 
شود؟! آیا می خواهیم به نسبت سهم اندک مان، روز 
به روز تاثیرگذاری مان هم کم تر شــود؟! آیا متوجه 
هستیم که مخاطبان آینده سینما، یعنی کودکان و 
نوجوانان امروز اگر نگوییم همگی شان، اکثرشان به 
دلیل گستردگی فضای مجازی، آشنایی شان با صنعت 
ســینما از طریق آثار غیرایرانی است؟! آیا حواسمان 
هســت که این ها مخاطبین آینده خودمان هستند 
و اگر با همین پیش زمینه ذهنی نسبت به فیلم های 
ایرانی و غیرایرانی به نوجوانی و بزرگســالی برسند 
عمال در آینده سینمایمان مخاطب نخواهد داشت؟! 
پیش بینی مان از کمیت مخاطبی که ســینمایمان 
در آینده خواهد داشت چیســت؟!این ها را گفتم تا 
به این نکته برســم که، آن چه من مشاهده کرده ام و 
پرداختن به آن را وظیفه اصلی خود و وظیفه اصلی 
خانواده سینما می دانم تا دســت کم جبران منافات 
کنیم این است که بیندیشیم اقتضای امروز سینمای 
دنیا چیست؟ وقتی می گوییم سینمای ما باید حیات 
طبیعی پیدا کند، شرایط رسیدن به آن چیست؟ اگر 
همچنان جایی هســت که با کنترلش، زمینه حیات 
غیرطبیعی سینما را مهیا می کنیم باید بدانیم که در 
آینده ای نزدیک این امکان به حداقل و شاید به صفر 
برسد؛ یعنی امکان محافظت و مراقبت هایی که بستر 
ادامه پیدا کردن حیات غیرطبیعی را فراهم می کند 

به صفر خواهد رسید. آیا برای آن زمان آماده ایم؟!
من تردید ندارم که ســینمای ایران توانایی اش را 
دارد؛ بــه جهت خالقیت و هــوش و از آن مهم تر به 
علت صالحیت هــای فرهنگی. یعنی ما به واســطه 
پیشــینه مان، فرهنــگ و معارف مــان و محتوای 

تمدنی مان دستمان پر است. 

| محمدمهدی حیدریان رئیس ســازمان 
ســینمایی درباره جزئیات برنامه های این ســازمان 
سخن گفت. به گزارش کائنات به نقل از خبرآنالین، 
رئیس سازمان سینمایی اساس کار خود را رسیدن 
به افق دید واحد بین مدیریت ســینما و هنرمندان 
می داند و سیاست های کار خود را بر این پیش فرض 
طراحــی می کنــد. او بر این باور اســت کــه باید 
تغییراتی در ساختار مجموعه های مدیریتی سینما 

و زیرمجموعه های سازمان به وجود آید و همچنین 
از شکل گیری شوراهای مشورتی به هنرمندان برای 

یافتن ایده های مناسب خبر داد.
آقای حیدریان شما بعد از 14 سال دوباره 
به مدیریت ســینما بازگشتید. در جریان این 
بازگشت مهمترین تغییراتی که در سینما توجه 
شما را جلب کرد چه مواردی بود؟ از ورود نسل 
جدید فیلمساز تا جوایزی که سینمای ایران به 

دست آورده و ...
به نظرم الزم است از دو زاویه به سوال شما بپردازم. 
بخش اول این که من بعد از گذشت مدت زمانی که 
مجددا به این حوزه برگشته ام چه تفاوت ها و تغییراتی 
دیده و می بینیم و بخش دوم این که این تفاوت ها و 
تغییرات به شکل مشخص مربوط به چه حوزه هایی 
است؛ چه در مورد دوستانی که در فاصله نبودن من، 
به این حوزه پیوسته اند و چه در مورد وضعیت سینما 

| پخش مجموعه تلویزیونی »مثل شیشه«  با اتمام نمایش سریال »مروارید سرخ« از امروز 22 شهریورآغاز می شود.
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی شبکه آی فیلم، مجموعه تلویزیونی »مثل شیشه« به کارگردانی جواد مزدآبادیکه در 

سال 1390 از شبکه یک سیمای جمهوری اسالمی پخش شده بود، برای بازپخش در آی فیلم فارسی آماده شده است.

| برنامه »در جســت و جوی حقیقت« که به صورت زنده از 
شبکه هیسپان تی وی پخش می شود و از پربیننده ترین برنامه ها در 
میان شبکه های اسپانیایی زبان دنیا است، در جدیدترین قسمت خود 
به سفر نتیاناهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکای التین و 
حاشیه ها و اعتراض های مردمی این سفر می پردازد.به گزارش کائنات 
و به نقل از روابط عمومی شبکه هیســپان تی وی، برنامه »در جست 
و جــوی حقیقــت« ) Detras de la Razon( به اتفاقات مهم 
سیاســی و اجتماعی روز دنیا می پردازد. موضوع برنامه »در جست و 
جوی حقیقت« اعالم سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کشورهای 
آمریکای التین اســت. اهمیت موضوع این قسمت برنامه در آن است 

که بنیامین نتانیاهو قرار اســت برای نخستین بار طی سفر به منطقه 
آمریکای التین به کشــورهای آرژانتین و مکزیک برود.»در جست و 
جوی حقیقت« به بررسی و تبیین این موضوع مهم که با کمرنگ شدن 
حضور ایاالت متحده در منطقه آمریکای التین، رژیم صهیونیســتی 
می کوشد از این فرصت استفاده کرده و حضوری پررنگ در این منطقه 
داشته باشد، خواهد پرداخت.روبرتو دال مادرید؛ مجری، تهیه کننده و 
کارگردان اسپانیایی زبان »در جست و جوی حقیقت« در این قسمت 
از برنامه، قصد دارد به حاشیه های این سفر و در خصوص تظاهرات و 
اعتراض های مردمی که به دلیل این ســفر در حال رخ دادن است، با 
کارشناسان برنامه به بحث و تبادل نظر بپردازد.احسان کاظمی، فاطمه 

کشاورزیان، محمدرضا کریمیان، کامران اکبری، آیدین شایگان، وحید 
خدادادی، مریم سعیدی و سیدعلی سید حسینی دبیران خبر این برنامه 
هستند که به همراه رسول گودرزی، وحید خدادادی، کیوان محسنی 
و علی کامرانی به عنوان سردبیران این برنامه، محتوای آن را در قالب 
های مختلف آماده می کنند. وظیفه ارتباطات و هماهنگی میهمانان و 
کارشناسان برنامه برعهده زهره میرزاپور، امیر هوشنگ الماسی، سلمان 
عرفانی و سیمین دخت شاکری است.برنامه گفت و گو محور »در جست 
و جوی حقیقت« از شنبه تا سه شــنبه با موضوعات مختلف، ساعت 
22:30 به وقت تهران به روی آنتن هیسپان تی وی می رود و بازپخش 

این برنامه ساعت 05:30 ، 11:30 و 17:30 روز چهارشنبه است. 

 سفر نتانیاهو
  به آمریکای التین
  زیر ذره بین
 »در جستجوی حقیقت« 

 سیاست گذاری را با مشارکت
 صنف انجام می دهیم

رئیس سازمان سینمایی:

 در هیسپان تی وی
 ببینید؛

شوراها گلوگاه ها و نقاط 
ما نه به  مهمی هستند ا
این معنا که نبودشان در 
رسیدن به آن چه گفتم 
موثر است بلکه چگونه 
بودنشان است که حائز 

اهمیت شان می کند

»مثل شیشه« در قاب آی فیلم فارسی

چهار شنبه    22 شهریور 1396
22 ذی الحجه 1438    13 سپتامبر 2017    شماره 3001

میرزا کوچک خان وارد می شود

 آغاز پخش مجموعه تلویزیونی
 »کوچک جنگلی« از آی فیلم انگلیسی

| مجموعه تلویزیونی »کوچــک جنگلی« به کارگردانی بهروز افخمی در 
جدول پخش کانال انگلیسی شبکه آی فیلم قرار گرفت.به گزارش کائنات و به نقل از 
روابط عمومی شبکه آی فیلم، »کوچک جنگلی« که پیش تر در آی فیلم به انگلیسی 
دوبله شده بود، از امروز چهارشنبه 22 شهریور در جدول پخش برنامه های  کانال 
انگلیسی این شــبکه قرار می گیرد.کوچک جنگلی یکی از سریال های تلویزیون 
ایران در دهه ۶0  با موضوع تاریخی، حماسی و سیاسی است که به کارگردانی بهروز 
افخمی و با حضور جمع کثیری از هنرمندان ساخته شده است. در این سریال تالش 
شــده زوایایی از قیام میرزا کوچک خان و مردم گیالن، با یک نگاه نسبتاً تحلیلی، 
به نمایش درآید.فیلم نامه این مجموعه تاریخی را ناصر تقوایی با نگاهی به داستان 
مردی از جنگل نوشته احمد احرار، نوشته است. این مجموعه، تنها دوره اول قیام 
میرزا کوچک خان را به تصویر می کشد که از شروع قیام و شکل گیری هیئت اتحاد 
اسالم شروع می شود و تا ورود نیروهای تیمور تاش به رشت و راهپیمایی طوالنی 
جنگلی ها به سمت شــرق گیالن که منجر به تسلیم شدن حاج احمد کسمایی و 

اعدام دکتر حشمت شد، ادامه پیدا می کند و سریال در همین نقطه تمام می شود.

خبر

| فهیمه اسماعیلی - بارها و بارها عباراتی نظیر سبک زندگی و یا 
عبارت التین آن الیف استایل را شنیده ایم. 

عبارتی که در ســال های اخیر بســیار پرکاربرد بوده و دوست و دشمن از 
کیفیت ســبک زندگی و چند و چون آن ســخن گفته اند؛ مسئله ای مهم که 
اکنون رسانه ها به خصوص رســانه های تصویری به عنوان نوک پیکان مروج 
سبک زندگی مد نظر گردانندگان آنها، در حال بسط و گسترش آن در جهان و 
در میان مخاطبان خود، با اهداف و شیوه و سیاق هدفگذاری شده خویش اند.
»مصرف« مهم ترین کلید واژه سبک زندگی غربی است که عمده رسانه های 
ســرمایه محور و مبلغان و پیروان جریان سلطه  با هزار ترفند در حال نشر و 
ترویج آن بوده و مخاطبان خود را به ســمت آن سوق می دهند؛ فرهنگی که 
توسعه آن سود بیشتر را روانه جیب اربابان این رســانه ها می کند و طبیعی 
است که چنین رسانه هایی هر روز بیش از پیش در پی داغ کردن تنور مصرف 

و مصرف گرایی اند.
پیروزی انقالب اســالمی ایران سبب شــد تا لیبرال دموکراسی و اقتصاد 
وابسته به نظام های لیبرال این سبک زندگی و فرهنگ برخاسته از آن را در 
خطر دیده و از این رو تالش کردند، با تمام توان خود به گســترش فرهنگ 
و ســبک زندگی مطلوب خود دامن زده و با تمام ابزارهای موجود از کتاب، 
سینما، تلویزیون، رسانه های مجازی و ...، سبک زندگی مصرف گرا را ترویج و 
تبلیغ کنند و کمال مطلوب را در این نوع زندگی نشان دهند؛ تصاویری رنگی 
از خانواده هایی خندان که از خرید از فروشــگاه های زنجیره ای بازگشته اند و 

نور خورشید حالتی رویایی را در ذهن بیننده تداعی می کند.
 اما انقالب اسالمی آمده بود تا در برابر این نوع زندگی و فرهنگ بایستد و 
از این رو است که با مطرح کردن مســئله ای به نام صدور انقالب اسالمی به 

فراسوی مرزها، تقابل آشکار فرهنگی با نظام سلطه را آغاز کرد.
از همان نخستین روزهای پیروزی انقالب، رهبران فکری و عملی این پدیده 
شگفت قرن،  با طرح مسئله ای تحت عنوان »سبک زندگی ایرانی اسالمی« 

خط حرکت فرهنگی و رسانه ای را روشن کردند.
 یکی از کارهایی که رسانه های ایرانی در راستای گسترش گفتمان انقالب 
اسالمی می توانســتند انجام دهند، ترویج و معرفی ســبک زندگی مطلوب 

برخاسته از این گفتمان است.
شبکه تلویزیونی »آی فیلم« به عنوان یکی از رسانه های جلودار در عرصه 
بین المللی که همواره سعی داشته در مسیر صدور انقالب اسالمی گام بردارد 
با پخش ســریال های دینی، تاریخی و اجتماعی گامی مهم در معرفی سبک 
زندگی مطلوب جمهوری اسالمی برداشته و مخاطبان غیرایرانی را با فضای 

خانواده و زندگی در ایران آشنا می کند.
این شــبکه اکنون در روزهای آغازین هشــتمین ســال فعالیــت خود، با 
هدف جذب مخاطبان غیرایرانی به ســریال های خانوادگی ایرانی بر بســتر 
رســانه، توانســته توجه طیف وســیعی از مخاطبان عرب زبان و بخشــی از 

انگلیسی زبان های جهان را به خود معطوف کند.
»آی فیلم« با حرکت در مسیر پرکردن اوقات فراغت و با پخش مجموعه های 
تلویزیونی و فیلم های سینمایی به زبان های عربی و انگلیسی در واقع به صورت 
غیر مستقیم سبک زندگی ایرانی را در میان مخاطبان خود نهادینه می کند. 
مخاطبانی که تا پیش از این شکار شبکه های تلویزیونی اروپایی و آمریکایی 
بودند، اکنون این امکان را دارند تا از دریچه یک شبکه ایرانی، در جمع خانواده 
و بدون هیچگونه نگرانی از حیث سالمت اخالقی و تربیتی این آثار، به دیدن 

فیلم ها و سریال های ایرانی مهذب و پاکیزه بنشینند.
 هرچند تا رســیدن به نقطه مطلوب مســیر طوالنی پیش روی این شبکه 
نوپا است اما با این حال در همین مدت کم و با وجود محدودیت های مالی و 
تحریم های ماهواره ای غرب علیه ایران توانسته است در میان مخاطبان خود 
اثر الزم را بگذارد.ترویج سبک زندگی برخاسته از گفتمان انقالب اسالمی از 
بُعد برون مرزی و برای مخاطب آن ســوی مرزها که در کانون تبلیغ و ترویج 
سبک زندگی غربی است، اقدامی مهم در کارنامه رسانه ملی محسوب می شود 
که معاونت برون مرزی با اجرایی کردن آن در سال 89 به عنوان اولین شبکه 
تخصصی سریال ایرانی، پرچمدار این حرکت در سطح رسانه ملی بوده است.

 از این حیث باید گفت که شــبکه تلویزیونی »آی فیلم« توانســته موزانه 
قدرت در فعالیت فرهنگی را در میان مخاطبان عرب زبان و انگلیســی زبان 

تغییر دهد و حضور خود را با قوت اعالم و تثبیت کند.
اکنون شبکه »آی فیلم« ، با توجه به مزیت زبان فارسی و در دسترس قرار 
گرفتن از طریق گیرنده های دیجیتال خانگی، نظر و عالقه مندی بســیاری 

حتی در داخل کشور را نیز به خود جلب کرده است.
 این شــبکه در عصری که آن را عصر ارتباطات می نامند تالش می کند با 
ابزار تصویر آن هم در قالب آثار نمایشی جذاب، برنامه هایی در تراز شبکه های 
بزرگ این حوزه – به لحاظ اســتانداردهای کیفی – ارائه کرده  و سرمایه ها 
و داشته های ارزشمند رســانه ملی را  به خوبی و در جهت معرفی فرهنگ، 

تمدن، هنر و سبک زندگی ایرانی – اسالمی مورد بهره برداری قرار دهد.
شــبکه تلویزیونی »آی فیلم« را باید یکــی از تریبون های ترویج و معرفی 
سبک زندگی اســالمی ایرانی مطلوب گفتمان انقالب اسالمی دانست که به 

گواه مخاطبان آن شبکه ای موفق بوده است.

به بهانه هفتمین سالگرد تاسیس شبکه »آی فیلم«؛

تریبون ترویج سبک زندگی ایرانی - اسالمی


