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فقط تیتر

یادداشت

آیا شعر گفتن  ...؟
[فرشیدخیرآبادی]

آیا شعر گفتن استعداد می خواهد؟
سواد می خواهد؟
در حالت خاصی صورت می گیرد؟
راه و روش دارد؟
هر چه پیرتر شویم بهتر شعر می گوییم؟
در شعر می توانیم حرف های شخصی بزنیم؟
باید شعری بگوییم که مردم بپسندند؟
باید ادبیات پارسی را خوب و دقیق بدانیم و رعایت کنیم؟
پرسش های باال مدام پرسیده می شوند .بر آن شدم که پاسخی نوشتاری
بدهم .آری! از گفتن و سرودن .شعر سرودن استعداد می خواهد ،استعدادی
که با آن زاده شده باشی و نمی توان آموخت .شناخت استعداد بسیار مهم و
از آن مهم تر پرورش استعداد است .پرورش استعداد شاعری را آموختن «فن
شعر» می گویند ،چه به ارسطو باور داشته باشید چه نه ،ناگزیر باید فن شعر
بدانید وگرنه آنچه با استعداد خود می گویید هر چیزی می تواند باشد اال
شعر .سرایش شعر همچون نوشتار نیست که بنشینی و تالش کنی .شاید
در گذشته مثنوی بود و شما داستان می ساختید یا با قصد قبلی قصیده
می گفتید .می نشستید و فکر می کردید که چه بگویید .اما امروز شاعر در
فضایی سوررئالیستی و پر از الهام قرار می گیرد ،با استعداد ذاتی و تجربیات
زندگی انسانی خویش ،واژگان درخشنده الهام را می گیرد و با سواد فن
شعر آن را به بند می کشد .باید دانست که نوشتار یا نثر گفتنی و شعر
سرودنی است .اینجاست که راه شعر از نثر جدا می شود .سلوک شاعری
یا همان راه و روش شاعری همان است که گفتم :سواد فن شعر ،الهام در
فضایی سوررئالیستی و نیز تجربیات شخصی که حاالت انسانی شاعر را
می سازند ،چیزهای دیگر جزئیات شخصی است در کار شاعری که
میتواندباشدیانباشد.باپیرترشدنشاعرتجربیاتانسانیبیشتریخواهد
اندوخت ،احساساتش عمیق تر و سنجیده تر می شود و ساختار نورون های
مغزی به سمت آنالیز بیشتر وقایع زندگی پیش می رود .از این رهگذر،
پیری دریچه ای به سوی پختگی شعر است ،از سوی دیگر پیری سبب ساز
خمودگی ،سستی و بی حالی در شعر می شود .از همه بدتر ممکن است
انعطاف شاعر برای برگزیدن تجربه های جدید سلوک شاعری را بکاهد
که این انعطاف از الزام های شاعری در دوران پست مدرن است .در شعر
می توان حرف های شخصی زد تا جایی که به تکرار دچار نگردیم .آنچه
دیگران گفته اند نیازی نیست ما دوباره بیان کنیم .تکرار مکررات و توضیح
واضحات شاید در دوران پیش مشکل ساز نبود اما حال با در دست بودن
شعرهای همه شاعران و نیز سرعت دستیابی به شعر کاری مسخره است .تا
حرف نو و بدیعی نگویید جایی در دنیای امروز ندارید .یا باید حرف نو بزنید
و یا زبان نو برگزینید ،اینگونه شعر گیرا می گردد .اینکه شعری بگوییم که
مخاطب مان بپسندد ،ما را ناچار می کند یکی از دو راه زیر را در پیش
گیریم :اگر مخاطبان فرهیخته باشند ،سطح شعور جمعی باال خواهد بود
و می توان انتظار داشت که چنین مردمانی هنر سره را از ناسره تشخیص
دهند و به ناسره ارزش ندهند؛ پس می توان به سلیقه ایشان پرداخت اما
اگر مخاطبان سلیقه ای نازل پیشه کنند و سطح شعور هنری پایین در
پیش گیرند ،پرداختن به خواست ایشان ،هنر و شعر شاعران را به نابودی
می کشاند و شعر به هنر کاالیی بی ارزش ،مصرفی و با تاریخ مصرف بدل
می شود؛ همچون پاپ آرت ها که بسیار زود می میرند .ادیبانه شعر گفتن
سبب ساز ماندگاری شعر می شود چرا که شما بر زبان که ابزار اصلی بیان
شعر است مسلط می شوید و چیره دستی بر ادبیات یعنی انعطاف بیشتر
در پرداخت هنر و نیز برگزیدن تکنیک های بهتر و بیشتر و تنوع در زبان و
بیان .این صفات به خودی خود شما را باالتر از سطح معمولی شاعری قرار
می دهد و باعث تمایز شما با دیگران می گردد.
رویدادهای هنری

پیام دهکردی وزن خود را  10کیلو کاهش میدهد
پیام دهکردی برای بازی
در نق��ش دکتر مصطفی
چم��ران ،وزن خ��ود را
 10کیلو کاهش میدهد.
به گ��زارش ایلنا ،بازیگر
نق��ش دکت��ر مصطف��ی
چمـ��ران در نمایـــش
«تکههــــای س��نگین
س��رب» این روزها تجربه متفاوتی را پش��ت س��ر میگذارد و برای
نزدیک ش��دن به نقش جدید از رژیم غذایی سختی پیروی میکند.
دهک��ردی در تمرینها چیزی نمیخورد و تنها به آب و چای وچند
حبه قند اکتفا میکند .او معتقد اس��ت عالوه بر تحلیل روانشناختی،
بای��د از نظر جس��می نی��ز به نقش نزدیک ش��ود تا ب��رای مخاطب
باورپذیری بیش��تری داشته باش��د .این هنرمند در حالی تصمیم به
چنین تجربهای گرفته اس��ت که فیزیک بازیگران ایرانی در سالهای
اخیر به شدت با افت مواجه شده و این امر در مقایسه با تواناییهای
باالی بدنی بازیگران دیگر کش��ورها کامال به چشم میآید .دهکردی
البته از جمله بازیگران تئاتر ایران اس��ت که همواره ارتباطی عمیق و
جدی با ش��خصیت برقرار میکند و به همین دلیل تمام تمهیدها را
بهکار میگیرد تا آنچه در نهایت به صحنه میآید از بیشترین کیفیت
برخوردار باش��د .دانش آموخته مکتب حمید س��مندریان این روزها
دشواری زیادی تحمل میکند تا به هدف مورد نظر خود نزدیک شود.
کاری که نه تنها جوانترها بلکه بسیاری از بازیگران پیشکسوت تئاتر
نیز انجام نمیدهند.
رضا فیاضی در بیمارستان بستری شد
رض��ا فیاض��ی ،هنرمند
پیشکس��وت تئــــات��ر،
تلویزی��ون و س��ینما به
علت ناراحت��ی قلبی در
بخش مراقبت های ویژه
بیمارس��تانی در ته��ران
بستری ش��د .همسر این
هنرمند در گفتگو با ایرنا
در باره وضعیت وی گفت :همس��رم دردی در ناحیه قفس��ه س��ینه
احساس کرد که با مراجعه به پزشک ،تشخیص بر این داده شد که
برای آنژیو در بیمارستان بس��تری شوند .همسر این هنرمند افزود:
فیاضی روز گذش��ته برای کارهای درمانی در بیمارس��تان بس��تری
شده است.
رض��ا فیاض��ی نیز در گفتگویی کوتاه گف��ت :در حال حاضر منتظر
اعالم نظر پزش��کان درباره وضعیت درمانی خود است .از کارهای به
یادماندنی این هنرمند  61س��اله می توان به مجموعه های پهلوانان
نمی میرند ،دنیای شیرین زی زی گولو ،بچه های نسبتاً بد ،روزگار
قریب و تبریز در مه اشاره کرد.

علیرضا اسان لو:

در بخش تجسمی به مشاهیر کشورمان به درستی نپرداختیم
دهمین برنامه از ش��بهای ایرانشهر ،شب عزت اهلل انتظامی است که در
خانه هنرمندان ایران به همراه رونمایی از س��ردیس این هنرمند امش��ب
چهارش��نبه  28مردادماه برگزار میش��ود .علیرضا آس��انلو مجسمهساز
و سازنده س��ردیس عزت سینمای ایران درباره س��اخت این سردیس به
هنرآنالین گفت :دغدغه س��اخت مجس��مه یا نقاش��ی پرتره از مش��اهیر
چندس��الی اس��ت که من را درگیر خود کرده و احساس میکنم نه تنها
درباره مش��اهیر تاریخمان کار نشده است ،بلکه به مشاهیر معاصرمان نیز
خوب نپرداختهایم و این بخصوص در عرصه هنرهای تجس��می به وضوح
دیده میش��ود .در گام اول نقاش��ی و پرتره از هنرمندان مشاهیر و مفاخر
را کار ک��ردم چرا که معتقدم تصویر آنها را مردم خوب نمیشناس��ند در
حال��ی که در تمام دنیا تصاویر مختلفی از مشاهیرش��ان وج��ود دارد .ما
تنها یک تعداد پرتره اس��اطیری در گذش��ته داریم مثل موالنا ،فردوسی
و ...اما در ارتباط با ش��خصیتهای معاصر کوتاهی ش��ده است .وی ادامه
داد :در گذش��ته در خانه هنرمندان به صورت زنده پرترههایی را در قالب
کارگاههای آموزشی از لوریس چکناواریان ،غالمحسین امیرخانی ،محمد
سریر و ...کشیدم ،بعد از آن به این فکر افتادم که میشود مجسمه آنها را
نیز س��اخت چرا که نقاشی همگانی نیست و باید برای نمایش آن فضای
الزم را داش��ته باشید ،اما مجسمه اینگونه نیست بنابراین به سراغ ساخت
مجسمه رفتم و از دکتر منوچهر ستوده که پدر ایران گردی است ،شروع
کردم .مجسمه برنزی از وی ساختم که در باغ نگارستان نصب شد ،بعد به
س��راغ مجسمه پروفسور گنجی پدر جغرافیای ایران و همینطور پروفسور
رضا رفتم که هر دو این آثار به سفارش دانشگاه تهران ساخته و آماده شده
است و به زودی رونمایی خواهند شد .کار بعدی من در این راستا ساخت
س��ردیس استاد انتظامی بود که قرار است امروز در خانه هنرمندان ایران
رونمایی ش��ود و به زودی کار س��اخت مجسمه استاد ممیز ،استاد جلیل
ش��هناز و اس��تاد امیرخانی را نیز دست بگیرم تا در خانه هنرمندان نصب
شوند .این هنرمند جوان در پاسخ به این سوال که چرا از میان هنرمندان
به سراغ استاد انتظامی رفته است ،گفت :استاد انتظامی عالوه بر اینکه یک
هنرمند شاخص هس��تند،یک ویژگی خاص دیگر نیز دارند که نسبت به
سایر هنرمندان متمایزشان میکند و آن واکنشهایی است که نسبت به
مسائل اجتماعی و سیاسی دارند که در هنرمندان دیگر خیلی نمیبینیم.
مانند اعتراضی که برای مردم غزه به سازمان ملل داشتند و رفتند در دفتر
سینما

احمدرضا درویش:

عامرانه با هنرمندان و مردم سخن نگویید

احمدرض��ا درویش در اکران خصوصی فیلم «رس��تاخیز» در «مجموعه
فرهنگی شهدای انقالب» تاکید کرد که مدیریت فرهنگی ایران با تندخویی
راه به جایی نمی برد .به گزارش ایس��کانیوز« ،رستاخیز» روز سه شنبه،
 26مرداد در سالن شهدای سرچشمه واقع در «مجموعه فرهنگی شهدای
انقالب» به نمایش درآمد ،پیش از اکران این فیلم احمدرضا درویش روی
صحنه حاضر شد و در ابتدای صحبت هایش با یادی از شهدای هفتم تیر
گفت :متاسفم که بگویم در جامعه ما چارچوب های اخالقی مورد حمله
قرار گرفته اند ،راس��تگویی و پرهیز از دروغ بخشی از این چارچوب های
اخالقی هستند که مورد توجه قرار نمی گیرند .کارگردان فیلم «رستاخیز»
با دعوت برخی مسئوالن فرهنگی به راستگویی ادامه داد :به شدت اعتقاد
دارم که حتی اگر در این مس��یر س��یلی بر من نواخته شود ،سیلی عین
نوازش اس��ت .من خودم را در درجه اول و همه دوس��تانی که این فیلم
را دوس��ت دارند و کسانی که آن را دوست ندارند و معترض هستند و به
خصوص مس��ئوالن فرهنگی را به راستگویی دعوت می کنم و پیشنهاد
می کن��م از ادبیاتی عامرانه که در فرهنگ ما ایرانیان و ش��یعیان جایی
ندارد پرهیز کنند .او افزود« :رس��تاخیز» فیلمی محصول سینمای ایران
است و هدیه به کسانی است که تشنه حقیقت هستند .در مورد حواشی
فیلم هم باید بگویم که حواشی «رستاخیز» همه اش رحمت بوده است.
درویش درباره ظرفیت های س��ینمای ایران گفت :سینمای ایران دارای
ظرفیت های بسیار باالیی است و اینکه همه ظرفیت های سینمای ایران
را در یک اثر خالصه کنیم کار اش��تباهی اس��ت .او افزود :با مردم با زبان
عطوف��ت و زبان فروتنی باید صحبت کرد ،من به عنوان عضو کوچکی از
اهالی هنر ،سکانداران فرهنگی کشور را دعوت می کنم که استفاده از زبان
عامرانه و درش��ت گویی با هنرمندان را ترک کنند .احمدرضا درویش در
پایان گفت :اگر مسئوالن فرهنگی کاری برای هنرمندان انجام نمی دهند
و اگر به جای اینکه خود را مهمان بدانند میزبان فرض می کنند و اگر با
زبان تحکم و عامرانه حرف بزنند ،شکس��ت خواهند خورد ،به جای اینها
بهتر است کمی روی رفتار پیشوایان و پرچم داران تشیع توجه کنند زیرا
با تندخویی ،مدیریت فرهنگی راه به جایی نمی برد.

نقد

شنيدن شرط و شروط هاي صدا و سيما براي توليد برنامه هاي پرمخاطب
در رس��انه مل��ي و همچنين توليد مجدد برنامه ه��اي پربيننده اي چون
راديو هفت ،جمعه ايراني ،دستان ،هفت و...گاهي چنان عجيب و غير منتظره
است كه گويي در اين سال ها اين برنامه ها در شرايطي خالف مناسبات
مرس��وم به تولي��د برنامه م��ي پرداختند .ب��راي مثال وقتي
تهيه كننده برنامه راديو هفت يكي از شروط ادامه ساخت اين
برنامه در ش��بكه آموزش را توليدي بودن آن و خارج شدن از
پخش زنده مي داند سواالت فراواني در ذهن مخاطبان ايجاد
مي ش��ود كه داليل اين نوع درخواست ها از طرف مسئوالن
صدا و س��يما چيست؟ با اين كه مدير ش��بكه آموزش گفته
بود برنامه راديو هفت با س��اختارهاي ش��بكه آموزش تناسب
ن��دارد و بايد تغييراتي در آن رخ ده��د .مدير راديو ايران نيز
در گفتگويي كه اخيرا با يكي از رس��انه ها داشته است تاكيد
كرده كه «اگر دوستان برنامه جمعه ايراني بتوانند ضوابطی که
س��ازمان صداوسیما در حوزه موسیقی مشخص کرده است را
رعایت کنند مش��کلی برای برگشت ندارند .اگر آنها «جمعه
ایرانی» را با چارچوبی که برای موس��یقی سازمان صداوسیما
تعریف شده است تطبیق دهند مشکلی برای بازگشت ندارند و
حتی از هفته آینده هم میتوانند برنامه خود را شروع کنند».

س��ازمان ملل در تهران و اعتراض کردند .هیچ یک از هنرمندان ما چنین
کاری تاکن��ون نکردهاند و همین اتفاقات و فعالیته��ا او را از یک بازیگر
صرف متمایز کرده و به عزت هنر ایران تبدیل شده است .اسان لو با اشاره
به این که کار س��اخت مجس��مه  3ماه زمان برده است بیان کرد :یک ماه
صرف مدالژ شد ،یک ماه قالبگیری و ریختهگری آن زمان برد و یکماه
پرداخت که قبل از تبدیل و در بخش ریخته گری ،اس��تاد انتظامی خود
کار را دیدند و نظراتی داش��تند که آنها را اعمال کردیم و در نهایت مورد
تاییدش��ان قرار گرفت و تبدیل به مجس��مه برنزی با ابعاد بزرگتر شد .در
این فاصله ما گفتگوهای بسیاری پیرامون هنرهای تجسمی و ارتباط آن با
سینما داشتیم که بسیار ارزشمند هستند .وی در ادامه با اشاره به این که
روی آثار هنری دقتی صورت نمیگیرد اظهار کرد :آنچه باعث وجه تمایز
این کار با سایر آثاری که در این حوزه ساخته شدهاند میشود ،این است
با هنرمندان

جمشیدمشایخی:

کامل ترین موجود هستی مادر است

جمش��ید مشایخی بازیگر سینما و تلویزیون درباره برگزاری جشنواره
فیلم و عکس مادر گفت :مادر موجود باارزشی است که هیچ فرد دیگری
را نمی توان جایگزین او کرد بنابراین باید از هر نوع فعالیت فرهنگی که
برای این موجود باارزش صورت گیرد استقبال کنیم .به گزارش روابط
عمومی جشنواره فیلم و عکس مادر ،وی با بیان اینکه کامل ترین موجود
هستی مادر است ،افزود :از کودکی تا سن بلوغ مادرم من را تربیت کرد
و از او خاطرات بسیار زیادی در ذهن دارم که هیچ وقت از خاطرم بیرون
نمی رود .بازیگر «هزاردستان» خاطرنش��ان کرد :یادم می آید پدرم از
سوئد برایم تانکی آورده بود و به مادرم گفته بود زمانی که من  5ساله
شدم تانک را به من بدهد و او هم این کار را انجام داد.روزی همسایه مان
به من گفت برای ما میهمانی آمده بیا و تانکت را به ما نشان بده آنها
تانک را خراب کردند و تنها موتورش را به من دادند و زمانیکه برگشتم
خانه ،دایی ام منزل ما بود و داشت سیگار می کشید از من پرسید چرا
تانک اینطور ش��ده و من گفتم اون پدرس��وخته ها این کار را کردند و
مادرم سیگار را در حد اشاره کردن به دست من زد  .مشایخی ادامه داد:
آن روز دلم بیش��تر برای مادرم می سوخت تا سوزش دست زیرا پیش
خودم فکر می کردم که چرا او را ناراحت کردم .مادر موجود عزیزی است
زمانی هم که عاشق شدم به مادرم گفتم زیرا مادر برای من شخصیت
واال و با ارزشی است .مشایخی گفت :همه ما به هر سنی که رسیده ایم
مادر داشتیم و می دانیم این موجود ارزشمند تا چه اندازه برای همه ما
زحمتکشیدهاستبنابراینوظیفهنویسندهها،بازیگرهاوکارگردانها است
تا آنجا که در توانش��ان است در آثار خود به این موضوع مادر بپردازند.
بازیگر فیلم س��ینمایی«گاو» ادامه داد :همه ما باید عش��قی نسبت به
مادرانمان داشته باشیم تا بتوانیم در زندگی حقیقی و هنری خودمان
به آن بپردازیم و به بهترین شکل آن را آراسته کنیم.وی درباره انتخاب
فاطمه گودرزی به عنوان دبیر جش��نواره نیز گف��ت :فاطمه گودرزی
س��ال ها است یکی ار هنرمندان پاک و شریف ایران زمین است و او را
خواه��ر کوچک خودم می دان��م .یکی از بهترین گزینه ها برای چنین
جشنواره با ارزشی او بود .نخستین جشنواره فیلم و عکس مادر به دبیری
فاطمه گودرزی از  25مرداد آغاز و تا  29مرداد ادامه دارد.

که هیچ دقتی روی بعد هنری آثار نمیشود و کارها غالبا کلی هستند در
حالی که باید از نظر کاراکتر ،احساس ،تیپ و نزدیکی به شخصیت دقت
الزم صورت بگیرد .اکثر آثار فاقد این دقتها هستند و صرفا تبدیل چهره
و ش��ناخت آن از سوی مخاطب کفایت کرده و به نظر من این عدم تعهد
سازنده را به مخاطب میرساند .این مجسمهساز گفت :کار من تفاوتی که
با سایر آثار دارد این است که از نظر جزئیات ،شباهت ،شخصیت پردازی،
تیپ و کاراکتر بس��یار روی آن کار ش��ده حتی اینکه در چه سنی از این
هنرمند اثر درحال تولید است ،مهم است و اینکه چه حالتی دارد و تا چه
مقدار جزئیات داده شده است .اگر اثری مربوط به شخصیتهای گذشته
است جزئیات مهم نیست ،اما مشاهیر معاصر نیازمند این است که شما به
جزئیات دقت داش��ته باشید چرا که مخاطب جزئیات را دیده و به خوبی
میشناسد و این تفاوت در کار من بارز است.
تئاتر

مهتاب نصیرپور:

«سینماهای من» طرح سوال میکند

مهتاب نصیرپور بازیگر نمایش «سینماهای من» با اشاره به ویژگیهای دو
نقشی که در این نمایش ایفا می کند ،عنوان کرد این اثر به جای پیام دادن
به مخاطب سوال های مختلفی را در ذهن او به وجود می آورد .من در دو
اپیزود نمایش «س��ینماهای من» به ایفای نقش میپردازم .در اپیزود اول
نقش زنی را دارم که تنهاس��ت و تنهاییاش به مرور خاطرات گذشتهاش
میگذرد .او در گذشته بلیتفروش سینما بوده و میتوانسته همه فیلمها را
چندین بار ببیند اما با از بین رفتن این سینما و متروکه شدنش احساس
میکند که گذشتهاش هم به فراموشی سپرده شده است .به گزارش مهر،
وی افزود :در این نمایش به فیلمها و سینماهای قدیمی که نقش مهمی در
پایه ریزی سینمای امروز داشته اند ،پرداخته می شود که متاسفانه شاهد
هستیم در مواردی این پایههای مهم به فراموشی سپرده شده اند و ما آنها
را به راحتی از دست داده ایم .اگر به گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم
که سینمای ایران از لحاظ ساختار و محتوا تغییرات زیادی کرده است .در
نگاه اول به نظر می رس��د همه چیز بهبود پیدا کرده و پیشرفته شده ،اما
اگر دقت کنیم میبینیم که س��ینمای امروز ما کمترین جایگاه را در بین
خانوادهها دارد و کودکان و بزرگساالن هیچ خاطره جمعی از فیلمهای مورد
عالقه شان در ذهن ندارند .متاسفانه سینما به عنوان یکی از هنرهای مهم
کمکم دارد ارتباطش را با مخاطبان از دست میدهد .در اپیزود دومی که
ط خانه کار میکند.
ایفای نقش میکنم ،نقش زنی را دارم که در یک خیا 
در این خیاطخانه کارگران به عنوان نماینده مردم عادی درباره س��ینما
صحبت میکنند و ایدهآلهایشان را از این هنر به زبان میآورند .تصور این
افراد بسیار رویاگونه و خیالپردازانه است و هنرمندان و بازیگران را بسیار
دور از دسترس میبیند .این افراد با اینکه مسئولیتی در سینما ندارند اما به
عنوان تماشاگر شیفته سینما هستند .از جهت دیگر در این اپیزود موضوع
س��ینما متروپل که در حال حاضر به متروکهای تبدیل ش��ده نیز مطرح
میشود؛ سینمایی که از مطرحترین سینماهای محله اللهزار و شهر تهران
بوده است .این اتفاق برای بسیاری دیگر از سینماهای شهر نیز افتاده و این
مسئله بسیار دردناک است که سینماهایی که در  ۴۰سال قبل پرمخاطب
و محبوب بودهاند ،حاال تغییر کاربری داده و به متروکه تبدیل شدهاند.

وقتي رسانه ملي مخاطبانش را پس مي زند
مدیر رادیو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت  12سال
از س��اخت «جمعه ایرانی» ،رادیو با موسیقی این برنامه مشکل پیدا کرده
است؟ توضیح داد«:سازمان صداوسیما در هر دورهای قواعد خاص خود را
برای برنامهها دارد .دورههای پیش برای این برنامه شرایط دیگری در نظر

گرفته شده بود .در حال حاضر دستگاههای نظارتی نه تنها نوع موسیقی
برنامه «جمعه ایرانی» را بلکه این نوع موسیقی را برای هیچ برنامهای تایید
نمیکنند ».ش��نيدن اين همه شرط و شروط و نظرات از آن جايي جالب
توجه است كه برنامه هاي نامبرده در سال هاي گذشته جزو موفق ترين
و پرمخاطب ترين برنامه هاي رس��انه ملي بوده است و حتي
اگر مديران صدا و س��يما تصميم دارند تغييراتي در س��اختار
و نوع برنامه هاي توليدي ش��ان ايجاد كنند ،مي توانس��تند
هوشمندانه تر و با شناخت بيشتر از عاليق مخاطبان اين كار
را انجام دهند .از قديم گفته اند به تركيب تيم برنده دس��ت
نمي زنند .البته هيچ شخص عاقلي پيدا نمي شود كه مخالف
تغيي��ر در جه��ت بهب��ود و ارتقا باش��د اما اين ن��وع نگاه به
برنامه هاي موفق اين سال ها گويي اراده اي را نشان مي دهد كه
حاكي از دوري و عدم ش��ناخت عاليق مردم و مخاطبان اين
سال هاي رسانه ملي است .مخاطباني كه با هجوم رسانه هاي
جايگزين و ش��بكه هاي ماهواره اي باز هم ساعاتي از روزشان
را پاي ش��بكه هاي رس��انه ملي وقت مي گذرانند و هنوز هم
مخاطب اين رسانه هس��تند .آيا اراده اي براي حفظ و جذب
آن ها وجود دارد؟ در اين سازمان عريض و طويل اتاق فكرها
چه مي كنند؟

7
فرهنگی

vپایان تصویربرداری سریال «تنهایی لیال» در لواسان
«vکودکان ابری» در مالزی به نمایش در میآید
vمستند «شهدای غواص» آماده نمایش شد
 vبرگزارینمایشگاهنقاشی«درتکاپویرنگ»درنگارخانهگلستان
vاسامی نامزدهای بخشهای مختلف جشنواره فیلم و عکس
مادر اعالم شد
vنمایشگاه هنرمندان ایران ،رومانی و مجارستان تا  ۱۰شهریور
ادامه دارد
vضیاء الدین دری "پهلوان خشمگین"را می سازد

