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اعتماد: اصولگراها واقعا خوشحالند؟
آيا شيشه تحريم ها ترك برداشته است؟

توافقنامه ايران و عربستان صرف نظر 
از اينكه چين واسطه آن است و نيز 
قطع نظر از اينكه چه سرنوشتي پيدا 
خواهد كرد، در ميان شهروندان عادي و كنشگران 

سياسي با استقبال مواجه شد. 
1� از ن��گاه مردم كوچه و خيابان رابطه دو كش��ور 
گرچه مهم اس��ت، فقط يك معبر براي رسيدن به 
منافع بزرگ تر اس��ت. مگر ايران و عربستان جز در 
مورد حج، تعاملي با يكديگر دارند؟ مگر مبادالت و 
معامالت اقتصادي دارند كه داشتن و نداشتن رابطه 
به آن آس��يب بزند؟ پس ناظر ع��ادي حق دارد به 
جاي اينكه به اين رابطه و توافق بينديشد، به نكات 
مهم تري فكر كند؛ مثال از نگاه او رابطه تهران و رياض 
مقدمه ذوب شدن تفكري است كه سياست خارجي 
را فقط ايدئولوژيك مي بيند. به  عالوه توافق مزبور را 
به مثابه مقدمه اي براي ش��روع رابطه با دنيا تصوير 
مي كند و اين يعني يك اتفاق خوشايند. خوشايند از 
اين جهت كه احساس مي كند شيشه حصر و تحريم 
و تك ماندن دارد ت��رك برمي دارد و روزهاي خوب 

احتمالي در پيش است. 
2� كنشگران سياس��ي داخلي با همه سليقه ها از 
اين واقعه استقبال كردند. خرسندي اصالح طلبان 
از آن رو اس��ت كه ذاتا با چنين رويكردي موافقند 
و ب��ه همين دليل از برجام دف��اع كردند و ارتباط با 
غرب )و تا حدودي شرق( را كامال در راستاي منافع 
كش��ور مي دانند. اين جناح از رقباي خود به خاطر 
س��نگ اندازي در مذاكرات هس��ته اي دولت قبلی 
عصباني اس��ت و از دولت كنوني نيز به خاطر تعلل 
در به نتيجه رساندن گفت وگوها انتقاد دارد. خالصه 
اينكه چون فرآيند توافق تهران-رياض را در چارچوب 
انديشه سياسي اش مي داند با آن همراه است حتي 
اگر اجراي آن در عهد دولت اصولگراي رييسي برايش 

دلچسب نباشد. 
3� در سوي ديگر، يعني جناح اصولگرا، قاعدتا بخش 
معتدلش از هرگونه تنش زدايي در سياست خارجي 
استقبال مي كند، اما بخش تندرو جريان اصولگرا، از 
جمله حاميان دولت، اگرچه جشن مي گيرد و بشكن 
مي زند و آن را نمره خوبي در كارنامه دولت مي داند، 
پيشينه اش نشان مي دهد، نمي تواند خوشحال باشد. 
اصوال اين جماعت هويت خود را در دعوا و مناقشه 
و پريدن به اين و آن و حمله به سفارت مي جويند و 
اگر اين خصيصه ها را كنار بگذارند، كامال تهي شوند. 
معهذا فعال چاره اي جز اين ندارند كه با فضاي عمومي 
همراه باشند و حتي اگر آن را أكل ميته عنداالضطرار 
بداند، چون موفقيتي براي تيم وزارت خارجه دولت 
رييسي محسوب مي ش��ود، به استقبالش مي رود. 
يك س��ال و نيم از عمر دولت س��يزدهم در شرايط 
سخت تحريم خارجي و ناكارآمدي داخلي سپري 
ش��ده و به رغم ش��عارهاي نچس��ب، حتي در دل 
طرفدارانش جاي مناسبي ندارد. تبليغات مبتني بر 
دستاوردتراشي هم نتيجه اي جز درآوردن لج مردم 
نداشته. در چنين شرايطي فرصت توافق با عربستان 
مي توان��د به نقط��ه عزيمت براي حل مناقش��ات 
بين المللي تبديل شود و جريان اصولگرايي و دولت 
متبوعش را از مخمصه برهاند. كاهش قيمت دالر 
و س��كه و برقراري آرامش نسبي در اين بازار، حتي 
اگر مقطعي باشد، پالس هشداردهنده اي است كه 
دولت از فرصت پيش آمده بهره گيرد. كارآمد كردن و 
چابك سازي دولت در اين مقطع از طريق جايگزين 
ك��ردن وزراي فعلي با افرادي كه حتي 20درصد از 
آنها قوي تر باشند، مي تواند فرصتي طاليي را براي 
دولت رييس��ي رقم بزند. دولت س��يزدهم فقط در 
صورت بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي است كه 
مي تواند خرده فرمايش هايش در حوزه هاي اجتماعي 
را آسان تر به مردم بقبوالند يا دست كم واكنش منفي 
كمتري را برانگي��زد. جريان اصولگرا و دولت فعلي 
براي ماندگاري در قدرت به  ش��دت به اتفاق اخير و 
پيامدهاي مثبت آن نيازمند بود. حال اگر توان حفظ 
و اداره آن را داشته باشد، مي تواند به تثبيت و تقويت 
موقعيت خود در آينده از جمله انتخابات 1404 اميد 
بااليي پيدا كند. اين فرصت براي رييسي هم از آن 
جهت مغتنم است كه مي تواند كانديداهاي اصولگرا 
در انتخابات بعدي كه روياي حذف او و اس��تقرار در 

پاستور را دارند، سر جاي شان بنشاند. 
4� سرانجام اينكه استقبال مردم و جريانات سياسي 
از توافق اخير فضا را براي طرح يك پرس��ش جدي 
آماده مي كند؛ پرس��ش آن است كه شيوه هايي كه 
در دو، سه دهه گذشته در سياست خارجي جريان 
داشته و عمدتا حول محور ايجاد تنفر و فاصله گرفتن 
از دنيا مي چرخيده قابل بازنگري، تجديدنظر و تغيير 

اساسي نيست؟

شرق:ترکيه فقير، حاصل کارنامه اردوغان
زمين لرزه ای كه استان هاتای در تركيه را 
ويران كرد و تلفات آن بالغ بر 50 هزار نفر 
برآورد می شود، يكی از مرگ بارترين زلزله های قرن 
اخير بود كه باعث كاهش ش��ديد محبوبيت حزب 
عدالت و توسعه شد. درواقع اردوغان به دنبال زلزله 
ايزميت در سال 1999 كه منجر به شكست دولت 
بولنت اجويت در انتخابات پارلمانی بعد شد، به قدرت 
رس��يد. او به مردم تركيه وعده بازسازی يك تركيه 
مس��تحكم را داد و خواستار برقراری استانداردهای 
جديد برای مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله 
ش��د. در همين راس��تا اخذ »ماليات ضد زلزله« در 
دس��تور كار قرار گرفت تا درآمد حاصل از آن برای 
ساخت بناهای مقاوم در مناطق پرخطر هزينه شود. 
اين مقررات در مواجهه با نفوذ مشتريان اردوغان در 
بخش ساخت وساز كه قوانين شهرسازی را همراه با 
اختالس بيت المال جهت كسب منافع دور می زدند، 
چندان دوام نياورد. حمايت رئيس  جمهور تركيه از 
اين بخش در راستای سياست »پروژه های زيربنايی 
بزرگ« بود كه ش��خص وی گاهی آن را »حماقت« 
توصيف می كند. برای مثال، فرودگاه جديد استانبول 

به عنوان يك پل بين قاره ای در استانبول با ظرفيت 
200 ميليون مس��افر در س��ال كه در سال 2018 
و كاخ جدي��د رياس��ت جمهوری در آن��كارا با ابعاد 
نامتناسب كه در سال 2014 افتتاح شد. خوشبختانه 
پروژه كان��ال متصل كننده دريای س��ياه به دريای 
مرم��ره به دلي��ل مخالفت ش��ديد جامعه علمی و 
طراحان شهرس��ازی و به دليل احتمال آسيب های 
زيست محيطی و تاريخی به مركز استانبول به نتيجه 
نرسيد. حكومت اردوغان بر مبنای خويشاوندساالری 
و فس��اد اس��ت و عواقب انتخاب وی ب��رای تركيه 
فاجعه بار بوده اس��ت. بايد شكست فجيع ديگری را 
نيز به اين شكست افزود و آن تحقير قدرت مفروض 
نس��بت به دانش و تخصص است كه منجر به يك 
مبارزه واقعی بي��ن رئيس  جمهور تركيه و نخبگان 
كشور اعم از دانشگاهيان يا كارشناسان علمی شده 
اس��ت.  در طول 20 س��ال حاكميت حزب عدالت 
و توس��عه، بس��ياری از اصول اساسی رعايت نشد و 
تحقير سيس��تماتيك دانش��مندان مانع پيروی از 
سياست مبتنی بر پيش بينی باليای طبيعی شد. 
اولين اظهارات اردوغان بعد از ششم فوريه، مبنی بر 
اينكه »پيش  بينی چنين فاجعه ای غيرممكن است« 
يك دروغ عوام فريبانه است. جامعه علمی از طريق 
هش��دارهای متعدد مأموريت خود را انجام داد و به 
تعهدات خود احترام گذاش��ت  ولی دولت تركيه با 
ناديده گرفتن اين هشدارها خود را غيرمسئول نشان 
داده اس��ت. اردوغان ك��ه در تفكرات جادويی بيش 
از سياس��ت منطبق با واقعيت مهارت دارد، همان 
دستورالعمل را در سياس��ت اقتصادی خود نيز به 
كار گرفته است، تا جايی كه تبعات منفی آن برای 
مردم تركيه محسوس است. رئيس  جمهور تركيه با 
نگهداری سرسختانه نرخ های پايين بهره، هم به دليل 
اعتقادات مذهبی و هم برای تشويق مستمر بخش 
ساخت  وس��از و اعتبار مصرف  كنندگان و همچنين 
با ناديده گرفتن نظرات اقتصاددانان برجسته، تا حد 
زي��ادی با تصميمات خود در ت��داوم كاهش ارزش 
پول ملی و افزايش تورم نقش داش��ته اس��ت.  اين 
وضعيت از س��ال 2018 ادامه دارد و با بدترش��دن 
آن اس��تانداردهای زندگی درتركيه افت شديدی را 
تجربه كرده است. نمونه هايی از قبيل بی اعتمادی 
به دان��ش و اطالعات و بی اعتباردانس��تن آن، انگ 
»توطئه های خارجی«، تحقير عقل گرايی و واقعيت 
به نفع آرمان های ناكارآمد توأم با خيال پردازی )مانند 
نئو عثمانی و پان تركيسم محبوب ملی گرايان ترك(، 
ساخت وس��از جنون آميز به افتخار حاكم و ناتوانی 
در تعريف سياس��ت های عموم��ی كارآمد، همگی 
ويژگی هايی هستند كه توسط فيلسوفان سياسی 
از قبيل هانا آرنت به طور گس��ترده مستند شده اند. 
اين عوامل نش��انگر رژيم استبدادی است. مطمئنا 
تركيه كش��وری با سابقه سياس��ی طوالنی و پر از 
هرج ومرج بوده اس��ت  اما جمهوری تركيه در طول 
يك قرن اصول دموكراسی و سيستم چند حزبی را 

نيز پايه گذاری كرد. 

جوان:دموکراسی برای تجزيه ايران
ليدر های براندازان كه چندی پيش در 
دانش��گاه جرج تاون واشنگتن گرد هم 
آمده بودند، پس از آن نشست، منشوری 
را منتشر كردند كه فقط می توان نام »منشور تجزيه 
اي��ران« را بر آن نهاد. عالوه بر آن، رضا پهلوی، يكی 
از ليدر های اين جماعت كه در آن نشس��ت كذايی 
هم حاضر بود، در يك گفتگو، تصريح كرده كه روند 
دموكراتيك مورد ادعای براندازان می تواند در مورد 
تماميت ارضی ايران تصميم بگيرد! در همان نشست 
هم يكی از س��خنرانان ويدئويی، عبداهلل مهتدی، از 
بنيانگذاران و دبيركل گروهك تروريستی كومله و 
معتقد به جدايی كردستان از ايران بود كه حضورش 
نشانگر نوع نگاه اين جمع برانداز به تماميت ارضی 
ايران بود. در بخشی از اين جزوه با ادبياتی بزك شده 
و در لفافه، خودمختاری مناطق مختلف ايران مورد 
تأييد قرار گرفته است. عبداهلل مهتدی در تشريح اين 
بند گفته كه سطح خودمختاری فراتر از خودمختاری 
اقليم كردس��تان عراق اس��ت و همه مناطق ايران 
می توانند پس از مدتی با برگزاری رفراندوم جدايی 
از ايران را رس��ميت بدهند! اي��ن البته فقط نظر او 
نيس��ت؛ رضا پهلوی هم در پاسخ به اين سؤال كه 
ش��ايد گروهی از اين همه گروه رنگارنگ كه همراه 
براندازان ش��ده، در فردای پس از جمهوری اسالمی 
نس��بت به تماميت ارضی ايران نظر ديگری داشته 
باش��ند، می گويد: »اگر قبول داشته باشيم كه تنها 
مكانيزم تعيين كننده همانا مجلس مؤسساتی است 
كه به رأی آزاد مردم، نمايندگان منتخب ش��ان به 
اينگونه مسائل بپردازند، اگر روش دموكراتيك را برای 
وزن كش��ی نهايی قبول داشته باشيم به عنوان يك 
تئوری حاكميت، بگذاريم همان تعيين كننده باشد. 
اگر س��ر آن توافق است، مشكل حل است.« گرچه 
جمله بندی رضا پهلوی از نوع فارسی سخت است! 
اما در هر حال او جدايی طلبی را به رسميت شناخته 
و از تماميت ارضی به عنوان خط قرمز ايرانی ها عبور 
كرده است. گرچه در خاندان پهلوی اين امر مسبوق 
به سابقه اس��ت و بحرين را هم با همين شعار های 
شيك از ايران جدا كردند. منشور تجزيه طلبی چنان 
سطح وابستگی ضد انقالب به كشور های خارجی و 
نيز عبورشان از تماميت ارضی را نمايش داده است 
كه با واكنش منفی برخی نيرو های اپوزيسيون نيز 
روبه رو ش��د. از جمله وب سايت گويا نيوز وابسته به 
يكی از گروهك های چپ ماركسيستی، در واكنش 
به انتشار اين جزوه اعالم كرد كه وكالت سياسی خود 
از رضا پهلوی را پس گرفته است، زيرا در تمامی اين 
متن نه اش��اره ای به ايران شده و نه تماميت ارضی 
كشور به رسميت شناخته شده است. يكی از مجريان 
شبكه های تلويزيونی ضدانقالب هم اين منشور را 
منشور تجزيه ايران ناميد. گفته می شود پيش نويس 
اوليه اين ج��زوه را عمار ملكی فرزند محمد ملكی 
از عناصر گروهك تروريس��تی منافقين به نگارش 

درآورده است.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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 بهمن هاشمی از گويندگان و مجريان باسابقه تلويزيون كه به گفته 
خودش حدود دو س��ال اس��ت در زمينه اجرا در تلويزيون فعاليتی 
نداشته، اين روزها در عرصه دوبله فعال است. او كه در آستانه سال 
نو و شلوغی پايان سال در دوبله انجام گرفت، از دغدغه ها در حوزه 
دوبله، غيبت مقاب��ل دوربين های تلويزيون و آرزوهايش برای مردم 
در س��ال جديد می گويد. او صحبت هايش را اينگونه آغاز می كند: 
پيشاپيش سال نو بر همه مبارك. ان شاءاهلل سالی پرتوان و پرقدرت 
باش��د. س��الی باش��د بدون تورم و تحريم، بدون بيماری و همراه با 
س��المتی. البته همه اينها آرزوست اما خداوند قطعاً بايد به همه ما 
نگاهی متفاوت داشته باش��د. در نهايت آرزوی سربلندی كشورم و 
مردم را دارم. وی سپس چنين اظهار می كند: بهترين جمله ای كه به 
ذهنم خطور كرد اين است كه چقدر خوب می شود دركمان باال برود 
و همديگر را بيشتر درك كنيم؛ به عنوان مثال اگر كسی عزيزی را 
از دست می دهد همدمش شويم، اگر دوستی صاحب فرزند می شود 
خوشحال شويم و.... ای كاش دركمان در زمينه های مختلف قدرتمند 
شود. قطعاً اين اتفاق می تواند به جامعه ای كه تفكرات مختلفی دارد 

كمك كند. 

< تخته گاز مشغول دوبله هستيم
اين گوينده و دوبلور سپس درباره روزهای شلوغ پايان سال در دوبله و 
رساندن فيلم های نوروزی به آنتن تلويزيون توضيح می دهد: دوستان 
گوينده مثل هميشه تخته گاز مشغول دوبله هستند. شب عيد هم 
كه می ش��ود حجم كارها زياد می ش��ود چون در ايام نوروز چندين 
ش��بكه بايد برای مخاطبان خوراك فراهم كنند. حتی تلويزيون در 
بيرون هم استوديوهايی را اجاره كرده تا بتواند همه كارهای نوروزی 
را به آنتن برس��اند هاشمی در پاسخ به اينكه آيا امسال تلويزيون به 
لحاظ كيفيت آثار دوبله شده دستش پر است؟ خاطرنشان می كند: 
تلويزيون امس��ال در اين تفكر بوده ك��ه فيلم های با مخاطب گروه 
سنی 20 سال را بيشتر پخش كند. چندين فيلم سينمايی هم كه 
من مديريت دوبالژ آنها را برعهده داش��تم به اين همين رنج سنی 
)جوانان و نوجوانان( اختصاص دارد. در كارهای دوبله ش��ده امسال 
هنرپيش��ه های خوب هاليوود بازی كرده اند. فيلم های آمريكايی و 
جديدی مثل بتمن، پينوكيو، پرس��تار خوب، مكان اش��تباه و... كه 
برای ايام نوروز هس��تند و مديريت دوبله آنها با خودم بود. به نظرم 
فيلم های خوب، جديد و نويی برای ايام نوروز انتخاب شده اند. فكر 
می كن��م در مجموع 10 فيلم آمريكايی جديد برای رنج س��نی 20 

سال دوبله شده است. ان شاءاهلل كه مخاطبان راضی باشند.

< حضور معاون سيما باعث دلگرمی مان بود
وی در عين حال درب��اره اوضاع دوبله و بزرگترين ضعف اين حوزه 
اظهار می كند: اوضاع مالی دوبله كه قطعا خوب نيس��ت اما از لحاظ 
كاری مثل هميشه شلوغ است و دوستان سخت مشغول كارند. اخيرا 
آقای برمهانی، معاون سيما لطف كردند به پشت صحنه دوبله آمدند 
و ب��ه نظ��رم كار بزرگی كردند. قطعا از حضورش��ان همه ما روحيه 
گرفتيم. اگر اين اتفاقات گهگاهی رخ دهد خيلی خوب است، چون 
احساس می شود دوبله ديده می شود. به نظرم طی اين سالها دوبله 
اين طور ديده نش��ده بود، شايد دوستان زيادی آمدند و رفتند ولی 
اي��ن بار كه آقای برمهانی  در كنارمان بودند خيلی خوب به دغدغه 
همه دوس��تان گوش كردند. حدود دو ساعت زمان گذاشت و كنار 
بچه ها بود و همين باعث ش��د م��ا روحيه مضاعف بگيريم به عالوه 
اينكه بحث مالی بس��يار ضعيف دوبله مطرح شد و ايشان قول هايی 
دادن��د. او ابراز امي��دواری می كند بر اينكه مديران تلويزيون به قول 
هايش��ان عمل كنند و صحبتش را اينگونه ادامه می دهد: متاسفانه 
اوضاع مالی دوبله آنقدر ضعيف است كه در اين تورم جديد محاسبه 
كرده ايم به قول معروف دوس��تان پولی هم از جيبشان می گذارند و 
می آيند فيلم ه��ا را دوبله می كنند و در پايان مبلغی كه برای دوبله 
فيلم ها دريافت می كنند بسيار ناچيز است ولی خوشبختانه شنيديم 
كه اين مشكل دغدغه آقای برمهانی شده و قرار است دوستان دوبله 
به نوعی ساماندهی شوند و يكسری اتفاقات خوب بيفتد. به خصوص 
دوستانی كه گوينده وزارت ارشاد هستند و بيمه سازمان صداوسيما 

نيستند و متاسفانه از درآمدهای ضعيفی برخوردارند.

< به قولتان عمل کنيد
اين مدير دوبالژ در بخشی از صحبت هايش به اهميت صدا نسبت 

به تصوير اش��اره و تاكيد می كند: به نظرم مهمترين كار تلويزيون، 
صدای آن اس��ت. يعنی صدا و س��يما. به نظرم تلويزيون ۷0 درصد 
صداس��ت و 30 درصد تصوير اس��ت. متاسفانه يكس��ری دوستان 
باتجربه و پيشكس��وت دوبله مثل آقايان منوچه��ر والی زاده، ناصر 
طهماسب، ابوالحسن تهامی، نصراهلل مدقالچی، اكبر منانی و خيلی 
از قديمی های ديگر، به خاطر همين درآمدهای كم به سمت دوبله 
نمی آيند. به هر حال قول هايی داده ش��ده كه اميدوارم عمل كنند. 
من می خواهم يك جمله در اينجا خطاب به مديران بگويم و آن اين 
اس��ت، اگر قول می دهيد عمل كنيد. بهمن هاش��می سپس درباره 
دلي��ل دوری اش از ق��اب تلويزيون در زمينه اج��را چنين می گويد: 
نخواس��تند، من هم نرفتم. اصراری برای حضورم در تلويزيون نبوده 
كه نيس��تم. وقتی از كنارش رد ش��دند من هم رد شدم. اين روزها 
فق��ط برای دوبله كار می كنم. به اعتق��اد من وقتی تصوير را از يك 
هنرمن��د تصويردار بگيريم و يا بالعكس ميكروفون را از يك گوينده 
ص��دا بگيريم انگار نصف جانش را گرفته اي��م و اگر خدای نكرده به 
س��مت افسردگی نرود شانس آورده است. من بارها گفته ام و بازهم 
می گويم كه فضا بايد فضايی باش��د كه حتی اگر گوينده های جديد 
هم وارد كار می شوند در كنار باتجربه ها و پيشكسوتان كار كنند تا 
بتوانند مطرح شوند. ما جوانان خوبی در عرصه دوبله داريم اما اينكه 
چطور می ش��ود ديده نمی ش��وند به همين دليل است كه در كنار 
قديمی ها و پيشكس��وت ها قرار نگرفته اند. او تاكيد می كند: هميشه 
گفته ام اگر گوينده ای می خواهد موفق ش��ود و دوبلور خوبی ش��ود 
بايد در كنار دوبلورهای پيشكسوت بنشيند و حرف بزند. در زمينه 
اج��را در تلويزيون هم دقيقا همينطور اس��ت. به ه��ر حال در كنار 
پيشكس��وتان بودن كمك زيادی به ديده ش��دن می كند. كاری كه 
االن من فكر می كنم تا حدودی ش��بكه سه سيما متوجه شده و در 
حوزه اجراهای ورزش��ی در حال انجامش است. جوانان بايد در كنار 

باتجربه ها كم كم مطرح شوند.

< سليقه های مديريتی تغيير کرده
به گزارش ايس��نا، هاشمی صحبت هايش را اينگونه پايان می دهد: 
اينكه من مدتی اس��ت در تلويزيون نيس��تم خودم را نمی توانم به 
تلويزي��ون دعوت كنم و يا بگويم به من برنامه بدهيد. بايد بخواهند 
كه باشيم. سليقه های مديريتی كمی تغيير كرده و ما هم دستخوش 
س��ليقه ها می ش��ويم. وقتی فالن مدير يا مديرگروه از فالن مجری 
خوشش نيايد اين می شود سليقه ای وگرنه اگر خدا بخواهد و شرايط 

فراهم شود چرا كه نه، با كمال ميل دوست دارم كه باشم.

 بهمن هاشمی: 

نخواستند در تلویزیون مجری باشم

aftabeyazd.ir :نشانی سایت

سيدجمال ساداتيان تهيه كننده سينما با اشاره به اينكه اگر قرار باشد 
درباره كمبود سالن سينما در كشور صحبت كنيم ابتدا بايد ببينيم 
اس��تانداردها چه قدر اس��ت، گفت: در حال حاضر سرانه سالن های 
سينما در شهرهای اروپايی يك تعريف و در آمريكا تعريف ديگری 
دارد. آمريكا با 300 ميليون جمعيت 40 هزار س��الن دارد و اگر ما 
بخواهيم خود را با اين كشور مقايسه كنيم، در حالی كه يك چهارم 
جمعيت داريم بايد 10 هزار س��الن نمايش داشته باشيم. وی ادامه 
داد: همچنين می توان كش��ور تركيه كه همس��ايه ايران و جمعيت 
هر دو كش��ور نزديك به هم اس��ت، مثال زد. تركيه بيش از 3 هزار 
۶00 سالن نمايش دارد و ما امروز به بركت مجتمع های تجاری كه 
در كش��ور ساخته می شود، در بهترين حالت به ۶00 سالن نمايش 
رس��يديم و نسبت به كش��ور تركيه 3 هزار س��الن كم داريم. برای 
رسيدن به 3 هزار ظرفيت ديگر بايد يك نهضت سالن سازی به وجود 
بيايد. اين تهيه كننده سينما با اشاره به اينكه در ايران، سينما، تئاتر و 
موسيقی در اوقات فراغت مردم می تواند جايگاه رفيعی داشته باشد، 
بيان كرد: ناگفته نماند كه در اين ميان س��ينما ارزان تر و فراگيرتر 
اس��ت و می تواند در مناطق مختلف راحت تر در دسترس مردم قرار 
بگيرد. ساداتيان افزود: شما تصور كنيد از ميدان ونك تا تجريش به 

لحاظ اقتصادی، سينما در زندگی مردمی كه در اين مناطق ساكن 
هستند، جايگاهی دارد اما پرسش اصلی اينجاست كه در اين منطقه 
چند س��الن نمايش ب��ا چه تراكم جمعيتی داريم؟ با يك حس��اب 
سرانگش��تی به اين نتيجه می رسيم كه به لحاظ سرانه سالن، عقب 
هستيم اما چگونه می توانيم نهضتی به وجود آوريم كه سالن سازی 
افزاي��ش پي��دا كند؟ قطع ب��ه يقين بحث های اقتص��ادی می تواند 

تأثيرگذار باش��د. وی ادامه داد: ما بايد در كش��ور مرتب سالن های 
س��ينما را افزايش دهيم و اين، امری پسنديده است و كار مؤسسه 
»بهمن سبز« حوزه هنری قابل تحسين است. قدم بعدی اين است 
كه چگونه از س��ينماها بهره برداری شود تا در خدمت نمايش آثار و 
به تبع آن در خدمت رفاه مردم قرار گيرد. اين تهيه كننده س��ينما 
در بخش ديگری از سخنانش تاكيد كرد: فيلم های خوب می توانند 
پای مردم را به س��ينما باز كنند. پس بايد تعداد سالن های نمايش 
آن قدری باشد كه در دسترس عام مردم قرار بگيرد تا برای تماشای 
آن به س��ينما بروند. تجربه نشان داده است ساعت نمايش برخی از 
آثاری ك��ه مردم با آن ارتباط برقرار می كنند، برايش��ان در اولويت 
نيست بلكه مهم اين است خود را به سالن نمايش برسانند و فيلم ها 
را ببينند. در حقيقت اين فيلم ها هستند كه توانسته اند چراغ سينما 
را روشن نگه دارند. به گزارش مهر، به گفته ساداتيان، چرخه توليد 
به چرخه اقتصادی سينما بستگی دارد يعنی اگر اثری فروش خوبی 
داشته باش��د، تهيه كننده آن فيلم بعدی اش را بهتر می سازد چون 
درآمد بيشتری كسب كرده و می تواند با سخاوت بيشتری پول خرج 
كند. در حقيقت رونق توليدات س��ينمايی كاماًل به گيشه بستگی 

دارد.

س��يروان خس��روی خواننده موسيقی پاپ به عنوان عيدی، قيمت دو سوم از بليت های كنسرت هفتم 
فروردين 1402 را بيش از 50 درصد كاهش داد. س��يروان خس��روی خواننده موسيقی پاپ در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی با اعالم برگزاری 
كنس��رت خود در هفتم فروردين 1402 نوشت: 
»عيدی من به ش��ما. دوست داشتم سال جديد 
رو ب��ا دادن يه عيدی كوچي��ك به مخاطب های 
موس��يقی ش��روع كنم. به همين منظور تصميم 
گرفتم كه در كنسرت ۷ فروردين، قيمت دو سوم 
از بليت های كنسرت رو بيش از 50 درصد كاهش 
بديم. به اميد ديدار.« خسروی با همراهی برادرش 
زانيار 23 بهمن امسال پس از مدت ها وقفه برای 
برگزاری كنس��رت های موسيقی به دليل شرايط 
نامناس��ب و ناآرامی های كش��ور، به روی صحنه 
رفت، همچنين كنسرت اين خواننده 1۷ اسفند در هتل اسپيناس پاالس تهران برگزار شد. به گزارش 
ايرنا، قرار است كنسرت خسروی هفتم فروردين 1402 سانس های 19 و 22 در هتل اسپيناس پاالس 
Zbelit. تهران برگزار شود. بليت فروشی اين كنسرت از چهارشنبه )24 اسفند( ساعت 20 در سايت

com آغاز می شود.

س��ريال راديويی »تلخ و ش��يرين« به كارگردانی فريدون محرابی درباره حال و هوای پشت جبهه در 
دوران دفاع مقدس به زبان طنز اس��ت. اين اثر از بيس��ت و هفتم اس��فند، روی آنتن راديو نمايش و 

شبكه راديويی صبا خواهد رفت. نمايش راديويی 
»تل��خ و ش��يرين« بر اس��اس كت��اب »آبنبات 
ه��ل دار« نوش��ته مهرداد صدقی توس��ط مجيد 
حيدری تنظيم راديويی ش��ده است. به گزارش 
ايران تئاتر، داستان اين نمايش در قالب طنز در 
مورد حال و هوای پش��ت جبهه در دوران دفاع 
مقدس اس��ت. اين داس��تان از زبان يك كودك 
بجن��وردی به نام محس��ن روايت می ش��ود كه 
برادرش به جبهه می رود. محسن، راوی داستان، 
فرزن��د آخر يك خانواده پنج نفری اس��ت. آن ها 
همراه مادربزرگ شان در يكی از محله های قديم 

بجنورد زندگی می كنند. فضای داستان سرتاسر ماجراهای خنده دار و حيرت آور است؛ ماجراهايی كه 
محسن آن ها را ايجاد می كند. يكی از نقاط قّوت كتاب توانايی نويسنده در نشان دادن فضای پشت 
جبهه هاست؛ نويسنده نشان می دهد كه چگونه مردم در اين فضا زندگی روزمره خود را می گذراندند 

و سرگرمی های خاص خود را داشتند.

جمال ساداتیان و فیلم های خوبی که می توانند پای مردم را به سینما باز کنند 

سیروان خسروی به طرفدارانش عیدی داد »تلخ وشیرین« از رادیو نمایش پخش می شود

»فيليدا بارلو« نويس��نده بريتانيايی كه ب��رای خلق چيدمان ها و 
مجسمه های بزرگ از جنس پلی استايرن، كارتن و تخته سه اليی 
شناخته می شود در سن ۷8 سالگی درگذشت. اين مجسمه ساز 
در سال 201۷ نماينده بريتانيا در دوساالنه ونيز بود. »بارلو« زمانی 
به عنوان مجسمه ساز به شهرت جهانی رسيد كه در سال 2009 
بعد از چهار دهه تدريس بازنشس��ته شد. »بارلو« در سال 1944 
در نيوكاس��ل به دنيا آمد. مادرش نويس��نده و پدرش روانپزشك 
ب��ود. مجس��مه »Shedmesh« كه در س��ال 19۷5 برای يك 
نمايشگاه گروهی در لندن آماده شد و اثر هنری»مملو« )1983( 
از كارهای اوليه برجس��ته او هس��تند. او در كالج هنر چلسی در 
لن��دن )۶3-19۶0( و مدرس��ه هنرهای زيبای اس��ليد )19۶3-
19۶۶( حض��ور يافت. »بارلو« در هر دو مدرس��ه تدريس كرد و 
تا سال 2009 اس��تاد هنرهای زيبا و مدير مطالعات كارشناسی 
در اين مدرس��ه بود. به گزارش ايسنا و به نقل از آرت نيوزپيپر، او 
در جريان مجموعه ای از نمايش��گاه های مهم به چهره بين المللی 
تبديل ش��د و در س��ال 2011 نيز به عوضيت آكادمی سلطنتی 
درآمد. از جمله آثار هنری مهم او به اثر هنری چيدمانی با عنوان 
»بارانداز« می توان اش��اره كرد كه در سال 2014 در تيت بريتانيا 

به نمايش گذاشته شد. 

زندگ��ی معروفترين ع��كاس تركيه »آرا گول��ر« تبديل به يك 
درام س��ينمايی زندگ��ی نام��ه ای تاريخ��ی پرس��روصدا به نام 
»گولر« می ش��ود. منتقدان هنری از »گول��ر« به عنوان يكی از 
چهره های درخش��ان هنری جهانی قرن بيستم اسم می برند. از 
جمله كار های پرس��روصدای گولر مجموعه پرتره هايی است كه 
از چهره ه��ای نامدار بين المللی گرفته اس��ت. در بين اين افراد 
نام و چهره كس��انی، چون پابلو پيكاسو و وينستون چرچيل هم 
ديده می ش��ود. تيم دو نفره »آرن پردس��ی« و »ايال آلماياناك« 
وظيف��ه كارگردانی اين درام پرتن��ش زندگی نامه ای را به عهده 
دارند. فيلم براساس فيلمنامه ای از خود آن ها وارد مرحله توليد 
می ش��ود. به گفته منتقدان هنری، گول��ر در كنار چهره نگاری 
شخصيت های سرشناس و بانفوذ جهانی، به دليل عكس هايش 
از شهر استانبول شهرت فراوانی دارد. اين عكس ها نما هايی تازه 
و بديع از اين ش��هر قديمی را در مع��رض ديد عالقمندان قرار 
داد و باعث ش��د تا عكاس لقب »چش��م استانبول« را بگيرد. به 
گزارش صبا، گولر در دوران فعاليت هنری خود همكاری بسيار 
نزديكی با »اورهان پاموك« نويسنده مولف ترك و برنده جايزه 
ادبی نوبل داشت و عكسهايش در چند كتاب اين نويسنده مورد 

استفاده قرار گرفت. 

»كنزابورو اوئه« يكی از نويس��ندگان بزرگ ژاپنی و برنده جايزه 
نوبل ادبيات، در سن 88سالگی از دنيا رفت. انتشارات »كودانشا«  
اعالم كرد كه اين نويس��نده در س��وم مارس بر اثر كهولت س��ن 
درگذش��ت. »كنزاب��ورو اوئه« ك��ه در س��ال 1935 ميالدی در 
روس��تای دورافتاده ای واقع در »شيكوكو« متولد شد و پنجمين 
نفر از هفت فرزند خانواده بود، با داستان های محلی مادربزرگ و 
مادرش بزرگ شد. زمانی كه پدر »اوئه«  در سال 1944 در جنگ 
جهانی دوم كش��ته شد،  مادرش آموزش دادن به او با كتاب هايی 
از جمله »ماجراهای هاكلبری فين«  را آغاز كرد. آثار او كه شامل 
داس��تان ها و مقاالت می شد، به طيف گسترده ای از موضوعات از 
نظامی گری و خلع س��الح هسته ای گرفته تا بی گناهی و آسيب 
روانی می پ��ردازد. »اوئه« در قبال آن چه به عنوان شكس��ت های 
كشورش می شمرد، به قهرمانی جسور برای افرادی تبديل شد كه 
شنيده نمی شوند. »اوئه« از سوی برخی از ژاپنی ها به عنوان يك 
نويس��نده آشكارا غربی تلقی می شود و اغلب سبك او به »ويليام 
فاكنر« تش��بيه می ش��ود. به گزارش ايس��نا و به نقل از گاردين ، 
»اوئه«  در س��ال 1994 ميالدی برنده جايزه نوبل ادبيات شد و تا 
دهه هفتم زندگی اش همچنان به نويسندگی ادامه داد. او آخرين 

كتابش را در سال 2013 روانه بازار كرد.

 »فیلیدا بارلو« درگذشت  »کنزابورو اوئه« درگذشت زندگی »آرا گولر« فیلم می شود 


