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نخســتين  فيلمبرداری 
فيلم اميرحسين عنایتی، به 
وقت رویا؛ با بازی رویا نونهالی 
آغاز شد. عنایتی پيشتر چند 
تله فيلم و ســریال دریادالن را 
جلوی دوربين برده بود. این فيلم روز گذشــته 
در شــهر اصفهان جلوی دوربين رفت. شاهرخ 
فروتنيان، افســانه چهره آزاد، ساقی محمدی و... 
دیگر بازیگــران این فيلم هســتند. در خالصه 
داســتان این فيلم آمده: خانواده رویا در آستانه 
مهاجرت هســتند؛ اما به علــت رخ دادن اتفاقی 
برای رویا، مجبور به ماندن می شوند و تنها رها پسر 

خانواده است که می رود...
مهراوه شریفی نيا که از بازیگران 
فعال در شبکه های اجتماعی 
است، با انتشار یادداشتی به 
فيلترشــدن تلگرام پرداخته 
است. این بازیگر در یادداشتی 
می نویســد کــه فيلتر کــردن 
آسان ترین و اشتباه ترین راه برای حل مشکالت 
مردم در عصر تکنولوژی و ارتباطات است: آیا پاسخ 
درست به اعتراض مردم دردمند، فيلتر کردن برای 
نشنيدن صدای آنهاست؟ امنيت با فيلترکردن 
برقرار می شود یا با رسيدگی به درخواست مردم؟ 
آیا ما شبيه کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول قرار است 
زندگی کنيم؟ یک هفته است شبيه خالفکارها 

دنبال فيلترشکن می گردیم.
فيلم های سينمایی اکران شده در سينماها برای 
دومين هفته با کاهش فروش مواجه 
شدند و فيلم آینه بغل با افت 
فروش بيش از ۲۰۰ ميليون 
تومانی روبه رو شد. این فيلم 
ایــن هفته یــک ميليــارد و 
۶۲۰ ميليون فروخت و در کل به 
فروش ۹ ميليارد و ۸۸۰ ميليون رسيد. سد معبر 
بافروش هفتگی ۲۴۷ ميليون؛ دخترعمو پسرعمو 
با فروش هفتگی ۱۹۸ ميليون و خالتور با فروش 
هفتگی ۱۵۵ ميليون تومان دیگر پرفروش های 
هفته بودند. قاتل اهلی نيز این هفته ۱۲۴ ميليون 
فروخت و در کل فروش این فيلم به رقم ۲ ميليارد 

و ۲۴۱ ميليون رسيد.

ورایتــی می نویســد که 
در انتخــاب بهترین هــای 
انجمن کارگردانــان آمریکا 
نيز بازی تاج و تخت با کســب 
سه نامزدی برای جرمی پادسوا، 
مت شــکمن و آلن تيلور کارگردانان اپيزودهای 
مختلف این سریال، رأی دهندگان را تحت تأثير 
قرار داد. برادران دافر نيز برای کارگردانی یکی از 
قسمت های ســریال چيزهای عجيب تر؛ و امی 
شــرمن پاالدینو خالق ســریال خانم ميزل نيز 
نامزدهای دیگر انجمن کارگردانان هستند. سریال 
همه کاره و هيچ کاره محصول نتفليکس؛ و ویپ/ 
معاون رئيس جمهوری و سيليکون ولی هم نامزد 

شده اند. 
لومونــد می نویســد کــه کاترین 
دونوو هنرپيشه سرشناس 
فرانسوی به همراه ۱۰۰نفر 
از زنان نویسنده، دانشگاهيان 
و هنرمنــدان فرانســوی در 
نامه ای سرگشاده  در واکنش به 
رســوایی آزار و اذیت زنان نسبت به ظهور اصول 
جدید و سختگيرانه اخالقی هشدار داده  و از موج 
محکوميت مردان ابراز تأسف کرده است: مردانی 
بدون روند قانونی مجازات شده اند، حرفه و شغل 
خود را به خاطر یک ادعا کــه تاکنون اثبات هم 
نشده، از دســت داده اند. شماری از فمينيست ها 
امضاکنندگان نامه را متهم کرده اند خشونت های 

جنسی را بی اهميت جلوه داده اند.
پوستر اسکار امسال که نودمين  
ســال برگزاری این مراسم 
معظــم خواهد بــود، برای 
نخستين بار منتشر شد. این 
پوســتر که با محوریت جيمی 
کيمــل، مجری اســکار ۲۰۱۸ 
منتشر شده اســت، یکی از معدود مواردی است 
که مجری مراســم را تا حد چهره اصلی پوستر 
مراسم باال برده است. گفته می شود اسکار نودم 
که حدود ۶ هفته دیگر برگزار خواهد شد، محل 
رقابتی سنگين بين شــماری از بزرگان دنيای 
سينما خواهد بود؛ و از همين حاال بزرگانی چون 
اسپيلبرگ، ریدلی اسکات، نوالن، مریل استریپ، 
تام هنکس، گری اولدمن و... از شانس های مسلم 

اسکار قلمداد می شوند.
هاليوود ریپورتر خبر داد که فيلم 
جدیــد نيکالس کيــج با 
عنوان مامان و بابا ۱۹ ژانویه 
اکران می شــود، درحالی که 
این بازیگر سرشــناس قرارداد 
جدیدی با کمپانی WME در 
همه زمينه ها امضا کرده و از کمپانی سابق خود 
CAA جدا شده اســت؛ در فيلم جدیدش برابر 
ســلما بلر و در فيلمی بازی کرده که برایان تيلور 
آن را ساخته است. کيج درعين حال بازیگر فيلم 
دیگری با عنوان مندی ساخته پانوس کوسماتوس 
است که تریلری انتقام جویانه است و اواخر همين 
ماه برای نخستين بار در بخش نيمه شب جشنواره 

ساندنس روی پرده می رود.

رخشــان  گذشــته  روز  فرجپــور|  امین
بنی اعتماد و فاطمه معتمدآریا به حادثه نفتکش 
سانچی واکنش نشان دادند. رخشان بنی اعتماد 
در اینســتاگرام خود نوشت: چشــم به راهتان 
هستيم... برای ٣۰ نفتکش ســانچی دعا کنيم، 
٣۰ قهرمانی که در اتاقکی درون نفتکشی سوزان 
روی دریا حبس شــده اند... کاش کســی کاری 
کند؛ فاطمه معتمدآریا نيز از مســئوالن کشور 
درخواســت کرد که اجازه ندهند فاجعه ای دیگر 

آتش دیگری بر جان و دل مردم ایران بزند.
همزمــان با ایــن دو چهــره مطرح ســينما، 
مهراوه شــریفی نيا نيز با این پرسش که »آیا قرار 
اســت مثل ۱۹۸۴ جورج اورول زندگی کنيم؟« 
فيلتر شــدن تلگرام را مورد انتقاد قرار داده بود. 
چند روز پيشتر هم اصغر فرهادی در یادداشتی 
با اشــاره به رخدادهای اعتراضی اخير کشــور 
از ســوال های بی پاســخ مانده مردم نوشته بود. 
ســواالت بی پاســخی که فریاد هدیه تهرانی را 
درآورد؛ و او را وادار کرد محافظه کاری هميشگی 

اصغر فرهادی را زیر سوال ببرد. 
اینها اما تنها ابراز نظرهای سلبریتی های وطنی 
در روزهای اخير نبودنــد. چهره هایی که در هر 
جایی کم کار باشند، اما، در دنيای مجازی دمی 
را از دست نمی دهند و خود را موظف کرده اند که 
درباره هر اتفاق ممکــن و ناممکنی نظر بدهند. 
تــا آن حد که می شــود گفت برای بســياری از 
مردم طبيعی شــده کــه بعد  از وقــوع واقعه ای 
اجتماعی، سياســی و حتی فرامنطقه ای، ببينند 
در پيج ســلبریتی های وطنی چه نوشــته شده 
اســت. همچنان که وقتی زلزله کرمانشاه پيش 
آمد، بهترین فرصت ایجاد شد برای سلبریتی ها 
برای حرف دل و عقده گشایی و انتقاد و اعتراض 
و خالصــه هر چه به دل داشــتند. یــا در قضيه 
افزایش عوارض خروج واکنش »نرو سميه« نوید 
محمدزاده چنان دیده شد که شمار تماشاگرانش 
در حــد یکــی از پربيننده ترین پســت های آن 
روز باال رفت. یا در شــلوغی ها اعتــراض مهناز 
افشــار که البته با تقارن اعتراض مردم به فساد 
و اقتصاد رانتی و همســر خانم افشار که با وثيقه 
بيرون از زندان آمده است، انتقادات و اعتراضات 
بی شماری به سمت خود مهناز افشار برگشت یا 
بعد از شــلوغی ها؛ یا در قضيه منقلب شدن سحر 

قریشی، یا پشيمانی از رأی دادن؛ یا....
واکنشچهرهها؛خوبیابد؟!

در کل چهره هــای شناخته شــده وطنی زیاد 
واکنش نشــان می دهند. امــا این کــه آیا این 
واکنش هــا موجــد اتفاقاتی خوب هســتند یا 
این که همين ها خود باعث افزایش حواشی شده 
و در ازدیاد شدت و وفور زشــتی ها نقش دارند؛ 
پرسشــی اســت که هر کس از زاویه نگاه خود 
پاســخی به آن می دهد. در حقيقت گذشــته از 
مطالعه موردی واکنش های سلبریتی ها؛ درباره 
کليت فضــای مجازی نيز می توان این پرســش 
را مطرح کــرد؛ یعنی فارغ از این کــه درباره هر 
جریانی سلبریتی ها چه گفته اند و این گفته ها تا 
چه حد به نفع حل آن ماجرا بــوده، از این زاویه 
هم می توان نگاه کرد که خود فضای مجازی هم 
در کنار همه محاسنش، معایبی نيز دارد. به این 
دليل هم هســت که هر قدر که رابطه مســتقيم 
و رخ  به  رخ شــخصيت ها و به اصطالح چهره ها یا 
ســلبریتی ها با مخاطبان شان می تواند در برخی 
موارد از محاســن فضای مجازی به  شــمار آید؛ 
همين رابطه روبه رو در برخی موارد هم می تواند 

باعث دردسر شود. دردســرهایی که درباره شان 
در سال های اخير زیاد شــنيده ایم و دليلش هم 
در بيشتر موارد این بوده که بعضی چهره ها خود 
را ملزم به انتشــار مطالبی می کننــد که در آن 
موضوع سررشــته ندارند. در این مورد مثال زیاد 
می شود آورد. چندی پيش از بازیگری در فضای 
مجازی سخن به ميان آمد که که به  واسطه عشق 
و عالقه ای که به ســگ های زنده یاب هالل احمر 
در جریــان زلزله پيدا کرده بود، فتوای شــرعی 
داد که سگ نجس نيســت. یا بازیگر دیگری که 
مرگ حيوان خانگــی اش را مترادف با پایان دنيا 
دانست. یا مجری تندرویی که همين اواخر گفت 
به مردم کشور یمن به دليل کشتن علی عبداهلل 
صالــح ابراز حســادت می کند، چــون مثل آنها 
نتوانستند ســران فتنه را بکشند. یا آن بزرگ که 
ازش نقل شــد دليل زلزله های اخير جز پوشش 
زنان چيز دیگری نيست. یا آن زیرزمينی خوانی 
که از فلسفه حجاب نوشــت، آن  هم فقط و فقط 

برپایه عقده های خود زمانی که زنی را می بيند.
دکتر احمد یحيایی در ایــن زمينه می گوید: 
جهان امروز دنيای اطالعات خوانده می شــود و 
مخاطب امروز فعال اســت و در مقابل هر پيام، 
تصویر و اطالعات واکنش های متفاوتي دارد. این 
مدرس ارتباطات درباره ســلبریتی ها می گوید: 
درباره سوپراســتارها باید تأکيــد کنم به دليل 
مقبوليت اجتماعی که دارند، مسئوليت بيشتری 
بر دوش شان اســت و باید بيشتر مواظب باشند؛ 
چون واکنش های آنها در بيشــتر مــوارد از حد 
یک واکنش شخصی باالتر رفته و می تواند نقش 

بيشتری در اجتماع داشته باشد.
درردواکنش

درواقــع اگر حضور بی واســطه ســلبریتی ها 
در فضای مجازی را بشــود دارای کارکرد منفی 
دانســت، بی شــک این قضيه ناظر به وجه نقش 
اجتماعی سخنان آنهاست. در توضيح بيشتر باید 
بگویم که در ســال های اخير فضای شبکه های 
اجتماعی فرصــت داد که ســلبریتی ها بتوانند 
خودی نشــان دهند و مطالبشــان را بی واسطه 
رســانه ها به مردم عرضه کنند. در شــبکه های 
اجتماعی نيز به واســطه معروفيت این افراد آنان 

بيشتر مورد توجه قرار گرفتند.
از هميــن رو، ســلبریتی ها بــه الگویی برای 
جوانان تبدیل شــدند. چنين شــد کــه آنان 
صاحب وجهی دیگر شــدند که می شود آن را 
پدیده سلبریتی کارشناس ناميد، یعنی افرادی 
که بدون هيچ کارشناســی برای هر موضوعی 
خود را مطرح و اظهارنظر کردنــد. نمونه ها در 
این زمينه فراوان اســت. از هجمه بی رحمانه به 
ســاختارهای مســکن مهر که هنوز هم بدیلی 
برای آن ارایه نشده است؛ تا همين جریان اخير 
ابراز پشــيمانی برخی از این چهره ها از حضور 
در انتخابات که پيدا بود بی کمترین مطالعه ای 
درباره دستاوردها و شکست های دولت و فقط 
و فقط به عنوان واکنشــی آنی به انجام رسيده 
است. نکته منفی ماجرا نيز این جاست که بروز 
می کند. اغلــب صحبت های ســلبریتی ها به 
سبب این که علم و دانش کافی ندارند، سطحی 
است و جالب این جاســت که به سبب شهرتی 
که این افراد دارند، توســط کاربران اجتماعی 
مورد پذیرش هم قــرار می گيرند. دکتر عباس 
اســدی، اســتاد روزنامه نگاری دانشگاه عالمه 

می گوید: جامعه ما، جامعه ای شــفاهی اســت 
و در آن فرهنگ شــفاهی غلبه دارد. در جوامع 
شــفاهی، افراد بدون این که درباره موضوعات 
تحقيق و حقيقت آن را کشــف کنند، آنها را در 
فضاهای عمومی منتشــر می کنند. در چنين 
جامعه ای از ميزان مطالعه افراد کاسته می شود 
و در نتيجه ســطح د انش هم پایين می آید. این 
افراد به جای این که اطالعات را از منابع درست 
کسب کنند، به حرف های عاميانه دیگران اکتفا 
و گاهی حتی بر همين اســاس هم تاریخ سازی 
می کنند. بدون شــک این کار باعث آسيب های 
معنوی به نســل آینــده و فراموشــی تاریخ و 
ميراث فرهنگی اصيل آن جامعه خواهد شــد و 
آیندگان نخواهند توانســت حقيقت را از دروغ 

تشخيص دهند.
در موضوع پشــيمانی بابت حمایــت از دولت 
روحانی نيز ســخنان محمدجواد حق شــناس 
می تواند تحليلی از این جریان محســوب شود. 
عضو شــورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره 
رویکرد اعالم پشــيمانی از حمایت از دولت که 
در فضای مجازی پس از اعــالم جزیيات بودجه 
مطرح شــد، اظهار کرد: در فضایــی که پس از 
ارایــه بودجه به وجــود آمد، برخــی چهره های 
فرهنگی، هنــری و ورزشــی که خيلــی هم با 
مفاهيم سياسی آشــنا نبودند، پيشگام شدند و 
موجی عليه دولت بــه راه انداختند که آثار خود 
را در جامعه هم گذاشت. این رویکرد اغراق آميز 
را اما می شــد از این زاویه نگاه کرد که کســانی 
که اعــالم پشــيمانی می کنند، اگر بــه روز ۲۹ 
اردیبهشت برگردند، به چه کسی رأی می دهند؟ 
اصال آیا باید در انتخابات شرکت کنيم یا شرکت 
نکنيم؟ از بين سه گزینه حسن روحانی، ابراهيم 
رئيسی و مصطفی ميرســليم کدام گزینه را باید 
انتخاب کرد؟ آیا کسانی که امروز ابراز پشيمانی 
می کنند، در روز ۲۹ اردیبهشت به کس دیگری 
غير از روحانی رأی می دادند؟ پاسخ این سواالت 
نشان می دهد که انتقادکنندگان بدون این که به 
جوانب قضيه فکر کنند، واکنشــی آنی و بی فکر 

نشان داده اند.
نقشمثبتچهرهها

اما همه چيز نيز بدین گونه یک ســویه نيست. 
آیا کســی می تواند انکار کند که همان انتقادات 
باعث ایجــاد جنبش و تحرکــی در دولت برای 
دســتيابی به  درصدی از وعده هایش شده است؟ 
یا درباره زلزله کرمانشــاه، آیــا می توان کتمان 
کرد نقش ســلبریتی ها را در جمــع آوری انواع 
کمک های نقدی و غيرنقــدی؛ یا حتی حمایت 
روحی - روانی از آسيب دیدگان زلزله که با دیدن 
همدلی یک چهره صاحب نام قطعا از وضع روانی 
بهتری بهره مند شده اند؟ آیا می شود این نکته را 
نادیده انگاشــت که حمایت سلبریتی ها از مردم 
در رخدادهــای اخير، نقش مهمــی در کاهش 
فشارها بر مردم و دستگيرشــده ها داشته است؛ 

حتی اگر این واکنش را مهناز افشــار نشان داده 
باشد یا حتی اصغر فرهادی محافظه کار! 

دکتر سيدحســن حســينی، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه نيز به تاثيری که اعتراض مجازی 
ســلبریتی ها می تواند بگذارد، معترف اســت و 
می گوید: مســلما موضعگيری هایی که از طرف 
ســلبریتی ها انجام می شــود، می تواند اثرگذار  
باشــد. اعتراض ســلبریتی ها بر افــکار عمومی 
تأثيرگذار اســت. این اعتراض ها ممکن است بر 

رأی مجلس هم اثرگذار باشد. 
اما مسلم اســت که این تأثيرگذاری به شرطی 
رخ خواهــد داد کــه هــدف آن ســلبریتی نه 
خودنمایی و کارشــناس نمایی؛ که ارایه موضوع 
باشد و پرسشــگری. از این جنبه، سلبریتی ها با 
توجهی که می تواننــد به موضوعات خاص جلب 
و نگاه هــا را معطــوف نادیده ها کننــد، ارزش و 
اهميتی روزافزون در این حيطه می توانند داشته 

باشند.
حرفآخر

بهتر اســت حرف آخر را از زبان کورش تهامی 
بخوانيم؛ بازیگری که روشــن اســت دید بازی 
در زمينه فضای مجــازی دارد و می گوید: هنوز 
شناخت درستی نســبت به فضای مجازی وجود 
ندارد و انگار همه می خواهنــد صرفا در این فضا 
از هم انتقام بگيرند. من تمام تالشــم بر این بوده 
که در این سال ها در مســائلی که نسبت به آنها 
آگاهی ندارم، نظری ارایه ندهم، اما این نوع نگاه 
چندان همگانی نيست. واقعيت امر این است که 
متاســفانه برخی افراد ازجمله هنرمندان بدون 
این که هيچ گونه شــناختی نســبت به شخص 
یا مســأله ای داشــته باشــند در فضای مجازی 
اظهارنظر می کنند. مســأله ای که به ســرعت و 
مقطعی نمی شــود با مشکالتش روبه رو شد. حل 
این مشــکالت نياز به برنامه ریزی طوالنی مدت 
و مدون دارد. متاسفانه فضای مجازی به سمتی 
رفته کــه تنها به مســائل و بخش های منفی هر 
اتفاقی می پــردازد. با توجه به وضــع فعلی بعيد 
می دانم حاشيه ســازی های موجــود در فضای 
مجازی بــه راحتی و به این زودی ها حل شــود، 
زیرا این اتفافــات با تصميم یک یــا دو فرد حل 
نمی شــود و باید همتی ملی بــرای مقابله با آن 

وجود داشته باشد. 
بد نيست مطلب را با پيشــنهاد ویژه تتلو برای 
رفع مشکالت اخير کشــور به پایان برسانيم. این 
خواننده که خود بهترین مثــال برای رد هر نوع 
واکنش اجتماعی- سياســی چهره هاســت، در 
تازه ترین اظهارنظرش که مــورد توجه کاربران 
قرار گرفته گفت که »می خواهم پيشــنهاد کنم 
برای آرام شــدن جو این روزهای کشور بروم در 
اســتادیوم آزادی کنســرت بدهم«. جواب یک 
کاربر در تویيتــرش بهترین واکنش به گفته این 
خواننده بود: خدا رو شکر نمردیم و تتلو می خواد 

مشکالتمون رو حل کنه!

»شهروند«روایتهایگوناگوندربارهنقشوحضورمجازیچهرههایمطرحرابررسیمیکند

واکنش سلبریتی ها به نفع یا زیان جامعه؟!
باگفتههاییازدکتراحمدیحیایی،دکترعباساسدی،محمدجوادحقشناس،دکترسیدحسنحسینیوکورشتهامی

عصــر روز پنجشــنبه ۲۱ دی 
مــاه و با حضور ٣ نســل از 
بازیگــران پــرورش یافته 
توســط علی رفيعی، جشن 
۸۰ سالگی این کارگردان تئاتر 
 ایران در خانه هنر دهه شــصت 

برگزار  شد.
نمایش »فعــل« بــه کارگردانی 
محمــد رضایــی راد بــه 
دليل اســتقبال مخاطبان 
روز شــنبه ۲٣ دی در یــک 
اجرای ویژه ميزبان تماشاگران 
 در تاالر چهارســو تئاتر شــهر 

خواهد  بود. 
اجــرای نمایش »من اســکار 
اریک  نوشــته  هســتم« 
امانوئل اشميت و کارگردانی 
بــه  محمدرضــا ســتاری 
مدت ۵ شــب تمدید شــد. 
این نمایش بر اســاس داستان 
 کوتاهــی از اریک امانوئل اشــميت نوشــته 

شده است.
سی و ششــمين  روابط عمومــی 
تئاتر  بين المللی  جشنواره 
فجر در نامه ای به رســانه ها 
ســایت ایران نمایش را برای 
بليت  های جشــنواره  فروش 

تئاتر معرفی کرد.
صحنــه ای  نمایش هــای 
مختلف خوانی«،  »مجلس 
توی  در هــزار  »گمشــده 
زمــان« و »کافی شــاپ« در 
جشــنواره  روز  هشــتمين 
سراســری تئاتر مهر کاشان در 
فرهنگسرای مهر اجرا شــد. به گزارش کميته 
تبليغات و اطالع رسانی سيزدهمين جشنواره 
سراسری تئاتر مهرکاشان، این جشنواره در روز 
هشتم شاهد اجرای یک نمایش خيابانی با نام 

»بازگشت« نيز بود.
مســعود دلخواه با تأکيــد بر لزوم 
حمایت مالــی از گروه های 
نمایشــی گفــت: ضعــف 
برگزاری جشنواره بين المللی 
تئاتر فجر در کمبود تخصيص 
بودجه اســت. ایــن کارگردان 
تئاتر به ایرنا گفت: برگزاری جشنواره ای ملی و 
بين المللی و با این وسعت، باید بودجه ای مناسب 
داشته باشد تا بتوانيم از گروه های تئاتری حمایت 

الزم را انجام دهيم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در ادامــه بازدیدهایــش 
از برنامه هــای فرهنگــی، 
به دیــدن اجرای »شــهيد 
پرویزخان« سيتار نواز هندی 
رفت. او پس از ایــن اجرا، در 
جمع خبرنگاران از وظيفه صدا و سيما برای 

تبليغ موسيقی سنتی صحبت کرد.
در دومين شب از سی وسومين 
موســيقی  جشــنواره 
فجــر، دو اجــرای ویــژه 
بانــوان از گروه های کيدی 
از هرمــزگان و ژن دنــگ 
از اصفهــان برگــزار و دفتــر 
جشنواره برای زنان بسته شد. مطابق جدول 
برنامه های جشنواره موسيقی فجر که اعالم 
عمومی هم شده است، در ۱۰ شب برگزاری 
جشنواره امســال که در مجموع یکصد اجرا 
در سبک های مختلف موســيقی از سراسر 
کشــور را در برمی گيرد، بانوان فقط دو اجرا 
در ســالن خليج فارس نياوران داشتند که با 
اجرای آن، دفتر جشنواره برای بانوان بسته 

شد.
مطابق برنامه اعالم شــده، گروه 
»تریــو شوســون« کــه 
ژورف  چــون  جوایــزی 
ژواخيــم در وایمــر ۲۰۰۵ 
رقابت هــای  لوح تقدیــر  و 
ژوزف  هایــدن در وین ۲۰۰۴ 
را درکارنامــه خــود دارد، ۲۷ دی مــاه در 

فرهنگسرای نياوران روی صحنه می رود. 
طرفداران موســيقی جز و راک 
و عالقه مندان ساز »درام« 
در جشــنواره موســيقی 
خودشــان  می توانند  فجر 
را بــرای دیــدن برنامه ای از 
مانو کچــه فرانســوی آماده 
کننــد. این درامر ۵۹ســاله فرانســوی که 
جزو درامرهــای شناخته شــده بين المللی 
محسوب می شود، قرار است پنجشنبه هفته 
 آینده ۲۸ دی در تــاالر وحدت روی صحنه 

برود.
اجرای ارکستر ملی با خوانندگی 
ســاالر عقيلــی نيــز در 
جشنواره  سی وســومين 
موســيقی فجر برگزار شد. 
مطابق گفته ســاالر عقيلی 
در ایــن اجــرا قطعــه »جام 
مدهوشی« برای نخستين بار با ارکستر اجرا 

شد.

تئاتر

موسیقی
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حمیدرضاعظیمی|شــخصيت های کارتونی گاهی واقعيت 
موجود در جامعه را نشــان می دهد. روزگاری نه چندان دور، برای 
آنهایی که کودکی شان را در دهه۶۰ گذراندند، کارتون هایی پخش 

می شود و از قضا مورد استقبال بزرگترها هم قرار می گرفت. 
آن روزها، در دو انيميشــن »گاليور« و بعدهــا »بنر«، از همان 
شــبکه های اندک کــه دو تا بيشــتر نبود، پخش می شــد که 
شخصيت های جالبی در آنها حضور داشــتند؛ معروف ترین این 
شخصيت ها، »گالم« در گاليور بود که هميشه ساز مخالف می زد و 
در هر زمينه ای که گروه گاليور و دوستان وارد می شدند، از کسانی 
بود که معتقد بود کار به آخر نمی رسد و فایده ای هم ندارد. دیالوگ 
معروف »گالم« این بود: »من ميدونم کارمون تمومه«. در انيميشن 
»بنر« هم شــخصيتی به نام »گوچا« حضور داشت که هميشه 
مخالف خوانی می کرد و هرجا بحث نظرخواهی بود، می گفت: »من 
مخالفم« حتی گاهی منتظر نمی شد که نظرات را بشنود و همان 

آغاز بدون هيچ وقفه ای ابراز مخالفت می کرد.
با این مقدمه گریــزی به جامعه امروز زده می شــود که به نظر 
می رسد برخی بدون این که از اساس فکر و ابعاد یک ماجرا را تحليل 
کنند، چون »گوچا« با آن به مخالفــت می پردازند یا از همان آغاز 

مانند »گالم« آیه یأس می خوانند که این اقدامات فایده ای ندارد!
یکــی از کارهای خوبی کــه در برگزاری جشــنواره فيلم فجر 
امسال انجام شده، مراسم قرعه کشــی اکران در جشنواره بود. این 
برنامه چنانکه »شهروند« با برخی از اهالی سينما به گپ و گفت و 
نظرخواهی نشســت، در دورن بدنه و اهالی سينما )که اثرشان در 
جشنواره حضور دارد( نه تنها مخالفتی ندارد بلکه برعکس مطابق 
نظر آنها، چنين پدیده ای، حرف و حدیث ها را از بين می برد و دیگر 
کسی نمی تواند ادعا کند که با تبانی و بدخواهی، فيلمش در جای 
مناسبی از جدول اکران جشــنواره قرار نگرفته؛ چون قرعه کشی 
در مألعام و در حضور نمایندگان یا دست اندکاران توليد فيلم های 

حاضر در جشنواره، انجام شده و به قول کامبيز پرتویی، خودشان با 
دست خودشان قرعه را درآورده اند!

حاال اما برخی شروع کردند و با این موضوع به مخالفت پرداختند. 
یکی می گوید، این چه مراسمی است که به نام سينما، انجام شده 
و به کام رسانه ها بوده و احتماال منظورشــان این است که چرا در 
برداشتن قرعه ها، اهل رسانه هم حضور داشته اند. دیگری می گوید: 
این چه مراسمی اســت که دو فيلم دفاع مقدسی در یک روز باید 
نمایش داده شــود! آن یکی هم گفته، مگر جام جهانی اســت که 

قرعه کشی برگزار کرده اید؟ و...
از این نظرات بسيار زیاد است اما آن طور که اهل سينما معتقدند، 
این برنامه باید تقویت و هرسال، مراسمی با همين سبک و سياق 
برای »شفاف ســازی« جدول اکران، برگزار شــود. آن طور که از 
غرولند ها برمی آید، به نظر می رســد برخی بر این گزاره فلسفی 

اعتقاد دارند که »من ُغر می زنم، پس هستم«! 

نقدیبهمخالفتهادربارهمراسمقرعهکشیجدولاکرانجشنوارهفیلمفجر

من غر می زنم پس هستم!


