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ُ
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فرشــته احمدی میگوید در وضعیت جامعه ما
اینکه انتظار داشــته باشــیم در ادبیاتمان اتفاق
خاصــی بیفتد بیشــتر بــه درخواســت معجزه از
نویسندههای ایرانی میماند.
این داســتاننویس و منتقد ادبی در گفتوگو با
ایســنا اظهار کرد :این حرف که نویســندههای ما
کمکار شدهاند تا حدودی درست است ولی در نظر
بگیرید هنرمند و نویسنده ایرانی ذهنیت ،داشتهها،
حرفهــا و ســوژههایش را از کجا بایــد بیاورد؟
انگیزهاش را برای نوشــتن از کجــا باید بیاورد؟ از
جامعه .نمیتوانیم مســألهای را بررسی کنیم بدون
آنکــه زمینههایــش را در نظر بگیریــم .آیا فکر
میکنیــد جامعه مــا به قدر کافی به نویســندهها
انگیزه میدهد؟ همین که آدمها نفس میکشــند
و راه میروند و یا اینکه شما به من زنگ میزنید،
عجیب است ،زیرا در جامعه انگیزه الزم برای انجام
کار وجود ندارد .بیانصافی اســت که نویسندهها را
از جامعه مجزا بدانیم.
او در ادامه بیان کرد :جامعه به ســمت رخوت
و خمودی حرکت کرده اســت و حال آدمها خوب
نیست ،بنابراین انتظار اینکه چرا در ادبیات اتفاقی
نمیافتد ،عجیب اســت .بیشتر شــبیه درخواست
معجزه میماند تا کار و وظیفه طبیعی یک نویسنده
ایرانی .آدمهــا غمگیناند و انگیزهای برای تالش
کردن ندارنــد ،برای اینکه نه تأثیر تالششــان
را میبیننــد و نه از جامعه انــرژی میگیرند .فکر
میکنم خمودی در کل جامعه وجود دارد که تأثیر
آن را بــر روی همه چیز میتوانیــم ببینیم .دیوار
نویسندهها کوتاه است و همه از آنها انتقاد میکنند؛
نه بــه جایی برمیخورد و نه به کســی .از طرف
دیگر همه فکر میکنند ادبیات به قدری عمومی و
ساده اســت که همه میتوانند بخوانند و بفهمند،
که این بد اســت .چیزهای زیادی در جامعه تولید

فرشته احمدی عنوان کرد

درخواست معجزه از نویسنده ایرانی
میشــود که باید به آنها
انتقاد کرد ،اما همانطور
که گفتم دیوار هنرمندان
کوتاهتر است.
احمــدی همچنیــن
در     باره استقبال مخاطبان
ایرانی از آثــار ترجمه به
نسبت آثار تألیفی اظهار
کرد :ایــن موضوع را به
صورت عمومی میشنویم
که اســتقبال بیشتری از
آثار ترجمه میشــود اما
آمار دقیقــی وجود ندارد
که این نســبت چگونه
اســت .از طــرف دیگر همه ناشــران مینالند که
کتاب فروش نمیرود .آدم نمیداند آیا واقعا فروش
ترجمه خوب اســت و مردم کتاب ترجمه میخرند
با خیر؟ اما من به طور کلی مشــکوک هستم که
این روزها مردم اصال سراغ کتاب میروند یا خیر.
او افزود :اگر استقبالی از آثار ترجمه باشد ،نسبی
است ،دلیلش هم واضح است؛ مترجمان سراغ آثار
تأییدشــده و درجه یک دنیا که برنده جایزه نوبل و
پولیترز شدهاند ،میروند و ما با بیانصافی این آثار
را با کارهای یک کشــور میسنجیم .این مقایسه
اشتباه است.
این نویسنده با بیان اینکه آثار ایرانی به خوبی
معرفی نمیشــوند ،گفت :رســانههایی که باید در
خدمت ادبیات باشــند و آن را معرفی کنند به هیچ
وجــه به آن توجهی ندارند .از مولف و نویســنده
ایرانی در هیچجا نامی برده نمیشــود که شناخته

شــود .البته نویســنده در
صفحــات مجــازی خود
تــاش میکنــد بــرای
عــدهای محــدود آثــار
را معرفــی کنــد ،ولــی
رســانههای عمومی هیچ
تالشــی برای شناساندن
کتــاب و نویســنده انجام
نمیدهند.
او تأکیــد کــرد :نوع
قیاســی که در     بــاره آثار
ایرانــی و خارجــی وجود
دارد و نــوع معرفــی
کتابهــا باعــث شــده
اســت که مخاطب ایرانی آثار ایرانی را نشناسد و
پیشداوریای را که نسبت به آثار ایرانی دارد ،ادامه
دهد.
فرشــته احمدی در ادامه بیان کــرد :البته این
پیشــداوری فقــط مختص ادبیات نیســت .طرز
تفکری که هر چیز خارجی بهتر از تولیدات خودمان
است راجعبه همه چیز صادق است .مگر مخاطب
ایرانی اطمینان دارد کــه فیلم ایرانی بهتر از فیلم
خارجی اســت؟ یا آیا مخاطب ایرانی فکر میکند
محصوالت ما بهتر از محصوالت خارجی اســت؟
اصوال ما ایرانیها غریبهپرستی داریم که مختص
اکنون نیســت و به زمانهای گذشته برمیگردد؛
اعتماد به دیگران و نبــود اعتماد به نفس در     باره
کاری که در مملکت خودمان انجام میشود.
او همچنین اظهار کرد :فکر میکنم نهادهایی
که کارشان بررسی آثار ،خواندن آنها و حرف زدن

زبان هنر بهترین وسیله برای ترویج انقالب و اندیشه های
امام و رهبری در جهان
هنر زبــان مشــترک انسانهاســت و ابزار
هنــر بهترین وســیله برای ترویــج انقالب و
اندیشه های امام و رهبری در جهان
مدیــرکل صدا وســیمای فــارس در جمع
هنرمندان بســیجی حــوزه هنری فــارس با
گرامیداشــت یاد و خاطره پانزده هزار شــهید
سرافراز این دیار سربلند ،دوازده بهمن ماه روز
ورود امام راحل ( ره ) به میهن اســامی ایران
را مبــدأ تاریخ دانســت وگفت :بــا ورود این
تاریخ پرتب و تاب و پر فراز و نشــیب حرکت
و روند انقالب حرکت رو به رشــدی بوده است
و بحمدا ...امروز بــا راهبری های رهبر معظم
انقالب قله های مختلف توســعه و پیشرفت را
طی می کنیم.
ســهرابی با بیان این که نسل های پیشین
انقالب وظایف خود را بــه نحو مطلوب انجام
دادند خطاب به نسل امروز گفت :شما باید این
سنگرها را حفظ کنید و بدانید که نسل آینده از
شــما مطالبه خواهند کرد که آیا مثل نسل اول
هرجا که انقالب خواســت ،بودیــد و با جان و
مال تان جهاد کردید.
مدیرکل صدا وســیمای فــارس افزود :اگر
امروز این انقــاب در دنیایی به این پیچیدگی
شناخته شــده اســت و نام و آوازه و تفکرامام
و اندیشــه های متعالی ایشــان ،نام جمهوری
اسالمی و اندیشــه های رهبری که این انقالب
را هدایت می کنــد ،مرزهــا را درنوردیده و از
مرزهای ملی عبــور کرده ،عرصه های مختلف
جهانی را گذرانده و در محافل علمی وآکادامیک
در دانشگاههای مختلف و حوزه های متفاوت
در مورد آن بحث و گفتگو می شود ،حاکی از آن
است که فرزندان انقالب وظیفه خودشان را در
انتقال ارزشهای انقالبی به خوبی انجام داده اند
که یکی از این حوزه ها حوزه فرهنگی ،هنری
و رسانه است.
سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی فارس گفت :تمام کســانی که مجوز
فعالیــت از این اداره کل دارنــد ،اگر طرحی در
رسته های گردشــگری ،صنایع دستی و فناوری
اطالعات و ارتباطات داشــته باشــند ،می  توانند
پس از تسهیالت طرح تکاپو ،استفاده کنند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس؛ غالمرضا یوسفی نژاد ،با اعالم این خبر
که اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فارس بالغ بر  ١٤٠رشته در حوزه های فرهنگی
و هنری مجوز صادر می کنــد ،گفت :از ابتدای
امسال تا کنون بیش از  ٥٠مجوز مشاغل خانگی
در ســطح استان فارس در رشــته های مختلف
صادر شده است.
سرپرســت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی فارس ادامــه داد :بیشــترین مجــوز
مشاغل خانگی در رشته های فناوری اطالعات
و ارتباطات ،مد و لباس ،گرافیک و نویســندگی
صادر شــده و برای تسریع ،تســهیل و تکریم
ارباب رجوع ،صدور مجوز خانگی مناطق مختلف
استان ،به شهرستانها تفویض شد.

رییس رســانه ملی در اســتان با توجه به
حساســیت دنیا به زمان اظهار کرد :سرعت و
حرکت تکنولوژی بسیار باالست و زمان خیلی
مهم است ما که در حوزه فرهنگ و رسانه کار
می کنیم باید توجه داشته باشیم که اگر لحظه ای
درنگ کنیم دیگران از ما ســبقت می گیرند و
رسیدن به آنها کاری بسیار سخت است.
وی تاکیــد کرد :ما دایــره صدور انقالب و
بحث حفاظت از انقالب را داریم در این جهان
بسیار پرســرعت با این مخاطبان خوش ذوق
و ّفرار باید طرحی نــو دراندازیم واگر در حوزه
هنر،حرفی نو و جــذاب در خور این مخاطبان
نداشته باشیم ،با توجه به تنوع و تکثر رسانه ها
و رشــد تکنولوژی ما را راحــت کنار می زنند و
رسانه های دیگر را انتخاب می کنند.
مدیرکل صدا وسیمای فارس تصریح کرد:
وظیفــه ما به عنوان یک هنرمند بســیجی که
برای مخاطب امروز باید کار کنیم این است که
در حوزه محتوا حرف برای گفتن داشــته باشیم
تا عقب نمانیم.
امروز دنیا به دنبال محتوای پاک اســت و
منبع و منشــأ محتوای پاک در این خطه از دنیا
نظام جمهوری اسالمی ایران است و عصر ما و

نوبت ماست برای ترسیم جهان و بهترین زبان
و پیام و ابزارهنر است و ما که در حوزه فرهنگ
و هنر و رســانه کار می کنیــم و خودمان را به
عنوان هنرمند بسیجی معرفی کرده ایم وظیفه
و رسالت سنگینی را بردوش داریم که بتوانیم
در این زمینه هنرمندانه کار کنیم.
ســهرابی هنر را زبان مشترک همه انسان
دانســت و گفت :امروز ســرعت تکنولوژی و
ایجاد اپلیکیشــن های مختلف ســفر را بیشتر
می کند چرا که انسان دیگر نیازی به زبان دوم
ندارد .این هنر که زبان مشــترک است بهترین
وسیله برای ترویج انقالب و تبلیغ اندیشه های
امام و پاسداشت ارزشــها و انتقال آن به تمام
انسانهای آزاد دنیاست.
مدیرکل صدا وسیمای فارس هدف انقالب
اســامی را رسیدن به تمدن نوین اسالمی بیان
کرد و گفت :رهبر معظم انقالب برای رســیدن
بــه تمدن نوین اســامی پنج مرحله را تعریف
کرده اند یکی شــکل گیری انقالب اسالمی و
دوم ایجاد نظام اسالمی که این کار انجام شده
است و سوم تشکیل دولت اسالمی که ما االن
در این مرحله هستیم و تشکیل نظام اسالمی بر
اساس الگوها و معیارهای کامال اسالمی است

گردشگری و فناوری اطالعات دو رسته
فرهنگ و ارشاد فارس در"طرح تکاپو"

وی ،با اشــاره به طرح تکاپو نیز گفت :این
طرح در دو بخش اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار
روســتایی یکی از طرحهــای مهم دولت جهت
حمایت از بخش خصوصی و طرحهای اشتغالزاست.
در همیــن راســتا دولت محترم تســهیالتی

را بــا یارانــه دولتی در جهــت اولویت های هر
اســتان تعیین نموده اســت که اســتان فارس
 ٨رسته فعالیتی را دارا می باشد.
این مقــام فرهنگی خاطرنشــان کرد :همه
افرادی که مجوز فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد

که تا وقتی این مرحله محقق نشود وارد مرحله
بعدی که آن جامعه اسالمی است نمی شویم و
در نهایت تحقق تمدن اسالمی است که انشاءا...
به انقالب حضرت موعود وصل می شود و این
پرچم به دست ایشان سپرده خواهد شد.
ســهرابی در بحث تمدن اسالمی رســالت
هنر و هنرمند را رســالت بسیار سنگینی عنوان
کرد و گفت:فرهنگ سازی و گفتمان سازی در
این حوزه به عهده هنرمندان انقالبی است که
کارشــان کار جهادی است و با اطالع و آگاهند
که ایــن کارجهادی را باید بــا ایمان و اعتقاد
پیش ببرند .ما یک مخاطب برون مرزی و یک
مخاطــب درون مرزی داریم بــرای مخاطبان
بــرون مرزی کارهایــی انجــام داده ایم ولی
هنوز بــرای مخاطبان خودمان در درون جامعه
نتوانستیم انقالب را معرفی کنیم برای رسیدن
به هدف و غایت نظام اســامی در مقابل نظام
لیبرال دموکراســی غربی رســالت و مسئولیت
فوق العاده مهمی برعهده داریم.
وی با اشــاره بــه این که جهــان غرب با
ایدئولوژی،چشــم انداز و افق مشخص برای به
کرسی نشــاندن نظریات خود تمام ساعت های
هنــر را در اختیــار گرفتــه اند گفــت :اگر ما
بخواهیم کارموثر و تاثیــر گذاری انجام دهیم
بایــد کار تیمی را یاد بگیریم بــا هم و در کنار
هم باشــیم و این عرصه را برای بروز و ظهور
جوانان آماده کنیم.
ســهرابی درپایان گفت :وظیفــه هنرمند
بســیجی و انقالبــی در این دوره کــه دوره
فوق العــاده مهم و به قول رهبر معظم انقالب
پیچ تاریخی است این است که آستین همت را
بــاال زده و وارد این عرصه شــود و ابراز وجود
کنــد و با تقویت همدیگر انشــاءا ...بتوانیم به
هــدف اصلی مــان که تمدن نوین اســامی
است برسیم.
اســامی دارند ،چنانچه طرحی در رســته های
گردشگری ،صنایع دســتی و فناوری اطالعات
و ارتباطات با موضوع اشــتغالزایی جدید داشته
باشــند ،می تواننــد پس از ثبتنام در ســامانه
 kara.mcls.gov.irو ارائــه خالصه طرح
توجیهی به کارشــناس مشــاغل ،از تسهیالت
طرح تکاپو استفاده نمایند.
یوســفی نژاد در پایان گفت :با توجه به آغاز
طرح تکاپو در اســتان فارس ،با بررســی هایی
صورت گرفته ،تنها حوزه های مربوط به فرهنگ
و هنر ،رســته های اول و دوم ،یعنی گردشگری
و صنایــع دســتی ،و فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات می باشد.
گفتنی است ،متقاضیان می توانند طرحهای
خود را در روزهای شــنبه ،یکشنبه و دوشنبه هر
هفته به کارشناس مشاغل این اداره کل تحویل
دهند .این طرحها روز ســه شنبه در کمیته فنی
اشتغال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس
بررســی و طرحهای مــورد تاییــد جهت اخذ
تسهیالت به کمیته فنی اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ارسال می شود تا پس از بررسی ،جهت
استفاده از تسهیالت ،به بانک معرفی گردند.

در     باره آنهاست ،اعتماد مخاطبان ایرانی را از دست
دادهاند .رســانهها و روزنامههــا و نهادهایی از این
دســت کمتنوع و کمجان شدهاند .آدمهای محدود
با ســلیقههای محدود در     باره آثار محدود صحبت
میکنند .اعتماد مخاطبان از دســت رفته اســت
و فکــر میکنند هرچیزی که ایــن نهادها به آنها
معرفی میکنند چندان خوشایندشــان نخواهد بود.
این نویســنده افزود :اگر این نهادها متعدد باشند
و ســایق متعددی در آنها اعــام حضور کنند و
مخاطبان بتوانند مطابق با سلیقه خودشان اثر مورد
نظر خود را پیدا کنند اعتمــاد مخاطبان بازخواهد
گشت .اما چنین چیزی وجود ندارد .رسانهها محدود
و تکصدایی هستند و ادای یکدیگر را درمیآورند.
فرشته احمدی گفت :از طرف دیگر مخاطبان ما
نیز محقق نیســتند و فقط منتظرند کسی از کتاب
تعریف کند تا سراغ آن بروند و یا از کتاب بدگویی
کند تا ســراغ آن نروند .مخاطبان ما ذهنیتهای
اصیل ندارنــد و دنبال این هســتند تا اگر چیزی
تأیید شود آن را بررسی کنند .مخاطبان ما باید به
درجهای از آگاهی برسند و جستوجو گر باشند که
کتــاب مورد نظر خود را پیدا کنند و یا اینکه منبع
موثقی پیدا کننــد .اما حاال حاالها ما این وضعیت
را خواهیم داشت و اعتماد مخاطبان جلب نخواهد
شــد .مخاطبان آرمانی ادبیات نیز تعدادشــان به
قدری نیست که بتوانند تأثیر بگذارند.
این نویســنده همچنین در     باره تأثیر ناشران و
نویسندههای ایرانی بر اســتقبال مخاطبان از آثار
ترجمه اظهار کرد :ناشــران مــا در دورهای بدون
بررسی و دقت هر کتابی را تولید میکردند به امید
اینکه شاید مورد اســتقبال مخاطبان قرار بگیرد،
اما اکنون ناشــران در انتخابهایشان محتاطتر
شــدهاند و با گزینش بیشــتری کار قبول میکنند
کــه نتیجه آن را در چند ســال آینده خواهیم دید
و دیگر شــاهد انتشــار کتابهای غیرقابل اعتماد
نخواهیم بود.

واکنش مجید مجیدی به یک فیلم

ایســنا :مجید مجیــدی پس از
تماشــای «زنانی با گوشــوارههای
باروتی»؛ نگاه جســورانه و انســانی
کارگردان این مستند را تحسین کرد.
کارگردان «محمد رســولا،»...
«رنــگ خدا» در متنــی که پس از
تماشــای این مســتند نوشت و در
اختیار ایسنا قرار گرفته آورده است:
« به نام خالق زیباییها
فیلم زیبا و تحســین برانگیز «زنانی با گوشوارههای باروتی» را دیدم و
از نگاه جسورانه و انسانی جناب فرهمند بسیار لذت بردم .مطمئنم این اثر
جهانی خواهد شد و تبریک و خســته نباشید به همه عوامل سختکوش
این اثر دارم.
با آرزوی موفقیتها و آثار ارزشمند دیگر»
«زنانی بــا گوشــوارههای باروتی» بــه کارگردانی رضــا فرهمند و
تهیهکنندگی مرتضی شــعبانی یکی از دو مستند حاضر در بخش سودای
ســیمرغ سیوششمین جشنواره فیلم فجر است و از مستندهای برگزیدهی
جشنوارهی سینما حقیقت سپری شده است.
«در این مســتند ما با «نور» ژورنالیســت جنگ همراه میشــویم .او
با همه مخاطرهها و فشــارهای اجتماعی کــه برای حضورش در جنگ با
داعــش وجود دارد مصرانه مبارزه میکند ،پابه پای رزمندهها پیش میرود
و گزارش میگیرد .او به کمپ پناهجویی بیوهها و کودکان داعشی میرود
تا روایتهای پوشــیده و احساسات کشته شده آنها را به تصویر بکشد ،اما
روایت زنانگی نور از جنگ همینجا به پایان نمیرسد.
رویکرد این مســتند پرداختن به زنان و کودکانی است که در جنگ با
داعــش بودند .از اینرو ،برای اولین بــار تصاویری از این زنان در یک اثر
نشان داده میشــود که دستاندرکاران آن ادعا میکنند تا بهحال در هیچ
فیلم مستند یا رسانهای نمایش داده نشده است».

“تئاتر پره پروانه پوالدی”تراژدی کمدی
برای امروز

اجــرای عمومی "پره پروانه پوالدی"  ۱۶تا  ۲۷بهمن در تماشــاخانه
اســتاد هودی واقع در میدان گاز ،بوستان آزادی به روی صحنه میرود و
کاری از گروه تئاتر پویا اســت که برای تماشای آن می بایست از طریق
 www.irantic.comهماهنگی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان فارس ،نمایش "پره پروانه پوالدی" پیش از این در
بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر فجر با اســتقبال مخاطبان روبرو شد و
موفق به کسب جوایز؛نمایشــنامه دوم ،بازیگر دوم مرد ،کارگردانی سوم
و مقام اول طراحی پوســتر و برشــور گردید و در جشنواره ملی صنعت
نفت کشــور به عنوان نمایشــنامه برگزیده انتخاب شده است و یکی از
نمایش هایی اســت که در بازبینی نخستین جشــنواره ملی تئاتر نفت در
اسفند ماه جاری شرکت کرده است.
نویــد جعفری کارگردان نمایش در مورد اجرای نمایش گفت :در طی
ســالهای اخیر همراه با گروه تئاتر پویــا نمایش های مختلفی را به روی
صحنــه بردیم که همگی جزو پر بیننــده ترین نمایش های عمومی بوده
است از جمله :ســوختن مدام بر محور صندوق نســوز ،همه دزدها دزد
نیســتند ،وقتــی وودی آلن مادام بــواری را ترجیــح می  دهد ،مجلس
ســیاه بازی ،روایتی دیگر از آرش ،مرگ تصادفی یک آنارشیست ،جاده،
مجلــس ضربت زدن و...که نمایش های همه دزدها دزد نیســتند ،وقتی
وودی آلــن مادام بواری را ترجیح میدهد در ســال  ۹۲و  ۹۳پر مخاطب
ترین نمایش های سال در تماشاخانه استاد هودی بوده اند.
نمایــش پره پروانه پوالدی ،پس از اجــرای عموم مرگ تصادفی
یک آنارشیســت هفدهمین نمایش نوید جعفری در مقام کارگردان و
طراح اســت .جعفری که از بازیگران و کارگردانان قدیمی تئاتر است
از کودکی و از ســال  ۷۱فعالیت خویش را آغاز کرده است و در بیش
از  ۴۰نمایش بــه ایفای نقش پرداخته و در جشــنواره های مختلفی
همانند :جشــنواره تئاتر دفاع مقدس ،جشنواره استانی ،جشنواره تئاتر
فجر ،جشنواره مقاومت و ...شــرکت داشته و در مقام بازیگر ،طراح و
کارگردان موفق به کسب جوایز مختلفی شده است.

