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میثم درویشانپور
استندآپ خود را کپیکرده بود؟

...

برنامه های دکترسیدعباسصالحی وزیرپیشنهادی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی

اتفاق روز

گفتوگویصریح درباره
چالشهای وزارتارشاد

دوباره آزاده نامداری

بــعــد از حــاشــیــه هــای
زیادی که در هفته های
گــذشــتــه بــــرای آزاده
نــــامــــداری بـــه خــاطــر
تــصــاویــر نامتعارفش
بــه وجــود آمــد ،پوشش
او دوبـــاره حاشیه ساز
شده است .روز گذشته
تصویری از او در فضای
مـــجـــازی مــنــتــشــر شد
که اگرچه مثل قبلی،
بی حجاب و نامناسب
نبود،ولیباپوششمعمولشدرداخلکشورتفاوت
داشت .شرح تصویر هم «در فرودگاه میالن ایتالیا»
بود .اگر این شرح صحت داشته باشد ،به احتمال
زیاد او حواسش نیست که در هر نقطه ای از جهان،
ایرانیهای موبایلبهدست پیدا میشوند!

...

حاشیه روز
حرف های مهرداد میناوند
در «من و شما»
آرش ظــلــی پــور چند
وقـــتـــی اســـــت کــــه بــا
گفت وگو های پرتیتر
در برنامه «مــن و شما»
شــهــرت تـــــازه ای پیدا
کــــرده اســــت .مهمان
این هفته او هم مهرداد
میناوند بازیکن سابق
پرسپولیس بــود کــه با
حرف هایی که دربــاره
عــلــیــرضــا مــنــصــوریــان
و سیدمهدی رحمتی
سرمربی و کاپیتان استقالل زد ،حاشیه ساز شده
است .عجیب ترین اتفاق ،استفاده او از واژگان
و کری های سطح پایین نوجوانانه بــود که بین
پیش کسوت ها کمتر سابقه داشته .ماجرایی که
استقاللی ها را حسابی ناراحت کرده است.

رکنا -اشکانخطیبیمربیمیثمدرویشانپوردرمسابقه«خندانندهشو»بهحواشیکهدربارهتقلیدیبودناجرایاودرفینالپیشآمد،واکنشنشانداد.اودراینبارهنوشت:
«در طول یک استندآپ 18دقیقهاى که حدود 13،12صفحه متن بوده ،شباهت سه جملهاش به اجراى کمدینى دیگر به معنى کپى کردن از کار اون کمدین نیست .کما این
کهاونسهجملهپیشنهادنویسندهاىدیگربودوازاجراىمیثممشخصهکهحتىاوناجراروندیدهچوندراجراىهمونسهجملههمهیچشباهتىبهاجراىذکرشدهنداره».

سال بهنســبت موفق را در کسوت
ســیدعباس صالحی چهار ِ
معاونت امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در
دولت یازدهم ســپری کــرد .او که هنــوز به تاثیــر گفتوگو در
پیشــبرد امور امید دارد ،حاال بهعنوان گزینه پست این وزارت
در دولت دوازدهم معرفی شــده است .ایســنا در گفتوگویی
تفصیلی ،به کنکاش در زمینه برخی چالشهای پیشرو و نیز
پرســشهای رایج اینروزهــا درباره صالحی بهعنــوان گزینه
پیشنهادیوزارتفرهنگوارشاداسالمیپرداختهاست.اوبا
تاکیدبردشواریهایحوزهفرهنگوهنرکشوروتناقضهای
موجود،معتقداستباپیگیریسیاستهایی،میتواندراین
زمینهبهبودهایمؤثریایجادکرد.

* شــما در چهار ســال اول آمده بودید کــه بروید.
در شایعههای اخیر هم جوابهایی تلویحی در رد موضوع
معرفی به عنــوان گزینه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی
دادید.چهشدکهدرنهایتگزینهوزارتشدهاید؟

تصویری که از فعالیت و کارها داشتم ،این بود که ما چهار سال
در حوزههای اجرایی فرهنگــی کار کردهایم ،کفایت میکند
اما با توجه به اینکه در ســه هفته اخیر دالیــل و تغییرهایی در
شرایط مطرح و ایجاد شد ،پیشنهاد شد که اگر کسی از داخل
وزارت ارشاد بهعنوان وزیر معرفی شود ،میتواند کمک کند و
در مسیر مطمئنتر پیش برود .با توجه به دالیل دیگری هم که
توسطخودآقایصالحیامیری(وزیرفرهنگوارشاداسالمی)
ودوستاندیگرمطرحشد،بهنظرآمدکهاینمسیررابهاجبارما
ادامهدهیم.

* یکی از مباحثی که به آن دامن زده شد ،این است
که شما در حوزه کتاب اشــراف کامل دارید اما در حوزههای
دیگر مرتبط با این وزارت خانه اشراف ندارید .گذشته از این
که این وزارت خانه در دورههای قبل آیا وزیری داشــته که به
همه حوزهها اشــراف داشته باشد ،پاسخ شــما در قبال این
سخنشایعچیست؟

وزارت فرهنــگ و ارشــاد موضوعهــای متنوعــی را بــه همراه
دارد و مســئولیتها و دامنههــای آن از اوقاف و حــج و زیارت و
فعالیتهای قرآنی اســت تا موسیقی ،تئاتر ،ســینما و کتاب و
موضوعات دیگر .این دامنه وســیع از لحاظ موضوعات ،طبعا
این انتظار را در اهالی هرکدام بهوجود میآورد که کســی که
ســکانداری این وزارت را برعهده میگیرد ،در همه حوزهها
تخصصداشتهباشد.ایناماانتظاریاستکهحاصلنمیشود
ودرهیچدورهایهماینگونهنبودهاست.آنچهکهشایداهمیت
داشتهباشد،ایناستکهوزیرفرهنگوارشاداسالمیازلحاظ

شــخصیت وجودی با این دامنه گســترده ،قرابت داشــته
باشــد .یعنی در ایــن حوزههــا ،آگاهیهــای الزم و پایهای
داشــته باشــد .از لحاظ کارکردی هــم آگاهیها بــه لوازم
مدیریتی کمک میکند .من از لحاظ شــخصیت فردی ،با
حیطههایمختلففرهنگیوهنریانسوجودیداشتهام.
گرچه شاید با حوزه کتاب مانوستر و مرتبطتر بودهام اما با
سینما و تئاتر و هنرهای دیگر هم بیگانه نیستم؛ حداقل از
منظر عالقههای شخصی .البته مثل هر فرد دیگری ،این
دامنههایآشناییممکناستدرحوزههاییضعیفترودر
حوزههاییوسیعترباشد.اگرکسیباحوزههاییهیچگونه
انسوجودینداشتهباشد،میتوانددرادامهضربههاییبه
آنحوزهواردکندامااینانسوجودیوآگاهیهایپایهای
در من اینگونه بوده که در این 40-30سال به حوزههای
غیرازکتاببیتعلقنبودهام.درحوزهاطالعاتومدیریت
همچهارسالدروزارتارشادبودهاموطبیعتاباحوزههای
دیگــر ارتبــاط داشــتهام .از لحــاظ اقتضائــات مدیریتیو
حساســیتها ،حضور در شــورای معاونــان وزارت خانه و
بحثهایی که در این سطح مطرح بوده ،تجربههایی برای
منپدیدآوردهاست.
*آیاممکناستبخشیازسالیقوعالیقشما
در حوزههای هنری نمود پیدا نکرده باشــد؟ مثال چون
شما دانشآموخته و مدرس فلسفه هستید ،قاعدتا باید
با سینما قرابت داشته باشید ولی این کمتر دیده و بیان
شدهاست.آیاچنینالیههاییهموجوددارد؟

بله.حتماوجوددارد.درحوزههایتئاتروسینما،همازلحاظ
نظریوهمازلحاظانسفردیارتباطیوجودداشته.ازسن
14-13سالگی شایدکمترفیلم ایرانی باشدکه آن را ندیده
باشم .مجالت نقد فیلم را به شکل پیوســته دنبالکردهام.
درحوزه تئاترهم همینطور .ماگاهی راههای طوالنی طی
میکردیم تا تئاتر یا فیلمی راکه عرضه شــده است ،ببینیم.
میزان فیلمبینی وتئاتربینی درخانواده ما بســیارباالست.
شایدیکیازچیزهاییکهخانوادهمارادورهمجمعمیکند،
همین دیــدن فیلم وتئاترباشــد .دربچههــایکوچک ما تا
فرزندان بزرگمانکه دردهه ســوم زندگیشــان هســتند،
ایــن عالقه وجــود دارد .درمجمــوع یک خانــواده حرفهای
ســینمارو  -تئاتربیــن وعالقهمنــد بــه حوزه هنرهســتیم.
* اگر قرار باشد شــما در جایگاه وزیر فرهنگ
و ارشــاد قرار بگیرید ،بــه طور حتــم در حوزه ســینما با
چالشهاییمواجهخواهیدشد؛ازتوقیففیلمهاگرفتهتا
مسئلهموفقیتهایجهانیبرخیآثار.همچنیندرحوزه
موسیقیوکنسرتهااختالفهایشدیدیوجوددارد.
همینطــور در زمینه تئاتر و برخی شــاخههای هنرهای
تجســمی .در بحــث رســانهنیز مســئله تعطیلی صنف
روزنامهنگارانهمچنانپابرجاست.بااینهامیخواهید
چهکارکنید؟

یکــی از چیزهایی که در این چهار ســال حضــور در وزارت
ارشــاد شــیوه من بوده ،این اســت که اگر بتوانیم از مســیر
گفتوگــو بین کنشــگران حــوزه فرهنگ حرکــت کنیم،
اگــر نگوییم همــه مشــکالت ما حل میشــود ،دســتکم
بخشی از مشکالت ما حل خواهد شد .گفتوگوی فعال،
مستمر و ســازنده بین اصحاب فرهنگ که وزارت فرهنگ
و ارشــاد اسالمی منافعشــان را تعقیب میکند ،با کسانی
که در حیطههــای فرهنگــی از دیگر حوزههــا ورود دارند؛
چه کنشگران سیاست ،چه کنشــگران دین و امنیت .این
گفتوگوهــا در مرحلــه اول ،پــارهای از ســوءتفاهمها را
میتواندحلکندودرمراحلبعدی،بهنزدیکیذهنیتها
منجر شود؛ برای اینکه برخی از اتفاقات به گونهای دیگر

رقم بخورد و تفاهمی بین دو طرف به وجــود بیاورد .با این
گفتوگو همان گونهکه در حوزه نشــر مسئلههایی را رو به
جلو برده ایم ،در حوزه سینما،تئاتر و موسیقی هم معتقدم
کهمیتوانروبهجلوحرکتکرد.باکمکتجربهچهارساله
درمدیریتمعاونتفرهنگیودوستانخوبیکهدروزارت
ارشاد داریم ،امیدواریم با یک گفتوگوی پیوسته بتوانیم
ذهنهارابههمنزدیککنیم.

*دربارهحوزههاییکهمسئلهداروحاشیهساز
بودهاند،بفرماییدبهطورمشخصراهبردشماچیست؟
در این چهار سال کلیدواژه شما گفتوگو بوده است .به
طورقطعیکیازشعارهایدولتهمگفتوگوبوده،ولی
درنهایت برخی مسائل حل نشــده است .به نظر شما آیا
مثالمسئلهکنسرتهاصرفاباگفتوگوحلمیشود؟

بهنظرمیآیدهریکازاینموضوعاترابایددرمرحلهعمل
پیش برد .اجــازه بدهید به وقــت خودش بــه آن بپردازیم.
احساسخودمنایناستکهگفتوگوحتیدرسختترین
مسئلهها میتواند راههایی بگشــاید ،اما باید وارد مرحله
عمل شد و به این مسئله توجه کرد تا مسیرهای خودش را
نشان بدهد .چون این مسئله شــاید یک پاسخ یکنواخت و
سراسری نداشته باشد .ممکن است در فضاهای مختلف
اینگفتوگوسناریوهایمتفاوتخودشراپیداکند.
* پرســشاهالی فرهنــگ و هنر شــاید خیلی
به مباحــث نظــری معطــوف نباشــد .آنچــه بــرای آنها
تعیینکننده است ،دغدغههایی است که با سرنوشت
کاریشانارتباطدارد.مثالاهالیتئاترممکناستوقتی
میبینند در برنامههای اولیه شما چیزی درباره نمایش
ذکرنشده،بپرسندآیاماباوزیریمواجهیمکهبرایتئاتر
راهبرد ندارد؟ یا اهالی موسیقی میخواهند بدانند آیا
همین روند تــداوم مییابد یا میتوانند امیدوار باشــند
شرایطتغییرکند؟

قبل از این که به هســته اصلی ســوال بپردازم ،باید بگویم
بحثنیامدن لفظ تئاتر در برنامه پیشــنهادی من بهخاطر
فرمتی بود کــه در اختیــار داشــتم .در این فرمت هــر وزیر
میتوانســت برنامههایــش را در صفحاتــی محــدود ارائه
دهد.ماهمدروزارتارشادکلبرنامههایتئاتروهنرهای
تجســمی و امثال آن را ذیل عنوان هنر آوردیم؛ همان طور
که مباحث مربوط به زیرشاخههای فرهنگ در این برنامه
ذکر نشــده اســت .درواقع عبارت هنری عبارتی است که
تمامیحوزههنررابهطورعامدربرمیگیرد.طبیعتادراین
حوزهها،اقداماتچارهجویانهترینیازاستاماایناقدامات
چارهجویانهترموضوعهاییهستندکهدرمسیرخودشان
بایدآنهارابهنقطهایمطلوببرسانیم.قبولدارمممکن
است به نوعی سوالبرانگیز باشد که آیا تغییرات میتواند
بهنقطههایتفاهممنتهیشودیانهامابهنظرمیرسدباید
مقداریصبروانتظارداشتهباشیم.انشاءا...نتیجهخوبی
خواهدداشت.
* در بحث رســانههم وعــده آقــای روحانی در
سال 92مبنیبربازگشاییانجمنصنفیروزنامهنگاران
هنوز برزمیــن مانده اســت .با این موضــوع میخواهید
چهکارکنید؟

اصلاینمطلبکهتشکلهاوانجمنهایجامعهفرهنگی-
هنرییکنقطهاتکاوعملفرهنگیماهستند،همدربرنامه
دولتوهممدیریتفرهنگیبهصورتجدیمالحظهشده
است.حتمامادرحوزهفرهنگوهنرباایننگاهجلومیرویم
کهازتاسیستشکلهایصنفیحمایتکنیمودرآنجایی
کهوجوددارند،بهقدرتآنهافکرکنیم.قطعاحوزهرسانه
وروزنامهنگارانهمدراینمجموعهقراردارند.بحثهایی

که در حوزه انجمن صنفی اســت ،مقولهای است که باید
دید چرا در گذشــته جلو نرفته است و آسیبشناسی شود
اما حتما به اینکه تشکل صنفی تاسیس شود یا به اقتدار
برسد،توجهخواهدشد.

* شــما جزو مسئوالنی هســتید که در فضای
توئیتر فعــال هســتند .برخــی از توئیتهای شــما هم
جریانساز شده است .در این شــرایط که توئیتر فیلتر
است ،نگاه شما از موضع وزارت فرهنگ به این موقعیت
چیستوفکرمیکنیدتالشیدرجهتحلاینمسئله
انجامشود؟

در این زمینه تا وقتی که در شــورای عالــی فضای مجازی
حضور نیافتهایم ،نمیتوان صحبت رسمی داشت .چون
االنمنیکشخصیتحقیقیدارم.درمقامیکشخصیت
رســمی که میتوانــد در تصمیمها حضور پیــدا کند ،باید
مجموعهحرفهایی را که در این زمینه وجود دارد شنید.
نگاه شخصی من به این مقوله ،نگاه روشــنی است و خود
حضور در این فضا هــم معنای خودش را دارد و مشــخص
میکندنگاهشخصیمنبهاینمقولهچیستاماوقتیاین
نگاهمیخواهددرتصمیمگیریهایرسمیمطرحشود،
اقتضا این اســت که ابتدا وارد آن مباحث شــد ،حرفها را
شنید،مطلعشدوبعد اظهارنظرکردامابهطورکلی،حوزه
شبکههای اجتماعی فرصتهای کمدریغی را در فضای
تبادل و ارتقــای اطالعات میســازد .البته ممکن اســت
تهدیدهایی هم داشته باشد اما نمیشــود از فرصتهای
اینفضاگذشت.

* یکی دیگر از شــعارهای دولت از چهار سال
گذشته ،بیاعتقادی به ممیزی قبل از انتشار بود ،اما به
مرحلهعملنرسید.آیادردورهوزارتشماپیشرفتیدر
اینحوزهحاصلخواهدشد؟

بحــث ممیــزی پیــش از انتشــار معطوف بــه چشــمانداز
دورنماتریاست.مادراینحوزهقوانینیداریمکهملزمبه
رعایتقوانینوعملبهآنهادرفضایاجتماعیهستیم.
یکیازاینقوانین،قانونضوابطنشرشورایعالیانقالب
فرهنگی اســت که مجوز قبل از انتشار را تکلیف میکند.
آن چیزی که میتواند محل توجه باشــد ،این است که این
قانوناصالحشود.وقتیقانونیوجوددارد،عمالدستگاه
مجریه عامــل اجرای آن اســت که خــودش واضــع قانون
نیســت .در معاونت فرهنگی مســیری که در بحث مجوز
انتشار طی شــد ،در قدم اول این بود که از ظرفیت موجود
قانون میتوانیم در جهت اصالح وضعیت استفاده کنیم،
تا با بدسلیقگی از قانون استفاده نشود .در این دوره ،ابتدا
قانونساختارخودشراپیداکرد.کاربرگهاایجادشدند
تااینکهیککارمندبایکتلفننخواهداثریراممنوعکند
یا احیانا جلو انتشــار آن را بگیرد .این ساختارمندی اتفاق
افتاد.بنابراینگاماول،استحصالظرفیتهاازقانونبود
تا با اصل قانون به تعارض نیفتیم .این مسیر مطمئنتری
بود ،تا اینکه بــا قانون درگیر شــویم .طبیعی اســت که با
این نگاه ،ظرفیت اصــاح تمام و کمال نباشــد ،اما تالش
کردیم حداکثر اســتفاده را از این ظرفیت ببریــم .در کنار
این،برخیازاتفاقاتدیگرهممدنظربودکهمتاسفانهاین
اتفاقات هنوز نیفتاده است .در این حوزه بر خالف اینکه
کارگروههاییشکلگرفتوبابرخیازناشرانبرایایجاد
هیئتهایعلمیممیزیصحبتشدودستورالعملهای
اجراییآنبهتصویبرسیداماایندستورالعملهابهمرحله
اجرانرسیدند.

...

سینمای ایران
قسمت دوم فیلم «محمد رسول ا...
ساخته خواهد شد؟

»

(ص)

میــزان  -محمدرضا صابری
مدیــر شــرکت نورتابــان و
تهیه کننــده فیلم ســینمایی
«محمد رســول ا( ...ص)» در
خصــوص احتمال شــروع به
ســاخت قســمت دوم از ایــن
فیلــم گفت« :در حــال حاضر
مشــغول اکــران بین المللــی فیلــم هســتیم و تا ایــن دوره
اکرانها به پایان نرسد پیش تولید آغاز نخواهد شد ».وی در
ادامه افزود« :بدون شــک ساخت قســمت دوم را در برنامه
داریم و این اتفاق عملی خواهد شــد اما همــه چیز به پایان
اکرانهایبینالمللیمابستگیداردوبعدبهساختبخش
دوم این فیلم سینمایی خواهیم پرداخت ».این تهیه کننده
سینما با اشاره به میل مجید مجیدی برای ساخت قسمت
دوم این اثر ادامه داد« :مجید مجیدی برای ساخت قسمت
دوم «محمد رســول ا( ...ص)» بســیار مشــتاق است .مگر
می شود در مورد چنین شخصیت بزرگواری فیلم ساخت و
همواره مشتاق نبود».

فیلم «پریناز» در گروه «هنر و تجربه»
اکران می شود
مهر-دومینساختهبلندبهرام
بهرامیان با عنــوان «پریناز» از
چهارشــنبه یکــم شــهریور در
گــروه «هنــر و تجربــه» اکــران
می شــود .فیلــم ســینمایی
«پریناز» بــه کارگردانی بهرام
بهرامیــان و تهیه کنندگــی
محمدنجیبیمحصولسال89استوبابککایدانفیلمنامه
این فیلم را براساس قصهای از بهرام بهرامیان نوشته است.
فاطمــه معتمدآریا ،مصطفــی زمانــی ،فرهاد آییــش ،طناز
طباطبایی،مژگانبیات،شبنمقلیخانی،فرخنعمتی،مائده
طهماسبی،امیرحسینفتحیو...بازیگراناینفیلمهستند
و مریم ضیایی بازیگر خردســال فیلم اســت« .پرینــاز» از روز
چهارشنبه یکم شهریور ماه در گروه «هنر و تجربه» روی پرده
میرود.فیلمعالوهبرتهراناکرانخودرادرهمینروزدرسایر
شهرستانهاازجملهمشهد،اصفهان،شیراز،بابل،کرمان،
رشــت ،تبریز ،گرگان ،قم ،نیشــابور ،اهواز و همدان هم آغاز
خواهــد کــرد .در خالصه داســتان فیلــم آمــده اســت:
«دختربچهای مادر خود را از دســت داده و قرار است از سوی
خانــواده مادرینگهــداری شــود ،امــا در خانــواده جدیــد
ماجراهای خارقالعادهای برای وی رخ میدهد که زندگی
خانوادهراباچالشهاییروبهرومیکند».

*باایناوصاف،درآیندهدرزمینهممیزیگامی
بهجلوراشاهدخواهیمبودیاتثبیتوضعیتفعلیرا؟با
نهادهای دیگری که در این حوزه دخالت میکنند ،چه
میکنید؟

گامهای ما حتما رو به جلو خواهد بود .در این دوره حضور
نهادهای دیگر در این بخش بســیار حداقلی شــده است.
نه اینکه این نهادها اعتراض و انتقاد نکنند .طبیعتا آنها
انتقاد میکنند و به ما هم منتقل میکنند ،اما در این دوره
ازاینکهآنهابخواهنددرزمینهمجوزآثاردخالتمستقیم
داشتهباشند،بهشدتجلوگیریخواهدشد.
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