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ادامهاز صفحه اول

هفت هنر

شوراي فرهنگ عمومي ،ايرادي را به
اساسنام ه خان ه سينما وارد نكرده است

ايلنا :شوراي فرهنگ عمومي ،ايرادي را به اساسنام ه خان ه
سينما وارد نكرده ،بلكه بر اساس ايرادات وارده خان ه سينما
را منحل كرده است ،اگر وزارت ارشاد پيشنهاد جديدي در
باره خانه سينما بدهد بررسي ميكنيم .منصور واعظي ،دبير
شوراي فرهنگ عمومي كشور ،پيرامون مساله تعطيل شدن
خانه سينما در سال گذشته و نقش اين شورا در اين تعطيلي
صحبت كرد و گفت :ش��وراي فرهنگ عمومي ،ايرادي را به
اساسنام ه خانه سينما وارد نكرده ،بلكه بر اساس ايرادات وارده
خان ه س��ينما را منحل كرده اس��ت .واعظي در پاسخ به اين
سوال كه در صورت بازگشايي خانه سينما ،شوراي فرهنگ
عمومي اقدامي را صورت خواهد داد يا خير ،اظهار داشت :اين
وظيفه از عهده شوراي فرهنگ عمومي خارج بوده و مطلقا در
حوزه اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است.

توضيح

توضيح نشر افق درباره يك تصميم

«نشر افق» در احترام به «نشر چشمه» تصميم
گرفت تا پايان دوران تعليق يا اعالم تصميم مديران
اين نشر آثار نويسندگان اين نشر را كه براي انتشار
اثر جديدشان با نشر افق ابراز تمايل كردهاند بررسي
و پذي��رش نكند .اين تصميم با اطالع و اس��تقبال
دوستان ما در نشر چشمه و براي حمايت از حقوق
معنوي اين نشر گرفته شده است.

ادامه از صفحه 7

مخاطب ايراني
ساز تنها نيست
مايل به شنيدن ِ

اصوال هدف من از برنامههاي پژوهشي اين نيست كه
پژوهش و تحقيقي انجام دهم و پيرامون آن سخنراني كنم
و س��از بنوازم بلكه همانطور كه ش��ما اشاره كرديد ،تمام
هدف من ش��ناختِ هن ِر موس��يقي ايران است و همه اين
برنامهها تحت عنوان كلي «شناخت هنر موسيقي ايران»
ارايه ميشوند .امروزه در شرايطي هستيم كه انواع موسيقي
در اطراف ما به فراواني يافت ميشوند و ما به اين شناخت
نياز داريم ،به ويژه اينكه اين نوع موسيقي يعني موسيقي
دستگاهي -رديف خيلي در رسانهها مطرح نيست و تيراژ
بااليي هم در بازار ندارد .اين باعث ميش��ود كه مخاطبان
ما با موسيقي دس��تگاهي رديف ناآشنا باشند و از آن دور
ش��وند .بايد حتما ش��ناخت ايجاد ش��ود و خصوصيات و
ويژگيهاي اين موسيقي براي مخاطب توضيح داده شود.
با ايجاد اين شناخت مخاطب ارتباط بهتري را با موسيقي
برقرار ميكند .با تجربهاي كه من از اين كار دارم .ديدهام كه
وقتي كمي درخصوص موس��يقي پيش از اجراي آن براي
مخاطب صحبت ميكنم و مثال ميگويم كه چه چيزي را
قرار است اجرا كنم و ريشههاي اين موسيقي در كجاست و
چه خصوصياتي دارد ،مخاطب ارتباط بهتري برقرار ميكند.
وقت��ي چنين ميش��ود من هم به عنوان نوازنده تش��ويق
ي كه
ميش��وم كه اين ايجاد شناخت را تداوم دهم .درحال 
من به تنهايي دوست دارم فقط نوازندگي كنم .دوست ندارم
درباره موسيقي صحبت كنم يا حتي پژوهش كنم .ميديدم
كه در اين صورت مخاطب نميتواند ارتباط خوبي با آنچه
كه من مينوازم برقرار كند .در سالهايي كه در فرانسه بودم،
استاد من ت ِران وانكه هم درخصوص موسيقي ويتنام همين
كار را انجام مي دادو پيش از اجراي موس��يقي توضيحاتي
درب��اره آن ارايه ميكرد .ميديدم وقتي اين كار را ميكرد،
مخاطبان با عالقه تمام به اجراي او توجه ميكردند .من هم
ديدم اين كار ميتواند روش خوبي باشد.

ادامه از صفحه 7

مهرجويي در قاب

يك مولف تجربهگرا

مقطع تاثيرگذار بع��دي در كارنامه داريوش مهرجويي
ب��ه زماني بازميگردد كه او پس از انقالب در قالبي يكس��ر
ناآشنا يعني سازنده كمدي جذاب «اجارهنشينها» ظاهر شد
و توانست در س��ينماي راكد و بحرانزده آن سالها ركورد
فروش را جابهجا كند .اين موفقيت ميتوانست هر كارگردان
متوسطي را وسوسه كند كه با تكرار همان فرمول بر موج بازار
سوار شود و به موفقيت مالي تضمينشدهاي چشم بدوزد اما
براي مهرجويي اتفاق به گونهاي ديگر افتاد .اين كارگردان با
گذش��تن از مرز فيلمي در ژانر كودك به نام «شيرك» كه
برايش موفقيت انتقادي به دنبال داشت تنها چهار سال بعد
به شاهكاري چون «هامون» در ژانر درام اجتماعي رسيد و با
واژگون كردن تمامي محاسبات سادهانگارانه سينما نشان داد
فيلمي با دغدغههاي روشنفكري نيز قادر است تماشاگران را
به سينما بكشاند و در صدر فروش ساالنه سينماي ايران جا
خوش كند .مهرجويي در فيلم «نارنجيپوش» يكبار ديگر
تماشاچي پيگير سينماي خود را غافلگير كرده است .براي
كساني كه از مهرجويي تصور فيلسوفي اگزيستانسياليست را
در سر دارند مشكل است كه با تصوير اين كارگردان در قامت
يك نصيحتگوي مدافع ارزشهاي قراردادي كنار بيايند .اين
فيلم نمونه بسيار خوبي از يك اثر پروپاگانداست و كارگردان
هيچ تالش��ي نميكند كه اين ويژگي فيلمش را از چش��م
بيننده پنهان كند .با اين همه بنا بر آنچه تجربه نشان داده
است ،ميتوان انتظار داشت «نارنجيپوش» در حد تجربهاي
در ژان��ر فيلم پروپاگاندا در كارنامه مهرجويي باقي بماند و با
وجود جريانساز بودن ،كارگردانش را به تكرار خود وسوسه
نكند .همين ويژگي ايستا نبودن و تجربهگرايي از مهرجويي
كارگرداني ميسازد كه با وجود چهار دهه حضور در سينماي
ايران هنوز خالق و زاينده است و موفق ميشود كماكان براي
تماشاگران غيرقابل پيشبيني باقي بماند.
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كتابهاي قصهگو

سروش صحت

بازيگر و نويسنده
ب��راي خريد كتاب از نمايش��گاه كتاب پيش��نهادهاي
پيچيدهاي ن��دارم .مثال ميگويم كاره��اي احمد محمود
و اس��ماعيل فصي��ح را فراموش نكنيد چ��ون به نظر من
مهمترين ويژگي در ادبيات و داستان قصهگويي است كه در
حال فراموش شدن است .داستان بايد شاخصه قصهگويي
را داش��ته باش��د و اين اصل از ياد نرود كه خواننده چقدر
از قصهگويي نويسنده لذت ميبرد .پيشنهادم از كتابهاي
شرق :بخشي از خبرهاي كتاب اين روزها به خيابان خرمشهر
محل برگزاري نمايشگاه كتاب برميگردد .امسال هم نمايشگاه
همراه است با باال رفتن قيمت كتاب تا ممانعت از حضور برخي
ناشران .از تهويههايي كه سبب ميشود نفس كشيدن ناشران
و مراجعان مشكلدار شود تا باران بهاري كه هر سال ميبارد
و غرفههاي زير چادر را خيس ميكند .امسال هم وقتي باران
باريد باز هم چادرهاي بخش كودك و نوجوان و كتابهايشان
خيس ش��د .جالب اينكه هيچ وق��ت در برنامهريزيها به آن
توجهي نميشود .باراني كه حتي مترو تهران را نيز به تعطيلي
كش��اند اينبار هم ب��اران نه چندان س��رزده باعث تعطيلي
چندس��اعته س��الن كودك و نوجوان ش��د .اين نكته را برزو
سريزدي مس��وول غرفه كودك و نوجوان نيز تاييد كرد و در
گفتوگو با مهر گفت« :در بازبينيهايي كه توسط مسووالن
كارگروه كودك و نوجوان ص��ورت گرفت ،متوجه ريزش آب
در چهار نقطه از س��النهاي بخش كودك و نوجوان شديم».
هرچند كه به نظر ميرس��يد با توجه به تعطيلي چند ساعته
اين سالن ميزان آب گرفتگي بايد بيشتر از چهار نقطه باشد .از
سوي ديگر كتابهاي كودك و نوجوان به دليل حجم كتاب
بيشتر ميتوانند از آب گرفتگي خسارت ببينند .به گفته مدير
غرفه كودك و نوجوان« :مديران س��النها تا پاسي از شب در
محل حضور داشتند و نسبت به جابهجا كردن كتابها براي
جلوگيري از خيس شدن آنان اقدام كردند .خوشبختانه تاكنون
ادعاي كتبي از جانب مس��ووالن غرفهها مبني بر وارد شدن
خسارت ناشي از بارندگي به كتابها و ديگر تجهيزات موجود
در غرفههايشان به ما نرسيده است».البته اين خسارت به نظر
ميرس��د محدود به غرفه كودك نباشد و غرفه فروش ريالي
خارجي و بخش ناش��ران عرب هم كه زي��ر چادرهاي بزرگ
هستند با چنين مشكلي روبهرو شدند.
دالر ،يورو ،ريال
قيم��ت كت��اب يك��ي از دغدغهه��اي اي��ن روزه��اي
كتابخوانهاست .باال رفتن عجيب و غريب قيمت دالر و ساير
ارزه��اي خارجي در ماههاي گذش��ته تاثير زيادي بر صنعت
نش��ر كشور داشت كه جدا از باال رفتن قيمت كاغذ تا دوبرابر
و بيشتر تاثير مستقيمي در اين نمايشگاه بهويژه بركتابهاي
مرجع داش��ت؛ كتابهايي كه منابع مورد نياز دانش��جويان

اسماعيل فصيح ثريا در اغما و زمستان  62است كه كامال
با يك راوي قصهگو هستيم و در كتاب همسايهها و داستان
يك شهر اثر احمد محمود اين اتفاق به خوبي افتاده است.
در ادبيات جهان داستايوفس��كي پيش��نهاد اول من
اس��ت چون هم يك نويس��نده قصهگو اس��ت و هم به
نظرم با عميقترين احساس��ات بش��ري س��رو كار دارد.
نوشتههاي داستايوفسكي چنداليه است و بعد از صدسال

روزهاي خيس نمايشگاه آغاز شد

است .حتي يارانه دولتي نيز نتوانسته است قيمت كتابهاي
غيرفارسي را پايين بياورد .در حال حاضر در نمايشگاه كتاب،
قيمت يك كتاب مرجع رشته پزشكي به زبان انگليسي بين
 150تا 500هزار تومان است .البته در مورد كتابهاي مرجع
و اصلي رشته پزشكي كه مورد نياز دانشجويان اين رشته است
گاهي قيمت كتاب تا يك ميليون تومان نيز رس��يده اس��ت.
فرهنگهاي تخصصي زبان اصلي نيز در اين نمايشگاه باالي
200هزار تومان هستند .در مورد كتابهاي مرجع عربي نيز
اين موضوع صدق ميكند و كتابهاي مورد نياز دانشجويان
فلسفه و فقه و اصول با قيمتهاي بسيار بااليي عرضه ميشوند.
جمعآوري كتابها
جمعآوري كتابها و پلم��پ كردن موقت برخي غرفهها
يكي از مواردي است كه هر ساله رخ ميدهد .در اين نمايشگاه
هم چندين ناش��ر كودك و نوجوان با غرفههاي پلمپ ش��ده
روبهرو شدند .هرچند كه مسوول سالن كودك و نوجوان اعالم

بام تهران در كافه تريا

كرده است كه اين پلمپ شدن به دليل تخلف و آوردن وسايل
كمك آموزشي در نمايشگاه است اما نبايد پلمپ كردن غرفهها
و توقيف كتابها را محدود به اين مورد دانس��ت .چند ناش��ر
خارجي نيز با توقيف كتابهايش��ان روبهرو شدند .به گزارش
ايسنا رييس بيستوپنجمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
از جمعآوري كتابهاي ضدشيعي و معارض با تماميت ارضي
كشور از بخش كتابهاي خارجي نمايشگاه كتاب تهران خبر
داد و گفت :كتابهايي كه امسال از نمايشگاه جمعآوري شده،
نسبت به س��ال گذشته كمتر اس��ت و اين كتابها براساس
آييننامه كميته نظارت و ارزشيابي جمعآوري شده است كه به
سه دسته تقسيم ميشود:
 -1كتابهاي��ي ك��ه به مذهب تش��يع تع��رض كردند
 -2كتابهايي كه نقشهاي جعلي از كشورمان منتشر كردند
و  -3كتابهاي��ي كه مبلغ ديكتاتورهايي بودند كه كش��ورها
و مردمش��ان آنها را خل��ع كردهاند اما همچنان از آنها تمجيد

سايه تاريك «تيم برتون»

ايس�نا :س��يامك صفري قصد دارد ،نمايش «بام تهران»
نوشته «سجاد افشاريان» را در قالب نمايشي محيطي اجرا
كند .اين هنرمند تئاتر كه پيش از اين كارگاهي آموزشي
در ح��وزه بازيگري تئات��ر برگزار كرده بود ،گفته اس��ت:
«نماي��ش «بام تهران» حاصل كارگاه آموزش��ي بازيگري
است كه چندي پيش در تئاتر شهر برگزار كردم».

نتوانستند تئاتر همهپسند را به آيندگان بسپارند .آخرين سنگر تئاتر
جدي ايران ،تئاتر دولتي بود كه با آمدن سينما و جذب هنرمندانش،
پايههاي همان تئاتر هم متزلزل شد و سپس تلويزيون آمد كه تئاتر
هم اندكجايي در آن داشت تا سريالها جاي تلهتئاتر را گرفتند و
در اين سوي انقالب ديگر اين سريالهاي بيپايان را نميدانم چه
ميتوان ناميد ،جز تصاويري به قصد افسردگي و مسخ سليقههاي
مشتريهايش با چهرههاي مدام گريان و آن صحنههاي عمدا مكرر
چه و چه . ...به اين ترتيب چهرههاي پخته تئاتر هم از صحنه رفتند
و باقي ماندند و ميمانند جوانان شيفته و با قريحه تئاتر؛ تئاتري كه
انگار در همان جواني بايد باقي بماند زيرا نياز معيش��تي -حياتي،
ايش��ان را نيز تكبهتك به مكررات س��ريالي ميكشاند تا جوانان
ديگ��ري جايش��ان را در تئاتر بگيرند ،آماده پرت��اب به تلويزيون و
احيانا سينما». ...خالق «كلنل» با بيان اينكه بيش از حدود نيم قرن
اس��ت ميبينم كه اداراتي قيموميت تئاتر را بر عهده دارند بيآنكه
بتوانند كاري كنند در تناسب حداقلي تنظيم نيروي انساني كارآمد
با فراواني س��النهاي بيكارافتاده تهران و شهرس��تانها و در همه
حال بذر نوميدي را هم نبايد از ياد برد كه مدام پاش��يده ميشود،
آورده است« :بر جامعه تئاتر همچون مجموعهاي نيازمند كمكهاي
رس��مي و مس��ايل ناش��ي از همين وضعيت در آن زيرزمينهاي
نفسگير تنها تئاتري كه ش��ده است مركز تئاتر كالنشهري مثل
تهران! به اين ترتيب ضروري است كه هنر تئاتر به جاي كليگوييها
در پيام ساالنهاش ،ابتدا خود را همچون يك ركن از هنر و فرهنگ
ساخته و آماده بدارد» .

ميش��ود .همچنين محمد اللهياري -مدير كميته نظارت و
ارزش��يابي بيستوپنجمين نمايش��گاه كتاب تهران -درباره
جمعآوري كتابها از بخش خارجي نمايش��گاه كتاب گفت:
چنانچه كتابهايي باش��د كه تماميت ارضي كش��ور ما را به
رسميت نشناسد يا مباحث قومگرايانه و نژادپرستانه را طرح
كرده باش��د و از واژههاي مجع��ول در حوزه حقوق بينالملل
استفاده كرده باشد يا به فرقهگرايي و تفرقهافكني بينجامد و
وحدت مسلمانان را خدشهدار كند و نگاه تقريبي نداشته باشد،
نمايشگاه نسبت به عرضه آنها برخورد خواهد كرد و كارشناسان
ما در بخش خارجي اين دسته از كتابها را شناسايي كردهاند و
به ناشران تذكر دادهاند كه اين كتابها عرضه نشوند.
كتابهاي «نشر چشمه» در سالن ياس
هرچند كه نش��ر چش��مه از حضور در نمايش��گاه كتاب
تهران محروم اس��ت اما كتابهاي اين نش��ر در س��الن ياس
كه دربردارنده كارنامه نشر سال  90است ،حضور دارند .البته
كتابهاي اين سالن فروشي نيست.
تازه هاي نشر« :يكي بود يكي نبود»
قصههايي از «ابوتراب خسروي» و «فريبا وفي»
بازرواي��ي كتابهاي «فرج بعد از ش��دت»« ،ديوان پروين
اعتصامي» و «سمك عيار» به قلم ابوتراب خسروي ،فريبا وفي
و مهدي مرعش��ي از مجموعه «يكي بود يكي نبود» همراه با
تصويرگري از انتشارات كتاب پارسه منتشر شد .مجموعه «يكي
ب��ود يكي نبود» با در نظر گرفتن مخاطب��ان نوجوان ،جوان و
بزرگسال تاليف شده است .اين مجموعه به بازنويسي و بازروايي
ادبيات كهن ايران اختصاص دارد و نويس��ندگان اين مجموعه
كوشيدهاند ساختار و زباني جديد و امروزي را برگزينند و قصهها
و حكايات ادبيات كالسيك ايران را در قالبهايي جديد و قابل
فهم به مخاطب عام ارايه دهند .مجموع ه «يكي بود يكي نبود»
به سرپرستي «يوسف عليخاني» و با همراهي  30نويسنده و 10
تصويرگر كشورمان فراهم آمده است.
ديدار وزير

در روز جمعه همچنين وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي
به همراه هيات همراه از نمايش��گاه بازديد كرد.حس��يني در
اين بازديد از س��الن ي��اس و كارنامه ربع قرن جهاد فرهنگي
بازديدكرد.

انتقاد علي مطهري از ترجمه بد آثار پدرش

ش�رق :در هم��كاري ت��ازهاي از تيم برت��ون و جاني دپ
س��ايههاي تاريك بر پرده نقرهاي سينماي جهان ميافتد.
اين كم��دي دلهرهآور بار ديگر نمايش��گر همكاري موفق
جاني دپ روحي را از قرنها پيش به زندگي مدرن ميآورد
و تناقضهاي زيادي براي اين ش��خصيت به وجود ميآيد.
اين فيلم قرار است از فردا اكران جهاني خود را آغاز كند.

برگزاري جشن نهم بازيگر با پيام «دولتآبادي»
ش�رق :نهمين «جش��ن بازيگر» شامگاه ديش��ب با پيام محمود
دولتآبادي ،نويسنده نامآش��ناي اين روزها و بازيگر سالهاي دور
تئاتر ،و معرفي برترينهاي تئاتر كشور در سال  90به كار خود پايان
داد .دولتآبادي در اين پيام كه با عنوان «تئاتر ايران ،تئاتر هميشه
جوان!» منتش��ر ش��د ،گفته بود« :ميتوان باز هم از همان كليات
يو
سخن گفت و كار را آسان كرد؛ مثل صلح و بشر و نكوهش زشت 
آرزومندي نيكيها .اما من در وضعيت واقعي اين زمان تئاتر مملكت
حرف ميزنم و نخستين اصل ،آنكه هنر تئاتر پيش از هر معياري
يك «پرنسيپ» اس��ت و اين پرنسيپ البته نگهدارندگاني دارد يا
بايد داشته باشد .نگهدارندگان تئاتر نه فقط هنرمندان كه همگي
كارورزان هنر تئاتر هستند كه البد بايد معيار پذيرفتهشدهاي را پاس
بدارند .گفتن ندارد كه تئاتر در ميان هنرها« ،بش��ري»ترين است،
زندهتري��ن و بيغشترين هنر .اما چه اتفاقي رخ داده اس��ت و رخ
ميدهد كه اين بشريترين هنر در كشور ما ،غالبا غايب از نظرها در
پس پستوها نفس ميكشد؟»دولتآبادي با طرح اين سوال كه پيش
از آن بايد پرس��يد چه ميشود كه تئاتر در كشور ما كمتر فرصت
بالغش��دن يافته و مييابد ،نيز آورده است« :شرح مصيبت را البته
بايد در تاريخچه تئاتر ايران جستوجو كرد كه پايان اندوه اسفبار
همه گروههاي نمايشي از آغاز دوران جديد تا امروز ،آن را ميتوانند
بازگويند؛ يعني گس��يختگي هر گ��روه و پاي��ان غمانگيز زندگي
هنرمندانش در ميدان نظرتنگي مس��ووالن وقت و سطحينگري،
بياعتنايي و ناتواني جمعي تودهها .در چنين شرايطي بود كه حتي
هنرمندان فراگيري چون زندهيادها «كميزان» و «ارحام صدر» هم

به ش��دت تاثيرگذار بوده و از رنج بشري حرف ميزند .از
ميان كتابهاي داستايوفس��كي از نظر من ابله ،برادران
كارامازوف و جنايت و مكافات از بهترينها هس��تند .اما
از ميان نويسندگان كمي نزديكتر به دوران ما همينگوي
يكي از بهترينهاست .او يكي از سردمداران ادبيات معاصر
آمريكا است كه داستانهايش تاثيرگذارند و به قدري قوي
و مس��تحكم نوشته شده كه حتي ترجمه هم آسيبي به

چارچوب آن نميزند .نگاه بدون قضاوت ارنست همينگوي
و روايت گزارشگونه و قصهگويي او براي همه لذتبخش
و آموزنده اس��ت .چه كس��ي است كه از ميان كتابهاي
همينگوي وداع با اس��لحه ،خورشيد همچنان ميدمد و
همچنين داستانهاي كوتاهش را دوست نداشته باشد.
در نويسندههاي جديدتر هم پيشنهاد ميكنم كه حتما
كتابهاي بوكوفسكي را بخوانيد .دو كتاب از اين نويسنده
با ترجمه خوب پيمان خاكس��ار به نامهاي عامهپسند و
هاليوود منتش��ر ش��ده كه تاثيرگذار و لذتبخش است.
قصهگويي سرخوش��انه و شوخ و ش��نگ و در عين حال
تاثيرگذار از خصيصههاي اصلي اين دو كتاب است.

مهر« :علي مطهري» در مراس��م گراميداشت پدرش در
نمايش��گاه با انتقاد از ترجمههاي ب��د در مورد كارهاي
ايش��ان گفت« :در زمينه ترجمه كارهاي استاد مطهري
فعاليتهاي پراكندهاي صورت گرفته است و هر نهادي
هرجا احساس نياز كرده اين آثار را ترجمه كرده است كه
برخي ضعيف و برخي نيز قابل قبول هستند».

جيراني :بازوي امنيتي نظام نيستم
شرق :برنامه هفت به چند مساله سينما پرداخت از جمله يكي
از بحثها به صدور بيانيه صنف واحد تهيهكنندگان در پاس��خ
به حوزه هنري اختصاص داش��ت؛ بيانيهاي كه فريدون جيراني
ادبيات آن را غيرقابل دفاع خواند و سعيد سهيلي آن را حاصل
نبود فضاي گفتوگو در سينما دانست« .حبيباهلل كاسهساز»
عض��و ش��وراي مركزي جامعه صنف��ي تهيهكنن��دگان درباره
واكنشهايي كه بيانيه اتحاديه تهيهكنندگان به دنبال داش��ته
اس��ت ،گفت :فكر نميكرديم كه اين لحن ،لحن بدي باش��د و
اينقدر واكنش برانگيزد .اين بيانيه بيش��تر نوعي درد دل بود در
مقابل حركتهاي فراقانوني انجامش��ده و برخي بيقانونيها در
سينما .اگر افرادي بخواهند بيقانوني كنند برخي تاب نميآورند
و اينگونه پاسخ ميدهند .ما قبول داريم حوزه هنري كار اشتباه
و فراقانوني انجام داده اس��ت اما اين درس��ت نيست كه شما با
لحني بيانيه خود را منتشر كنيد كه ما نتوانيم از آن دفاع كنيم.
با اين ادبيات صنف تهيهكنندگان نميتواند جايگاه خود را تثبيت
كند« .س��عيد سهيلي» هم كه فيلم گشت ارشاد او از پردههاي
سينما پايين آمده اس��ت ،گفت« :من همه مردم جهان به جز
صدام را دوس��ت دارم اما بحث من اين اس��ت كه ما حتي بعد
از قطعنامه با صدام هم به گفتوگو نشستيم ،پس چرا نبايد در
كشور خودمان با هم گفتوگو كنيم؟ چرا من نبايد فرصت ديدن
آقاي خاموش��ي را كه فيلم مرا از سينماهاي حوزه هنري پايين
كشيدند ،پيدا كنم؟ چرا نبايد آقاي قاليباف يا كوشكي را مالقات
و با آنها گفتوگو كنم؟ ما همه برادر ،مسلمان و ايراني هستيم

گزارش
گالري كويين كانادا پاييز امسال ميزبان دومين فستيوال «شش
تصویری
هفته با هنر ايران» است .اين فستيوال كه به دبيري پويان
طباطبايي برگزار ميشود ،به منظور معرفي هنر مدرن ايران،
هنرمندان ايراني و بهويژه هنرمندان مقيم كانادا به جامعه جهاني است.
فستيوالي كه آثار بيش از  150هنرمند را از طريق فراخوان عمومي انتخاب
و در بخشهاي مختلفي چون هنرهاي مدرن تجسمي ،فيلم ،موسيقي ،تئاتر و
ادبيات عرضه ميكند.

و بايد با هم گفتوگو كنيم .انتشار اين بيانيه هم به دليل نبود
فضاي مناسب براي گفتوگو بين طرفهاي مختلف دعوي بوده
است ».مسعود فراستي منتقد اين برنامه در بخشي از سخنانش
گفت« :هيچ فيلمس��ازي را ترور شخصيت نكردم ».او كه در دو
برنامه حضور نداشت و اطرافيانش قصد داشتند براي او وجههاي
متفاوت و تحت فش��ار تعريف كنند ،چنين گفت« :معتقدم كه
لحن منتقد بخش��ي از نقد و نگاهش به جهان است .اين لحن
نبايد به كسي بر بخورد ».او در همين برنامه باز هم تاكيد كرد:
«نظر من درباره فيلمفارسي و فيلمهاي شبهروشنفكري به يك
ش��كل است و هيچكدام را قبول ندارم ».در بخش بعدي برنامه
بخشهايي از مس��تند «ميراث آلبرتا» به كارگرداني حس��ين
ش��مقدري فرزند معاونت امور س��ينمايي نيز پخش شد كه در
ادامه فراس��تي توضيحات��ي درباره فيل��م داد و از آن دفاع كرد.
در ادامه برنامه جيراني با گله از برخي صحبتهاي مطرحش��ده
در رس��انههاي خارج و مطبوعات گفت« :نسبتهايي به من و
فراستي داده ش��د و ما را بازوي امنيتي نظام كه فيلمنامهها را
در يك مكان مخفي ميخوانيم و تصويب ميكنيم ،خواندهاند.
از طرف ديگر پس از برنامه هفته گذشته از سوي گروهي ديگر
به ترويج شبهروشنفكري و اباحهگري متهم شدهايم .من قضاوت
درباره اين اتهامات را به بينندگان ميسپارم».نظرسنجي برنامه
شب هفت به بررسي دليل اصلي افت فروش فيلمها در سال 91
اختصاص داشت كه در نهايت «جذاب نبودن فيلمها» بيش از
53درصد رايها را از آن خود كرد.

«جعفرخان از فرنگ برگشته» هفدهم ارديبهشت ساعت  16:30در سالن
سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش درميآيد .اين اثر به
كارگرداني علي حاتمي محصول سال  ۱۳۶۶است و به مدت  ۸۸دقيقه
درباره جعفرخان است كه بعد از تحصيل در اروپا به ايران بازميگردد ولي
كامال تغيير كرده است و خانواده او كه سنتي هستند رفتار او را برنميتابند.
اين فيلم براساس نمايشنامه «حسن مقدم» كه در سال  ۱۳۰۰روي صحنه
رفته ،ساخته شده است.

در پنجاهوششمين مراسم اعطاي جوايز فيلم «ديويد دوناتلو» در شهر رم فيلم
«جدايي نادر از سيمين» موفق به كسب يك جايزه بينالمللي ديگر شد.
«جدايي نادر از سيمين» درحالي به عنوان بهترين فيلم خارجي جوايز «ديويد
دوناتلو» معرفي شد كه كارگردانان سرشناسي چون «مارتين اسكورسيزي»
(هوگو)« ،ترنس ماليك» (درخت زندگي) و «جرج كلوني» (عيد مارس) از ديگر
نامزدهاي جايزه اين بخش بودند.

نمايشگاهبينالملليكتاب
سيطره كميت

بنابراي��ن غرض اين نوش��تار ،نفي اهميت آمار
و نهادهايي كه به نحو مس��تمر بر حسب الگوهاي
سنجيده به دستهبندي اطالعات ميپردازند ،نيست.
همه تاكيد بر آن است كه وقتي واقعيتهاي حوزه
فرهنگي به آمار تخفيف پي��دا ميكند حوادث در
قلم��رو واقعيت ب��ه گونهاي ديگر رق��م ميخورند
ك��ه پديدآيي اي��ن دوگانگي از آس��يب و كژتابي
خبري ميدهد .به اس��م ضروري ب��ودن آمار براي
سياس��تگذاري نبايد از سياس��تي كه با ابزار آمار
واقعيت را كژديسه ميكند به آساني گذشت .اين
توجيهگرايي آماري و برساختن مجازي واقعيت با
آمار ريشه در بيتفاوتي گروهي از مديران فرهنگي
نسبت به سرنوشت واقعي افراد و نهادهاي فرهنگي
دارد .ماشين آمار به آنان كمك ميكند تا از واقعيت
فاصله و ارتفاع بگيرند و در پهنهاي مرتفع جا خوش
كنندو از آن پهنه به زمين كوچك فرهنگ و نشر
مينگرن��د كه نهاده��ا و افراد ديگ��ر از منظر آنان
نقطههايي خرد بيش نيستند .وقتي نهادها و افراد
به نقطهها و ذرههايي بدل شوند فاقد تاثير و اهميت
خواهند بود .نقط��ه و ذرهها در جغرافياي فرهنگ
نقش��ي ايفا نميكنن��د و تاثيري از خ��ود برجاي
نميگذارند .اگر هرازچندي ،چندتايي از اين نقطهها
از جغرافياي فرهنگ حذف شوند ماللي نخواهد بود
ش��ايد از نگاه برخي مديران ،خلوت ش��دن فضاي
فرهنگ راه را براي تصميمهاي درست مهياتر كند.
اگر هم با كمبود كميت نقاط و ذرات مواجه شدند
جايگزين كردن آن با نقاط و ذرات ديگر آسانترين
كار است.
چنين برداشتي كه توجيههاي آماري بر غلظت
آن ميافزايد هرچه بيشتر ،خود را از واقعيت زيست
فرهنگ��ي محروم ميكن��د .مدي��ران فرهنگي در
فضاي اثيري و مجازي برس��اخته آمار ،دست خود
را براي انبوهي از تصميمگيريها بيش از پيش باز
ميبينند .هر ناشري تجربهاي هر روزين دارد از رفت
و آمده��اي بيپايان وقتگير و عموما بيحاصل به
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .اگر مدير فرهنگي
حض��ور فيزيكي در محل كار خود داش��ته باش��د
عموما در جلس��ه است .تعدد جلسات اين سوال را
پيش ميآورد كه مديران در اين جلسات گوناگون
وقتگير و دايمي چه وقت فرصت انديشيدن درباره
عرص��ه فرهنگ را پيدا ميكنن��د .فرض بر آنكه با
عقول منفصل و كارشناساني خبره ماجراي عرصه
فرهنگ را دنبال ميكنند؛ اما باز اين س��وال پيش
ميآيد چه زماني براي آنان ميماند تا درباره سخنان
كارشناس��ان به منظور تصميمگيري بازانديش��ي
كنند .حتي اگر جلس��ات را با جلس��ات مش��اعره
يكسان بگيريم نياز به فرصتي براي به خاطر سپردن
ابيات است تا با ديگران مبادله كنند .ظاهرا كميت
جلسات چنين مجالي فراهم نميآورد .بهنظر ميآيد
فضاي مجازي فرهنگ چندان نيازي به بازانديشي و
تامل ندارد .هرچه رخ دهد با آمار و كميتي برساخته
از فض��اي مجازي ميتوان آن را ت��دارك و جبران
كرد .سرنوشت نهادها و افراد نيز به علت بيتاثيري
و بيوزني اساسا از اهميت چنداني برخوردار نيست.
وقتي مس��ووالن فرهنگي ميگويند فقط يك
ناشر از حضور در نمايشگاه كتاب حذف شده است
پيشفرض آماري آنان حكم ميكند كه چه دستاورد
باش��كوهي .در ه��ر كجاي عالم اگر نمايش��گاهي
ب��ا چنين كميت و ابعادي برپا ميش��د حتما آمار
ناشران حذفشده به مراتب بيش از اين ميبود .با
حذف يك ناش��ر ما به آماري بس��يار خارقالعاده و
تكرارنشدني در تاريخ برگزاري نمايشگاه بينالمللي
كتاب دست يافتهايم .ذهن آمارگرا فارغ از اينكه در
عال��م واقع چه ميگذرد از كميت به وجد ميآيد و
آن را نشانه توفيق محسوب ميكند .پاسخ به او اين
نيس��ت كه خير ،دهها ناشر از عرصه نمايشگاه كه
هيچ ،از عرصه توليد كتاب به حاشيه و عزلت رانده
شدهاند بلكه سوال از مسووالن فرهنگي اين است
كه چرا نس��بت به همان يك ناشر و حل مشكالت
او اقدامي به عمل نميآورند .چرا نهادها را محصول
سرمايههاي فرهنگي برآمده از جان كندن و صرف
نيروي جواني و هزينههاي فراوان معنوي ذهني و
مادي در سطح ملي نميبينند.
نهادها حتي يكي از آنها بس��يار مهم است .هر
نهادي نفس��ي زنده اس��ت كه كشتن يكي معادل
نفوس بيش��مار اس��ت .مديران فرهنگي افتاده در
چنبره مغالطههاي آماري بر خود ميفراموش��انند
ك��ه نهادهاي فرهنگ��ي برآمده از انديش��ه ذوق و
گرايشه��اي گروههاي متكثري هس��تند كه هر
نه��اد با نمايندگي از آنه��ا در طول حيات فعاليت
خود عمق منطقي روندهاي فرهنگي را به نمايش
ميگذارد .هيچ مدير دولتي بدون نهادهاي فرهنگي
و كوش��ندگي كنش��گران فرهنگ��ي نميتواند از
جغرافياي متنوع و متكثر فرهنگ باخبر باشد .هيچ
آماري جاي فعاليت نهادها و افراد را در س��رزمين
واقعي فرهنگ نميگيرد .با حذف هر نهاد فرهنگي
عمق منطقي به عمق جهل ندانمگري اس��تحاله
ميش��ود .در فضاي ندانمگري برخ��ي ،گفتوگو
به نزاع و تزاحم و حتي جنگ مولكولي در س��طح
جامعه سوق مييابد؛ آن هم در جامعهاي كه براي
حل مش��كالت به آرامش و حزم و دورنگري نيازي
وافر دارد .زيس��تبوم فرهنگ ب��ا گونهگونياش از
طريق نهادها و فاعالن فرهنگي ،محيط اجتماعي
را با وجود اختالف سليقهها و ديدگاهها براي سلم
و صلح و گفتوگو و گرفتن تصميمهاي سنجيده و
مناسب فرهنگي مهيا ميكند .حذف هر نهاد ،راه بر
اين طريقت بستن است.

