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نمايش عروسكي
تلفيقي از افسانه ،هنر وآموزش

انديش��مندان «زبان» و «فكر» را بنياديتري��ن و اصليترين
تفاوت انس��ان و حيوان ميدانند ،اما نقاشيهاي يافت شده در
غارهاي چندهزار ساله عصر ديرينه س��نگي و پارينهسنگي به
ما ميگويد قبل از اينكه انس��انها زبان را اختراع كنند« ،هنر»
را دريافته بودند .هنر از زمان شكلگيري اجتماعات انساني در
اشكال مختلف و با كاركردهاي گوناگون همواره در سير تكامل
بشر وجود داشته است.
از ميان فعاليتهاي هنري انسان ،پيدا كردن پيشينه هنرهاي
نمايشي بسيار سختتر است ،چراكه وسايل ضبط صدا و تصوير
به شكل امروزي در گذشته وجود نداشت .بنابراين مردمشناسان
خاس��تگاه آن را آيينهاي مذهبي و مناسك تشرف ميدانند،
اما ميدانيم كه با پذيرفتن اولين نقشهاي اجتماعي ،نمايش
با روزمرگيهاي بش��ر درآميخته اس��ت .بهزعم اروين گافمن،
جامعهشناس امريكايي ،انس��ان در تمام لحظههاي حضورش
در اجتماع روي صحنه نمايش است و در خلوتش پشت صحنه
نمايش ،از همينروس��ت كه رابطهاش با هنرهاي نمايشي يك
رابطه آيينهسان است .اما آنچه قابل تأمل است حضور نمادين
و پاياپاي حيوان��ات در نمايشهاي آييني و مناس��ك مختلف
اس��ت .با پيدايش زبان ،تمامي باورها و تخيالت انساني درباره
حيوانات در ادبيات به گسترش خود ادامه داد؛ «سندبادنامه»
ظهيرالدين س��مرقندي« ،جوامع الحكاي��ات» محمد عوفي،
«بهارس��تان» جامي« ،موش و گربه» عبي��د زاكاني« ،منطق
الطير» عطار« ،كليله و دمنه» ابوالمعالي نصراهلل منش��ي و در
موارد متأخر «قلعه حيوانات» ج��ورج اورول ،نمونههاي اعالي
اين مدعا هستند .با شكلگيري هنرهاي نمايشي مدرن نيز اين
باورها به مسير خود ادامه دادند و در قالب نمايشهاي عروسكي
(تلويزيوني -س��ينمايي) و انيميش��ن تا ام��روز تكامل يافتند.
ميتوان گفت صحبت از زبان حيوانات ي��ادآور كهن الگوهاي
باستاني و اساطيري است و دليل جذابيت بيشتر اين كاراكترها
براي كودكان ،نه تخيلي بودن و سرگرمكنندگي آنها كه پيوند
نزديكتر كودكان با الگوهاي رواني اوليه و ابتدايي انس��ان در
جهان هستي است .ش��ايد تصور ش��ود مخاطب نمايشهاي
عروسكي كودكان هستند ،در صورتي كه هر تقسيمبندي نسلي
و سني در اين مورد اشتباه است .برنامههاي نوروزي كاله قرمزي
در سالهاي اخير بيشترين جذابيت را براي گروه سني باالتر از
 15سال داشت ،در مجموعه «ش��بكه كوچك» نيز سعي شده
است از دو منظر محدوديتزدايي سني در نظر گرفته شود .اولين
مورد تعدد عروسكها با ويژگيهاي شخصيتي متفاوت است،
مثل شخصيت «س��رمهخان» در مقابل «شبرنگ» يا عروسك
«خاكي» در مقابل «دكمه» و «كفشك» كه ويژگيهاي كودك
تا بزرگسال را دربر ميگيرد .مورد دوم وجود آيتمهاي مختلف با
فضاهاي متفاوت است ،مثل آيتم «گوريل انجيري»« ،حمام»،
«فغاني و كشاني(فنرها)» ،سبيلالدوله و...
استوارت هال ،نظريهپرداز بزرگ فرهنگي با ارائه نظريه دريافت،
جايگاه مخاطب را در مواجهه با آثار ادبي به درس��تي تشخيص
داد« :مخاطب هيچگاه در خوانش يك اثر منفعل نيست ،بلكه
خود نيز روايتگر است .بنابراين يك اثر ادبي يا نمايشي بستري
را براي گفتوگو ،تخيل و ايجاد هويت فرهنگي مهيا ميكند».
ما توليدات موفق ،اما محدودي در اين زمينه داشتهايم ،آثاري
مثل مدرسه موشها ،خون ه مادربزرگه و كاله قرمزي ،اما آيا اين
آثار براي نسل امروز همان جذابيتي را دارد كه براي نسل قبل
داش��ت؟! اگرچه يكي از ويژگيهاي توليدات اينچنيني جنبه
سرگرمي آن است ،اما كاركرد آن بسيار گستردهتر است.
مخاطب اينگونه برنامهها دو يا سه نسل هستند ،چراكه كاركرد
پنهان و مه��م آن كم كردن فاصله نس��لي قبل از رس��يدن آن
به شكاف نس��لي اس��ت .در نتيجه؛ اولين گام ،توليد محتوايي
بيننسلي است كه رويكردي ميانجيگرايانه داشته باشد .شبكه
كوچك با آيتمهاي مختلف و درك همهجانبه شرايط فرهنگي
معاصر به اين نياز پاسخ داده اس��ت .تلفيق ظرافتهاي زباني و
ويژگيهاي حيوانات با يكديگر از بهترين قالبهاي طنز و نقد به
شمار ميرود ،در حالي كه راه را براي مصاديق بيشتر در چارچوب
استعدادهاي زباني ميگشايد ،رواداري و فرهنگ كثرتگرايي
را نيز قوت ميبخش��د .بنابراين اگر موضوعي انتق��ادي از زبان
يك كالغ بيان شود ،تأثير بيشتر و حساس��يت كمتري دارد تا
اينكه از زبان عروسكي انساني گفته شود .از سوي ديگر انتخاب
زبان گفتاري هوش��مندانه در اين آيتم ،عالوه بر داشتن عنصر
جذابيت و خالقيت ،مخاطب را ب��راي كامل كردن ديالوگ وارد
بازي كرده و وجوه نمادين حيوانات را نيز حفظ ميكند .به طور
كلي داشتن فضاي خوشرنگ و زنده در «شبكه كوچك» همراه
با كاراكترهايي جذاب كه باورهاي عمومي را در مورد موجودات
اطرافمان ،خصوصاً حيوانات از مطلقگرايي به نسبيگرايي سوق
ميدهد از نكات قوت آن به شمار ميرود .درآميختن زبان كودكانه
و موزيكال با تجربههاي زيست ه نسل قبل و رنگ و بوي نسلهاي
پيشرو به نوعي به آشتي نسلي منجر ميش��ود و اميد است از
جهان گوش��يها و تبلتهاي انفرادي رجوعي داشته باشيم به
صفحهاي بزرگتر براي بازيابي هويتهاي واقعي و جمعيمان.
*كارشناس هنرهاي نمايشي
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توگوي «جوان» با كارگردان سريال سیاسی و نوجوانانه «آخرين سامورايي» مطرح شد
در گف 

برنامهسازي دشوار
براي نسلآنالین دهه هشتادی

محمدصادق عابديني

در گرماگرم روزهاي منتهي به س�يزدهمين
انتخابات رياست جمهوري ،شبكه اميد سيما
اقدامبهپخشيكسريالبانامعجیب«آخرين
سامورايي» كرد .سريالي كه به دنبال آموزش
مش�اركت سياس�ي در نوجوانان بود و البته
اين تش�ويق در زير يك داس�تان با رگههاي
طنز ش�كل ميگرفت .اكنون كه ب�ازار توليد
محصوالت فرهنگي و نمايشي براي متولدین
دهه 80گرموبعضيازتوليداتباحاشيههمراه
توگوباسيدمحمدحسین
شده،؛«جوان»درگف 
حسيني،نویس�نده و كارگ�ردان س�ريال
«آخري�ن س�امورايي» از ك�م و كي�ف آن
مجموعه و همچنين الزاماتي كه برنامهسازي
براي ده�ه هش�تاديها ك�ه نس�ل نوجوان
و جوان را ش�كل ميدهند ،پرس�يده اس�ت.

«آخرين سامورايي» ميخواست چه
چيزي را به نوجوانان دهه هشتادي
ياد بدهد؟
هدف ما گروه سني رأي اوليها بود كه قرار بود
اولين رأي خودش��ان را به صندوقها بيندازند.
اينكه چطور يك نوجوان نسبت به كانديداهاي
محترم رياست جمهوري شناخت پيدا كند و از
ميان گزينههاي موجود اصلحترين را برگزیند.
هدف سريال از ديدگاه من اين بود كه هر چقدر
بتوانيم نفس برگ��زاري انتخاب��ات و چگونگي
مش��اركت مدني به خصوص در قشر نوجوان را
تبيين و شفافس��ازي كنيم .اين شفافسازي
هم ب��راي بچهه��اي رأي اولي ب��ود و هم براي
خانوادههايشان ،پدر و مادر يا برادر و خواهرهايي
كه در ردههاي سني باالتر بودند و چندين حضور
در انتخابات را تجربه كردهاند.
چرا بيان طنز را انتخاب كرديد؟
زبان طنز به این خاط��ر بود كه بتوانيم راحتتر
حرفهايمان را بزنيم .كس��اني ك��ه «آخرين
سامورايي» را دنبال كردهاند ،ميتوانند تصديق
كنند كه در اين مجموعه صحبتهايي به ميان
آمد كه شنيدن آن در صداوسيما كمسابقهبود.
آيانسلدهه 80كهمخاطبسريالشما
بود،مانندنسلهايقبلترازخودشبه
مشاركت سياسي عالقه دارد؟

راجع به اينكه چقدر مشاركت دهه هشتادیها
با مشاركت نس��لهاي قبلیش��ان فاصله دارد،
بايد بگويم اين نسل قدرت تحليل و قدرت فهم
رسانهاي بسيار بااليي دارد .ما به عنوان فيلمساز
يا هنرمند يا اهل رس��انه بايد تالشمان را خیلی
بيشتر كنيم تا بتوانيم ه م نسالن خودمان و ه م
نس��لهاي جديد ،يعني دهه  80را كه نسل به
شدتعجيبوغريبوکمیهمترسناكهستند
به سمت درست سوق دهيم .اين كار به نظر من
مستلزم يك نيروي عظيم است كه بتواند رفتارها
و سليقه بچههاي دهه  80را زير نظر بگيرد.
اشاره كرديد كه نسل دهه  ،80رسانه
را ميشناسد ،اين يعني چي؟
نسل دهه  80نسلي پر از ايده و كنجكاوي است،
پر از سؤال اس��ت و بايد براي پاسخ به سؤاالت
اين نسل با زبان رسانه صحبت كرد ،چون دهه
هش��تاديها از زماني كه چش��م باز كردهاند با
رسانه و محصوالت رسانهاي سروكار داشتهاند
و با آن خو گرفتهاند .ما بايد بتوانيم در بین این
همه امواج و ساليق رسانهاي مسير درست را به
آنها نشان دهيم و براي پرسشهاي بيشمارشان
جوابهايي از همان جنس پيدا كنيم.
اس�م اوليه اين س�ريال «بازي تاج و
تخت»بودوبعدبه«آخرينسامورايي»
تغييرنامداد.چراناميكسريالوفيلم
مش�هور خارجي را براي كار انتخاب
كرديد ،آيا به دنبال تصويرس�ازي يا
معادلسازي بوديد؟
اس��مهاي اوليه مجموعه «بازي تاج و تخت» و
«ازگور برگشته» بود .ما ميخواستيم کمی شبيه
به فضاي فيلمهاي خيلي خاص برويم ،بازي تاج و
تخت در مورد سياست و قدرتطلبي بود و خيلي
به فض��اي كاري ما نزديك بود .حاال اس��مهاي
ديگری مثل «از گور برگشته» هم ميتوانست
فضاي قهرمانگونهاي به س��ريال بدهد .فضاي
سريال و آخرين سامورايي هم براي اين بود كه
يك نفر ميتواند يك ملتي را نجات بدهد!
اسمها خيلي هاليوودي و كپي نبود؟
فضاي ذهني ما نسبت به انتخاب اين اسمها اين
بود كه بتوانيم به واسطه اسمهاي گلدرشت و
اسمهايي كهخيلي به چشم ديده ميشود ،بچهها
را پاي تلويزيون بنش��انیم و اين شفافسازي و

آگاهي را در سالهاي آينده با ديدن اين سريال به
بقيه هم انتقال بدهيم .نظرمان اين بود كه بتوانيم
خيلي متمايزتر از اسمهايي كه امروزه انتخاب
ميشوند براي فيلم و س��ريالها انتخاب كنيم
و يكي از داليل هم اين بود كه دوس��ت داشتيم
به واسطه اسمهاي گلدرش��ت و اسمهايي كه
پاي خيلي از آثار بزرگ جهان را پيش ميكشد،
بتوانيم فضا را هم طنزگونه نش��ان بدهيم و هم
اينكه بتوانيم خيلي اتفاقات بهتري را متناسب
با نام سريال در آن رقم بزنيم.
به جز آقاي درخشان كه سابقه كار طنز
سياسي را دارد از بازيگر شناخته شدهاي
در كار استفاده نشده ،علت آن چيست؟
به جز آقاي درخشان ما ميتوانستيم از دوستان
ديگري هم براي بازي اس��تفاده كنيم ،اما نظر
من ،تهيهكننده و مدير ش��بكه اي��ن بود كه از
بازيگر چهره استفاده نكنيم و از بازيگران توانايي
كه در تئاتر ايف��اي نقش ميكنند ،اس��تفاده
شود .بازيگرهاي تئاتري كه ما انتخاب كرديم
به نظ��رم بازيگران درجه يك��ي بودند و از پس
نقشهاي س��ريال برآمدند .اين سريالي است
براي نوجوانان و حتي ردههاي س��ني باالتر تا
بتوانيم حرفهايمان را براي مردم تلطيف کرده
و با زبان نرم و آسودهخاطرتر آن را از رسانه ملي
پخش كنيم .كار سختي است! شما ميدانيد كه
فضاي تلويزيون چقدر فضاي هوش��مندانهاي
است ،فضايي كه فراز و نشيب دارد .كار كردن
در تلويزيون يكي از افتخ��ارات بزرگي بود كه
براي من اتفاق افتاد .با اينكه س��ريال موضوع
به شدت سياسي داش��ت براي من افتخار بود
و همه بازيگراني كه در اين كار بودند نیز خيلي
راضي بودند.
كار جديدي براي گروه سني نوجوان
در دست توليد داريد؟
به دليل اتفاقاتي كه در س��الهای اخير برايم رخ
داده ،اكثر كارهايي كه انجام ميدهم براي كودك
و نوجوان است .اتفاقاً خيلي لذت ميبرم از اين كار
و دوست دارم كه آن را ادامه دهم ،چون كار براي
كودك و نوجوان و جوانان واقعاً كار سخت ،ريزبينانه
و هوشمندانهاي است .در حال حاضر كاري براي
طيف كودك و نوجوان ندارم و درگير چند كار ديگر
در حيطه نويسندگي و كارگرداني هستم.

کتاب

تلویزیون

مدير روابطعمومي سريال سلمان فارسي خبر داد

پخش جهاني «سلمان فارسي» همزمان با پايان توليد

برخي از سايتهاي مجازي در اقدامي غيرقانوني ،اطالعيههايي براي جذب بازيگر در سريال
«سلمان فارسي» منتشر كردهاند كه از طريق پليس فتا در حال پيگيري است
مصطفي شاه كرمي

مدي�ر روابطعمومي س�ريال فاخر س�لمان فارس�ي با
اش�اره به اينكه تاكنون  ۲۵درصد از س�ريال «س�لمان
فارس�ي» به تولي�د رس�يده و قرار اس�ت همزم�ان با
پاي�ان تولي�د ،پخ�ش آن ب�ه ص�ورت جهان�ي انج�ام
ش�ود از اق�دام غيرقانوني برخي س�ايتها به انتش�ار
اطالعي�ه ج�ذب بازيگر ب�راي اين س�ريال خب�ر داد.

داوود ميرباقري حدود  ۲۰س��ال تالش كرد تا سريال سلمان
فارس��ي را به توليد برس��اند ،آرزويي كه يكي ،دو سال است
زمينههاي آن فراهم شده و اين نويسنده و كارگردان نامآشناي
سينما و تلويزيون كشورمان كه پيش از اين موفق به ساخت و
خلق آثار ماندگاري از جمله سريال امام علي(ع) ،مختارنامه،
معصوميت از دس��ت رفته و مس��افر ري ش��ده بود ،مشغول
فيلمبرداري بخشهاي مختلف اين سريال الف ويژه است.
احس��ان ناظمبكايي ،مدير روابطعمومي اين سريال ضمن
ارائه توضيحاتي درباره بزرگترين پروژه سريالي اين روزهاي
تلويزيون گفت :سه فصل در اين سريال روايت ميشود؛ فصل
ايران در دوره ساساني كه تا به حال در بخش نمايشي هيچگاه
به س��مت آن نرفتهايم؛ تاريخ عصر بيزانس و فصل حجاز كه
دوره اسالم را نش��ان ميدهد .تاكنون بخش زيادي از فصل
بيزانس كه  ۲۵درصد از كار است ،تصويربرداري شده است.
اين فصل توليد س��ختي هم دارد و جادهاي اس��ت و سلمان
فارسي سرگش��ته از اين دير به آن دير و از اين كليسا به آن
كليسا ميرود و نهايتاً با راهنماييها به سمت حجاز حركت
ميكند تا منجي موعود را ببيند.
وي با اش��اره به پخش جهاني آن بيان كرد :اين مجموعه به
معناي واقعي بينالمللي و بينادياني است و پخش آن هم به
صورت جهاني آغاز ميشود.
اين فعال رسانهاي درباره روند توليد سريال نيز عنوان كرد:
ساخت اين سريال حدود پنج س��ال طول ميكشد .رئيس
صداوس��يما تاكنون سه بار در پش��تصحنه سريال حضور
پيدا كرده است.
ناظمبكايي در پايان گفت :سريال به ش��دت پربازيگر است و
بازيگراني از يونان ،ارمنستان و مراكش جلوي دوربين رفتهاند.
«هشام رستم» از تونس كه اسكار بازيگري دارد از بازيگران اين
سريال است .در فصل حجاز بازيگراني از كشورهاي عربي و در
فصل ايران بازيگراني از قفقاز و آسياي مركزي اضافه ميشوند.

مدير روابطعمومي سريال «سلمان فارسي» همچنين نسبت
به عملكرد غيرقانوني برخي سايتهاي مجازي كه اقدام به
انتشار برخي اطالعيهها براي جذب بازيگر براي این سريال
كردهاند ،گفت :متأسفانه در روزهاي اخير برخي از سايتهاي
مجازي در اقداماتي غيرقانون��ي ،اطالعيههايي براي جذب
بازيگر در سريال «سلمان فارسي» منتشر كردهاند و اقداماتي
از جمله گرفتن شماره كارت ،عكس و فيلم از افراد مختلف
انجام دادهاند.
وي تأكيد كرد :هر اتفاقي اگر قرار باش��د براي پروژه بيفتد،
جذب بازيگر ،عوامل يا هر نكته ديگر ،رسماً از طريق سازمان
صداوسيما ،مركز سيمافيلم يا خود پروژه به صورت رسمي
اطالعرس��اني خواهد ش��د .بنابراين چه آنهايي كه به پروژه
عالقهمندند و چه آنهايي كه تماس گرفتهاند صبوري داشته
باشند ،چون پروژه واقعاً پروژه طوالنيمدتي است و از طرفي
تحت تأثير اين حرفها و نكات قرار نگيرند .البته اين موضوع
از طريق پليس فتا در حال پيگيري است.
سريال سلمان فارس��ي به نويس��ندگي و كارگرداني داوود
ميرباقري و تهيهكنندگي حسين طاهري ،سريال فاخر ويژه
سازمان صداوسيماست كه به س��فارش سيمافيلم ساخته
ميشود .اين س��ريال به زندگي سلمان فارس��ي ،يار ايراني
پيامبر(ص) ميپردازد و در سه فصل ايران ساساني ،بيزانس
و حجاز صدر اسالم روايت ميشود .فيلمبرداري اين سريال
از آذر سال  ۱۳۹۸در شهداد كرمان آغاز شد و كاروان سلمان
فارسي با رعايت كامل شيوهنامههاي بهداشتي و عبور از جزيره
قشم ،شاهرود و شهرك سينمايي نور چند ماهي است که تيم
سازنده در كليساي سنتاستپانوس شهر جلفا كه لوكيشن
ديرعموريه فاز بيزانس سريال سلمان فارسي است مشغول
فيلمبرداري هستند.

ادبی

مدير انتشارات شهيد كاظمي با اشاره به اوضاع ناشران و عدم تحقق وعدههاي دولت قبل:

ادامه حيات نشر بسيار سخت است

آرمان محمدي

مدي�ر يك�ي از پرمخاطبتري�ن انتش�اراتيهاي كش�ور
ميگويد اوضاع نش�ر در ش�ش ماهه گذش�ته به دلي�ل گراني
كاغذ و ع�دم تحقق وعدهه�اي دولت قبل بس�يار ب�د بوده و
چنانچ�ه حمايت�ي از انتش�اراتيها ص�ورت نگي�رد ،ادام�ه
حي�ات نش�ر كش�ور بس�يار س�خت و دش�وار خواه�د بود.

حميد خليلي ،مدير انتشارات شهيد كاظمي پيرامون وضعيت نشر در
ماههاي اخير ميگويد :اوضاع نشر طي شش ماهه اول سال ،شرايط
بسيار بدي را پشت سر گذاش��ت .باال بودن قيمت كاغذ از يكسو و
نبود كاغذ دولتي از سوي ديگر چالشهاي فراواني را براي ناشران به
وجود آورد ،به حدي كه تعداد كتابهاي منتشر شده در اين مدت
بسيار زياد كاهش يافت.
وي با اشاره به توليد برخي از ناش��ران عنوان ميكند :وقتي در يك
كار توليدي فعاليت ميكنيد در هر شرايط بايد به دنبال توليد باشيد
و براي اين منظور بايد از رويكردهاي متفاوت مثل بهينهس��ازي و

صرفهجويي در هزينههاي ديگر جهت تأمي��ن هزينههاي الزم در
توليد اس��تفاده كرد ،اما ادامه اين مسير چنانچه حمايتي در پي آن
نباشد بسيار سخت و دشوار خواهد بود.
خليلي در رابطه با بزرگترين چالش امروز حوزه نشر اظهار ميدارد:
يكي از بزرگترين چالشهاي امروز صنعت نشر باال بودن قيمت كاغذ
است .بدين ترتيب كتاب توليد شده با افزايش قيمت روبهرو ميشود
و قيمت باالي پشت جلد مساوي است با گراني اين كاالي فرهنگي و
ركود .اكنون ديگر كتابها به شيوه گذشته و با تيراژهاي قبلي ،يعني
هزار تيراژ منتشر نميشود ،بلكه با چاپهاي ديجيتال و تنها در  ۵۰تا
 ۱۰۰جلد منتشر ميشود ،ادامه حيات نشر با چنين رويكردي بسيار
سخت است و اين رويه نميتواند ادامه پيدا كند.
مدير انتشارات ش��هيد كاظمي به تأثير كرونا در حوزه نشر اشاره و
تأکید میکند :با شكلگيري بيماري كرونا اتفاقات متعددي در حوزه
نشر رخ داد و نمايشگاه كتاب تهران به تعطيلي كشيده شد ،اين ضرر
بزرگي براي ناشران بود .از سوي ديگر وعدهاي كه دولت پيشين براي
برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب تا قبل از خاتمه دولت داده بود به
اجرا گذاشته نشد ،اما بايد ديد برگزاري نمايشگاه مجازي كتاب بعدي
نيز تا انتهاي سال برگزار ميش��ود يا نه كه اگر برگزار نشود شرايط
براي ناشران بسيار سخت و دشوارتر خواهد بود .وعدههاي متعددی
از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد براي حمايت از ناشران ارائه شده ،به
عنوان مثال وامي كه براي كس��ب و كارهاي صدمهديده از كرونا در
نظر گرفته شده بود نه تنها مشكلي از سر راه توليدكنندگان كتاب
برنميدارد ،بلكه كاغذبازيهاي اداري فقط زمان اين توليدكنندگان
را ميگيرد.

موسي بيدج شاعر ،نويسنده و مترجم ادبي:

خبر

سيدمرتضي ذاكر

بايد براي گرسنگي فرهنگي فكري كرد!

شاعرومترجمپيشكسوتكشورمانضمنتأكيدبرايننكته
كهمسئوالنفرهنگيبايدبهاهاليفرهنگرجوعكنندوحرف
دلآنهارابشنوند،درموردتنزلاولويتهزينههايفرهنگيدر
سبدخريدخانوارميگويد:وقتيكتابنباشد،اينملتگرسنه
ميماند ،گرسنه فرهنگي .بايد براي اين مسئله فكري كنيم.

ديدار رئيس سازمان فرهنگي هنري
شهرداري با وزير خارجه

وزيرامورخارجهورئيسسازمانفرهنگي-هنريشهرداريتهران
بر ترويج روحيه مقاومت در برنامهه�اي فرهنگي تأكيد كردند.

حجتاالسالم والمسلمين ميثم امرودي رئيس سازمان فرهنگي -هنري
شهرداري تهران با دكتر حسين اميرعبداللهيان ،وزير امور خارجه كشورمان
توگو كرد .در اين ديدار وزير امور خارجه
در محل اين سازمان ديدار و گف 
با حضور در ساختمان سازمان فرهنگي هنري ضمن ديدار با حجتاالسالم
امرودي ،درباره زمينههاي همكاري مش��ترك ميان وزارت امور خارجه با
ت
توگو پرداختند .امضاي تفاهمنامه ،بررسي ظرفي 
سازمان به بحث و گف 
فعاليتهاي مشترك و گسترش فعاليتهاي فرهنگي  -سياسي در راستاي
تحقق منويات مقام معظم رهبري از مباحث مطرح شده اين ديدار بود.
الزم به ذكر اس��ت ،دكت��ر اميرعبداللهيان پيش از اين نيز با ش��وراي
انديش��هورز بينالملل در سازمان فرهنگي -هنري ش��هرداري تهران
همكاري نزديكي داشتند.

موسي بيدج ،شاعر ،مترجم و نويسنده در رابطه با جايگاه فرهنگ
و كتاب در سبد خانوار به ايسنا ميگويد :امروزه اگر  ۱۰اولويت را
براي س��بد خريد خانوار در نظر بگيريم ،كتاب و فرهنگ در آن
نيست ،چون آدم اول بايد خيالش راحت شود نان دارد ،بعد هم
اجارهخانه ،لباس و ديگر ملزومات .اما وقتي كتاب نباشد ،اين ملت
گرسنه ميماند؛ گرسنه فرهنگي که بايد براي اين مسئله فكري
كنيم .اينكه دستوري عمل كنيم فايدهاي ندارد ،بايد به دل اهالي
فرهنگ رجوع كنيم و حرف دلشان را بشنويم .وي درباره وضعيت
فرهنگ و ادبيات در دولت دوازدهم و خألهايي که در اين زمينه نياز
به حمايت دارند ،اظهار ميدارد :فرهنگ جرياني است كه مستقيماً
به مقطعي يك ،دو يا چهار ساله مربوط نميشود .اگر مشكالت
اساسي در آن وجود داشته باش��د ،اصل موضوع را در چهار سال
هم تحت تأثير قرار نميدهد (شايد مقدار كمي بهتر يا بدتر شود)،
بنابراين من موافق نیستم كه براي آن محدوده و سن و سال قائل
شويم .اين مترجم ادبيات عرب همچنين به تأثير شيوع ويروس
كرونا بر وضعيت فرهنگ اشاره و بيان ميكند :در اين دو سال اخير
هم كرونا مزيد بر علت شده اس��ت ،البته اصل علت نيست .اين
روزها ديگر كسي دل و دماغي ندارد ،چون ناشر نميتواند چيزي

چاپ كند .ابزار چاپ سرسامآور گران شده ،براي همين جرئت و
ريسك نميكند تا كتابي منتشر كند و رسانهها هم اينقدر فراوان
و چاپهاي غيرقانوني هم زياد شده که همه اينها دست به دست
هم دادهاند و باعث شدهاند كه وضعيت فعلي به وجود بيايد .بيدج
درباره نااميدي برخي اهالي فرهنگ و انتظ��ارات آنها از دولت
جديد ميگويد :نااميدي بدترين بيماري يك فرهنگ و اهالي
آن است ،چون ما به اميد و انتظار زنده هستيم .اگر اميد نداشته
باشيم ،هيچ كاري نميتوانيم انجام دهيم ،حتي آن مسئول هم
اگر اميدي نداشته باشد كاري نميكند .اما مسئوالن فرهنگي
بايد درددل اهالي فرهنگ را بشنوند و بعد بر اساس اين ،آنچه را
که صالح و اولويت است انجام دهند .مسئله فرهنگ ،مسئلهاي
ك روزه بخواهد از اينرو به آنرو ش��ود .باال آمدن
نيس��ت كه ي 
فرهنگ يك جامعه قطرهقطره صورت ميگي��رد ،نه دريادريا.
ك دفعه اتفاق بيفتد ،اما فرهنگ
ممكن است برخي مس��ائل ي 
يكشبه به وجود نميآيد و به تالش فراوان نياز دارد.

