
 ورود کانون پرورش فکری 
به دنیای فیلم تئاتر

با شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی یک ســاله 
ســالن های تئاتر کانون پرورش فکــری کودکان 
و نوجوانــان، این نهاد اقدام به پخش آثار پیشــین 
خود در قالب فیلم تئاتر کرده اســت. قرار است در 
طرح »نمایش نما« تا پایان ســال ۱۳۹۹ روزهای 
چهارشــنبه هر هفته، یک فیلم تئاتــر در پایگاه 
اینترنتی کانون به نشانی th.kpf.ir بارگذاری و در 
دسترس عالقه مندان قرار  گیرد. در همین راستا روز 
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایش »استخوان ماهی 
جادویی« در پایگاه اینترنتی کانون قرار گرفته است. 
این نمایش کاری از گروه تولید تئاتر »ماه و خورشید« 
به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کارگردانی احسان 
مجیدی است که با حمایت مرکز تولید تئاتر و تئاتر 
عروسکی کانون در سال ۱۳۹۲ به روی صحنه رفت. 
نمایش »اســتخوان ماهی جادویی« داستان سارا 
دختر کوچکی اســت که با پدر و مادر و ۱۸ خواهر و 
برادر دیگرش زندگی بسیار سخت و پر از مشکالتی را 
می گذراند. یک روز فرشته  مهربانی به او یک استخوان 
ماهی جادویی می دهد. این استخوان باعث تغییرهای 
بزرگی در زندگی آن ها می شود. پیشتر هم فیلم تئاتر 
»افسانه ضحاک ماردوش« به عنوان اولین اثر کانون 

در این شکل از اجرای آثار تئاتری منتشر شده بود.

برگزیدگان جشنواره صنایع دستی 
معرفی شدند 

پنجمین جشنواره صنایع دستی فجر به کار 
خود پایان داد و برگزیدگانش را شناخت.

به گزارش ایلنا، مراســم اختتامیه پنجمین 
جشنواره فجر صنایع دستی و هنرهای سنتی با 
حضور علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، پویا محمودیان، 
معاون صنایع دستی و فعاالن در موزه ملی ایران 

برگزار شد. 
 مدیرکل دفتر توسعه و ترویج صنایع دستی، 
به حضــور بیــش از ۳۰۰ اثــر از ۱۵۰ هنرمند 
سراسر کشور اشاره کرد و گفت: تجلیل از فاطمه 
شاکری از استان بوشهر و پروین اباذری از استان 
کرمان از جمله مراســم افتتاحیه این دوره بود. 
همچنین نکوداشت استادان فقید صنایع دستی 

از ویژگی های اختتامیه محسوب می شود.
ویدا توحدی ایجاد تولیدات فاخر و کم تکرار، 
ارتقای ســطح کیفــی، توجه به تقویــت آثار و 
همچنین برقراری ارتباط با صنعتگران را از اهداف 

این دوره از جشنواره عنوان کرد. 
در ادامه مونسان، پویا محمودیان و جبرئیل 
نوکنده رئیس کل موزه ملــی ایران برای تقدیم 
لوح ها به برگزیــدگان روی ســن آمدند. بهروز 
زرین دشــتی در رشته سرامیک، ســارا هدایت 
طراحی لباس، حسن رحمانی الیه چینی موفق 

به دریافت سرو سیمین شدند. 
همچنیــن زهــرا کوشــایی فر در رشــته 
درخت های سنتی، زینب مســعودی تذهیب، 
عباس جاللی کیا منبت چوب، ســارو مقرچیان 
حکاکی فلز، وجیه سادات جاللی معرق چوب و 
حبیب آروان در رشته قلمزنی موفق به دریافت 

دیپلم افتخار شدند. 
از جمشــید ســاعی و محمد شیشــه گر در 
رشــته قلمزنی به عنوان بازمانــدگان تقدیر و 
دیپلم افتخار به آن ها اهدا شــد.  ســاناز نتاج در 
رشته دوخت های ســنتی، جعفر جعفرصالحی، 
ســمیه احمــدی، علیرضــا محمــدی نیک و 
 حمیده میرزایی نیز در این مراســم مورد تقدیر

 قرار گرفتند.
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در شرایطی که کارگران و گروه هایی 
که چسبندگی خاصی به بودجه ندارند، 
زیر بار سیاست های فاجعه بار اقتصادی 
کمر خم کرده انــد، نباید نهادهایی که 
کارنامه مشــخصی ندارنــد از بودجه 

ارتزاق کنند.
به گزارش ایلنا، در ایــران کارکرد 
نهادهای فرهنگی و مذهبی تا چه اندازه 
برای افکار عمومی جا افتاده است؟ این 
پرسش تنها سویه ی آگاهی رسان ندارد 
و به طــور ضمنی یک ســویه انتقادی 
را هم آشــکار می کند. این پرسش که 
بارهــا در فضای عمومی مطرح شــده 
اســت، واقعیِت جا نیفتــادن کارکرد 
دســتگاه های فرهنگی و مذهبی را به 
روی مخاطب خود می آورد. در سال های 
گذشته شاهد شکل گرفتن صفی بلند از 
نهادهایی هستیم که عملکرد آن ها در 
فضای عمومی برای کمتر کسی توجیه 

شده است.
اگر در کوچه و خیابــان از عابران نام 
برخی از این نهادها را بپرسید، با تعجب 
به شما نگاه می کنند اما وقتی به همین 
عابران بگویید یکی از همین نهادها تنها 
به نام »دیجیتالی سازی« کتاب هایی 
که شــاید ۱ درصد از جمعیت کشــور 
هم تا انتهای عمر آن هــا را نخواند، در 
الیحه ی بودجه ۱۴۰۰، ۷۰۰ میلیون 
سهم بودجه دارد، دهانشان بازمی ماند. 
شــاید آنها هیچگاه پاسخ این پرسش 
را متوجه نشــوند؛ چرا باید درآمد ۲۰ 

سال یک کارگر )به نرخ سال ۹۹( به یک 
نهاد سپرده شود تا کتاب های خطی و 

غیرخطی را دیجیتالی کند؟
البته در اقتصــاد ایران بخش اعظم 
بودجه در اختیار شرکت های دولتی یا 
همان »حیاط خلوت« معروِف سیاست 
مدارن چپ و راســت قــرار می گیرد؛ 
بودجه ای که رقــم آن در الیحه ۱۴۰۰ 
بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده است اما حداقل یک توجیه 
اقتصادی برای فعالیت های غیرشفاف 
این شرکت ها وجود دارد؛ در حالی که 
برای فعالیت نهادهای این چنینی هیچ 
توجیه اقتصادی را نمی تــوان به افکار 
عمومــی عرضه کرد. بــه همین دلیل 
مخالفان از مدافعان ایــن نهادها بارها 
پرسیده اند؛ چرا با توجیه عمومی بودن 
فعالیت های غیرعمومی خود، از دولت 

طلبکار شده اید؟ 
در این مورد صادق زیباکالم، مدرس 
دانشــگاه در نامه ای به آیت اهلل کاظم 
صدیقی، امام جمعه موقت شهرستان 
تهران، نوشت: »مستحضر هستند که 
بجز وزارت ارشــاد، هیچ یک از این ۴۰ 
ارگان و نهاد نه به دولت، نه به مجلس و 
نه به هیچ نهاد دیگری در قبال میلیاردها 
تومان بودجه هایی که دریافت می دارند 
پاسخگو نبوده و هیچ نظارتی بر دخل و 
خرجشان اعمال نمی شود«. دغدغه ای 
که زیباکالم مطرح کرد توسط عالی ترین 
مقام اجرایی کشــور هم مطرح شــده 

بود: »این حق مردم اســت که مقایسه 
کنند. می گویند فالن دستگاه فرهنگی 
اینقدر میلیارد تومــان بودجه برایش 
گذاشتید. اعتراض می کنند و می گویند 
چرا اینقدر زیاد. یک فهرست بلندباالیی 
بود از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول 
از ما می گرفتند، اول سال به آن ها پول 
می دادیم، یک روز هم اگر دیر می شد، 
اعتراض می کردند که چرا دولت پول ما را 
نداده و چرا دیر داده است. بعد می گوییم 
این پول را کجا صرف کردید، می گفتند 

به شما ربطی ندارد.« 
مطرح شدن پاســخ »به شما ربطی 
ندارد« گرچه برای رئیس جمهوری هم 
قانع کننده نیست، اما دولت هم هیچگاه 
پاسخ نداده که چرا چنین بودجه ای را 
صرف ده ها نهاد غیرپاســخگو می کند 

تا بعدا از ســر دلخوری ایــن چنین به 
دریافت کننده بودجــه، بتازد. احتماال 
روحانی می خواست با چنین افشاگری 
از فشار بر دولت ســخن بگوید و اقدام 
دولت برای تامین مالی ایــن نهادها را 
از سر ناچاری توصیف کند. با این حال 
همه دولت ها متعهد هستند که هر سال 

بودجه این نهادها را افزایش دهند.
افزایش بودجه بدون خروجی

در الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۰، 
۴۳ دســتگاه فرهنگی و مذهبی ذیل 
جدول هفت با عنوان »خالصه بودجه 
دســتگاه های اصلی و زیرمجموعه« 
۷۲۵۲ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون تومان 
بودجه می گیرند اما در ســال جاری از 
بابت گسترش فعالیت های خود ۶۲۱۵ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیــون تومان بودجه 
دریافت کرده اند کــه حاکی از افزایش 
۱۰۳۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی 
بودجه آنهاست. در این میان در الیحه 
بودجه سال آینده عیان است که بودجه 
برخی از این نهادها به میــزان زیادی 

نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است.
برای نمونه بودجه »مرکز تحقیقات 
کامپیوتــری علوم اســالمی« ۶۷.۳۳ 
درصد نسبت به ســال جاری افزایش 
یافته است و از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۵ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رســیده 
اســت. بودجه »بنیاد دایــرة المعارف 
اســالمی« با ۵۵.۵۶ درصد افزایش از 
۹ میلیارد تومان به ۱۴ میلیارد تومان 
افزایش می یابــد. بودجه »ســازمان 
تبلیغات اسالمی« که ادامه فعالیت های 
آن در عصــر حاضر از ســمت روزنامه 
جمهوری اسالمی »بی معنا« توصیف 
شده اســت، با ۳۳.۷۰ درصد افزایش از 
۲۷۰ میلیارد تومان بــه ۳۶۱ میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت. همچنین 
بودجه »موسسه پژوهشی و فرهنگی 
انقالب اســالمی« بــا ۳۴.۸۴ درصد 
افزایش از ۳۱ میلیــارد تومان به ۴۱.۸ 
میلیارد تومان افزایش رسیده است. اینها 
تنها چند قلم از بیشترین بودجه هایی 
است که دولت به این نهادها اختصاص 

داده است.
 برای توسعه دینداری 

مردم چه کرده اند؟
حجت االســالم محمدتقی فاضل 
میبــدی، عضــو مجمــع محققین 
و مدرســین حوزه علمیه قم و اســتاد 

دانشــکده مفید قم، معتقد اســت که 
دستگاه های مذهبی که از دولت بودجه 
دریافت می کنند حتما باید افکار عمومی 
را نسبت به موثر بودن فعالیت های خود 

توجیه کنند.
وی در تشــریح دیدگاه خود به ایلنا 
گفت: »اولین پرسشی که مطرح می شود 
این است که بودجه های فرهنگی که در 
سال های گذشــته تصویب و پرداخت 
شده اند، چه خروجی ملموسی داشته اند 
و دستاورد دســتگاه های بودجه بگیر 
چه بوده است؟ پس مهم است که افکار 
عمومی بداند که اینها چه کرده اند. به هر 
حال باید متر و معیاری بر روی خروجی 
کار این دســتگاه ها وجود داشته باشد. 
متاسفانه طیفی از این نهادهای فرهنگی 
و مذهبی بودجه می گیرند اما پاسخگوی 
عملکرد خود نیستند و نمی گویند که این 
بودجه را در کجا صرف کرده اند. باید به 
این پرسش پاسخ دهند که با بودجه های 
دریافتی چه میزان از مشــکالت حوزه 

فرهنگی را حل کرده اند؟«
وی افزود: »نهادهــای فرهنگی و 
مذهبی پاســخ دهند که برای توسعه 
دین داری مردم چه کرده اند؟ آمار بدهند 
که فعالیت های فرهنگی شان چه آثاری 
در جامعه داشته است. حداقل اینگونه 

جامعه را توجیه می کنند.«
فاضل میبدی تصریح کرد: »چندین 
نهاد مذهبــی با فعالیت هــای موازی 
تشکیل شــده اند. کارهای اینها مشابه 
هم است. مثال روی نسخه های خطی 
تحقیق می کننــد و برای ایــن کارها 
بودجــه جداگانه می گیرنــد. اینگونه 
کارها باید یک متولی داشــته باشد؛ در 
غیر این صورت بودجه ای که برای این امر 
اختصاص می یابد، ظلم به مردم محسوب 
می شود؛ واقعا ظلم است. مثال دانشگاه 
اهل بیت)ع( که بودجه دریافت می کند 
تا چه اندازه جامعه را بــه اهل بیت)ع( 
نزدیک کرده است؟ چه اندازه از تعالیم 
اهل بیت)ع( در ایران پیاده می شوند؟ 
اگر این بودجه ها موثر هستند و کارکردی 
داشته اند چرا تا این اندازه فرهنگ مدارا 
نازل شده و نرخ خودکشی، طالق و فرار 
مغزها باال رفته است؟ چرا تا این اندازه 
شاهد خودکشی نوجوانان هستیم؟ حاال 
ممکن است که بگویند نه ما فعالیت داریم 
و از بابت اینها بودجه دریافت می کنیم، 
اما فعالیت که به تنهایی موضوع نیست، 

فعالیت برای رسیدن به هدفی است.« 
عضو مجمع محققین و مدرســین 
حوزه علمیه قم ادامه داد:  »باید پاســخ 
دهند که بــا این بودجه ها چــه قدر با 
بی فرهنگی مبارزه شــده است؟ با این 
بودجه ها، وضعیت عدالت اجتماعی و 
کم کردن آسیب های اجتماعی چگونه 
است؟ چه قدر موجب کمتر شدن درد و 
رنج مردم شده است؟ زمانی که کودکان 
به دلیل فقر دست به خودکشی می زنند، 
حاصل این بودجه چیست؟ زمانی که 
فقر در جامعه بیایــد هیچ نهاد مذهبی 
هیچ کار فرهنگی نمی تواند انجام دهد؛ 
چراکه فقر خنثی کننده تمام کارهای 

مثبت است.«
به هر حال از هر زوایــه که بنگرید، 
تخصیص هزاران میلیارد تومان بودجه به 
این نهادها محل انتقاد است و باید اقدامی 
برای آن صورت گیرد؛ چراکه به هرحال 
مصارف غیرشفاف و مســئله برانگیز 
دستگاه ها از محل منابع عمومی، نقطه ی 
تاریک کارنامه آن ها محسوب می شود. 
به اعتقاد کارشناســان رفاه و مســائل 
معیشتی، در شــرایطی که کارگران و 
گروه هایی که چســبندگی خاصی به 
بودجــه ندارند، زیر بار سیاســت های 
فاجعه بار اقتصادی کمر خم کرده اند، 
نباید نهادهایی که کارنامه مشــخصی 
ندارند و بــه گروه های محدود و خاصی 
از جامعه خدمــات می دهند، از بودجه 
ارتزاق کرده و هر ســال هــم اعتبارات 

بیشتری را طلب کنند.

گذری در بودجه خواری هزاران میلیارد تومانی نهادهای فرهنگی و مذهبی غیرپاسخگو

 دیجیتالی سازی کتاب ها با درآمد ۲۰ سال یک کارگر!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

صنایع دستی

ایمان عبدلی

عجب خندق بالیی شــده این تاک شــوی 
اینترنتــی بــرای شــهاب حســینی. او که با 
مجری گری در تلویزیون شروع کرد و به شهرت 
رســید، حاال در موقعیتی مشــابه، البته این بار 
در برنامه ای گفتگومحور آنقدر پرنوسان ظاهر 
شده که انگار به قولی مصداق همان شعر معروف 
شاملو شــده: »هرگز کســی این گونه فجیع به 
کشتن خویش برنخواسته بود...«. به هر حال این 
بدیهی ست که در تاک شو مهم تر از مهمان و گروه 
موسیقی و حتی شکل حضور تماشاچی، نوع اجرا 
است. اجرایی که تمرکز زیادی می خواهد، چون 
مجری در این جنس برنامه ها به مثابه شکارچی 
باید در تمــام طول برنامه بســته به موقعیت ها 
لحظات نابی را بسازد و با چیزهایی مثل افشاگری 
یا ساختن طنز در موقعیت برنامه را باال نگه دارد. 
درواقع در تاک شــوها این مجری برنامه است 
که خودش را بر کلیت گفتگو مســلط می کند 

و همه  مهمانان را به شــکل خودش و برنامه اش 
درمی آورد. تمام نمونه های غربی موفق این سنخ 
برنامه ها از مجری های شــان هویت می گیرند و 
بیخود نیست که اصال برخی تاک شوها را به نام 
مجری هایش کرده اند. حاال در »هم رفیق« حتی 
گروه موســیقی »بمرانی« کارکرد بیشتری در 
هویت سازی دارد! شهاب حسینی با مجموعه ای 
از رفتارهای نامنظــم در طی برنامه کامال تحت 
تاثیر روحیه مهمانی ست که دعوت شده. یعنی 
اگر مرضیه برومند وارد شود و چند خاطره  ناب به 
برنامه بیاورد، آن قسمت نجات پیدا می کند. یا اگر 
پای پژمان جمشیدی در کار باشد که ذاتا جنس 
حضورش کمیک است، برنامه باال می ماند، اما اگر 
مثال مهمانان مثل تنابنده و مهرانفر خیلی هوش 
هیجانی باالیی برای سرحال نگه داشتن برنامه 
نداشته باشــند کل گفتگو متاثر از شوخی های 
بعضا پرت و کم نمک شهاب حسینی می شود که 
حتی لبخند را روی لب مهمانان هم می خشکاند. 
مدل خنده های اغراق شده و نمایشی هم که درد 

مضاعف است و گاه فکر می کنیم این تماما یک 
صحنه نمایش است!

حسینی به طور واضح هنگامی که مهمان در 
حال حرف زدن است، روی حرف ها تمرکز ندارد و 
بیشتر از آن که به دنبال نقطه عطفی در میان کالم 
مهمانان باشد، منتظر تمام شدن حرف آن هاست 

تا حرف خــودش را بزند. بعضا مجری و 
مهمان در دو ســمت کامال متفاوت 
حرف می زنند و گفتگــو در تعارف 
می ماند و لحظات نــاب آن چنانی 
خلق نمی شــود. مثال حتی وقتی 
اسپانســر برنامه وارد می شود گاها 
لحظات خالقانه  بیشتری می بینیم. 

یعنی حتی نماینده آن اسپانسر 
هم به اندازه تر و موجزتر 

و موقعیت شناس تر از 
شهاب حسینی رفتار 
می کند. مقایســه 
کنیــد بــا مهران 
مدیری و دورهمی 
که البته  نقدهای 
زیادی بــه آن هم 
وارد است اما به هر 
حال در مدیوم 

محدودتری چون صداوســیما، کاراکتر مسلط 
مدیری، هوش هیجانی باال و موقعیت شناسی اش 
فضاهای کمیک و رندانــه  نابی خلق می کند. او 
اگر چه در دعوت از مهمانان آزادی عمل شبکه 
نمایش خانگــی را ندارد، اما شــناخت محیط 
و آنالیــز روانی مهمانانش به درســتی قالبی 
میان مخاطب و خــودش و مهمانش 
ایجاد می کند و»لحظه« ســاخته 
می شود. حتی در برنامه »خندوانه« 
که بسیاری از آداب و رسوم باسمه ای 
آن ایراد می گرفتند و ایراد هم وارد 
بود، باز شــکل برنامه خودش را بر 
مهمان تحمیل می کرد.  برون ریزی 
بیشــتری می دیدیم؛ یعنی به 
عبارتی مهمان جلوی 
دوربیــن لخــت 
می شد و مخاطب 
از تماشای برنامه 
و وقتی که گذاشته 
بــود، ناراضی نبود. 
حتی همــان آیتم 
لــوس بــه دوربین 
خیــره شــدن، در 
خودش چیزهایی داشت 

و تا این حد برنامه به جنــس مهمانی که دعوت 
شده متکی نبود. خالف آن چیزی که در برنامه 
شهاب حسینی اتفاق افتاده؛ شاید اگر هر کس 
دیگری به غیــر او بود، خیلی از این شــوخی ها 
ایجاد می شد و چه بسی بکرتر هم اتفاق می افتاد.  
عالوه بر آن که او از لحاظ هدایت مضمونی برنامه 
و تمرکز بر مفهوم »رفاقت« هم ناکام است و اصال 
نمی تواند لحظه ی ناب دراماتیک و حتی کمیکی 
بسازد، در واقع چیزی که غیبت آن در این میان 
مشهود است، هدایت و فضاسازی میان دو مهمان 
برنامه است که با هم رفیقند و مجری می تواند با 
ریزرفتارهایی اتمسفر بســازد تا آن »کار ناب« 
دربیاید، اما او صرفا مشــاهده گر است و نهایت 
تالشش منجر به شــوخی هایی می شود که گاه 

خیلی دُمده و دور از فضا است. 
شــهاِب حســینی بازیگر البته در تمام این 
سال ها در کیفیت بسیار باالیی بوده از »جدایی 
نادر از سیمین« تا »شهرزاد«، اما او انگار در اجرا 
اندازه  بازیگری اش نیست و شــاید بهتر باشد او 
این عرصه را ترک کند. به هر حال روزگار خیلی 
بی رحم اســت و هم افزایی این حضور ضعیف با 
برخی حواشی می تواند او را در مجموع تضعیف 
کند و حتی همان موقعیت باکیفیت بازیگری اش 

را دستخوش بحران کند.

درباره اجرای ضعیف شهاب حسینی در »هم رفیق«

شهاب و اعتباری که به حراج می رود

سینما

بودجه »مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسالمی« 

۶۷.۳۳، بودجه »بنیاد 
دایرة المعارف اسالمی« 

۵۵.۵۶،  بودجه »سازمان 
تبلیغات اسالمی« ۳۳.۷۰ و 
بودجه »موسسه پژوهشی 
و فرهنگی انقالب اسالمی« 

۳۴.۸۴ درصد نسبت به 
بودجه سال جاری افزایش 
یافته و اینها تنها چند قلم 
از بیشترین بودجه هایی 

است که دولت به این نهادها 
اختصاص داده است

فاضل میبدی: »متاسفانه 
طیفی از نهادهای فرهنگی 
و مذهبی بودجه می گیرند، 
اما پاسخگوی عملکرد خود 

نیستند و نمی گویند که 
این بودجه را در کجا صرف 
کرده اند. حال آنکه باید به 

این پرسش پاسخ دهند که 
با بودجه های دریافتی  چه 

میزان از مشکالت حوزه 
فرهنگی را حل کرده اند؟«
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