
بازنشر داستان مردی که دو بار مُرد 
»نور نجات بخش« اثر 
دانیون برینکلی با ترجمه 
زیبا پرهام از ســوی نشر 
فرزان روز به چاپ چهارم 
رسید. به گزارش ایلنا، این 
کتاب که در زیــر عنوان 
اصلی اش نوشــته شــده 
»مردی که دو بــار ُمرد«، 

سرگذشت مردی است که دو بار تجربه مرگ را از سر 
می گذراند و در این کتاب، با دقــت و تفصیل، آنچه را 
که در دنیای دیگر دیده است شرح می دهد و می گوید 
که چگونه در آنجا زندگی گذشته اش را روی صفحه 
تلویزیون دیده است و چگونه تصویرهایی روشن درباره 

رویدادهای آینده جهان به او نشان داده اند.
    

در ستایش دیوانگی به چاپ 
یازدهم رسید 

»در ستایش دیوانگی« 
اثر کالسیک »اراسموس« 
با ترجمه، مقدمه و حواشی 
نوشته »حسن صفاری« 
به چاپ یازدهم رسید.  به 
گزارش ایلنا، »در ستایش 
دیوانگــی« کــه بــرای 
نخستین بار در آغاز قرن 

شانزدهم میالدی منتشر شد، از جمله کتاب هایی است 
که غوغابرانگیز شد و به عقیده بسیاری از مورخان، در 
تکامل فکری دوران رنسانس و نیز جریان اصالح دینی 
مسیحیت نقش موثری ایفا کرد. این کتاب در واقع، 
اولین اثری است که بعد از دوران تاریک قرون وسطا 
در اروپا منتشر شد و اوضاع اجتماعی آن روز و خصوصا 
اســتبداد و بیداد مذهبی مقامات کلیســا و رهبران 
دیوان های تفتیش عقاید را مورد انتقاد صریح و شکننده 
قرار داد. اراسموس که این کتاِب او، تاکنون صدها بار در 
کشورهای مختلف جهان به چاپ رسیده، بیش از هر 
کسی در اصالح دینی قرن های پانزدهم و شانزدهم 
میالدی تاثیر داشت و در بیان اهمیت او همین بس 
که اتحادیه اروپا برنامه اعزام دانشجویان کشورهای 
اروپایی به یکدیگر را »برنامه اراسموس« نامیده است. 

وضعیت نامعلوم کاروانسرای شاه عباسی کرج
کاروانسرایی که آشپزخانه شد

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

 کاروانسرای شاه عباسی کرج بنایی سنگی-آجری 
مربوط به دوران صفویه اســت که در سمت جنوب 
شرقی میدان شاه عباسی جای شهر کرج در استان 
البرز واقع شده  است. این بنا که در زمان شاه سلیمان 
صفوی ساخته شده  اســت در ابتدای ساخت برای 
کاروان ها و مرکب هایشان به عنوان مکان استراحت 
بود و در اوایل دوران قاجاریه تبدیل به پادگان یا قلعه 
نظامی شد و در اواخر دوران قاجار نیز به عنوان مدرسه 
)موسوم به فالحت( از آن استفاده می شده  است. این 
بنا در سال  ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد 
و طی سالیان گذشته مرمت و در نهایت به بهره بردار 
واگذار شد.  کاروانسرای شاه عباسی، متاسفانه پس از 
واگذاری توسط بهره بردار تغییر کاربری داده شده و 

به رستوران تبدیل شد. 

در ابتدا قرار بود که کاروانســرا به مجموعه ای 
فرهنگی، هنری و پذیرایی تبدیل شود، اما بهره بردار 
با هدف درآمدزایی بیشتر از مجموعه، سازه ای را در 
قالب آشپزخانه در قسمت غربی کاروانسرا بنا کرد که 
به دلیل مزاحمت هایی که فعالیت این آشپزخانه برای 
همسایه ها به وجود آورد، شکایت آنها را درپی داشت 
و در نهایت با دستور دســتگاه قضا حکم پلمب این 
مجموعه صادر شد. شهرداری کرج نیز به دلیل ایجاد 
سازه آشپزخانه، در کمیسیون ماده ۱۰۰،  بهره بردار 
را به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان ملزم کرد. مدیرکل  
میراث فرهنگی البرز اعالم کرده است کاروانسرای 
شاه عباسی پس از فک پلمپ به مجموعه ای فرهنگی 

و هنری تبدیل خواهد شد.
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 کاظم مالیی، نویسنده و کارگردان 
فیلم »گورکن« که تاکنون در بیش از ۲۰ 
جشنواره خارجی حضور یافته و جوایز 
متعددی را در بخش های مختلف از آن 
خود کرده است، درباره انتظارات سینما 
از دولت آینده گفت: بیشترین انتظارم از 
دولت آینده این است که هیچ کاری به کار 
سینما نداشته باشد؛ این می تواند بهترین 

کمک و خدمت به سینما باشد.
سینمای ورشکســته ایران با وجود 
کرونا به ورطه سقوط نزدیک می شود، 
این نظــر بســیاری از فیلمســازان و 
صاحب نظران امر سینماست. پنج فیلم 
تجاری و بفروش در بیشــتر از سه ماه 
جمع فروشی حدود ۵۰۰میلیون تومان 
داشته اند و در این بین سینمای تجربی 
که همیشه در انزوا بوده آسیب پذیری 
بیشتری داشته است. خبرنگار ایلنا برای 
اطالع از اوضاع ایــن روزهای فیلم ها در 
گروه هنر و تجربه و فیلمسازانی که نوع 
نگاهی متفاوت با سینمای بدنه و تجاری 
دارند، به سراغ کاظم مالیی، کارگردان 
فیلم »گورکن« که این روزها فیلمش در 
آمریکا و جشنواره های خارجی توانسته 
جوایزی را کسب کند و پیش از این نیز 
فیلم پرمخاطب »کوپــال« را در گروه 
هنر و تجربه داشته، رفته و با او گفتگویی 

داشته است که می خوانید:

    
 »کوپال« یک فیلم تجربی با 
بازی خوب زنده یاد لوون هفتوان 
بود، از اکران این فیلم در گروه هنر و 
تجربه راضی بودیــد؟ چرا در آن 
مقطع اکرانی به غیر از هنر و تجربه 

نگرفتید؟ 
»کوپال« لحن و فضای خاصی داشت 
و از گروه بازیگرانی استفاده کرده بود که 
پخش کننده گــروه آزاد را چندان برای 
اکران متقاعد نمی کرد. از طرف دیگر این 
فیلم به واسطه بخش گروه هنروتجربه 
و تالش مســئولین این گروه، به بخش 
مسابقه جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرده 
بود و این باعث شد انگیزه و عالقه من برای 
اکران این فیلم در گروه هنروتجربه زیاد 
شود. علی رغم اینکه مثل هر فیلمساز 
دیگری خیلی دوست داشتم »کوپال« 
در تمام سینما های کشور اکران شود، 
اما از اکران آن در گروه هنروتجربه راضی 
هستم و در آن مقطع هم گروه هنروتجربه 
از هیچ تالشی فروگذار نبود و هر کمکی 
برای بهتر دیده شدن این فیلم از دستشان 

بر می آمد، انجام دادند.
 آیا فیلم هــم در همان فضا 
ساخته شده یعنی یک فضای هنری 
و تجربی را تجربه کردید یا به فرم 

دیگری از فیلمسازی پرداختید؟ 

چالش من در فیلــم »گورکن« این 
بود کــه در عین محفوظ نگهداشــتن 
دنیای مورد عالقه ام، داستانی لطیف تر 
را تعریف کنم که با مخاطبان بیشتری 
پیوند بخورد. »گورکن« قصه زمینی تری 
دارد، فضا کامال اجتماعی و معاصر است و 
تالش می کند که در عین مینیمالیست 
و سادگی، روایت داستانی و روایت بصری 

متفاوتی ارائه دهد.
 فیلم در فستیوال های زیادی 
شرکت داشته و جایزه گرفته، آیا 
این به دلیل جهان شــمول بودن 

موضوع فیلم است؟ 
من بــا نظرتــان موافقــم؛ فیلم 
»گورکن« مســئله دراماتیک بسیار 
مهمی را مطرح می کند، مســئله ای 

که شاید برای انواع و اقسام مخاطبان 
مهم باشــد و دوست داشــته باشند 
که این داســتان را ببینند. مهمترین 
دلیــل نمایش های متعــدد فیلم در 
فســتیوال های خارجی همین است 
و در کنارش تمــام عوامل تمام تالش 
خودشان را به نحو احسن انجام دادند تا 
به نتیجه قابل تأملی دست پیدا کنند. 
در زمینه پخش بین المللی فیلم هم ما 
تمام تالشــمان را کردیم که علی رغم 
تعطیلی و کنســل شــدن و به تعویق 
افتادن تعداد زیادی از جشنواره های 
خارجی بــه علت فراگیــری ویروس 
کرونــا، بازهــم »گورکــن« در اکثر 
جشــنواره ها ثبت نام شــود و شانس 
حضور و نمایش بیشتری در محافل و 

رویداد های جهانی داشته باشد.
 فضای فیلم های شما نزدیک 
به تئاتر اســت، آیا به تئاتر عالقه 

ویژه ای دارید؟  
این برداشت شاید به این دلیل است 
که ما در تئاتر بیشتر میزانسن و چیدمان 
و اغراق داریم. من به شــخصه طرفدار 
سرسخت فضاهای رئالیستی هستم، 
ولی در کار های خودم همیشــه دنبال 
یک فانتزی و لحن خاصی بودم که به آن 
هم عالقه و دلبستگی زیادی دارم. تصور 
می کنم که الزمه رسیدن به این لحن، 
شــبکه ای از تصمیمات است که شاید 
در بعضی از زمینه ها شباهت نزدیکی به 

فضاهای تئاتری داشته باشد.
 از نظر شما سینمای ما طی این 
سال ها روند رو به رشدی داشته یا 

خیر؟
سینمای قصه گو و جدی ما علی رغم 
تمام نامالیمات و بی مهری های سال های 
اخیر همچنان به حرکت خود ادامه داده 
و همچنان در عرصــه بین المللی برای 

سرزمین ما افتخارآفرین است.
 عملکرد دولــت در بخش 
فرهنگ را طی این سال ها چطور 
ارزیابی می کنید و از دولت آینده 

چه انتظاراتی دارید؟ 
حقیقت این اســت که در کشور ما 
وزارت ارشــاد چنــدان صاحب قدرت 
نیست و طبیعتا در زمینه فرهنگ و هنر 
چندان توانایی خاصی برای عرض اندام 

ندارد. دولت این ســال ها بیشتر برای 
سینما موانع مختلف خلق کرده است، 
بنابراین بیشترین انتظارم از دولت آینده 
این اســت که هیچ کاری به کار سینما 
نداشته باشد؛ این می تواند بهترین کمک 

و خدمت به سینما باشد.
 به طور کلــی دولت ها چقدر 
می توانند کمک حال سینما باشند؟ 
 حقیقت این اســت کــه دولت اگر 
حالش با ســینمای کشــورش خوب 
باشــد، طبیعتا از آن به طرق مختلفی 
حمایت می کند. در همین یکی دو سال 
اخیر و با توجه به وضعیت شیوع کرونا، 
صنعت سینما جزو اولین مشاغلی بود 
که از آن ضربه و آســیب جدی خورد. 
دولت های مختلف با راهکار های متنوعی 
سعی کردند از ســینماگران خودشان 
حمایت های مالی و معنــوی کنند تا 
آن ها روز های سختشان را تاب بیاورند 
و از این مقطع گذر کننــد. اگر بخواهم 
صادقانه نظر خودم را بگویم دولت ما در 
این روز ها هیچ پیشــنهاد ویژه ای برای 
هنرمندان نداشت و صرفا نظاره گر بود. 
شاید می دانست که با چه راهکار هایی 
می توانست کمک حال سینما باشد، ولی 
انگار تعمدا می خواستند صرفا شاهد این 
ماجرا باشند و منفعل باشند و کار خاصی 

انجام ندهند.

 به عنوان یک فیلمساز تجربی 
فکر می کنید که در دولت بعد هم 
گروه هنر و تجربه بتواند فعالیت 
کند؟ آیا اصــال لزومی برای بودن 
چنین گروهی در سینما می بییند؟ 
 متاسفانه گروه هنروتجربه در این 
ســال های اخیر کامال به انــزوا رفته و 
شاید بهتر باشد بگوییم آگاهانه منفعل 
شــده اســت. مخصوصا در روز های 
کرونایی که سینما به تعطیلی کشیده 
شــد، هنروتجربه عمال زمین گیر شد 
و نتوانســت با راهکارهایی خودش را 
نجات دهد. شــاید اگر قبال ایده هایی 
برای داشتن ســالن ها و پردیس های 
اختصاصــی داشــت یــا در روز های 
قرنطینه به ایده داشــتن یک پلتفرم 
اختصاصی برای نمایــش آنالین فکر 
می کرد، یــک حجمــی از فیلم های 
چشــم انتظار اکران را کــم می کرد و 
می توانســت لطفی به ســینما بکند، 
اما حقیقــت تلخ این اســت که امروز 
سینمای هنروتجربه شاید در حد یک 
اســم باقی مانده و خروجی خاص و 

ویژه ای ندارد.
بعید می دانم کــه در دولت 
بعدی هــم چیــزی از این گروه 
باقی بمانــد. خوشــبینانه اش 
این اســت که دوباره یک عنوان 
جدیــدی بــرای این مــدل از 
سینما انتخاب کنند و تعدادی 
از فیلم های هنــری را نمایش 
دهند تا جلو اعتراض اهالی سینما 
و سینمادوســتان را بگیرنــد و از 

ترافیک فیلم ها هم کم شود.

کارگردان فیلم »گورکن«:

 دولت آینده اگر قصد خدمت دارد، کاری به سینما نداشته باشد 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کتاب

میراث

در  برنامه بندباز، تامالتی درباره تئاتر ایران که به همت معاونت هنری خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شود، ۲۹ خرداد احسان زیورعالم با ایرج محرمی و ماهدخت حاج قاسمی 
پژوهشگران تئاتر درباره »هامارتیا، انهدام یک جریان«، به گفت وگو نشست. ماهدخت 
حاج قاسمی، پژوهشگر ادبیات کودک و دبیر سابق مجمع کانون های تئاتر در ابتدای این 
گفت وگو درباره تاریخچه مجمع کانون  تئاتر دانشــگاهی و چگونگی شکل گیری آن به 
مختصر سخن گفت و افزود در این مجامع چگونه همه چیز به صورت دموکراتیک برگزار 
می شده اســت. او ادامه داد: در کانون ها پنج نفر به عنوان شورای مرکزی کانون دانشگاه 
انتخاب می شدند که یک دبیر داشت و هر سال این دبیرکانون ها و شورای مرکزی کانون 
دانشگاه یک نماینده به وزارت علوم و مجمع معرفی می کرد که باید این نمایندگان ازفیلتر 
مدیر فرهنگی دانشگاه نیز رد می شد، اما اصل ماجرا توسط دانشجویان رقم می خورد. این 
نمایندگان در یک مجمع سالیانه جمع می شدند که هزینه آن توسط وزارت علوم تأمین 
می شد و برگزاری آن توسط دانشجویان و این نمایندگان بود. این پژوهشگر درباره دبیر 
مجمع توضیح داد: دبیر کسی بود که بتواند با وزارت علوم ارتباط داشته و بروکراسی های 

اداری را انجام دهد. مجمع همواره نماینده ای در جشنواره ها و کانون های تئاتری داشت، 
در واقع او صرفاً حق امضا داشت. در این میان دانشگاه هنر همیشه به عنوان متولی جشنواره 
عروسکی شناخته می شد و دبیرش در یک تعامل انتخاب می شد. حاجی قاسمی درباره 
حذف مجمع با اشــاره به آغاز دولت جدید در سال ۸۴ و غلبه نگاه سیاسی بر فرهنگی در 
دانشگاه ها گفت: در آن سال ها مجمع با چنگ و دندان تالش کرد که به بقای خود ادامه 
دهد. سال ۸۷ شورای عالی انقالب فرهنگی شروع به تعریف سندهای باالدستی کرد که 
وزارت علوم نقش موثری در شکل گیری آن داشت. این سند، کاری کرد که کارهای کانونی 
به نوعی متوقف شد. وی با اشاره به دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد که تیشه به ریشه 
کلیه فعالیت های فرهنگی هنری دانشجویان زده شد، گفت: نگاه این بود که دانشجو در 
پس هر کاری که انجام می دهد غرض ورزی سیاسی پنهان دارد؛ هرچند مستقیم در این 
زمینه صحبت نمی شد، اما رفته رفته اعتبارات مجمع حذف شد و در پی آن نشست ها نیز 

برگزار نشد و به شکل غیرقانونی جلوی فعالیت های مجمع گرفته شد. 
مجمع یک گفتمان جدید بود که از آن ترسیدند

در ادامه این گفت وگو ایرج محرمی دیگر پژوهشــگر تئاتر که در دوره نهم جشنواره 
دانشجویی دبیر بود، درباره چگونگی شکل گیری این جشــنواره گفت: جشنواره تئاتر 
دانشگاهی اولین جشنواره بعد از انقالب نیست. بعد از انقالب فرهنگی، جهاد دانشگاهی 
عهده دار تمام کارهایی شد که قرار بود در دانشــگاه ها انجام شود. بنابراین اوایل دهه ۶۰ 
پایه گذار جشنواره تئاتر شدند و بیشتر بدنه آن  را نیز اساتید جدید هنرهای زیبا برعهده 
داشتند که دکتر تاجبخش فنائیان شاخص ترین چهره آن زمان بود. این جشنواره بسیار 
مؤثر و مفید بود و به مرور در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد بنا به دالیلی دوره رخوتی را 
آغاز کرد و محافظه کارانه پیش رفت. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دانشگاه ها به 
یک بازتولید فرهنگی رسیدند و می خواستند به فعالیت های دانشجویی بها بدهند و از سوی 
دیگر به دلیل برگزاری کنکور اغلب افراد عالقه ای به رشته تحصیلی خود نداشتند، بنابراین 
دوست داشتند فعالیت فرهنگی داشته باشند و به عالئق خود برسند. او با اشاره به تالش 

حسین سلیمی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی برای حضور دانشجویان در جشنواره نوزدهم 
فجر، از چگونگی حذف جشنواره جهاد دانشگاهی گفت و افزود: از دوره سوم که آقای زارعی 
دبیری آن را برعهده داشت، جشنواره شکل و شمایل جدی به خود گرفت و در دوره بعد امیر 
ساالری از طرف مجامع به عنوان دبیر به وزارت علوم معرفی شد و جشنواره ذیل جشنواره 
فجر همانند سال های گذشته برگزار شد. دور پنجم کمی سیاست زده بود و خانم شکوری راد 
مدیرکل فرهنگی وزارت علوم شد که نگاهش متفاوت بود و این مقوله را به طور کلی رها کرد. 
مرکز هنرهای نمایشی نیز بودجه محدودش را نداد و جشنواره بعد از چهار دوره به سمت 
تعطیلی رفت که مهم ترین نقش تشکل های دانشجویی این بود که با انتخاب علیرضا نیکی 
به عنوان دبیر و حمایت از او وزارت علوم را مکلف به حمایت کردند و مرکز نیز همراه شد تا 
جشنواره پنجم به شکل بین المللی برگزار شود. محمد طباطبایی از دانشگاه عالمه دبیر سال 
بعد شد که عالوه بر حذف بودجه از ذیل جشنواره فجر نیز خارج شد اما سهم دانشجویان تئاتر 
در این جشنواره افزایش یافت. این پژوهشگر افزود: در جشنواره تئاتر دانشجویی اساتید و 
دانشجویان با هم حضور داشتند و افرادی شرکت کردند که امروز اسم آنها را در این عرصه 
بسیار می شنویم همانند پیام الریان، رضا ثروتی و ... از این فضا بیرون آمدند. متاسفانه چند 
سال است که خالقیت و نخبه پروری با جشنواره ها خداحافظی کرده است. ضربه ای که 
جشنواره تئاتر دانشگاهی خورد از زمان آقای اقسامی و تشکیل خانه تئاتر دانشگاهی بود که 
یک تشکل صنفی نبود، بلکه برای این تأسیس شد که جشنواره تئاتر دانشگاهی از مجامع 
منفک کند و جشنواره بتواند جایی داشته باشد. محرمی همچنین بیان کرد: حرکتی که 
دانشجویان در اختتامیه جشنواره نهم انجام دادند و اعتراض شان را روی سن بیان کردند، 
بسیار ترسناک بود و هیچ مدیری نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد، از سوی دیگر مجامع 
بخاطر قدرتشان تعطیل شدند. چون مجامع یک حرف و گفتمان جدید بودند که از آن 
ترسیدند و در نهایت آن را تعطیل کردند. اما جشنواره تئاتر دانشگاهی در طی سال های بعد 
در دانشگاه ها برگزار شد و تبدیل به یک جریان فرهنگی شد. ویژگی این جشنواره که سایر 

جشنواره ها فاقد آن بودند این بود که چیزی به نام سانسور در آن وجود نداشت.

تئاتر دانشگاهی از دموکراسی تا استصوابی
تئاتر

»گورکن« مسئله دراماتیک 
بسیار مهمی را مطرح 

می کند، مسئله ای که شاید 
برای انواع و اقسام مخاطبان 

مهم باشد و دوست داشته 
باشند که این داستان را 
ببینند. مهمترین دلیل 

نمایش های متعدد فیلم 
در فستیوال های خارجی 

همین است

دولت ها این سال ها بیشتر 
برای سینما موانع مختلف 

خلق کرده اند، بنابراین 
بیشترین انتظارم از دولت 

آینده این است که هیچ 
کاری به کار سینما نداشته 
باشد؛ این می تواند بهترین 

کمک و خدمت به سینما 
باشد
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