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تجسمی

چ برنامهای ندارند؛
نامزدها برای «عرصه نمایش» هی 

دولتآینده و تئاترمانده درگذشته

ملک زاده:

«خطاشی» یک جریان فکری
متفاوت است

تاکنون و باوجود برگزاری
دو مناظره؛ هنوز هیچ یک
از نامزدها چشماندازی
از وزارت ارشاد خود ارائه
ندادهاند .هیچیک اسمی
از وزیر احتمالی خود در
این سمت ارائه نکردهاند.
هیچ برنامه ویژهای درباره
آینده فرهنگ و هنر ایران
بیان نشده است و حتی با
وجودتأکیداتبسیاربه
موضوعاقتصاد،هیچبرنامه
و چشماندازی درباره آینده
اقتصادیهنرنیزبیان
نکردهاند

احسان زیورعالم

زمانیکه مشغول به نوشتن این
نوشــتارم هنوز مناظره فرهنگی
میان هفــت نامــزد انتخاباتی به
پایان نرسیده اســت .هیچ یک از
نامزدها چشــماندازی از وزارت
ارشاد خود ارائه ندادهاند .هیچیک
اسمی از وزیر احتمالی خود در این
سمت ارائه نکردهاند .هیچ برنامه
ویژهای درباره آینــده فرهنگ و
هنر ایران بیان نشده است و حتی
با وجود تأکیدات بسیار به موضوع
اقتصاد ،هیچ برنامه و چشماندازی
درباره آینده اقتصــادی هنر نیز
بیان نکردهاند .حــاال اگر به ماجرا
ریزتر شــویم ،وضعیــت بغرنجتر
هم میشــود .از آنجا که نوشتارم
در تمام ســالها روزنامهنگاری بر
تئاتر تمرکز داشــته ،این بغرنجی
را در حوزه تئاتر جستجو میکنم.
رشــتهای هنری که زمانی رکن
رکینی علیه استبداد شاهنشاهی
بوده و بــه عنوان ابــزار مهمی در
دست مشروطهخواهان ،شرایط
انقــاب مردمی قرن ســیزدهم
هجــری شمســی را فراهــم
کرده بــود؛ این روزهــا جایی در
گفتارهــا و کردارهــای نامزدها
ریاستجمهوری ندارد .همه چیز
شاید به یک نوشــته کوچک ،بر
تابلوی عظیم ،در تبلیغ پر شــائبه
آقای قاضیزاده هاشمی خالصه
شود؛ جاییکه او صرفاً نوشته بود
«فرهنگی :سینما ،تئاتر و  »...و ما
نمیدانیم این خط در یک تبلیغ
چه معنایی دارد.
تئاتر در چهــار دهه فعالیتش،
به عنوان بخشــی از نظام هنری
جمهــوری اســامی ،دوران پر
فرازونشــیبی را طی کرده است.
دو سال نخست آن با نوعی آزادی
در فــرم و محتوا بهــره میبرد و
ناگهان همه چیز از میان میرود.
چراغها خاموش میشود و اجراها
با یائســگی مواجه میشوند .سال
 1368با آمدن علی منتظری شور
و شوقی با ارائه برنامههای در فضای
تئاتر پدید میآید که تا به امروز نیز
چرخ تئاتر ایران با همان برنامهها
میچرخد .حمایــت از نمایشها
یا تعریف شغل برای تئاتر میراث
علی منتظری است ،هرچند خروج

ناگهانی او از ســاختمان شهریار
برنامههای او برای تبدیل شــدن
مرکز هنرهای نمایشی به سازمان
تئاتر روی زمیــن میماند؛ اما هر
آنچه در سالهای اخیر مورد بحث
و جدل قرار میگیرد همانی است
که منتظری آرزو داشت.
در چند دوره اخیــر ،مدیران
برآمــده از تشــکیل هیأتهای
دولــت مــدام از شــکلگیری
ســازمان تئاتر گفتهاند ،طرحی
که در زمــان محمود احمدینژاد
در جای دیگری پایهریزی شــد:
معاونت ســینمایی وزارت ارشاد.
علی منتظری در آن ســالها به
گفته خــودش شــبانهروز در پی
آن بود با مستقل ســاختن تئاتر
از معاونــت هنــری ،آن را به یک
سازمان اداری تبدیل کند تا در پی
آن سیاســتگذاری و بودجهریزی
در تئاتر با اســتقالل بیشــتری
روبهرو باشد .در چهل سال گذشته
وضعیت بودجه تئاتر محل جدال
بســیار بوده اســت .بودجه تئاتر
طبق قوانین حاکــم نمیتواند نه
مســتقل ارائه شــود و نه مستقل
دریافت شــود .همه چیز در گرو
میل معاونت هنری است .اوست
که تصمیم میگیرد بودجه تئاتر
کی و چگونه هزینه شود .هرچند
مهدی شــفیعی ،مدیر وقت اداره
کل هنرهای نمایشــی در تالش

بود به آرزوی سازمان تئاتر تحقق
ببخشد؛ اما این مهم ممکن نشد.
از قضا دوران تالشهــا برای این
برنامه ،مرحوم علــی مرادخانی
معاونت هنری وزارت ارشــاد را
عهدهدار بود .اینکه مخالف اصلی
ســازمان تئاتر چه کسی است با
درگذشــت مرادخانی پوشیدهتر
میشود؛ اما سازمان نشدن تئاتر
مشکالت چهار ســال اخیر را رقم
زده است .اداره کل بدهکاری که
با حضور هر مدیر تازه ،برنامهاش
حل و فصــل بدهی مدیر ســابق
اســت .مدیرها هیچ نســبتی با
بودجه طراحیشده ندارند و همه
چیز به یــک عبــارت مجهول و
انتزاعی در حــوزه بودجه خالصه
میشــود .برای مثال در سه سال
گذشته دولت با عبارت «حمایت
از تولیــد و اجــرای نمایشهای
صحنهای ،سنتی و آیینی و توزیع
در شــبکه نمایش خانگی» اقدام
بــه دریافت بودجه کرده اســت.
در حالــی که جــداول
شفا فســازی نشــان
میدهد بــا همین عنوان
بودجه جشنوارههای فجر و دیگر
برنامههای وابســته دولت تأمین
شــده اســت .این در حالی است
که بودجــه مورد نیــاز تئاتر تنها
نمیتواند صرفاً این عناوین کلی
شــود .برای مثال با وجود کرونا

در دو سال گذشــته هیچ ردیف
بودجهای برای جبران خســارت
کرونا تدارک دیده نشده است.
از این موضــوع بگذریــم .به
انتخابات بازگردیم .به سخنرانی
نامزدها گوش میدهــم .همه از
مشــکالت اقتصادی میگویند.
بدونشک مشــکل اقتصادی بر
کشــور حاکم اســت؛ اما مشکل
اقتصادی فارغ از سیاســتهای
اشتباه فرهنگی نبوده است و بدون
حل و فصل مشــکالت فرهنگی،
نمیتــوان چشــماندازی درباره
اقتصاد پایدار داشــت .روزگاری
تئاتــر بــا آفرینشــگری خود،
فضای فرهنگی بــرای تغییرات
اجتماعــی فراهــم کــرده بود.
انقالب مشروطه محصول نگرش

که میــرزا رضا خــان طباطبایی
نایینی ،نماینده دور دوم مجلس
شــورای ملی اقــدام به انتشــار
روزنامه مشهور «تئاتر» میکند.
جاییکه او با نوشــتن نمایشنامه
در  12شماره شرایط اجتماعی و
سیاسی جامعه را بازتاب میدهد
و مســئولیتپذیری ژورنالیستی
را در آمیزه روزنامه و تئاتر مییابد.
هرچند استمرار استبداد مانع از
تحقق آرزوهای میــرزا رضا خان
طباطبایی نایینی میشــود؛ اما
در نظر داشته باشــیم تئاتر دور
از شــرایط جامعه نیســت .تئاتر
میتواند فرهنگ را دســتخوش
تغییر کند .توانایی پرورش عامه
مردم را دارد .ذات تئاتر به ســبب

فرهنگی مشــروطهخواهان بود
که در روزنامــه و تئاتــر نمودار
میشد .حتی کار به جای میرسد

رودررو بودنش ،به سبب همنفس
شدن با مخاطب میتواند شرایط
فکری جامعه در حــوزه اقتصاد و

اجتماع را بهبود بخشــد؛ اما هیچ
یک از نامزدها چنین باوری از خود
ارائه ندادهاند.
البته باید گفــت کارکرد تئاتر
زمانی میتواند به چنین ایدهآلی
نزدیک شود که عامل تئاتر امنیت
شغلی داشته باشد و باز در گفتار
هیچ یک از نامزدها خبری از این
موضوع نیست .آنان درباره شغل و
تولید شغل و امنیت شغلی چیزی
نمیگوینــد .هرچند این موضوع
صرفاً به تئاتر خالصه نمیشود؛ اما
همین گفتههای کلی نیز امیدی
به جامعه تئاتری نمیدهد .ما در
جامعه تئاتــر نمیدانیم آینده به
چه نحوی رقم میخورد.
وضعیــت زمانــی بغرنجتــر
میشــود که حتی هنرمند تئاتر
نمیداند سیاســت فکری دولت
آینده نســبت به تئاتر چیســت.
آیا قصد دولت رونق هنر اســت یا
انسداد هنر .بالتکلیفی محصول
گفتههــای گنگ و کلی اســت.
سیاستها روشن نیست .برنامهها
منتشــر نمیشود.
نقش دولت آینده
در سیاست هنری
نامشخص است و این
ما را در هزارتویی سوق
میدهــد .اینکه دولت
آینده بــرای تئاتر چه
برنامهای دارد؟ آیا بیمهای
در کار است؟ آیا سیاست سانسور
تغییــر میکند؟ آیا ســالنهای
تازهای تأســیس میشــود؟ آیا
حمایــت مالــی در تولید محقق
میشود؟ و در نهایت آیا سازمان
تئاتر بنا میشود؟

کتاب
سریال مهدویان به بازار کتاب رونق داد

استقبال مخاطبان از رمان«بیست زخمکاری»

کتاب «بیســت زخم کاری» که سریال
«زخم کاری» به کارگردانی محمدحســین
مهدویان از روی آن اقتباس شــده اســت،
پس از پخش قسمت نخســت در بازار کتاب
نایاب شد.

به گزارش ایلنا ،مهدی یزدانیخرم ،ســر
ویراســتار بخش ادبیات نشر چشمه ،گفت:
پس از پخش قســمت نخست سریال «زخم
کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان،
چاپ چهــارم کتاب «بیســت زخم کاری»

نوشته محمود حسینیزاد در فروشگاههای
کتاب نشر چشــمه به پایان رسید .استقبال
از نســخه الکتریکــی کتاب هــم باتوجه به
آمارهایی که از سوی مسئوالن سایت فیدیبو
دریافت کردیم ،بســیار خوب بوده به طوری
که جزو رمانهای پرفروش این سایت است.
وی با اشاره به امکان تجدید چاپ مجدد
کتاب افزود :مسئوالن نشر چشمه در تالش
هستند با طی کردن ســریعتر مراحل اخذ
مجوز چاپ پنجم کتاب را روانه بازار کنند.
یزدانی خرم با بیان اینکــه اقتباس از آثار
ادبی بــر رونق بازار کتــاب میافزاید ،گفت:
عالقه مخاطبان به تماشــای فیلم و سریال
میتواند نیروی محرک خوبی باشــد که در

صورت اســتفاده از ظرفیتهای یک رمان
برای اقتباس ادبی استقبال از فروش کتاب هم
باال برود .اتفاقی که برای کتاب «بیست زخم
کاری» افتاده است موید این مطلب است که
سینما و ادبیات در کنار هم میتواند به رونق
و باال رفتن سطح سلیقه مخاطب کمک کند.
محمود حســینیزاد ،نویسنده و مترجم
ایرانی است که تالیفات زیادی را تا امروز در
بازار کتاب عرضه کرده است و رمان «بیست
زخم کاری» را ســال  ۱۳۹۵در نشر چشمه
منتشر کرده که تا امروز چهار بار تجدید چاپ
شده است.
ســریال «زخم کاری» بــه کارگردانی
محمدحســین مهدویــان و تهیهکنندگی

محمدرضا تخت کشیان جدیدترین محصول
فیلیمو است که با اقتباس از رمان حسینیزاد
و نمایشــنامه مکبث اثر ویلیام شکســپیر
ساخته شده است.
جــواد عزتــی ،رعنــا آزادیور ،هانیــه
توســلی ،ســعید چنگیزیان ،الهه حصاری،
عباس جمشــیدیفر ،مهــدی زمینپرداز،
امیرحســین هاشــمی( ،بــا هنرمنــدی)
ســیاوش طهمــورث ،کاظــم هژیــرآزاد،
منوچهر علیپــور ،مهلقــا باقــری ،مائده
طهماســبی( ،با معرفی) مرتضا امینیتبار
و ســارا حاتمــی( ،هنرمندان خردســال)
نیوشــا علیپور و مهیاس پازوکی ،بازیگران
«زخم کاری» هستند.

علیرضا ملــکزاده
گفت :خطاشــی هیچ
ارتباطی با خوشنویسی
نــدارد و یــک جریان
فکری متفاوت است که
آموختن آن هم نیاز به پیشزمینه خوشنویســی
ندارد .علیرضا ملکزاده مبدع ســبک خطاشی و
قلم خطاش است و در گفت و گو با هنرآنالین درباره
چگونگی به وجود آمدن خطاشی گفت :خطاشی
حدود  ۶سال پیش متولد شــد .هرچند که مبنای
آن درستنویسی خط فارسی است اما سعی کردم
فرمهاییمتمایزومتفاوتایجادکنم.خطاشیهیچ
ارتباطی با خوشنویسی ندارد و یک جریان فکری
متفاوتاستکهآموختنآنهمنیازیبهپیشزمینه
خوشنویسی ندارد .او درباره تفاوتهای خطاشی با
خوشنویسی و نقاشیخط گفت :خطاشی چیزی
بین خطاطی و نقاشی است .ما خطاطی نمیکنیم
وازسویدیگرازتکنیکهاومتریالهاینقاشیهم
استفادهنمیکنیم.خطاشیبانقاشیخطنیزمتفاوت
است زیرا در نقاشــیخط تکنیکها و متریالهای
نقاشیبهکارمیرودودرواقعنقاشبهجایکشیدن
فرمهای گوناگون ،حروف فارسی را نقاشی میکند.
همچنین بعضی از اســاتید خوشنویسی وقتی به
سمتبومورنگرفتندنقاشیخطرابهوجودآوردند،
اما خطاشــی آن اصالت را ندارد .من حرمت زیادی
براینقاشیخطقائلهستموخطاشیراچیزیجدا
از آن میدانم .او با اشاره به اینکه سال گذشته کتابی
از آثارش منتشر کرده است ،گفت :خطاشی زمانی
متولد شد که من همه خطها را مطالعه کردم و بعد
فرمهایی ساختم که در خطهای دیگر وجود ندارد.
خطاشی را در راستای روحیات خودم و بسیاری از
افراددیگریکهچنینعالقهمندیرادارندبهوجود
آوردم،زیراخطاشیدرمدتکوتاهیانجاممیشود
وبهنتیجهمیرسد.

پرده نقرهای

سینما عصر جدید تا اطالع
ثانوی تعطیل است!

عبداهللعلیخانیمدیر
سینماعصرجدید،درباره
آخرین وضعیت کارکرد
این ســینما توضیحاتی
ارائــه داد .باشــگاه
خبرنگاران:عبداهللعلیخانیمدیرسینماعصرجدید،
دربارهآخرینوضعیتکارکرداینسینماتوضیحاتی
ارائه داد .عبداهلل علیخانی مدیر سینما عصر جدید،
دربارهآخرینوضعیتفعالیتسینما«عصرجدید»
التعطیلاستتاببینیمدرآینده
گفت:اینسینمافع ً
چه اتفاقی می افتد .وی در ادامه افزود :ما نمیتوانیم
ســالن  ۸۰۰نفری را برای یکی دو نفر خنک کنیم.
سینماهاییکهدرحالحاضربازهستند،سینماهای
بفروش و لوکس هســتند و یا ســینماهای دولتی.
علیخانیدرپایانگفت:بهمابودجهایاختصاصپیدا
النمیتوانیمسینمارابازکنیم.
نمیکندوفع ً

«جادهخاکی» نماینده ایران در
بخشدوهفتهکارگردانانکن شد

فهرســت فیلمهای
بخــش «دو هفتــه
کارگردانان جشــنواره
فیلم کن اعالم شــد .به
گزارش ایســنا ،پنجاه و
سومین دوره بخش «دو هفته کارگردانان کن» که
به صورت غیررقابتی و از سوی انجمن کارگردانان
سینمای فرانسه به موازات جشــنواره کن برگزار
میشود ،فهرســت فیلم های دوره جدید خود را
اعالم کرد و پناه پناهی با اولین فیلم بلندش «جاده
خاکی»دراینبخشحضورخواهدداشت«.میاندو
دنیا»ساخته «امانوئلکاریر»« ،کیارا»از «جوناس
کارپینانو»« ،علی و آوا» ساخته «کیلیو بارنارد»،
«خاطرات تسوگوآ» ســاخته «میگوئل گومزر و
«مائورین فازندیرو» و «آیندهر ســاخته «آلیس
رورواچر»« ،جنگلنپتون»ساخته «سالویلیامز»
و «مردان من» ســاخته «ریچــل لنگ» از جمله
فیلمهایحاضردراینبخشازجشنوارهبینالمللی
فیلمکنهستند.

