روزنامه سیاسی  -اقتصاد   ی  -اجتماعی  -فرهنگی و ورزشی صبح ایران

گاه راز

هر که او آگاهتر  ،جانش فزون

چهار   شنبه  21خرداد  18- 1399شوال  - 1441شماره 6928

انگارنهراگنا

ایســنا :کارشــناس مســئول حــوزه ی توســع ه و ترویج
صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی فارس اعتقاد دارد که
دســتبافتهای داری و خاتم ،نگین صنایع دســتی این استان
به شمار میروند.
مجیــد ســلیمی    20خــرداد و بــه مناســبت روز جهانی
صنایع دســتی ،به ایســنا گفت :با توجه به تاریخچه ی استان
فارس در صنایع دســتی به ویژه در دستبافتهای داری مانند
فرش ،گلیــم ،گبه و ...میتوان امید به توســعه بیشــتر این
هنر دســتی در استان داشــت .نزدیک به  ۲۰۰هزار بافنده ی
حرفه ای در ســطح اســتان وجود دارند که در حقیقت یکی از
سرمایه های ارزشمند انسانی استان هستند و باید از وجود آنان
استفاده کرد.
او خاطرنشــان کرد :عالوه بر هنر دســتبافت های داری،
خاتم کاری شــیراز نیز دارای پیشینه ی تاریخی و اعتبار است؛
خاتم کاری شــیرازی ،بیــن هفت تا هشــت دهه ی طالیی
خود را طی کرده و گذشــته ی آن در فــارس به قرن ها پیش
باز میگردد؛ هنر خاتمکاری شــیرازی از دیگر صنایع دســتی
فارس است که ظرفیت های توسعه ی بیشتر در آن وجود دارد.
ســلیمی   با اشــاره به اینکه سال گذشته شــورای جهانی
صنایع دستی ،از زیر مجموعه های یونسکو ،شیراز را به عنوان
سومین شهر جهانی صنایع دستی انتخاب کرد ،گفت :انتخاب
شــیراز به عنوان ســومین شهر صنایع دســتی ،بعد از حضور
ارزیابان و بررســیهای دقیق محقق شد ،البته پیشتر اصفهان
نیز این عنوان را دریافت کرده بود.
کارشناس مسئول حوزه ی توســعه و ترویج صنایع دستی
ســازمان میراث فرهنگی فارس در خصوص روز صنایع دستی
گفت :سیاســت های کلی نظام پس از برنامه چهارم توســعه
بــا انتشــار خبرهایی مبنی بــر جدیتر شــدن برگزاری
نمایشــگاه کتاب تهران ،چالشهای پیــش روی برپایی این
رویداد در فضای شیوع ویروس کرونا به شکلی جدیتر مطرح
شده است.
روز دوشــنبه الدن حیدری معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی   و عضو هیأت امنای مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی
در اظهارنظری مطبوعاتی عنوان داشــت که مطلوب معاونت
فرهنگی و شورای سیاستگذاری این است که نمایشگاه کتاب
تهــران با توجه بــه ویژگیهای چندوجهــی و ابعاد مختلف
فرهنگی و اقتصادی که دارد امسال هم برگزار شود و شورای
سیاســتگذاری در این زمینه ســعی میکند بهترین زمان را
انتخاب کند و این شــورا مترصد تصمیمات ســتاد ملی کرونا
است و به محض اعالم ایمنی و بی خطر بودن شرایط ،نسبت
به انتخاب نزدیکترین و مناســبترین زمــان ممکن برای
برگزاری نمایشگاه اقدام کند.
بــا بیان این اظهــارات میتوان به این نتیجه رســید که
موضوع برگزاری نمایشگاه کتاب تهران طی روزها و ماههای
آینده به صورتی جدی تر در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی   قرار خواهد گرفت .به عبارت دیگر کرونا فرصتی را
فراهم کرد تــا در تعطیلی ناخواســته فعالیتهای فرهنگی،
جراحی ســاختار معاونت فرهنگی و ادغام مؤسســات آن که
برخیشــان نقش تأثیرگذاری در برگزاری نمایشــگاه کتاب
تهران دارند پیش برود و ســپس در ساختاری تازه و یکدست
این اتفاق تازه به پیش برود.
اما آنچه شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران در
بیش از ســه ماه گذشته درباره آن اظهار نظر صریحی نداشته
است چیست؟
برگزاری نمایشــگاهی که به گفته همــه فعاالن دولتی و
خصوصی در آن بزرگترین گردهمایی فرهنگی ساالنه کشور
اســت که همه تالشهــا در آن معطوف بــه حضور باالی
جمعیت اســت .ایــن اتفاق تا جایی اهمیــت پیدا میکند که
بســیاری از ایدههای خالقه و نوآورانه برای دیجیتالی کردن
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صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

حسین کیانی ،نمایشــنامهنویس و کارگردان
تئاتر که همــواره دغدغه رویدادهای اجتماعی را
دارد ،در پی قتل تلخ رومینا با نگارش یادداشــتی،
نکاتــی را دربــاره وضعیت تئاتــر اجتماعی بیان
کرده است.
این هنرمند در یادداشــت خــود که آن را در
اختیار ایســنا قرار داده نوشــته اســت« :به نظر
میرسد خطر تعطیلی تئاتر بیش از آنکه اقتصادی
هنرمنــدان تئاتر،
و معیشــتی باشــد و دامنگی ِر
ِ
فرهنگــی و اجتماعــی اســت و دامنگیر همهی
جامعهی تماشاگران و مخاطبین تئاتر.
چنیــن خطری کــه نمودِهای فــراوان آن را
میتوان در آسیبهای اجتماعی ،روانی و اخالقی
جامعه دید ،میتواند جامعه را به سویی سوق دهد
که به راحتی در مقابل انواع آســیبهای ویرانگر،
بیتفاوت و بیاعتنا عمل کند و آسیبزنندگان را
روز بــه روز بیمارتر وجســورتر نماید .وقتی گفته
میشــود ،طبق مصوبهی شــورای عالی انقالب
فرهنگی؛ که تئاتر یکــی از مهمترین مق ّومهای
فرهنگی است و همهی کارشناسان و دانایان امو ِر
فرهنگ و هنرمندان نیــز به آن باور دارند ،یعنی
طریق بازنمود انوا ِع آســیبهای روانی
تئاتــر از
ِ
قالب هنری جذاب و بیواســطه
و اجتماعــی در ِ
میتواند درگا ِه تفکر و داوری عادالنه و منصفانه
را به روی تماشــاگران بگشــاید و با قراردادن او
در موقعیتهای متفاوتِ خود ،شــخصیتپنداری،
ذهن و روان او را نســبت به جهــل و تعصب و
خرافه و عرفهای غیرانســانی حساستر کند و
به این ترتیب انگیزشهای نادرســت را به آنان
گوشزد کند و هیجانهای نهفته و آسیبزننده را
مهــار و کنترل کند .چنین کاری از دســت هیچ
هنری به جز هن ِرتئاتر ساخته نیست چرا که تئاتر
انسان
هنری بیواســطه اســت که ابزار بیانش
ِ

کوچک شــدن دولت و واگــذاری وظایف به بخش خصوصی
بــوده اســت؛ اتحادیه تعاونی صنایع دســتی جاییســت که
می   توان از تولید کنندگان حمایت کرد و در ان تولید کنندگان
از امکانات بهرمند شــوند؛ البته یک سری محدودیت هایی در

حسین کیانی مطرح کرد:

سنگی برگور تئاتر اجتماعی!

زندگی نمایشــی
زندهای اســت که بر صحنهی
ِ
نفس میکشد ،احساس شــادی و اندوه میکند،
میخندد یــا میگرید و در یک معنا آیینهی تمام
نمای تماشــاگری اســت که او را تماشا میکند.
به راســتی کدام هنری تا به این حد انســان را
در حــد و انــدازهی واقعی خــو ِد او نه کوچک و
حقیرانه و نه بزرگ و غیرقابل دســترس روبروی
تماشاگرانش جان میبخشــد و بیشترین تاثیر را
از طریق برانگیختن احساســات و انگیزشهای
عقالنی بر او میگذارد؟
در همین ماجرای قتلهای ناموســی که یک
نمونهی فاجعه بارش را چندی پیش در شــمال
کشور شاهد بودیم ،اگر کمی   آگاهانه برخورد کنیم
نقش اثرگذا ِر فرهنگ و هنر باور داشته باشیم،
و به ِ
باید بپذیریم که اگر درســت عمل کرده بودیم و
مســائل شبیه این را در تئاترها و
همین مسئله و
ِ

به طور ساالنه یک نمایشــگاه بینالمللی برای عرضه ی آثار
صنایع دســتی صنعتگــران در فارس دایر می   شــود؛ یکی از
حمایت هــای بخش دولتــی برگزاری همین نمایشــگاه های
بین   المللی است که هر ساله در فارس هم برگزار می   شود.

دستبافتها و خاتم
نگین صنایعدستی فارس

کمک ،تسهیالت و حمایت وجود دارد.
سلیمی   اضافه کرد :هر ســاله چندین نمایشگاه بینالمللی
برای عرضه و نمایش آثار صنایع دســتی صنعتگران در سطح
کشور برقرار می   شــود ،فارس از این موضوع مستثنا نیست و

او ادامــه داد :صنایع دســتی یک ارزش فرهنگی اســت؛
یک میراث ناملموس فرهنگــی که ارزش و اعتباری باالتر از
ارزش اقتصادی دارد؛ یعنی اینکه اگر صنعتگر و تولید کننده ها،
فعال باشــند همین سبب جذب گردشــگران و ایجاد گفتمان

چالشهای کرونایی برگزاری نمایشگاه کتاب

فرصتهایی که میسوزد

این رویداد طی ســالهای اخیر به دلیل کاهش بعد مردمی   و
جمعیت حاضر در آن ناکام مانده است؟
اما حتی با فرض ســپید شــدن وضعیت کرونا در تهران و
کمخطر اعالم شدن پایتخت برای این میزبانی برگزاری این
نمایشگاه با چه چالشهایی روبروست؟
نخســتین چالش جمعیــت حاضر در این رویداد شــامل
غرفــهداران ،بازدیدکنندگان ،نیروهای خدماتــی ،مدیران و
ادارهکنندگان نمایشــگاه کتاب است .این جمعیت وسیع را با
چه ابزاری میتوان کنتــرل و در قالب یک محیط و جمعیت
امن و کم خطر راهی این نمایشــگاه کرد؟ آیا میتوان تعداد
وارد شوندگان به نمایشــگاه را مدیریت و کاهش داد؟ تعداد
غرفــهداران را چطور؟ نیروهای اجرایــی و خدماتی و… را
چطور؟ آیا برای این دســت اتفاقات هرگز تمهیدی اندیشیده

شده است؟
طی ســالهای قبل بارها این پیشــنهاد مطرح شده بود
که نمایشــگاه کتاب تهران حتی در یک ســالن و به صورت
پایلوت همانند بســیاری از نمایشــگاههای بزرگ دنیا امکان
حضور مخاطبان از طریق گیت و بلیتفروشی و در یک کالم
حضور کنترل شــده مخاطبان را بیازماید و هر بار هم به بهانه
کاهش جمعیت بازدید کننده این پیشنهاد ابتر باقی مانده بود.
حاال میتوان درک کرد که بیتفاوتی به چنین پیشنهادهایی
در سالهای قبل چه خســارتهایی به ارمغان آورده و کار را
دوباره به آزمون و خطا آن هم در چنین برههای رسانده است.
چالش دوم اما تعداد غرفهها در نمایشــگاه کتاب اســت.
برخی از نمایشــگاههای بزرگ جهان همانند نمایشگاه کتاب
فرانکفورت در سال جاری اقدام به حذف تعدادی از غرفهها و

هنرهای نمایشی تبیین و به قول فالسفه ایضاح
کرده بودیم ،بیتردید تاکنون از بسیاری از فجایع
این چنین جلوگیری کرده بودیم .ولی افسوس که
کمترین باوری به اصل این موضوع وجود ندارد و
بدتــر از آن این گمان غلطِ رایج در میان متولیان
امر وجود دارد که پرداختن به چنین مســائلی که
از ضروریات اجتماعی اســت ،نوعی ســیاهنمایی
اســت که باید از همان ابتدا از آن جلوگیری کرد
و ایــدهی چنین نمایشهایی را باید در نطفه خفه
کــرد .چنان که تا به حال هم کم چنین نشــده
و اگر الزم باشد فهرســت بلندی از آثا ِر نمایشی
اجتماعی مغضوب و مــردود میتوان ردیف کرد
اجتماعی مردمدار در
تا کارنامــهی مخالفین تئاتر
ِ
همهی سطوح قابل قضاوت کردن باشد.
در چنین شرایطی که تئاتر اجتماعی ما مغلوب
و مردود و مطرود میشــود و رفتن به سمت آن

فرهنگی بین ملت ها می   شود و هزاران هزار اتفاق خوشایندی
که می   تواند برای استان و کشور ما رخ بدهد؛ وقتی ما از این
بعد به صنایع دستی نگاه می   کنیم بیراه نیست که شهرداری ها
بــرای ارتقای جذابیــت شهرشــان ،دولت ها بــرای ارتقای
قدرت فرهنگیشــان بودجه ای برای توســعه ی صنایع دستی
در نظر بگیرند.
ســلیمی   با بیان اینکه یکی از دغدغههــای مهم صنعتگر
مکان برای فعالیتهای کارگاهی و فروشــگاهی است؛ گفت:
این موضوع تا اندازهای در این ســالها حل شــده؛ برخی از
اماکنی که در ســازمان میراث فرهنگی استان به ثبت رسیده،
طی تفاهمنامهای با اتحادیههای مختلف در اختیار صنعتگران
قرار گرفته است.
این کارشــناس مســئول با تاکید براینکه میراث فرهنگی
تالشــی مناســب را در راســتای حمایــت از صنعتگــران
صنایع دســتی انجام داده است ،یادآور شد :خانه ی سعادت ،از
خانه های تاریخی به ثبت رســیده در سازمان میراث فرهنگی،
یکی از مکانهاییست که در اختیار فعاالن حوزه قرار گرفت.
سلیمی   با اشــاره به اینکه خاتمکاری و کاشی هفت رنگ،
از هنرهای فعال در خانه ســعادت به شمار میرود ،خاطرنشان
کرد :یکی از دالیل مهم ســرپا ماندن خانه تاریخی ســعادت
به شمار میرود.
این کارشــناس مسئول صنایع دستی همچنین گفت :قسمتی
از بازار وکیل هم همانند خانهی سعادت در اختیار صنعتگران قرار
دارد؛ در یک ضلع از سرای مشیر بازار وکیل ،پنج دهنه ی تجاری
که قسمت با ارزشی از این محوطه تجاری محسوب میشود هم
طی یک تفاهمنامه بین سازمان میراث فرهنگی و اتحادیه ها در
اختیار اتحادیه ها و صنعتگران گذاشته شده است.
افزایــش فاصله میان آنها با همدیگر و نیز کاهش تعداد افراد
حاضر در آن کردهاند در حالی که در آخرین دوره نمایشــگاه
کتــاب تهران چالش تخصیص جا در این نمایشــگاه همواره
محل توجه بوده اســت و جایابی ناشران در نمایشگاه هیچگاه
سامانی نداشته است .حاال این سوال مطرح است که با فرض
احتمالی کاهش غرفهها چطور میشود ناشرانی را از حضور در
این رویداد حذف کرد؟ چه تمهید و توجیهی برای این مســاله
سنجیده شده است؟
چالش ســوم موضوع حمل و نقل و دسترسی به نمایشگاه
کتاب اســت .مترو ،اتوبوس ،تاکســی و… در روزهی شیوع
کرونا یکی از ابزارهایی بوده است که با احتیاط و ترس از آنها
استفاده شده است .کشــاندن حجمی   باال از جمعیت به مرکز
شــهر و حضور دادنش در یک رویداد مانند نمایشگاه کتاب را
چطور در وضعیت جدید با این وســایل میتوان کنترل کرد و
تکلیف بازدید کنندگانی که با وســیله نقلیه شخصی بخواهند
در این رویداد حاضر شوند ،چیست؟
چالش وضعیت بهداشــتی در نمایشــگاه ،فــروش مواد
غذایــی ،وضعیت ارائه خدمات درمانی را نیز باید به این موارد
اضافه کرد.
با این وصف ســوالی که پیش میآید این اســت که ستاد
کرونا و شــورای سیاستگذاری نمایشــگاه کتاب تهران قرار
اســت دقیق ًا درباره چه چیزی تصمیم بگیرند و مسئولیت این
تصمیم با کیست؟
آیا بهتر نیســت تا زمان بیشتر از این از دست نرفته است
فکری برای جبران خســارتهای وارد شــده به بدنه نشــر
به واسطه برگزار نشدن نمایشگاه در سال جاری و نیز جدی تر
فکر کردن به راهکارهای جایگزینی مانند برپایی نمایشــگاه
به صورت جزئیتر در فضای مجازی بود؟
سوال دیگری نیز که در این میان مطرح است این موضوع
است که چرا وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی و دستاندرکاران
این رویداد درباره برگزاری شدن حتی بخشی از این رویداد در
فضای مجازی هیچ اظهارنظر صریحی ارائه نمیکنند؟

مساوی میشود با بیکاری و تبعید خودخواستهی
هنرمن ِد نمایشگر ،آنگاه جریان دیگری در تئاتر رخ
رعایت همهی
مینماید که کوشش میکند ضمن
ِ
تصویب آثار
مراحل تحمیلی و شــرایطِ سلیقهای
ِ
ِ
به خواســت و میــل مخاطبی که حاضر اســت
دیدن تئات ِر دلخوا ِه خود به هر قیمتی بلیت
بــرای ِ
تهیه کنــد نیز عمل کند و تئاتری را بســازد که
با کمترین اشــکال و ایراد و انگهای سیاهنمایی
بیشــترین مقبولیت را به کمک هنرپیشــههای
محبوبالقلــوب -بخوانید ســلبریتی -در میان
مخاطبین عام و دســت به جیب به دست بیاورد
ِ
و این یعنی ســنگی بر گو ِر تئاتر و هنر اجتماعی
انسان
مســائل و معضالتِ دامنگیر
که میکوشد
ِ
ِ
چشــم
روزگا ِر خــود را خالقانــه و اثرگذار پیش
ِ
همان انسان در جایگاه تماشاگر بگذارد .جایگاهی
بحــران جهانگیر کرونــا چند ماهی
کــه با این
ِ
اســت از دســت رفته و معلوم نیست کی دوباره
به دســت بیاید .بحرانی که توســط اولیای امور
برایش نسخههای ناشــیانه هم پیچیده میشود
و بــدون در نظر گرفتن ســاز و کار اجرای تئاتر
و هنرهــای نمایشــی دســتورالعملهایی صادر
میگردد که اجــرای آن تقریب ًا غیر ممکن و بعید
به نظر میرســد و خطری که در ابتدای نوشــتار
به آن اشــاره شــد ،درســت از همین جا شدت
بیشــتری میگیرد کــه تئاتر اجتماعــی و منتق ِد
شــرایط ناهنجا ِر موجود از دو سو ضربه میخورد.
ضربه اول و کاریتر را همــان متولیان امر بنابر
دالیل آشــنا و تکراری به این هنر زدند و
همان
ِ
ضربهی دوم و آخر را این تعطیلیهای ُکشنده که
بازگشایی
با این بخشــنامههای ناکارآمد امید به
ِ
رونق مفاهیم اجتماعــی در تئاتر یا اجتماعیات
و ِ
زمــان دیگری
در تئاتــر را کمرنگتــر از هــر
ِ
جلوه میدهد».

داربست
منصور آفرید

چون خوشه انگور شیرینی
بر باالی داربست
دستم به تو نمیرسد
ای آرزوی محال
تو سهم گنجشکهایی که بال پرواز دارند
قسمت من از تو
همین است
فقط نگاهی و حسرتی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی   فارس:

چاپخانهها به فضای مجازی ورود کنند

چاپخانههــا بــه ویــژه چاپخانــه دنیا ،کــه در عرصه
مطبوعاتــی و کتــاب کار میکنند ،در کنــار چاپخانه خود،
کتابخانهای را نیز از کتابها و نشــریاتی که چاپ میکنند،
داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی و روابــط عمومی   اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس؛ صابر سهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی   فارس به همراه مهدی
امیدبخش ،معاون فرهنگــی و مطبوعاتی این اداره کل ،از
شرکت چاپ دنیا شیراز بازدید نمود.
ســهرابی در این بازدید دو ســاعته گفت :چاپخانهها ،از
مهمترین زیرســاختهای فرهنگی هســتند که بایستی با
پشتیبانی مردم و مسئولین نگهداری شوند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی   فارس ادامــه
داد :چــه خوب اســت اگــر چاپخانهها به ویــژه چاپخانه
دنیــا ،که در عرصــه مطبوعاتــی و کتــاب کار میکنند،
در کنــار چاپخانه خــود ،کتابخانــهای را نیــز از کتابها
و نشــریاتی که چــاپ میکنند داشــته باشــند .این کار
به ویژه در زمینه پژوهش میتواند بســیار مؤثر واقع شــود؛
همچنین نویسندگان و انتشارات نیز خیالشان جمع خواهد
بود که همیشــه نســخهای از کتابشــان در جایی قابل
دسترس خواهد بود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی   فارس بیان داشت :با توجه
به آن که دنیای امــروز ،دنیای ارتباطات به ویژه در فضای
مجازی است ،بهتر است چاپخانهها حضور فعالی در راستای
دریافت ســفارشها و انجام امور چاپی به صورت آنالین در
فضای مجازی داشته باشند.

