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 ۲جایزه جشنواره تسالونیکی برای
»بدون تاریخ ،بدون امضا«
 گروه هنر :فیلم »بدون تاریخ ،بدون امضا« ساخته
وحید جلیلوند ،موفق به کســب جایــزه ویژه هیئت
داوران و جایزه فیپرشی از جشنواره تسالونیکی یونان
شــد .این فیلم که به نمایندگی از ســینمای ایران در
بخش رقابتی این رویداد ســینمایی حضور داشــت،
جایزه ویژه هیئت داوران )اســکندر نقرهای( ،دومین
جایزه مهم جشــنواره را از آن خود کــرد .همچنین
از ســوی هیئت داوران فیپرشی )انجمن بینالمللی
منتقــدان( عنــوان بهترین فیلم این جشــنواره را به
خود اختصــاص داد .هیئــت داوران بخش رقابتی
این جشــنواره ســینمایی که پیمان معادی ،سینماگر
ایرانی نیز یکی از پنج عضو آن بود ،جایزه »اســکندر
طالیی« بهترین فیلم را بــه »کالغها« به کارگردانی
»ینس آشور« از سوئد اعطا کردند.

ﭘﺸﺖﺑﻮم

گزارشی از حضور ایران در نمایشگاه کتاب وین

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
شــرق :هفدهمین نمایشــگاه کتاب وین در حالی به اتمام رســید که ایران
بهمنظور گسترش ارتباطات فرهنگی و ایجاد پل ادبی بین ایران و اتریش ،در
این نمایشگاه شرکت کرده بود .هفدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب
ویــن از  ۱۷تا  ۲۱آبان برگزار شــد و ایران با غرفهای نســبتا بزرگ ۳۶ ،متر و
با  ۵۰۰عنوان کتاب در حیطههایی چون ایرانشناســی ،هنر ،ادبیات ،تاریخ و
کتب تخصصی دانشــگاهی در آن حضور پیدا کرد .مؤسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران و دیگر نهادهای رســمی در راستای تعامل فرهنگی با جهان
در دوران دیپلماســی فرهنگی بعد از نمایشــگاه کتــاب فرانکفورت در این
نمایشــگاه شــرکت کردند و جز در حوزه نشر کتاب در زمینه تبادل فرهنگی
با دانشگاههای اتریش نیز دستاوردهایی داشت .دیدار و مذاکره با نمایندگان
دانشــگاه و مراکز علمی وین ،معرفی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در
قالب کاتالوگ ،بروشــور و لوح فشــرده ،دیدار با رئیس نمایشگاه کتاب وین،
مذاکره با رئیس اتحادیه ناشران اتریش درخصوص گسترش همکاریهای
دوجانبه ازجمله برنامههای ایران در این دوره از نمایشــگاه بود .سفیر ایران
در اتریــش ،عبداﷲ موالیی در مراســم »عصر ایرانی« نمایشــگاه از نقش

پول درمانم پرداخت شد

دیپلماســی فرهنگی در تعمیق روابط دو کشور ایران و اتریش سخن گفت:
»فرهنگ هم به پیشــبرد ابعاد دیپلماتیک و اقتصادی روابط ایران و اتریش
مدد رســانده و هم در فهم متقابل و احترام مشترک و آشنایی بیش از پیش
مردم ایران و اتریش نقشــي اساسی داشته است .خوشبختانه در سالهای
اخیر گامهای مثبتی در جهت گســترش همــکاری و تعاملهای فرهنگی،
هنری و ادبی بین دو کشور برداشته شده است«.
او از نقــاط قــوت روابط فرهنگی ایــران و اتریش را در ســالهای اخیر
همکاریهای دانشــگاهی و آکادمیک دو کشــور دانســت و گفت کارگروه
خاصی این نوع همکاریها را در چارچوب کمیسیون مشترک ایران و اتریش
طراحی کرده و جلسات متعددی در تهران و وین داشته و در این راستا حدود
 ۱۲دانشــگاه و مراکز علمی ایران و اتریش یادداشت تفاهم همکاری امضا
کردهاند .سفیر ایران همچنین خبر داد که در سال آینده سالگرد چند رویداد
مهم در روابط دو کشور را شاهد خواهیم بود ازجمله صدوچهلمین سالگرد
روابط دیپلماتیک رســمی ایران و اتریش ،سالگرد تأسیس مؤسسه فرهنگی
اتریش در تهران و بیســتوپنجمین ســالگرد آغــاز گفتوگوهای بیندینی

ایــران و اتریش .همایون امیرزاده ،مشــاور اجرائــی معاونت امور فرهنگی
وزارت ارشــاد نیز گفت :فرهنگ ایران هیچگاه ایستا نبوده و با درک درست از
ادبیات جهانی و با بهرهگیری از عنصر برونگرایی و پویایی توانسته مرزهای
جغرافیایی را بشناســد و با بشــریت به زیبایی ســخن بگوید .او با اشاره به
شاعران بزرگی چون حافظ و سعدی گفت» :ما از فرهنگی سخن میگوییم
که با عشق و دلدادگی به ارزشهای واالی بشری بر تارک جهان میدرخشد
و حافظ و ســعدی تنها دو نمونه بارزی هســتند کــه فرهیختگان و ادیبان
دنیای غرب بیشتر با آنها آشنا هستند« .او به ظرفیت فرهنگی ایجادشده در
بستر نمایشگاههای بینالمللی کتاب اشــاره کرد که با برنامهریزی منسجم
و هدفمند در مؤسســه نمایشــگاههای فرهنگی ایران ممکن شــده است.
نمایشــگاه کتاب وین بیستویکم آبان به کار خود خاتمه داد و ایران با ایده
همکاری بیشــتر میان دولتها در قالب شعار دیپلماسی فرهنگی و بستن
چندین قرارداد و تفاهمنامه فرهنگی و دانشگاهی در این نمایشگاه شرکت
کرد با این امید که دیپلماســی فرهنگی راه را بــرای پیوندهای اقتصادی و
علمی بیشتر با اتریش فراهم کند.

واکنش هنرمندان به زلزله کرمانشاه:

بيقولوقرار زندگی تمام میشود
گروه هنر :زلزله شــامگاه یکشــنبه ۲۱ ،آبان ،با واکنش
هنرمندان کشور عزیزمان ،ایران ،مواجه شد و همه آنها
خود را در این اندوه ســنگین که برخی از هموطنانمان
در اســتان کرمانشــاه داغدار شدهاند ،شــریک دانسته
و برای آرامش بازماندگان تســلیت گفتهاند .شــهرام
ناظری روز دوشــنبه در نشســت خبری رونمایی آلبوم
»عاشــق کیســت« ضمن ادای احترام به زلزلهزدگان
اســتان کرمانشــاه ،در ســخنانی گفت» :من دیشــب
بهشــدت دلگیر بودم از واقعه ناگــواری که در منطقه
کرد اتفــاق افتاد .در این میان بــه خانواده خودم و به
قول کردها »باوانم« فکر کردم .چقدر عجیب است که
باری دیگر سرنوشــت قومی مثل قوم اصیل ،شــریف،
نجیب و سلحشــور کرد را در اندوه فــرو برد .او ادامه
داد :قوم کرد قومی است که هنوز آداب و رسوم اصلی
ایرانیاش را حفظ کرده و این قوم جزء استثناهاســت.
البته که همه قومهای کشــورم عزیز هســتند اما قوم
کرد همیشه پیشمرگ و جانفدا بوده .کرد قومی است
که با این مشــخصاتی که به آنها اشاره کردم باز هم با
مشکالت بسیاری مواجهه بوده است؛ چرا این اتفاقات
باید برای کردها بیفتد؟« .ناظری با اشــاره به رشــادت
کردها گفت» :همه نــوع مرگهایی برای کردها اتفاق
افتاده اســت؛ مــرگ با گلوله ،مرگ دســتهجمعی و...

امــا آنها همیشــه در مقابل
همهچیز سینه سپر کردهاند.
در مقابــل مصیبتهــا،
بمبارانهای شیمیایی و حاال
این بار بالی آســمانی هم بر
آنها نازل شــده اســت .قبل
از برگــزاری این مراســم به
من اعالم کردند این مراســم
را لغــو کنیم امــا این امکان
وجود نداشــت .شــاید میان
همه خبرهای تلخ این خبر و
این مراسم بتواند آرامبخش
و دلگرمکننــده باشــد« .او
پس از ایــن صحبتها چند
لحظهای ســکوت اعالم کــرد و به بیــان توضیحاتی
درخصوص آلبوم عاشق کیست پرداخت.
همچنیــن کیهان کلهر نوازنده ُکرد چیرهدســت در
صفحه اینستاگرام خود ،عکســی را منتشر کرده که در
متن آن آمده» :ضمن دعا به درگاه خداوند متعال برای
شــفای عاجل مصدومان حادثه زلزله شــب گذشــته،
درگذشــت جمعــی از هموطنان عزیزمــان را به ملت
ایران بهویژه مردم اســتان کرمانشــاه تســلیت عرض

میکنیم« .این هنرمند ،زاده
اسالمآباد غرب ،از شهرهای
استان کرمانشاه است.
الهــام پاوهنــژاد ،ســعید
آقــاخانـــــی ،کــــوروش
سلیمانی ،روشنک عجمیان،
فــرزاد فـــرزین ،سامــــان
احتشــامی ،محمد علیزاده،
محمــد معتمــدی ،هانــا
کامــکار ،علــی لهراســبی،
بهنــوش طباطبایــی ،علی
عبدالمــــالکی ،محــــسن
چاوشــی ،ســاالر عقیلــی،
حــجــــت اشـــــرفزاده،
مهناز افشــار ،روزبه حســینیکارگر ،پوران درخشــنده،
منصــور لشــگریقوچانی ،محمدرضا گلــزار ،مهدی
سلطانیسروســتانی ،امیر آقایی ،ایرج نــوذری ،حامد
همایــون ،هومــن حاجعبداللهی ،ماهایا پطروســیان،
مرجانه گلچین ،شهره لرستانی ،بیژن بنفشهخواه ،شهره
سلطانی ،نســرین مقانلو ،آتیال پســیانی و کامبیز دیرباز
ازجمله هنرمندانی هستند که با انتشار پیامهای تسلیت
در صفحات اجتماعی خود به این حادثه واکنش نشان
دادند و خواستار کمک به حادثهدیدگان شدند.
 مهناز افشــار» :حالم داغونتر از این حرفاســت که
بخوام و بتونم صرف یک عرف تسلیت بگم و همدردی
کنم .این دیگه چه بالیی بود که بر ســرمون نازل شــد.
همه این خبرا و عکسا آوار شد سرم«.
 هدیه تهرانی» :ته سلیهت به هه موو خه لکی کورد.
هاو ده ردی ئیوه م ...تسلیت به هموطنان و جهان«.
 پوران درخشنده :تســلیت ،تســلیت ،بــه ایرانم ،به
مــردم دیــارم ،به عزیزانم در غرب کشــور ،کرمانشــاه،
قصرشیرین ،سر پل ذهاب ،ایالم و به همه آسیبدیدگان
ﻃﺮح :ﻣﻬﺪي اﺣﻤﺪي

 گروه هنر :حســین محباهــری ،بازیگر ســینما
و تلویزیــون که مدتهاســت بــا بیماری ســرطان
دستوپنجه نرم میکند ،از حمایت »صندوق اعتباری
هنر« برای پرداخت هزینههای درمان قدردانی کرد.
او ضمــن تکذیب خبر عدم حمایت مســئوالن تأکید
کرد» :پــس از آنکه برای پرداخــت هزینه درمان در
بیمارســتان به مشــکل خوردم ،مصاحبــهای انجام
دادم که منتشــر شــده اســت ،درحالیکــه پس از
انجام این مصاحبه و قبل از انتشــار آن در رســانهها
صندوق اعتباری هنر بــا حمایت کامل هزینه درمان
بنده را پرداخت کرد« .او از تجربه ناخوشــایند خود
در زمانی میگوید که در بیمارســتان به او تأکید شده
کــه آمپول درمانش ۱۴میلیــون تومان قیمت دارد و
پولی برای پرداخت نداشــته و ناچار به نزول شــده
بود ،اما حمایت صنــدوق اعتباری هنر برای دریافت
آمپولهــای مورد نیاز توانســت مشــکل را برطرف
کند .در هفته گذشــته ســه آمپول بهطــور همزمان
بــا هزینــه ۴۲میلیون تومــان به وی تزریق شــده و
چهارشنبه هفته آینده نیز میبایست سه آمپول دیگر
نیز بــا همین مبلغ به وی تزریق شــود که »صندوق
اعتباری هنــر« هزینهها را پرداخت کرد .محباهری
از حمایت »صندوق اعتباری هنر« تشکر و تأکید کرد:
»من در شــرایط بســیار بدی قرار گرفته بودم که این
حمایت برایم خیلی ارزش داشــت .در سال گذشته
نیز چندینبار از طریــق این صندوق کمکهای مالی
برای درمان انجام شده بود«.
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در این زلزله.
 بیژن بنفشهخواه :زلزله هفتریشتری در غرب ایران
و شمال عراق ،برای زلزلهزدهها دعا کنیم.
 نرگس آبیار :اوضــاع وخیمتر از آن اســت که فکر
میکردیــم .هموطنان ما احتیاج به کمــک دارند .غم
سنگینی اســت .امیدوارم همگی صبورانه در کنارشان
باشــیم و با کمک و همدلی این بحــران را قابلتحمل
کنیم.
 صابر ابر :برای مردم کشورم و غم ازدستدادنشان،
چقدر کوتاه اســت و بیقولوقرار زندگی تمام میشود
وقتی قرار نبود.
 رامبــد جــوان :آرزوی ســالمتی دارم بــرای همه
هموطنان عزیزم ،کامنت بذارید و بگید در شــهر شــما
زلزله به چه صورت بود.
 کامبیز دیرباز :شــما حقتان نبــود خداوکیلی ،نوبتی
اگر بود نوبت شــما نبود .شــما در زمــان جنگ ایران و
عراق خیلی عذاب کشــیدید و ایــن مصیبت بزرگ حق
شــما نبود .خدایا به همه هموطنان صبر بده تســلیت
به ایران...
 نسرین مقانلو :تسلیت به همه مردم ایران خصوصا
مناطق کردنشین غرب کشورم.
 پریناز ایزدیار :هموطن تسلیت.
 حمید فرخ نژاد :تسلیت!
 سعید آقاخانی :ایرانم تسلیت.
 نیکی کریمی :تسلیت.
 محسن چاووشی :آبادیها ویران شد.
 محمدرضا گلزار :تسلیت به هموطنان عزیزم.
 حامد همایون :متأسفانه اخبار غمبار و بدی از غرب
ایران به گوش میرسه ،جمعی از هموطنانمون رو براثر
زلزله از دســت دادیم و عده بســیاری مجروح شــدن،
امیدوارم تلفات ازین بیشــتر نشــه ،طلب صبر میکنم
برای بازماندگان.

درﮔﺬﺷﺖ دروﯾﺶ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎوﯾﺪان ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ
خبــر درگذشــت »درویش مصطفی جاویــدان« ،از
فعــاالن عرصه موســیقی مذهبــی کشــورمان که در
روزهای گذشــته به صورت غیرموثق منتشــر شده بود،
از ســوی خانه موســیقی تأیید شــد .مراســم تشییع و
خاکســپاری پیکر درویش مصطفی جاویدان دوشــنبه
 ۲۲آبان در بهشتســکینه شــهر کرج برگزار شــد .نام
اصلــی درویش مصطفــی جاویدان» ،ســیدمصطفی
موســوی« است که در هفت آبان  ۱۳۲۵در کرمانشاه و
در خانوادهای مذهبی متولد شــده است .گفته میشود
ســال  ۱۳۴۷زمانی که او در ۲۲ســالگی و عالقهمند به
ادامه تحصیل بود ،بنا بر توصیه دوســتان پدرش ،با نام
مســتعار و غیرحقیقی در دانشــگاه تهران ثبتنام کرد
که از گزند ســاواک در امان بماند؛ چراکه از نظر شــکل
ظاهری ،شباهت بســیار نزدیکی به شهید نوابصفوی

داشــت و این مطلب را ســازمان امنیت که به ساواک
معــروف بود ،میدانســت .گویــا او به کمــک دکتری
جراح که محرم و از دوســتان نزدیک پدرش بود ،تغییر
چهره و روش مبارزاتی داد .درویش مصطفی جاویدان
به علت حضور ذهن و قابلیتهای هنری در زمینههایی
مانند مجسمهسازی ،خط و نقاشی ،شعر و نویسندگی،
تئاتر و موسیقی همیشه در اعیاد ملی و مذهبی و جشن
تحصیلی آخر سال شرکت میکرد .او به نوازندگی بسیار
عالقهمند بود .این هنرمند در ســالهای اخیر در بســتر
بیماری به ســر میبرد .از او آلبومهایی مانند »رســول
مهربانــی«» ،هو یــا علی مدد«» ،مرد غریــب«» ،پرنده
اســیر«» ،چینیبندزن«» ،صنما«» ،نمکی«» ،نغمههای
آسمانی«» ،اســم اعظم«» ،باباکوهی«» ،تکترانهها« و
»شاد و خندان« به جای مانده است.
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ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو ،ﭘﻠﻨﮓ
تئاتر ما نیاز به یک نهاد برنامهریز ،سیاســتگذار و
مسئول دارد .نهادی که خودش را باور داشته باشد و
تمامی حرکاتش بر یک نگاه تخصصی و کارشناســی
استوار باشــد .وقتی ذوقزده میشــویم از اینکه چه
تعــداد نمایش در این ماه روی صحنه رفته اســت و
هرگونه انتقادی را در این زمینــه انحرافی میدانیم،
بر مبنای کدام مســتند پژوهشی اظهارنظر میکنیم؟
تحلیل زیرســاختی حرف
بر مبنای کدام کاِر میدانی و
ِ
میزنیم؟ اگر دولت خرســند اســت که بــا رهاکردن
و ســپردن کل جریــان تئاتر به بهانه رشــد اقتصادی
همهچیز عالی خواهد بود ،پس به این ســؤال پاسخ
دهد نقش و وظیفه دولت در حداقلیترین شــکلش
چگونه ادا میشود؟ فقط صدور مجوز اجراها؟ این را
که خود اعضای خانواده تئاتر هم به خوبی میتوانند
انجام دهند! چه نیازی به دستگاهی عریض و طویل
برای ابالغ نکاتی که همه ما شــهروندان این سرزمین
با گوشــت و پوســت و خونمان به آنها آگاهی داریم،
وجود دارد؟
من هم برای سازمان جشــنواره تئاتر فجر امسال

بهتریــن آرزوها را میکنــم اما در کنــارش این نگاه
واقعبینانــه را نیــز دارم که معجــزهای رخ نخواهد
داد .آســیبها ســر جایــش خواهــد بود تــا زمانی
که هرکــدام از ما مجبور نباشــیم بــرای انجامدادن
وظایفمــان در بخشهــای مختلف تئاتر این کشــور
آتــش را از نو اختراع کنیم و خودمــان به قانونگذار
و سیاســتگذار و مجری و منتقــد در یک زمان بدل
شــویم .ســخن آخر باز هم تأکیدی بر این مهم است
که تئاتر ایران نیاز به یک نهاد پژوهشــی و مطالعاتی
دارد که وظیفهاش طراحی اســتراتژی و راهبردهای
درازمدت باشــد .نهادی که با ورزیدگی باالی خود از
کوچکترین ظرفیتها و فرصتها برای توسعه تئاتر
و آسیبزدایی از آن استفاده کند .بدون شک این نهاد
نمیتواند سازمان برگزاری یک جشنواره باشد .هرچند
بدون شک شایستهترین کار به جای نفرین به تاریکی
افروختن یکی شــمع است ،اما از یک جشنواره تنها و
تنها به اندازه یک جشــنواره توقــع داریم و پیروزی یا
آسیبهای آن را در امتداد فضای جاری بر تئاتر کشور
ارزیابی خواهیم کرد.

کلمهاي که روي اعصاب
هنرمندان است

ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎﺷﻢﭘﻮر
 چنــد روز پیــش ،وزیــر فرهنگ به حساســیت
هنرمندان به کلمه ارشاد پاسخ داد که بازتاب مثبت
بسیاري بههمراه داشت؛ در گفتوگوي آقایان عباس
صالحي و حسین علیزاده که به رسم این روزگاران از
دریچه رســانه انجام پذیرفت ،استاد موسیقي گالیه
کرده بود» :وزارت ارشــاد اساسا اسمش غلط است؛
چون اینجوري که معلوم است هنرمندان اشتباهي
ميکنند که باید ارشاد شوند! یعني وزارتخانهاي ذاتا
هنرمندان را گناهکار ميداند و قرار است ارشادشان
کند«.
وزیر فرهنگ توییت کرد» :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي را به واژه ارشاد تقلیل نميدهیم«.
ﯾﮏ :در این ســالها در فضــاي عمومي و حتي
رســانهاي نــام ایــن وزارتخانه به وزارت ارشــاد
مصطلح شده اســت و حتي چنان القا ميشد که
پســوند ارشــاد ،جزء ماهیت وجودي این دستگاه
اجرائي اســت؛ اکنون پاسخ وزیر فرهنگ ميگوید
پسوند ارشــاد یک تابوي غیرقابل گفتوگو نیست
و هنرمندان ميتوانند دربــاره جایگزیني نام هنر،
چانهزنــي کننــد؛ کمااینکه  ۲۴مــرداد در همین
ســتون ،در بدو ورود آقاي عباس صالحي ،در ذیل
تیتر »چرا وزراي فرهنگ دودورهاي نميشــوند؟«،
نوشــتم» :گالیههــا نســبت بــه ناکارآمــدي
سیســتماتیک وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي،
کار را به جایي رســانده که مبحــث تغییر نام این
وزارتخانه به »وزارت فرهنگ و هنر« بر سر زبانها
بیفتد؛ تغییرنامي که تغییر مســئولیت و مأموریت
را در پي داشته باشد؛ گویا ناصر میناچي ،نخستین
وزیــر ایــن وزارتخانه ،پس از انقالب بــا تغییر نام
وزارت »تبلیغات و جهانگردي« به وزارت »ارشاد
ملي« ســنگبناي این نام تازه را گذاشت؛ میناچي
که عضو هیئت امناي حســینیه ارشــاد بود ،براي
مانــدگاري واژه »ارشــاد« این ایده را به شــوراي
انقالب برد و مورد اســتقبال قرار گرفت .بعدتر اما
»ارشاد ملي« به »ارشاد اسالمي« تغییر یافت«.
دو» :بیشــتر فرهنگ ،کمتر ارشاد« ،تیتر این ستون
در چهارم آبان ســال گذشــته بود ...» :در ســایه
پسوند »ارشاد اســالمي« قرار است این وزارتخانه
اهالي فرهنگ و هنر را ارشــاد کند یا اینکه اهالي
فرهنگ و هنــر ،جامعه را هدایت کنند؟ به گمانم
حق با تئوریســینهایي است که معتقدند تعاریف
از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي بر مبناي دهه
 ۶۰اســت و با تغییر زمانه و نظرداشت مؤلفههاي
امروز بایــد کرانههاي عمیقتــري را هدفگذاري
کرد .اگر در بدو انقالب ،براي اطمینانبخشــي به
جامعه ،تغییر نــام وزارت فرهنگ و هنر ضروري
بود ،اکنون در دهه چهارم و خدمات شایان توجه
هنرمنــدان به آرمانهاي انقالب ،وقت آن اســت
زاویه نگاه به امورات آنها حرفهاي شود.«...
ﺳﻪ» :فرهنگ یا ارشاد ،مسئله این است« ،نهم آذر
سال گذشــته تیتر این ســتون بود و جان کالمش
این بود» :چهار دهه است وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي از دو سوي مختلف مورد نقد جدي است:
عــدهاي کــه بــه قیــد »فرهنگ« آن چشــم
دارنــد ،آن را در اعمال حقــوق جامعه فرهنگ و
هنــر بهعنــوان زیرمجموعه حقوق شــهروندي,
ناکارآمــد خوانــده و از رفتار یکي بــه نعل یکي
به میــخ مدیران آن به ســتوه آمدهاند ،اگر وزارت
فرهنگ ،شجاعت نظرســنجي در میان هنرمندان
و نویســندگان را بیابــد و از آنها بپرســد از تالش
۳۸ســاله این وزارتخانــه راضي هســتند یا خیر،
بهحتم با آماري خیرهکننده مواجه خواهد شد که
از دلسردي و ناامیديشان حکایت دارد.
جالب که دســته دومــي که به قید »ارشــاد«
نظر دارند هم ناراضيانــد و نظارت این وزارت در
آفرینشهاي هنري را ناکافي و آن را توأم با تساهل
و تســامح ميدانند ،جالب اینجاست که این زاویه
نگاه حتي وزارت ارشــاد دولت نهم را که وزیرش
از مشــرب فکري خاصي از فرهنگ تبعیت ميکند
هم در انجام رفتار نظارتي ناموفق قلمداد ميکند
و ميگوید هنر مافیاهایــي دارد که حتي وزیري را
که مستقیم از کیهان آمد شست و با خود برد!«
ﭼﻬﺎر :گذشــته از کلمــه ارشــاد ،گمانهزنيهاي
دیگــري هم در جامعــه هنري زمزمه ميشــود:
»کوچکشــدن و بســیار کوچکشــدن وزارت
فرهنگ«؛ اهالي فرهنگ و هنر بیش از کارشناسان
وزارت فرهنــگ خط قرمزها و بایدهــا و نبایدها را
ميشناســند و این در حالي است که بودجه ناچیز
ایــن وزارت بهجــاي تأمین زیرســاختهاي مبرم
نظیر ساخت ســالنهاي تخصصي ،صرف حقوق
کارمندان ميشود .الگوهاي جهاني از کوچکشدن
نقــش دولــت در عرصه فرهنگ و هنــر و حضور
پررنگ اصنــاف هنري ميگویند ،آنها هســتند که
موازنه موردنظر را برقرار ميکنند و سالیان درازي
است که این بار را از دوش دولت برداشتهاند.
ﭘﻨﺞ :دو سال پیش وقتي »گشت ارشاد« حضوري
پررنگ بر ســر چهارراهها داشــت ،اســتادان هنر
تمــاس ميگرفتند که چرا بــراي تغییر نام وزارت
ارشــاد کســي آســتین همت باال نميزند؟ حاال
احتماال آنها دلخوش شــدهاند شاید اتفاقاتي در
راه است.

