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نمیدانیم تئاتر تعطیل است یا نه!

ابراهیــم گلــهدارزاده مدیر مجموعه «تئاتر شــهر»
تصریح کــرد که هنوز تکلیف اجراهای نمایشــی با توجه
به محدودیتهایی که قرار اســت از اول آذر اعمال شــود،
مشخص نیســت.ابراهیم گله دارزاده مدیر مجموعه «تئاتر
شــهر» درباره زمان از سرگیری اجراهای تئاتری مجموعه
در محدودیت زمانی اعمال شــده تا قبل از ساعت  ،۱۸به

خبرنگار مهر گفت :ما آمادگی میزبانی از اجراها را داریم و با
گروهها هم مذاکراتی داشــتیم و چند گروه هم آمادگی اجرا
دارند .هدفمان این بود اجرا در تئاتر شهر را شروع کنیم تا
این ســاعت نامتعارف محک زده شود با وجود اینکه با این
ساعت اجرا همدل نیستیم.وی ادامه داد :خواستیم با اجرا در
محدودیت زمانی تعیین شده هم تئاتری در شهر برای دیدن
وجود داشته باشد و هم تجربهای در یک سالن دولتی انجام
شود تا سالنهای دیگر و خصوصی هم به این تجربه نگاه
کنند تا اگر مناسب بود فعالیتشان را از سر بگیرند.
گله دارزاده یادآور شــد :هنوز قطعیت این برنامه هم
معلوم نیست و مشخص نیســت صنف تئاتری تا چند روز
میتوانند در محدودیت زمانی تعیین شده یعنی قبل از ساعت
 ۱۸فعالیت کنند .ما نمیدانیم فرایندی که بعد از ساعت ۱۸
اتفاق میافتد چه تفاوتی با فرایندی دارد که قبل از ساعت

گزارش

 ۱۸انجام میشود و این فرایند چقدر در شیوع ویروس کرونا
تأثیر میگذارد .هیچکس درباره دلیل اعمال این محدودیت
صحبت نکرد.
مدیر مجموعه تئاتر شهر تصریح کرد :هر چه مذاکره
میکنیم به نتیجه مشــخصی نرسیدهایم .نمایشهای ما از
ابتدای آذرماه در نظر گرفته شده بود ولی نمیدانیم که تهران
درگیر تعطیلیهای هفتگی خواهد شد یا نه.
وی در پایان ســخنان خود با بیان اینکه مدام پیگیر
مشخص شدن وضعیت فعالیت صنف تئاتری هستیم ،تأکید
کرد :اغلب هنرمندان هم در رســانهها نظرات کارشناسانه
خود را ارائه میدهند.کافی اســت دوستان ستاد ملی مقابله
با کرونا به نظرات هنرمندان و کارشناسان تئاتر نگاه کنند تا
این پیشنهادات ،نظرات و نقدها بهعنوان مبانی کارشناسی در
جلسات ستاد مورد استفاده قرار بگیرند.

میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:

فرهنگ و اندیشه

عالمه طباطبایی دموکراسی
را طریقه اسالمی برای دولتداری نمیداند

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
در نشست ولت اسالمی از منظر فلسفه سیاسی
عالمه طباطبایی گفت :عالمه دموکراســی را به
داشــتن صرف تمتعات مادی یک
دلیل ملحوظ
ِ
طریقه اسالمی برای دولتداری نمیداند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،نشســت
علمی دولت اســامی از منظر فلســفه سیاسی
عالمه طباطبایی پنج شنبه  ۲۲آبان به مناسبت
بزرگداشــت عالمه طباطبایی و به همت گروه
فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت اسالمی در
قم برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم و المسلمین
نجف لکزایی و حجت االســام و المســلمین
احمدرضا یزدانی مقدم اســاتید مدعو و محسن
جبارنژاد دبیر علمی جلسه بودند.
دبیر جلســه در ابتدای جلســه با اشاره به
اهمیت جلسه بیان کرد :این جلسه دست کم از دو
جهت برای ما اهمیت دارد اول از جهت شناخت
بیشتر ما با منظومه فکری عالمه طباطبایی و دوم
از جهت بحث دولت اسالمی به ویژه از این منظر
که انقالب اسالمی همان گونه که دست به نظام
سازی زد متعاقب ًا به دولت سازی متناسب خود هم
نیاز دارد .سپس این پرسش را از اساتید حاضر در
جلسه پرسید که جایگاه دولت در فلسفه سیاسی
عالمه طباطبابی چیست؟
لکزایی در پاســخ به پرسش یاد شده ،به
این نکته اشــاره کرد که عالمه مباحث مهمی را
در باب حکومت و دولت در تفسیر شریف المیزان
مطرح کرده است.
وی با تمرکز بر آیه  ۲۰۰سوره آل عمران با
تفکیک سه تعبیر اصبرو و صابروا و رابطوا که هر
سه در این آیه آمده ،اصبروا را صبر فردی ،صابروا
را صبر جمعی و رابطوا را دســتوری برای جامعه
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کاریکاتور

صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای
فضای مجازی شانه خالی کرد

عضو شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عدم اجرای مصوبه
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ،گفت :مصوبات شورا در حمایت از
پیام رسانهای بومی توسط وزارت ارشاد ،صدا و سیما و وزارت ارتباطات
اجرا نشد.
به گزارش خبرنگار اعتدال ،علیرغم اینکه حمایت و بسترسازی
بــرای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اســامی ـ ایرانی و
تسهیل دسترسی کاربران به پیام رسان های بومی در مصوبه شورای
عالی فضای مجازی برعهده ســازمان صدا و سیما قرار داده شده اما
چندی است که در اغلب برنامه های تلویزیونی این رسانه ،شاهد تبلیغ
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی به صورت علنی هستیم.
این عدم التزام رسانه ملی به قانون شورا در حالی است که شورای
عالی فضای مجازی در سال  ۹۶مصوبه سامان دهی پیام رسان های
اجتماعی را در راستای حمایت از شبکه های داخلی و ضابطه مند کردن
فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در کشور ابالغ کرد.
در این مصوبه سیاست ها و اقدام الزم نهادهای مرتبط در جهت
حفظ و صیانت از هویت ملی و ســاماندهی فعالیت پیامرســانهای
اجتماعی در کشــور با هدف فراگیری پیامرسانهای اجتماعی داخلی
و ساماندهی فعالیت پیامرسانهای اجتماعی خارجی مدنظر قرار گرفته
است.
با همه اینها اکثر برنامه های پرمخاطب صدا و سیما که به صورت
شبانه روزی برای مردم پخش می شود دارای صفحه اینستاگرام بوده و
این موضوع از سوی تهیه کنندگان این برنامه ها به وضوح به بینندگان
اعالم می شود .تولیدکنندگان این برنامه ها ،نشانی صفحات خود را یا
به صورت زیرنویس و یا به صــورت اعالمی در اختیار بینندگان قرار
می دهند و برای افزایش میزان بازدیدکنندگان از صفحاتشان بارها در
فواصل مختلف برنامه و روی آنتن رسانه ملی از کاربران می خواهند که
صفحات فیک مشابه در اینستاگرام را به اشتباه فالو نکنند.
برای مثال برنامه «طبیب» در شبکه  ۳سیما که در حوزه سالمت
پخش می شود ،به صورت کامال علنی آدرس صفحه خود در اینستاگرام
را اعالم می کند و از مردم می خواهد نســبت به برنامه نظرات خود را
بگویند و یا سواالتشان را درج کنند .برنامه هایی مانند «دستپخت» در
شبکه یک یا «میدون» در شبکه سه سیما صفحات اینستاگرامی خود
را به کاربران معرفی می کنند .مسابقه «برخط شو» از شبکه  ۵سیما نیز
همین سیاست را در پیش گرفته است .حتی در برنامه هایی با مضمون
کودک نیز این موضوع دیده می شود .برای مثال در برنامه ای با عنوان
«با ما بیا» در شبکه دوم سیما برنامه چندین بار صفحه اینستاگرامی این
برنامه زیرنویس می شود.
این مثال ها چند نمونه از عدم التزام ســازمان صدا و ســیما به
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام رسان های داخلی
و عدم رعایت ضوابط برای تبلیغ فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در
کشور است .کارشناسان بسیاری این اقدام رسانه ملی را تناقض آشکار
در عمل به مصوبات شــورای عالی فضای مجازی و سیاستگذاری در
حوزه حاکمیت فضای مجازی می دانند.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی
در گفتگو با خبرنگار مهر ،با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در حوزه حمایت
از پیام رســان های بومی ،اظهار داشت :توقع بیشتری از سازمان صدا
و ســیما می رود که موضوع حمایت از پیام رســان های بومی را در
دســتور کار قرار دهد و شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام
را تقویت نکند.
وی با بیان اینکه مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در
سال  ۹۶توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و ابالغ
شد اما تاکنون اجرایی نشده است ،ادامه داد :در این مصوبه یک سری
ضوابط و اقدامات مدنظر قرار گرفت که در صورتیکه توسط متولیان امر،
اجرایی می شد هم اکنون چالش پیام رسان های بومی حل شده بود.
انتظاری افــزود :مطابق این مصوبه به منظــور بهره برداری از
ظرفیت پیام رســان های بومی قرار بود وزارت ارتباطات کارگروهی با
حضور سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و سایر متولیان تشکیل دهد
تا تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیامرسانهای
اجتماعی داخلی و خارجی مشخص شود .اما این کارگروه تشکیل نشد
و وظایف متولیان نیز راکد ماند.
وی با بیان اینکه هم اکنون شــاهد استفاده برنامه های رسانه
ملی از بستر شبکه های اجتماعی خارجی هستیم ،گفت :این عملکرد
ســازمان صدا و ســیما در هدایت بینندگان تلویزیون به سمت شبکه
اجتماعی اینستاگرام ،با روح مصوبه ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
سازگار نیست.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد :توقع
ما این است که در زمینه حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی
بومی ،سیاست قوی تری از سوی سازمان صدا وسیما پیاده سازی شود.
انتظاری گفت :در صورتی که مصوبه ساماندهی پیام رسان های
اجتماعی در کشور اجرایی می شد ،شبکه های اجتماعی خارجی ملزم
به دریافت مجوز فعالیت در کشور می شدند اما این مصوبه تاکنون پیاده
سازی نشده است .از سوی دیگر به دلیل عدم اجرای این مصوبه ،پیام
رسان های بومی نیز موفق به تکمیل امکانات موردنظر نشدند.
وی با بیان اینکه توســعه پیام رسان های بومی بخشی از الیه
اطالعاتی شــبکه ملی اطالعات است که از برنامه بسیار عقب مانده،
تاکید کرد :از آنجایی که شبکه ملی اطالعات در این زمینه مسیر خود
را به درستی طی نکرد ،این عدم جدیت در تمامی بخش های متولی
باعث شد شبکه های اجتماعی بومی در کشور تقویت نشوند و مردم نیز
از شبکه های خارجی استفاده کنند.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت :با این وجود این
انتظار از دوســتان رسانه ملی می رود که عرق ملی داشته باشند و به
تقویت پیام رســان های بومی بپردازند .حداقل توقع این است که در
زمان پخش برنامه های تلویزیونی ،آدرس صفحات پیام رســان های
بومی را به جای اینستاگرام ،به مردم تبلیغ کنند.
وی افزود :در این زمینه کمک نمایندگان مجلس به شورای عالی
فضــای مجازی برای پیگیری اجرای ایــن مصوبه ،می تواند فرصت
مغتنمی باشد تا مسیر را هموارتر کند.
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صاحب امتیاز و مديرمسئول:

سازی و ایجاد جامعه دانسته است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
در ادامه با اشاره به برخی نکات طرح شده در آیه
از سوی عالمه از قبیل انسان و جامعه ،رشد انسان
در اجتماع ،رابطــه فرد و جامعه ،منطق التعقل و
منطق االحساس ،حکومت جهانی اسالم و …
به تشریح برخی از این عناوین پرداخت و در ادامه
دعوت ،هدایت و تربیت را سه وظیفه رسول اهلل به
عنوان رهبر دینی و سیاسی جامعه دانست.
لکزایی به ســه دولت در فلسفه سیاسی
عالمه طباطبایی اشاره کرد و گفت :دولت نبوی
یا همان دولت اســامی ،دولت سلطانی یا دولت
ملوکی و نهایت ًا دولــت دمکراتیک .از این میان
عالمه طباطبایی دولــت ملوکی را از این جهت
نامشروع میداند که اموال مردم را ملک پادشاه و
خود مردم را بندگان پادشاه فرض میکند .عالمه
داشتن
در مقابل دموکراسی را هم به دلیل ملحوظ
ِ
صرف تمتعات مادی یک طریقه اســامی برای
دولت داری نمیداند و نهایت ًا به دولت اســامی
قائل میشــود دولتی که نه استبدادی است و نه
صرف ًا متوجه تمتعات مادی است.
یزدانی مقدم در ادامه با اشــاره به این نکته
که عالمه قائل به این نکته است که انسان قرار
است به کماالت و سعادت برسد و لذا در این مسیر
دست به استخدام میزند ،البته این استخدام یک
اســتخدام دو طرفه است نه استخدام یک طرفه
هابزی.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عالمه
به ســه نوع اعتبار قائل اســت (اعتبا ِر استخدام،
اعتبار اجتماع و نهایتــ ًا اعتبار عدالت اجتماعی)،
چنین اشــاره داشت که عالمه گاه از یک موضع
توصیفی و گاه از یک موضع تجویزی به مساله
استخدام نگاه میکند.
عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه علوم و
فرهنگ اسالمی علت اینکه استخدام یک طرفه
در نگاه عالمه مورد قبول نیست دلیل آن را این
مسأله عنوان کرد که وقتی استخدام یک طرفه
شد ،آن کســی که بقیه در خدمت او درآمده اند
نوعی تقدس به خود میگیرد و همین مساله کم
کم زمینه رواج شرک را در جامعه فراهم میآورد.
در پایان جلسه هم پرسش و پاسخ با اساتید
حاضر در جلسه انجام شد و حضار سواالتی را از
اساتید حاضر پرسیدند.

حاتمیکیا و ریسک کارگردانی «موسی(ع)»
دلیل حاتمیکیا برای کارگردانی سریال موسی(ع)

ادای دین میکنم

ابراهیم حاتمیکیا ادای دین به زندهیاد فرجاهلل سلحشور و نیز جای خالی اثر قرآنی در کارنامه خود
را از دالیل اصلی قبول کارگردانی سریال حضرت موسی(ع) عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رســانه ملــی ،ابراهیم حاتمیکیا که از مدتی
پیش متن فیلمنامه سریال موسی (ع) را در دست گرفته ،هماکنون مشغول بازنویسی این فیلمنامه است
تا بتواند هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
این سریال الف ویژه تلویزیون که زیر نظر مرکز سیما فیلم تولید میشود ،از بازیگران خارجی هم
در کنار بازیگران ایرانی انتخابشده از سراسر کشور استفاده خواهد کرد.
مذاکره مســئوالن رســانه ملی با حاتمیکیا از حدود دو ماه پیش آغاز شده بود که درنهایت این
کارگردان شناختهشده سینما و تلویزیون کارگردانی این سریال را پذیرفت.
حاتمیکیا با بیان اینکه پذیرفتن کارگردانی این ســریال را نوعی ادای دین به مرحوم سلحشــور
میداند ،تأکید کرده اســت :در میان آثار متعددی که ساختهام جای یک کار قرآنی را خالی میبینم و به
همین علت باانگیزه و عالقه این مسئولیت سنگین را میپذیرم.
کارگردانی سریال «موسی(ع)» با فیلمنامهای
از فرجاهلل سلحشــور ،حاال بــه ابراهیم حاتمیکیا
واگذار شده؛ کارگردان مطرحی که به استناد کارنامه
سریالســازیاش این انتخــاب برایش حکم یک
ریسک را هم دارد.
عطیه موذن :به ســرانجام رســاندن آخرین
فیلمنامه بهیادگار مانده از زندهیاد فرجاهلل سلحشور
کارگردان ســریالهایی چون «مردان آنجلس» و
«یوســف پیامبر (ع)» حاال بــه ابراهیم حاتمیکیا
کارگردان مطرح ســینمای ایران واگذار شده است.
خبر مهمی که روز گذشــته ابتدا در فضای مجازی
منتشــر و بعد از ســاعتی بهصورت رسمی از طرف
رسانه ملی نیز تأیید شد.
سریال حضرت موســی (ع) آخرین پروژهای
بود که فرج اهلل سلحشور کارگردان فقید سریالهای
تاریخی و مذهبی قصد داشــت آن را به ســرانجام
برساند اما در همان مرحله نگارش فیلمنامه نیمه تمام
مانــد و عمر این کارگردان کفاف نداد تا بتواند آن را
وارد پروسه تولید کند.
پس از درگذشــت فرجاهلل سلحشــور بود که
جمال شورجه کارگردان باسابقه و مشاور سلحشور در
سریالهای تاریخی و مذهبیاش ،ساخت این سریال
الف ویژه را به عهده گرفت.
طی چند سال گذشته دوباره تحقیق و نگارش
سریال از سر گرفته شد تا این پروژه عظیم به مرحله
ساخت برسد.
حدود  ۲ســال پیش در آذرماه  ۹۷بود که در
نشست مشــترک رییس صداوسیما با عوامل اصلی
سریال از جمله احمد میرعالیی تهیهکننده و جمال
شورجه کارگردان ،قرارداد تولید سریال «موسی (ع)»
امضا شد تا رسم ًا وارد مرحله پیش تولید شود.
در همان جلســه بــه نهایی شــدن نگارش
 ۴۴قســمت از این ســریال  ۵۲قســمتی اشاره و
حجتاالسالم سعید بهمنپور بهعنوان نویسنده متن

فیلمنامه معرفی شد.
جمال شورجه بعد از آن بود که در مصاحبهای
درباره جزییات بیشتر سریال موسی (ع) اعالم کرد:
این مجموعه تلویزیونی در  ۵۲قسمت تولید میشود
که متن اولیه آن توســط مرحوم فرجاهلل سلحشور
بهطور کامل نوشته و در ادامه توسط حجتاالسالم
سعید بهمنپور بهطور کامل بازنویسی شد .این متن
اکنون آماده ســاخت اســت .طبق پیشبینیهای
انجامشده یک سال زمان برای پیشتولید ،سه سال
تولید و یک سال برای پستولید «موسی (ع)» زمان
الزم است.
بعد از عقد قرارداد تولید ،کارگردان و تهیهکننده
به دنبال ساخت این ســریال و فراهم شدن بودجه
بــرای این پروژه عظیم بــه راه افتادند که فرایندی
طوالنی هم برای آن سپری شد .اما یک سال پیش
بود که شورجه در پی ابتال به بیماری بستری و بنا شد
تیمی با سرپرستی یک کارگردان دیگر ادامه کار را بر
عهده بگیرد و شورجه به عنوان مشاور پروژه ،نظارت
نهایی را بر سریال داشته باشد.
از دیگر سو میرعالیی تهیهکننده سریال هم
در حــال مذاکراتی برای پیش برد فرآیند پیشتولید
شامل ساخت لوکیشن ،نهایی شدن فیلمنامه ،انتخاب
بازیگــر و باقی جزییات بود تا اینکه دو روز پیش به
طور رســمی و در گفتگویی رسانهای اعالم کرد که
مذاکرات با کارگردان دیگر ،در حال انجام است.
روز گذشته اما یک باره نام ابراهیم حاتمیکیا
به عنوان غیرمنتظرهترین گزینه برای کارگردانی این
سریال مطرح شد .امیر ابیلی روزنامهنگار سینمایی که
اخیراً به عنوان مشاور با عوامل تولید سریال «نجال»
مشــغول به کار بود ،در صفحه اینستاگرام این خبر
را مطرح کــرد و با توصیف عجیب بودن این اتفاق
یادآور شد «پس از فوت فرج اهلل سلحشور و بیماری
شورجه حاال ابراهیم حاتمیکیا برای ساخت سریال
حضرت موسی (ع) اعالم آمادگی کرده است .او این

روزها مشــغول پژوهش و نگارش مجدد فیلمنامه
سریال موسی (ع) است تا این سریال در  ۵۰قسمت
تولید شود».
به فاصله چند ســاعت از انتشــار اولیه خبر،
باالخره خبر رســمی کارگردانی حاتمیکیا در پروژه
«موســی (ع)» روی خروجی سایت روابط عمومی
صداوســیما هم قــرار گرفت .خبری کــه طی آن
حاتمیکیا از ادای دین به فرجاهلل سلحشور با قبول
کارگردانی این ســریال گفت .اما سوال کلیدی این
بود که قبول این همکاری برای پروژه موسی (ع) و
شخص ابراهیم حاتمیکیا چه چالشهایی را به همراه
خواهد داشت؟
ابراهیم حاتمیکیا کارگردان مطرح و توانمندی
اســت که حضوری پیشــرو ،تأثیرگــذار و حتی در
مقاطعی جسورانه در ســینمای ایران داشته و حتی
در میان همنسالن خود نیز همواره محتوا و ساختار
آثارش چند گام پیشتر بوده است .کارگردانی که آثار
خاطرهانگیز و مهمی را در ویترین سینمای ایران از
خود به یادگار گذاشته است .ماحصل تجربه وی در
سریال سازی اما تا به امروز دو اثر بودهاست؛ «خاک
سرخ» و «حلقه سبز».
«خاک ســرخ» با بازی بازیگرانی چون پرویز
پرستویی و مهتاب کرامتی در ابتدای دهه  ۸۰ساخته
شــد و درامی بود که در همان فضای دفاع مقدسی
به قصه دختری میپرداخت که در جستجوی هویت
خویش برآمده است .سریالی ملودرام که سعی داشت
حال و هوای جنگ را با یک جستجوگری همراه کند
و قصهای فراتر از جبهه و بمباران و فجایع ظاهری
آن به تصویر بکشــد که البته در زمان خود با اقبال
چشمگیری مواجه نشد.
«حلقه سبز» اما به فاصلهای چند ساله دومین
سریال حاتمی کیا بود که در اواسط دهه  ۸۰ساخته
شد و این بار حمید فرخنژاد و سیما تیرانداز بازیگران
محوریاش بودند.

حاتمیکیــا در «حلقه ســبز» از فضای دفاع
مقدســی فاصله گرفت و با محور قــرار دادن ایده
«پیوند اعضا» ســراغ مفاهیمی چون زندگی پس از
مرگ ،ســرگردانی روح و ...رفــت و دغدغههایی را
روایت کرد که برای تلویزیون تازگی داشت .خودش
میگفت «حلقه ســبز عصاره تمام افکار و هنر من
در زمینه ســینما ،دین ،اخالق ،ازدواج ،پزشــکی و
پیوند است» این ســریال در دههای ساخته شد که
سریالهای ماورایی و معناگرای مختلفی روی آنتن
رفت و حاتمی کیا چندان هم بی رقیب نبود.
حاال و با این دو تجربه سریالسازی در کارنامه
حاتمیکیا که هیچیک نتوانستند توفیقات سینمایی
او را در تلویزیون تکرار کنند ،باید دید این کارگردان
همواره بلندپرواز چگونه با ریسک کارگردانی سریال
عظیم «موسی (ع)» کنار خواهد آمد .حاتمیکیایی
که این ســالها در ســینما دغدغههایش را تصویر
میکرد یک بار دیگر و با فاصلهای بیش از یک دهه
به تلویزیون بازگشته است و البته این بار مسئولیتی
بسی سنگینتر را به دوش گرفته است.
«موسی (ع)» پروژهای اســت که در ساختار
الف ویژه رده بندی شده است ،سریالهای تاریخی
در وهله اول به لحاظ لوکیشن ،بازیگران ،هنروران،
دکورهای غولآسا و صحنههای سخت و طاقتفرسا
ساختار پیچیده و عظیمی را میطلبند.
اگرچه حاتمی کیا با فضای تولیداتی با فرایند
کاری بــزرگ و عظیم و ســخت بیگانه نیســت و
پروژههایی چون «چ» و «بهوقت شام» را در کارنامه
خود دارد ،اما مدیریت این فرایند طی یک بازه چند
ساله و در قالب روایتی تاریخی چالشی است که باید
دید این کارگردان چگونه از پس آن برخواهد آمد.
ابراهیم حاتمیکیا کارگردان بزرگی است که
حاال دست به یک چالش بزرگ زده است؛ کارگردانی
که هیچگاه از بلندپروازی هراسی به دلش راه نداده
است.

یادداشت

درباره هفته کتاب
و بایدهایی که نیست

سید محمد طباطبایی
بیستوهشتمین دوره هفته کتاب مثل خیلی از رویدادهای دیگر متاثر
از شیوع کروناست .این را از ماهها قبل از آن مطلع بودیم ،رویکرد و تمهیدات
مشخص برای برگزاری هفته کتاب در دوران کرونا چه بوده است؟
هر سال که هفته کتاب میرسد جدولی از برنامهها ارائه میشود؛ ُپر و
پیمان و بلند باال .هر نهادی و ارگانی ،هر صنفی و تشکلی ،با هماهنگی و بدون
هماهنگی ستاد برگزاری هفته کتاب برنامههای خود را برای این هفته اعالم
میکنند؛ بــا ربط و بیربط به کتاب ،چنان که در بعضی از آنها فقط تالش
شده تا کلمه «کتاب» در عنوان برنامه جا داده شود؛ مصادیقش زیاد است ،اگر
مخاطب جدی یا کنشــگر حوزه کتاب باشید بسیاری از آنها را سراغ دارید.
امسال در شرایط خاصی که با آن مواجه هستیم بیست و هشتمین دوره هفته
یاُم آبان ماه .در این چند
کتاب در حال برگزاری است؛ از بیست و چهارم تا س 
سطر قرار است کلمات چنان کنار هم چیده شوند تا ساختار و محتوای هفته
کتاب را به طور کلی ،نه فقط خاص این دوره مرور کنند .بر این اساس نگارنده
تمایل دارد تاکید کند آنچه در این نوشــتار میآید به طور مشخص بیست و
هشتمین دوره هفته کتاب را مورد توجه نداشته است .حتی نگارنده معتقد است
خود نیز به دلیل مسئولیت در حوزه نشر و کتاب در یک بازه زمانی مشخص،
در تیررس نقدها و سواالت این یادداشت قرار دارد.
هدف چه بوده و چیست؟
هدف از برگزاری هفته کتاب در نخستین دوره را مؤسسان آن بهتر از
هر کسی میتوانند بیان کنند اما چنان که از گفتهها و نوشتهها برمیآید توجه
ویژه به کتاب در یک هفته در راســتای ترویج کتابخوانی اصلیترین هدف
برگزاری هفته کتاب بوده اســت؛ هدفی که همچنان بر آن تاکید میشــود.
اینکه این هدف محقق شده یا نه بررسی دقیق و پژوهشی اصولی را میطلبد؛
مقولهای که که هرگز مورد توجه نبوده اســت .در تمام این سالها هیچ وقت
پژوهشی علمی در راستای ســنجش میزان اثرگذاری هفته کتاب در ترویج
کتابخوانی انجام نشده است .شاید نهادی یا ارگانی در پاسخ به این ادعا بگوید
چنین سخنی صحت ندارد و فالن پژوهش در فالن سال برگزار شده است،
پاسخ این است بسیار خوب ،چرا نتیجه آن اعالم نشده است .شاید پاسخ داده
شــود نتیجه آن هم اعالم شده است ،پاسخ این اســت بسیار خوب ،چرا در
تصمیم گیری برای برنامه ریزی در برگزاری دورههای بعدی هفته کتاب اثر
نداشته است ،شاید پاسخ داده شود در تصمیم گیریها اثر داشته است ،پاسخ
اما باز این است پس چطور هیچ تغییری در برگزاری هفته کتاب در دورههای
گوناگون مشاهده نشده و هر سال مثل هر سال و حتی دریغ از سال گذشته
برگزار شده است.
نگاهی به ساختار هفته کتاب
در ســاختار هفته کتاب هر ســال چند ماه یا چند هفتــه قبل از آغاز
آن ،شــورایی به عنوان شورای سیاســتگذاری این رویداد معرفی میشود؛ با
چهرههایی تقریب ًا ثابت و غیر قابل تغییر .شــورایی که شــاید حداکثر دو بار
تشکیل جلسه داده و اعضای آن حرفهای کلی درباره هفته کتاب با هم رد
و بدل کنند و در آخر شعار و پوستر و رویکرد هفته کتاب را تصویب کنند .در
کنار این شورا ،ستادی هم به عنوان ستاد هماهنگی هفته کتاب فعالیت میکند
که نمایندگان نهادهای فعال در برگزاری هفته کتاب اعضای آن را تشــکیل
میدهنــد؛ چیزی حدود  ۷۰نهاد .در ذیــل اینها دبیر هفته کتاب و اعضای
دبیرخانه فعالیت میکنند .نگارنده به تجربه معتقد است بیدفاعترین فرد در
ساختار هفته کتاب دبیر این رویداد است ،کسی که همه نگاهها متوجه اوست
و او باید پاســخگوی همه اشتباهات و کمبودها باشد در حالی که توان ،منابع
و اختیارش محدود است.
برای نگارنده به طور جدی سوال است که اعضای شورای سیاستگذاری
هفته کتاب به طور مشخص چه نقشی در برنامه ریزی و برگزاری این رویداد
دارند؟ اینکه مرداد ماه معرفی شــوند یا مهر ماه فرقی نمیکند ،وقتی نقشی
چنان که باید ایفا نمیکنند .بیش از  ۷۰نهاد عضو ستاد برگزاری هفته کتاب
هستند ،کم نیســت ۷۰ ،نهاد .یعنی هفتاد نهاد گرد هم آمدهاند تا برای یک
هفته کتاب را در ســرلوحه برنامههای خود قرار دهند و کمک کنند به ترویج
کتابخوانی .اما آیا این اتفاق میافتد؟ بســیاری از این نهادها ،تاکید میشود
بسیاری ازاین نهادها به جز حضور در جلسه ستاد هماهنگی هفته کتاب هیچ
نقش دیگری در برگزاری این رویداد ندارند .بر این اساس نگارنده ،باز به تجربه
معتقد اســت وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی مظلومترین نهاد در برگزاری
هفته کتاب است چه اینکه همه ،این ارگان را مسئول هفته کتاب میدانند و
همه سوالها درباره اشتباهات و کمبودهای این رویداد را از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی میپرسند حال آنکه بسیاری از ارگانها ،از صدا و سیما گرفته
تا شهرداری تهران عضو این ستاد هستند .به عنوان مثال شهرداری تهران در
سالهای اخیر حتی از درج آرم ستاد برگزاری هفته کتاب در تبلیغات شهری
بــرای این رویداد خودداری کرده اســت .این بیتوجهی البته خاص تبلیغات
شهری نبوده و تا آنجاست که موجب تذکر احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای
اسالمی شهر تهران به شــهرداری شده است .رسانه ملی بگوید برای هفته
کتاب چه برنامهریزی داشته اســت ،اگر دغدغه و پیگیری خبرنگاران حوزه
کتاب در صداو ســیما نبود شاید هیچ نشانی از این هفته در رادیو و تلویزیون
دیده نمیشد .در این میان البته باید بعضی همکاریها را در سالهای اخیر در
شبکه خبر و رادیو فرهنگ مجزا کرد.
خالقیت کجاست؟
یک سوال ساده این است که در  ۱۵دوره اخیر هفته کتاب ،چند برنامه و
طرح خالقانه و کاربردی به این رویداد اضافه شده است؟ اینکه ما هر سال در
هفته کتاب تعداد زیادی نشست تحلیلی بررسی وضعیت نشر و کتاب و تعداد
قابل توجهی جلسههای نقد کتاب را در کنار اختتامیه جشنوارههای کتاب محور
برگزار کنیم خیلی هم خوب است اما آیا کافی است؟ با هم صادق باشیم؛ کدام
ایده و طرح خالقانه در هفته کتاب موجب همراهی مردم با این هفته شــده
است؟ چرا خبری از بعضی از طرحهای خوب گذشته نیست و فقط یک یا چند
دوره برگزار شــدند؟ شاید اگر همت کنیم بتوانیم  ۵طرح را به عنوان حاصل
خالقیت در برنامههای هفته کتاب در  ۱۰و حتی  ۱۵دوره اخیر فهرست کنیم.
بیتعارف اگر باشیم هفته کتاب به رویدادی تکراری و به دور از خالقیت تبدیل
شده است؛ مثل خیلی از هفتههای تقویمی دیگر.
هفته کتاب کرونایی
بیست و هشتمین دوره هفته کتاب مثل خیلی از رویدادهای دیگر متأثر
از شیوع ویروس کروناست .این موضوعی است که از ماهها قبل از آن مطلع
بودیم ،رویکرد و تمهیدات مشــخص برای برگــزاری هفته کتاب در دوران
کرونا چه بوده اســت؟ مسلم است که دبیرخانه و ستاد اجرایی هفته کتاب به
این موضوع توجه داشته اند؛ مصداقش برگزاری نشستهای هفته کتاب به
صورت مجازی اســت اما آیا این کافی است؟ نگارنده معتقد است شاید حتی
کرونا میتوانست به کمک هفته کتاب بیاید و موجب شود ظرفیتهای فضای
مجازی بیش از پیش برای حوزه کتاب شناســایی شده و مورد استفاده قرار
بگیرد .البته تاکید میشــود ستاد برگزاری هفته کتاب این مهم را مورد توجه
داشتهاند اما بیتردید آنچه انجام میشود اص ً
ال کافی نیست.
حرف اول ،بخش آخر
میگویند حرف آخر را اول بگو ،گاهی اما باید کلمات را جا به جا کرد.
حرف اول در این یادداشت شاید باید درباره شعار هفته کتاب باشد اما از آنجا
که درباره شــعار در رویدادها بسیار گفته شــده و شنیده نشده است نگارنده
شایســتهتر آن دید که در آخر فقط پیشنهاد کند شاید بهتر باشد هیچ شعاری
برای رویدادهایمان نداشته باشیم.
حرف آخر اینکه آنچه گفته شد بخشی ار نقدها و سواالت درباره هفته
کتاب اســت و بار دیگر تاکید میشود خاص این دوره نیست و به طور کلی
رویدادی به نام هفته کتاب را مورد توجه قرار داده است .همین ،والسالم.

