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اینباردریکسفرجادهای
»ماشین ها« برمی گردند

همدلی| با انتشار اولین تریلر از سریال  »ماشین ها در 
جاده« اعالم شــد دیزنی پالس ماه آینده این سریال 
را پخش می کند. به نقل از ددالین، دیزنی و پیکســار 
هم زمان با انتشار اولین تریلر رسمی سریال »ماشین ها 
در جاده« اعالم کردند این ســریال که اســپین آفی از 
فیلم های »ماشین ها« است ۸سپتامبر در دیزنی پالس 
پخش می شود. انیمیشن های محبوب »ماشین ها« در 
سال های ۲۰۰۶، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ اکران شدند و درباره 
دوران حرفه ای ماشین مسابقه »الیتنینگ مک کویین« 
با صداپیشگی اوون ویلسون و بهترین دوستش »ماتِر« 
با صداپیشگی »لری د کیبل گای« هستند. ویلسون و 
کیبل گای اکنون نقش های خودشان را در این سریال 
هم تکرار می کنند. استیو پرسل کارگردان »ماشین ها در 
جاده« گفته است این سریال سفری در سراسر کشور 
توسط این دو ماشین را تصویر می کند و مانند هر سفر 
جاده ای دیگری این دو هم در طول مسیر با ماجراهای 
و ماجراجویی های غیرمنتظره ای همراه می شوند. مارک 
سوندهایمر تهیه کننده این مجموعه بوده است و پرسل، 
بابی پادســتا و برایان فی کارگردانی اپیزودها را انجام 
داده اند. جیک موناکو هم برای همه ۹اپیزود ســریال 
آهنگ ساخته اســت. در انیمیشن اصلی »ماشین ها« 
پل نیومن صداپیشگی شخصیت دکتر هادسن هورنت 
را انجام داده بود که در وســط داستان روشن می شود 
خودش زمانی یک ماشــین مســابقه بوده و به دلیل 
تصادف وحشــتناک از صحنه مسابقات کنار کشیده 
است. او مک کویین را برای مسابقات آماده می کند. ماتر 
هم یدک کش خوش قلبی است که با مک کویین دوست 

می شود و او را با مردم شهر دوست می کند.

مستند »زاغه« برنده جایزه جشنواره  
»آپوریا« در کره  جنوبی شد

همدلــی|  فیلم بلند مســتند داســتانی »زاغه« به 
کارگردانی »علیرضا سردشتی« که به بیست ویکمین 
دوره ی جشــنواره ی فیلم »آپوریــا«ی کره ی جنوبی 
Aporia International Village Film Fes�(

tival( راه یافتــه بود، اکنون برنــده جایزه ی بهترین 
مستند بلند شد. به نقل از روابط عمومی گروه، مستند 
داستانی »زاغه« به نویســندگی و کارگردانی علیرضا 
سردشــتی، همراه با فیلــم کوتاه داســتانی »پاندای 
کوچک، پاندای بزرگ« ساخته ی »سحر خوشنام« از 
ایران به مسابقه بیست ویکمین دوره ی جشنواره ی فیلم 
 Aporia International Village Film( »آپوریا«
Festival( راه پیــدا کرده بودنــد که در نهایت فیلم 
»زاغه« موفق به کســب جایزه ی بهترین مستند بلند 
از این جشنواره شد. این فیلم پس از مراسم افتتاحیه 
جشنواره »آپوریا« در شهر اینچئون کره ی جنوبی، با 
 DMZ حضور عوامل در شهرهای سئول، اینجه، پاژو و

به نمایش درآمد.
در جشنواره »آپوریا« که از تاریخ 4جوالی تا دوم اوت 
برگزار شد و در شهر اینجه به کار خود پایان داد،۱5۰فیلم 
از ۷5کشــور جهان عالوه نمایش داده شــدند. فیلم 
»زاغه« در گونه ی سینمایی وحشت طبقه بندی شده و 
درباره ي زاغه هایي در روستاي »دنبلید« طالقان است. 
کارگردان این مســتند همراه با یک زمین شناس وارد 
روستا می شــود تا به بهانه ي زاغه ها، از باورهاي مردم 
روســتا درباره ي جن و موجــودات غیرطبیعي مطلع 
بشود. فرد زمین شناس به عنوان اول شخص در فیلم زاغه 
مقابل مردم روســتا قرار دارد. نویسندگی و کارگردانی 
مســتند »زاغه« را علیرضا سردشــتی بر عهده دارد و 
دیگر عوامل آن عبارت اند از: علیرضا سردشــتی، زهرا 
ملک حسینی  داود  )تهیه کنندگان(،  معظمی گودرزي 
)مدیر تصویربرداري(، جعفر سردشتی )مجري طرح(، 
م. شاهین محسنی )صدابردار(، زهرا معظمی گودرزي 
)مدیر تولید(، محسن جلدي )اصالح رنگ و نور(، احسان 
معظمی گودرزي )زمین شناس(، هادي جلدي )تدوین(، 
پیام آزادي )موسیقی(، مهرداد اسماعیلی )صداگذار(. 
علیرضا سردشتی، دارای مدرک لیسانس ادبیات فارسی 
و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر پردیس فارابی 
است و فعالیتش را از سال ۱3۹۲ با همکاري در چند 
فیلم کوتاه به عنوان دستیار کارگردان آغاز کرد. سپس 
در سال۱3۹4 به عنوان یکی از اعضاي تیم نویسندگان 
فیلم بلند داستانی »مکان« ساخته ی مهدی احمدپناه 
)۱3۹5( که در گروه ســینمایی هنــر و تجربه اکران 
شد، همکاری داشت. نخستین فیلم کوتاه او در قالب 
مســتندی به نام »دره ي آبی« سال ۹4 تولید شد که 
 red dirt تندیس بهترین مستند کوتاه را از فستیوال
film festival دریافت کرد. دومین فیلم مستند این 
فیلم ساز، پرتره اي به نام »از چوب« و سومین مستندش 
پرتره ای از »هوشنگ آزادی ور« با نام »چهار خواب براي 
پنج آواز« بود که در جشــنواره ی فیلم کوتاه تهران در 
بخش سینما و ادبیات نمایش داده شد. مستند داستانی 
بلند »زاغه« چهارمین تجربه ی او در مسیر فیلم سازی 
بــود. از دیگر فیلم های این کارگردان می توان به فیلم 
کوتاه داســتانی »دیدار با مه« و »سردیک« اشاره کرد 
که فیلم آخر در مرحله ی پست پروداکشــن قرار دارد. 
هم چنین سردشتی فیلم مستندی درباره ی چشم نظر 
در بندر گناوه ساخته که هنوز مراحل پست پروداکشن 
آن به پایان نرسیده است. پخش بین المللی فیلم مستند 

»زاغه«، توسط »عاطفه رحمانی« انجام شده است.

نمایش »حس های خاموش« انسان 
معاصر در یک نمایشگاه

همدلی| نمایشــگاه نقاشــی های محسن کیانی با 
عنوان »حس های خامــوش« ۱4مرداد در گالری 

آرتیبیشن افتتاح می شود. 
به نقل از روابــط عمومی گالــری، مجموعه آثار 
محســن کیانی با عنوان »حس هــای خاموش« 
روز جمعــه ۱4مرداد به صورت حضوری در گالری 
آرتیبیشــن افتتاح می شــود و تــا ۲3مرداد فقط 
به صــورت آنالین در ســایت گالری آرتیبیشــن 
نمایش داده می شــود. محســن کیانی در بیشتر 
آثار خود به فرهنگ و ســنت ایرانی توجه داشته 
و آثــار این مجموعه نیز در ادامه همین رویکرد به 
معضالت انســان معاصر و احساس خاموش انسان 

مدرن پرداخته است. 
مجموعــه »حس های خاموش« بــا ۲3اثر از این 
هنرمند و با تکنیک رنگ روغن خلق شده و آثاری 
بی بدیل را پیش روی مخاطب گذاشــته اســت. 
محســن کیانی به سال ۱34۹ در شــیراز متولد 
شد. او پس از اخذ کارشناسی و کارشناسی ارشد 
نقاشــی، مقطع دکتری و فــوق دکتری معماری 
خود را از دانشــگاه بیرمنگهام انگلستان پشت سر 

گذاشت. 
کیانی تاکنــون حضور در بیش از ۸۰نمایشــگاه 
بین المللی در کشــورهایی مانند ایران، انگلستان، 
آلمان، ژاپــن، ترکیه، پاکســتان، بلژیک، امارات 
متحده عربــی و … را در کارنامــه هنری خود به 

ثبت رسانده است.
 مــوزه و گالــری بیرمنگهــام، موزه هنر شــهر 
کاوینتری، مــوزه هنر شــهر هادرزفیلــد، موزه 
هنر شــهر ونزبری، موزه هنر شــهر بیودلی، موزه 
هنرهای معاصر اصفهــان همراه با چندین گالری 
خصوصی دیگر در کشورهای مختلف و ۱۰موزه و 
گالری معتبر از جمله موزه هنر مدرن شهر لندن، 
منچستر، بوزار بروکســل و موزه هنرهای معاصر 
تهران آثار این هنرمند را به نمایش گذاشــته اند. 
کیانی سابقه تدریس در دانشگاه شهر بیرمنگهام، 
دانشــگاه کاوینتری، دانشــگاه زاهدان، شــیراز و 
همچنین دانشگاه هنر اصفهان را در کارنامه خود 
دارد. عالقه مندان می توانند برای بازدید از مجموعه 
آثار نقاشــی محســن کیانی با عنوان »حس های 
خاموش« در روز جمعه ۱4مرداد از ســاعت ۱۶ تا 
۲۰ به گالری آرتیبیشن واقع در خیابان شریعتی، 
پایین تر از حســینیه ارشاد، نرســیده به بزرگ راه 
همــت، گل نبی )غرب(، میدان احمدی روشــن 
)کتابی(، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا )قندی(، 
شماره  ۶ و در ادامه تا یکشنبه ۲3مرداد به سایت 

آرتیبیشن مراجعه کنند.

ورود سازمان بازرسی به ماجرای 
تابلو منتسب به مظفرالدین شاه

همدلی|  در پی انتشــار عکس هایــی از تابلو به 
فروش رفتــۀ پرتــره مظفرالدیــن شــاه قاجار در 
حراجی کریســتیز بریتانیا و جای خالی این تابلو 
روی دیوارهای کاخ گلســتان در تهران ســازمان 
بازرســی کل کشور به موضوع ورود کرد و بررسی 

در این خصوص آغاز شده است. 
بــه نقل از روابط عمومی ســازمان بازرســی کل 
کشور،   بازرس کل امور ورزش، جوانان و گردشگری 
ســازمان بازرسی کل کشــور در حاشیه بازدید از 
کاخ گلســتان بیان کرد: اخیــراً موضوعاتی مبنی 
بر گم شــدن پرتره  رنگ روغن مظفرالدین شاه اثر 
شاخص کمال الملک در تاالر برلیان کاخ گلستان 

مطرح شد.
 لقمــان کیاپاشــا گفت: بــا توجه بــه ادعاهای 
مطرح شــده پیرامون این موضــوع، در محل کاخ 
حاضرشده و از مدیر مجموعه و همچنین مدیرکل 
موزه هــای وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 
توضیح خواســته شــد و با توجه به پاســخ های 
اخذشده، ســازمان برنامه تحقیق و بررسی را در 

دستور کار دارد.
 او بیان کرد: در کنار بازرســی پیرامون ادعاهای 
مطرح شــده و توضیحات ارائه شده توسط مدیرکل 
موزه هــای وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 
مقرر شــد مطابق قوانین بین المللی اقدامات الزم 
را برای بازگرداندن اثر مذکور در دســتور کار قرار 
گیرد. بازرس کل امور ورزش، جوانان و گردشگری 
سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه از محل 
نگهــداری دیگر آثار و همچنیــن مخزن کاخ نیز 
بازدید شــد، افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی 
سازمان بازرسی در این بازدید مدنظر قرار گرفت، 
نحوه و شرایط نگهداری آثار و اشیای تاریخی بود 

که در این راستا نیز توضیحاتی ارائه شد.

رویداددریچه

همدلی|ستارهقاسمی:دقیقاً یک سال پیش در 
چنین روزی، سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین 
رئیس جمهور ایران وارد پاســتور شــد تا وعده های 
پرشــماری را که پیش از برگزاری انتخابات مطرح 
کــرد عملی کنــد؛ وعده هایی کــه در مناظره های 
تلویزیونی به راحتی از تحقق آن ها ســخن می گفت 
و تمام مشــکالت موجود را متوجه دولت مســتقر 
می دانســت؛ حاال بعد از گذشــت یک سال، کشور 
درگیر معضالت عمیق اقتصادی است، بالیای طبیعی 
چون سیل، بسیاری از اســتان ها را درنوردیده اند و 
طالبان و برجام هم مسئله های پیچیده دور و نزدیک 
در سیاست خارجی دولت سیزدهم به شمار می روند. 
در این میان به نظر می رسد »فرهنگ« هیچ محلی 
از اعراب نداشته و همچون گذشته، نخستین قربانی 
اولویت های اقتصادی و سیاســی به شــمار می رود. 
نگاهی به وعده های رئیسی پیش از انتخابات نشان 
می دهد او از همان ابتدا نگاهی ویژه و برنامه ای جدی 
برای تحول و حتی سروســامان دادن به مشکالت 

موجود در عرصه های فرهنگ و هنر نداشته است.
ادغاموعدههایفرهنگیواجتماعی

اینفوگرافیکی که روز یازدهم مرداد سال ۱4۰۰، یک 
روز قبل از ورود رئیسی به ساختمان پاستور منتشر 
شــد، حاکی از سایه بلند وعده های دیگر حوزه ها بر 
ســر فرهنگ بود. وعده هــای رئیس جمهور جدید 
در ســرفصل های »اقتصادی«، »سیاست خارجی«، 
»مدیریتی«، »ســالمت و بهداشت« و »اجتماعی و 
فرهنگی« خالصه می شــد. نکته قابل توجه؛ ادغام 
وعده های »فرهنگی« با »اجتماعی« در یک دسته 
بود. البته جزییــات وعده ها، هیچ مورد فرهنگی در 
خود نداشت! حل مشکل مسکن جوانان در آستانه 
ازدواج، رایگان شدن اینترنت برای دهک های پایین 
جامعــه، رونق اقتصاد فضای مجــازی، تجدیدنظر 
در بخشــنامه های دست و پاگیر، حل مشکل طرح 
تحول ســالمت، حــل آســیب دیدگی عدالت در 
جامعه و شــناخت حقوق همه مــردم و دختران و 
زنان و روستاییان برای حل مشکالتشان؛ وعده های 
اجتماعی و فرهنگی سید ابراهیم رئیسی پیش از کوچ 
از قوه قضاییه به مجریه بــود. در میان وعده های او 
هیچ نشانی از وعده ای مصداقی مربوط به حوزه های 
مختلف فرهنگ و هنر؛ اعم از سینما، تئاتر و کتاب 

دیده نمی شد.
یکوعدهفرهنگیمحققشدکهفرهنگی

نبود!
»ایرنا«، خبرگزاری رســمی دولت، در نخستین روز 
تابستان سال جاری، گزارشی از وضعیت وعده های 
رئیس جمهور با تیتر »سرنوشــت بیش از ۷۰وعده  
انتخاباتی آیت اهلل رئیســی به روایت آمار« منتشــر 
کرد. هرچنــد این خبرگزاری تالش کرد از عملکرد 
حدوداً ۱۱ماهه رئیســی دفاع کنــد، اما در همین 
گزارش، جای وعده های فرهنگی به وضوح خالی بود. 
خبرگزاری دولت در بخشــی از متن گزارش نوشت: 
»آیت اهلل رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی هفت 

وعــده فرهنگی و اجتماعی داد کــه دو وعده از آن 
تاکنون محقق شده و 5 وعده در حال اجراست«، اما 
نگاهی به قسمت »محقق شده« در جدول، تنها یک 
مورد فرهنگی و اجتماعی را نشان می دهد که البته 
آن هم چندان قرابتی با مفهوم موردنظر دوستداران و 
اهالی فرهنگ و هنر ندارد! در نخستین ردیف جدول، 
وعده ای به تاریخ سوم تیر سال ۱4۰۰ آمده: »جهت 
ارتباط مستقیم با مردم نشست های مردمی برگزار 
می کنیم«؛ حال اینکه برگزاری نشست های مردمی 
چه دردی از جامعــه فرهنگی و هنری ایران برگزار 
می کند، محل سؤال است. »طرح رتبه بندی معلمان 
را به سرعت عملیاتی می کنم.« به تاریخ ۲5خرداد سال 
۱4۰۰، دیگر وعده فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهور 
ذکرشــده که به زعم این خبرگزاری »در حال اجرا« 
است. تنها وعده »در حال اجرای« رئیسی که ارتباطی 
با فرهنگ و هنر دارد، در ردیف سی ونهم و به تاریخ 
۱3خرداد سال ۱4۰۰ ذکر شده: »گرانی قیمت کتاب 
که ناشی از واردات کاغذ و ملزومات چاپ است را از 
طریق تأمین کاغذ از داخل )خوزستان و مازندران( 

فراهم خواهیم کرد.«
جنجالمعافیتمالیاتی

»معافیــت مالیاتــی«، یکــی از دغدغه های جدی 
جامعه هنری ایران در ســال های اخیر بوده اســت. 
تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان از سوی سازمان 
برنامه وبودجه دولت پیشــین، اعتراض بســیاری از 
اقشار جامعه را به دنبال داشت؛ به زعم آن ها چنین 
امتیــازی مغایر با عدالت اجتماعی بــود. در مقابل، 
هنرمندان بسیاری از جمله اهالی تئاتر معتقد بودند 
درآمد میلیاردی چند بازیگر سینما را نباید به تمامی 
جامعه هنر نســبت داد، چرا که بسیاری از بازیگران 
تئاتر، تلویزیون و حتی سینما خانه نشین بوده و دیگر 
عوامل سینما مانند نورپردازان و صدابرداران به ویژه 
در ایام کرونا، به سختی روزگار گذرانده اند. سرانجام 
نمایندگان در نشست علنی روز شنبه ۱4اسفند سال 
۱4۰۰ مجلس، در جریان بررســی بخش درآمدی 
الیحه بودجه ســال ۱4۰۱ کل کشــور بازگشتی از 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه؛ با پیشنهاد اصالحی 
روح اهلل نجابــت در جــزء )۱( بنــد )ق( تبصره )۶( 
ماده واحــده این الیحه بــا ۱۷۱رأی موافق، ۲۹رأی 

مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۱3نماینده حاضر 
در صحن موافقت کردند. بر اساس این جزء، معافیت 
مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی 
حذف می شــود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای 
صحنه خوانندگی )کنسرت( و تهیه کنندگی، نشر و 
تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری 
موضوع بنــد )ل( ماده )۱3۹( قانــون مالیات های 
مستقیم فقط تا سقف دومیلیارد و ۶۰۰میلیون ریال 
در سال قابل اعمال است و بعدازآن حسب مورد به نرخ 
قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. در 
حقیقت معافیت مالیاتی هنرمندان به شکلی متفاوت 
ابقا شد؛ هنرمندانی که تا سقف ۲۶۰میلیون تومان در 
سال درآمد دارند از مالیات معاف هستند و آن هایی 
که بیش از این مبلغ درآمد خواهند داشت، موظف 
به پرداخت مالیات هستند. البته همچنان تعدادی از 
رسانه های رسمی اصولگرا با راه اندازی کمپین هایی، 

لغو معافیت مالیاتی هنرمندان را پیگیری می کنند.
بازدیدهایبیاثر

بیستم بهمن سال ۱4۰۰ بود که سید ابراهیم رئیسی 
از نمایشگاه »آینه در آینه« در موزه هنرهای معاصر 
بازدیــد کرد. حضور رئیس جمهــور کنونی در موزه 
هنرهای معاصر از جهاتی، اتفاقی قابل توجه بود، چرا 
کــه دو رئیس جمهور پیش در طول دوران مدیریت 
هشت ساله خود چنین کاری نکردند و آخرین حضور 
رئیس جمهور در این موزه به بیش از ۲۰سال پیش 
و حضور رئیس دولت اصالحات برمی گشت. رئیسی 
در حاشیه این بازدید، دو کلیدواژه »اقتصاد هنر« و 
»دیپلماسی هنر« را موردتوجه قرار داد، اما با گذشت 
نزدیک به شش ماه، حتی اثری از حرکت در چنین 
مسیری به چشم نمی خورد. او در این دیدار بر حمایت 
و پشــتیبانی از هنر و هنرمندان تأکید کرد و گفت: 
»یک هنرمند نمی تواند اثر هنری خود را در هر کجا و 
به هر شکلی عرضه کند. باید سازوکاری طراحی شود 
تا آثار هنری آن گونه که شایسته هنر و هنرمند است، 
عرضه شوند. شکل عرضه آثار هنری باید به گونه ای 
باشــد که همه آحاد جامعه با آثار هنری آشنا شوند 
و امکان خرید آن ها را داشته باشند.« رئیس جمهور، 
توجه به دیپلماسی هنر را نکته مهم دیگری دانست و 
پیرامون »جهاد تبیین« هم صحبت کرد: »هنر یکی 

از مهم ترین و اصلی ترین جلوه های تبیین در جامعه 
است که می تواند در یک نما و تصویر، دنیایی از حرف 
و مفهوم را به شکلی که برای همه قابل فهم باشد، به 

نمایش بگذارد.«
چینــش واژه ها در کنــار یکدیگر به شــکلی که 
قابل سنجش و عرضه نباشند، معضلی بوده که هنر 
سال هاست با آن دست وپنجه نرم می کند؛ معضلی 
که در ســخنان رئیسی هم نمود داشته و به اشکال 
مختلف تکرار شده است. به طور مثال رئیس جمهور 
در نخستین روز از مردادماه سال جاری، صحبت هایی 
مشابه در دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران بر زبان آورد. او در این جلسه گفت: 
»رایزنان به نوعی ســفیران و مرزبانان فرهنگی ما در 
اقصی نقاط جهان به شــمار می آیند و نقش بسیار 
مهمی در تعامل فرهنگی و شــکل گیری ارتباطات 
خارجی مؤثر بر عهده دارند«، اما معین نکرد شــرح 
وظایف آن ها به شکل مشــخص چیست و رایزنان 
فرهنگی دقیقاً باید چه کارهایی را انجام دهند. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی دولت سیزدهم به عنوان 
نماینده رئیســی در فرهنگ و هنر هــم تاکنون از 
تغییر در ریل گذاری سینما و تئاتر صحبت کرده، اما 
او نیز مانند مافوق خود مشخص نکرده برنامه مدون 
و ملموســی در دست دارد یا صرفاً سخنانی بر زبان 

می آورد که با تعویض دولت، فراموش خواهد شد.
دیدارکمرنگباهنرمندان

نارضایتی جامعه هنری از رئیس جمهور به قدری بود 
که دیدار رمضانی او با هنرمندان در بار نخســت لغو 
شد. هرچند رســانه های نزدیک به دولت، علت لغو 
برنامه دیدار روز ۱۹فروردین سال ۱4۰۱ هنرمندان 
با رئیس جمهور را شــرایط جــوی خطرناک عنوان 
کردند، اما منتقــدان اعالم کردند چهره های هنری 
حاضر نشده اند با رئیسی دیدار کنند و همین استقبال 
کمرنگ و بهانه جویی ها برای غیبت در مراسم، سبب 
شده نشست برگزار نشود. البته رئیسی ۶روز بعد در 
قالب ضیافت افطار، میزبان جمعی از هنرمندان عرصه 
تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی کشور بود؛ 
ضیافتی که باز هم بسیاری از چهره های سرشناس 
فرهنگی و هنری در آن غایب بودند. بعد از گذشت 
یک سال از ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی، 
جامعه فرهنگ و هنر چنــدان به آینده خوش بین 
نیست. از دســتگیری کارگردان هایی مانند جعفر 
پناهی، محمد رسول اف و مصطفی آل احمد تا لغو 
متعدد کنسرت های موسیقی در شهرهایی مانند اهواز 
و همدان توسط نیروهایی خودسر؛ بخشی از اتفاقاتی 
است که اهالی فرهنگ و هنر ایران را دلسرد و ناامید 
کرده است. وقتی کارشناسان از تورم صددرصدی در 
آینده نزدیک خبر می دهند و مذاکرات فرسایشــی 
برجام هم به تشدید فشــارها روی مردم انجامیده 
است؛ در چنین شرایطی فرهنگ، نخستین کاالیی 
است که از سبد خانوار حذف شده و طبیعتاً اهمیتی 
در نــزد رئیس جمهور درگیر با اقتصاد و سیاســت 

خارجی ندارد.

بررسیوعدههایفرهنگیرئیسجمهور؛یکسالبعدازحضوردرپاستور

حذف فرهنگ از سبد خانوار

همدلی| مراســم تودیع مجید رجبی معمار مدیرعامل ســابق خانه 
هنرمندان ایران برگزار شــد. به نقل از روابط  عمومی خانه  هنرمندان 
ایران، مراسم تودیع مجید رجبی معمار مدیرعامل سابق خانه هنرمندان 
ایران دوشــنبه ۱۰مرداد در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
شد. در این مراسم که اجرای آن بر عهده کیوان کثیریان بود، ایرج راد 
رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، محمدمهدی عسگرپور، احمد 
مسجدجامعی، محمدجواد حق شناس، حمیدرضا نوربخش و مجید 
رجبی معمار ســخنرانی کردند. در ابتدای این مراسم ایرج راد رئیس 
شورای عالی خانه هنرمندان ایران روی صحنه آمد و گفت: چقدر زمان 
زود می گذرد، شش سال و اندی پیش از زمان تودیع مجید سرسنگی 
و معارفه مجید رجبی معمار تا به امروز، به سرعت گذشت درحالی که در 
این مدت مسائل و مصائب بسیاری بر ما گذشت، به ویژه در ایام کرونا که 
فشارهای روحی، روانی و کاری بسیاری به هنرمندان وارد شد. او افزود: 
مجید رجبی معمار از زمانی که تصدی مدیریت خانه هنرمندان را بر 
عهده گرفت، تالش کرد تا به سمت آنچه در اساس نامه پیش بینی شده 
بود، حرکت کند و به ســوی اجرایی شــدن تمام اهداف آن برود. به 
همین ترتیب در این زمینه کارهای فراوانی انجام گرفت. وقوع کرونا و 
مسائل بعدی آن، در ابتدا توقف عجیب وغریبی به وجود آورد اما خانه 
هنرمندان ایران تنها مکانی بود که ازنظر استفاده از فضای مجازی برای 
اجرای برنامه ها فعال بود و در این زمینه حرکت های فراوانی شــد که 
قابل تحسین است. در ادامه محمدجواد حق شناس عضو سابق شورای 
شــهر تهران و فعال فرهنگی گفت: امروز اینجا جمع شدیم تا از یک 

خادم حوزه فرهنگ قدردانی کنیم. 
گرچه عنوان این برنامه »مراســم تودیع« است اما اگر کمی دقیق تر 
نگاه کنیم، متوجه می شــویم این مراسمی برای بزرگداشت و احترام 
به جایگاهی ارزشمند اســت. او در ادامه با اشاره به الگوی ساختاری 
خانه هنرمندان ایران توضیح داد: به عنوان کســی که بیش از دو دهه 
به طور مستقیم در خدمت فرهنگ و هنر بودم، می خواهم اعتراف کنم 
که الگوی ساختاری خانه هنرمندان ایران می تواند به عنوان یک الگوی 
پیشــتاز و یک نمونه عالی در همه مسئولیت ها و مراکزی که دل در 
گروی فرهنگ و هنر دارند، موردتوجه قرار گیرد. پس جا دارد از کسانی 
که در بدو امر اندیشیدند و چنین مرکزی را ایجاد کردند، تشکر کنم. در 
ادامه مراسم حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی روی صحنه 
آمد و عنوان کرد: چه خوب شد که این جلسه برگزار شد چون نگران 
بودیم که نکند مشمول مرور زمان شود. با توجه به سفری که مجید 
رجبی معمار داشت، نگران بودیم که این فاصله زمانی باعث فراموشی 
این آیین شود اما حاال این جلسه یک رخداد خجسته است. ما نباید این 
سنت حسنه را فراموش کنیم. حافظه تاریخی ما گرچه ضعیف است 
اما نباید بگذاریم زحمات دوستان فراموش شود باید کارهای کسانی 

را که آمدند، خدمت کردند و تأثیرگذار بودند، همواره به یاد داشــته 
باشــیم. باید بگوییم حاصل زحمات شما در ذهن و ضمیر ما می ماند 
امــا به قول آقای راد چقدر زود می گذرد. بــه یاد دارم زمانی را که ما 
به همراه جمعی از دوستان به دفتر آقای قالیباف شهردار وقت رفتیم؛ 
آقای قالیباف در آن جلسه گفت آقای رجبی معمار کسی است که زود 
با شما رفیق می شود و او را دوست خواهید داشت که همین هم شد. 
آقای رجبی معمار توانست به سرعت با همه ارتباط بگیرد. سپس احمد 
مسجدجامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی پشت تریبون قرار 
گرفت و توضیح داد: مجید رجبی معمار فردی با اخالق است به این معنا 
که دغدغه دارد و دوســت دارد گرفتاری ها را حل کند. مسجدجامعی 
با ذکر خاطره ای از مجید رجبی معمار گفت: درباره فیلم »مارمولک«، 
ایشان از سر دلسوزی و از سر اخالق با همراهی آقایان کاسه ساز و شفق 
نزد من آمدند و پرسیدند نظر شما درباره این فیلم چیست؟ من گفتم 
به لحاظ آئین نامه این فیلم مجوز دریافت کرده و هیچ مشکلی ندارد. 
خودشان نظرشان این بود که باید احتیاط کنیم. حتی درباره اسم فیلم 
پرسیدند، گفتم نیازی نیست اسم را هم تغییر بدهید. در آن مقطع نه 
ارشاد که شخص تهیه کننده جلوی اکران فیلم را گرفت، وگرنه فیلم 
نه توقیف شــده بود و نه ارشــاد مجوز آن را لغو کرد. در ادامه ســید 
محمدهادی ایازی معاون اجتماعی سابق شهرداری تهران روی صحنه 
آمد و گفت: نزدیک به چهار دهه است که با مجید رجبی معمار آشنا 
هستم، او در هشت سال دفاع مقدس فعالیت های فرهنگی را در جبهه 
دنبال می کرد، بعد هم یکی از پایه گذاران مجموعه روایت فتح شد که 
اقدامات ارزشمندی در آن حوزه داشت، سپس هم به تلویزیون رفت. 
او به هر کجا که رفت منشأ تحول شد. روزی هم که به خانه هنرمندان 
ایران آمد مصادف بود با دوره ای که این خانه با مشکالت زیادی مواجه 
بود بااین حال سیاست مدیریت شهری در آن مقطع مبتنی بر حمایت 
جدی بود، ای کاش این مشــی ادامه داشته باشد. باید مشی مدیریت 
شــهری این باشد که از این مجموعه حمایت کند. واقعیت این است 
که وقتی شــنیدم تماشاخانه ایرانشهر در همان روز اول انتصاب آقای 
عسگرپور از خانه هنرمندان ایران جدا شد، تعجب کردم. امیدوارم این 
موضوع مرتفع شود و شاهد فعالیت های بیشتر خانه هنرمندان ایران 
باشیم و به آقای عسگرپور در این راه کمک کنیم. سپس محمدمهدی 
عسگرپور مدیرعامل خانه هنرمندان ایران روی صحنه آمد و گفت: این 
نوع جلسات، جلسه تودیع محسوب نمی شود چون قرار نیست وداعی 
صورت بگیرد. آقای رجبی معمار بیش از شش سال مسئولیت این مرکز 
مهم را بر عهده داشتند و با چند شهردار کار کردند. در حوزه فرهنگ 
کار کردن دشوار و توضیح چرایی آن سخت است. هرچند ما وقتی دور 
هم جمع می شویم موضوعات برایمان روشن است اما اگر بخواهیم این 
را به دیگری توضیح بدهیم سخت می شود، کار وقتی دشوارتر می شود 

که بخواهید آن را به یک خارجی توضیح بدهید چون گاهی در کشور 
به مقوله فرهنگ و مدیریتش نگاه فصلی می شــود. به همین ترتیب 
فاصله ما با بقیه کشورها به چشم می آید. مجید رجبی معمار مدیرعامل 
سابق خانه هنرمندان ایران سخنران بعدی بود که روی صحنه آمد و 
گفت: باید از شورای عالی به دلیل انتخاب آقای عسگرپور تشکر کنم، 
او در شرایط حاضر بهترین انتخاب بود. در این تقسیم بندی و در این 
جامعه ای که شعبه شعبه شــده، او خودی است. او ضمن مرور روند 
انتخابش برای مدیرعاملی خانه هنرمندان اظهار کرد: یادم است وقتی 
مدیر این خانه شدم بعد از مدتی چند عضو شورای عالی به من گفتند 
ما را حالل کن، ما فکر می کردیم با حضور شما قرار است اینجا تبدیل به 
پادگان شود چون شما نظامی بوده اید اما من به آن ها گفتم کار فرهنگ 
و هنر این چیزها را نمی پذیرد. باید عنوان کنم من گریه شهید همت 
را دیــده ام، برخی آدم های تندرو که این روزها مدعی مدیریت جهان 
هستند، اشک او را درآوردند اما ارزش همت و مهدی باکری به این نبود 
که به آن ها سرلشکر بگویند. اصالً رفتار و منش آن ها به گونه ای بود که 

بچه های لشگر، نمی دانستند آن ها فرمانده هستند.
رجبی معمار گفت: هیچ کس در خانه هنرمندان ایران به دنبال آالف و 
علوف نبوده است، اینکه گاهی کسی در یکی از برنامه هایی که در خانه 
برگزار می شد، صحبتی می کند، دلیلی نمی شود کل کار یک مجموعه 
زیر سؤال برود. همان روزی که استعفای من پذیرفته شد، برادر کوچک 
متوهمی در توییتی گفت خوب شد اصالح طلبان از این خانه رفتند، 
این در حالی است که من همیشه از جریان های سیاسی گریزان بودم، 
می دانم که مدیران دیگر این خانه هم این چنین بودند. خطاب به آن ها 
می گویم پس چرا می خواهید به زور افراد را در این قالب ها قرار بدهید؟ 
بله من سال ها مسئول فرهنگی کل سپاه و در دوره ای مسئول فرهنگی 
بســیج بودم اما بعد از مدتی از آنجا خارج شــدم. حرفم این است که 
بگذارید این یکجا باقی بماند، برخی فکر می کردند قرار اســت پرچم 
جبهه فرهنگی انقالب را در اینجا به اهتزاز دربیاوریم، اما اینجا را برای 
کارهای فرهنگی هنری باقی بگذارید و با سیاست با آن برخورد نکنید.

منوچهر شاهسواری، حسین مسافرآســتانه، محمود رضوی، حبیب 
والی نژاد، کاظم هژیرآزاد، روانبخش صادقی، ابراهیم حقیقی، سیف اهلل 
صمدیان، منصور حاجی، مجید جوزانی، علیرضا مزینانی، علی براتی، 
عباس ســجادی، مقصود نعیمی ذاکر، محمد اردالنی، ناصر شــفق، 
محمدرضــا فیروزه ای، محمدرضا آهنج، امیــر راد از حاضران در این 
مراســم بودند. در پایان این مراسم هدایایی از سوی خانه هنرمندان 
ایران، محمدباقر قالیباف، سیدمحمدهادی ایازی، انجمن خوشنویسان، 
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، آقایان مزاری و یلوه از 
مدیران فرهنگی، انجمن هنرمندان خودآموخته، اداره امور اتباع خارجی 

و ... به مجید رجبی معمار اهدا شد.

مجیدرجبیمعمار؛مدیرعاملسابقخانههنرمنداندرمراسمتقدیرازخود:

به من گفتند فکر می کردیم با حضورت اینجا پادگان خواهد شد


