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نویسنده

علی چاهخوزاده

ــاج قاسم  شــهــیــد حـ
سلیمانی روز ۱۳ دی 
در ایام دهه مقاومت 
در کرمان با استقبال 
ــردم در  ــ بــی نــظــیــر مـ
پـــاســـداشـــت مــقــام 
سردار در گلزار شهدای کرمان برگزار شد. مردم 
کم  کرمان هم مثل همیشه در مهمان نوازی 
نگذاشتند. موکب های همه شهرهای استان 
که در  کرمان بــرای پذیرایی از زائـــران برپا شد 

زمینه های متنوعی  خدمت رسانی می کردند. 
اما، در این بین موکبی بود که کار و فضای آن 
با سایر موکب ها فرق داشت: سربازان کوچک 
گلزار شهدای  که در مسیر  امــام زمــان. موکبی 
کرمان و مــزار ســردار سلیمانی در خدمت زوار 
گرچه در ظاهر یک  کوچک بــود. ایــن موکب ا
مهدکودک ساده به نظر می آمد؛ اما در واقع، 
اهداف و کارکردهای بیشتری را دنبال می کرد. 
کــودکــان ۳ تــا ۱۰  جامعه هــدف ایــن مجموعه 
سال بــود. دلیل اصلی برپایی آن هم آشنایی 
کوچک با حاج قاسم و شیوه رفتاری  این زوار 
او به زبان کودکان بود که با قصه خوانی و بازی 

انجام می شد. 
فضای داخلی موکب، تداعی کننده حس خوبی 
، نقاشی ها  برای کودکان است. بازی ها، تصاویر
و حتی اسباب بازی ها همگی به منظور معرفی 
قهرمان ملی برای بچه ها و به زبان خودشان 
است. یکی از بچه ها که لباس طوطی به تن دارد 
می رود و در مسیر زائران می گوید مهد ما جای 
بازی خوبی دارد و از پدر و مادرها می خواهد 
بچه ها را به آنجا ببرند. پدر و مادرها، بچه ها را 
به موکب می آورند  تا خودشان در آن شلوغی و 

ازدحام به زیارت بروند و بچه ها هم بازی کنند 
و مطالبی یاد بگیرند. اصوال طرح این ایده که 
ــازی و  ــرای ب در چنین مــراســم بــزرگــی، محلی ب
یادگیری کودکان با هدف معرفی حاج قاسم که 
کاملی از سربازان امام زمان است خود  نمونه 
یک خالقیت به حساب می آید. البته خادمان 
این موکب با صبر و حوصله و مهربانی، فضای 

جذابی برای کودکان فراهم کرده بودند. 
کــودکــان بــه مــوکــب بــا همراهی  ابــتــدای ورود 
ــروع مــی شــد. در البـــه الی  ــا شـ ــازی ه مــربــیــان ب
ــا بــحــث خــصــوصــیــات اخـــالقـــی حــاج  ــازی هـ بـ
قاسم هم آمــوزش داده می شد، بعد از آن هم 
در  می کشیدند،  ســـردار  ــاره  دربـ نقاشی هایی 
پایان هم هنگام رفتن از موکب جایزه ای به آنها 
که خاطره این حضور برای او به  داده می شد 

یادگار باقی بماند. 
کار خود به راحتی زیارت  پدر و مادر ها با این 
ــد و کـــودکـــان مــیــان شــلــوغــی اذیـــت  ــردن ــی ک م
کــودک آنها بــازی و لحظات  نمی شدند و هم 
ــادی را ســپــری مـــی کـــرد. خـــادمـــان مــوکــب  ــ ش
کــارهــای تربیتی را انــجــام مــی دادنــد. این  هــم 
موکب نشان داد می توان از ظرفیت مراسم و 
همچنین عشق مردم و بچه ها برای بحث های 
تربیتی و معرفی یک الگو و مکتب شاخص برای 
نسلی که در آینده می تواند در تعیین سرنوشت 
نظام اسالمی نقش آفرین باشد، استفاده کرد، 
الزم است دستگاه های فرهنگی با توجه بیشتر 
به این برنامه ها بستر مناسبی را برای آنها ایجاد 
کنند تا آنها بتوانند برنامه خوبی آموزش دهند. 
برای  می تواند  سلیمانی  شهید  معرفی  قطعا 
کشور برکات زیادی داشته باشد، چون  آینده 
او نمونه یک انسان کامل پرورش یافته مکتب 

خمینی کبیر بود.

ــر  ــ گ بــــــــدون تـــــعـــــارف ا
دبیر گروه فرهنگ و هنر

محمود نورایی

ــای  ــرهـ ــنـ ــاد هـ ــ ــص ــ ــت ــ اق
تجسمی در پایان دولت قبل سکته کرد و ضربان 
افـــــــتـــــــاد، در ســـایـــه  ــاره  ــ ــ ــم ــ ــ ــه ش ــ ــ ب ــــش  ــب ــ ــل ــ ق
سلسله گفتمان های امید بخش دولت سیزدهم 
گرفت امــا انفعال و  کم رنگی  در پاییز ۱۴۰۰ جــان 
تعلل مرکز تجسمی و معاونت هنری و صد البته 
ناآرامی های ماه های اخیر سبب شد تا این بیمار 

نزار همچنان در بستر احتضار بماند.
وزیر ارشاد در بدو ورودش به خصوص در وادی 
برای  مستقیم  نسخه های  تجسمی،  هنرهای 
رونق اقتصاد هنر داشت؛ از ماموریت مستقیم به 
کمک  کارگشایی و  صندوق اعتباری هنر در امر 
کید ضروری بر اعتماد به بخش  به هنرمندان تا تا
کارآفرینان فرهنگ و  خصوصی و حضور پررنگ 
گرفته تا بهره گیری از تــوان رایزنان فرهنگی  هنر 

ایران در سراسر دنیا.
بــدون اغـــراق تنها بخش موفق در اجـــرای این 
ــــود کـــه تا  ــا، صـــنـــدوق اعـــتـــبـــاری هــنــر ب وعــــده هــ
حـــدودی توانست مشکالت بــه وجــود آمــده در 
کند. اما واقعا دیگر فهرست  کرونا را حل  دوران 
شــدگــان در امـــر رونــق بــخــشــی بــه فــضــای هــنــر و 
محاق  در  هــنــر  اقــتــصــاد  تعیین کننده  راهـــبـــرد 
که  ــام مــانــدنــد؛ مــرکــز هــنــرهــای تجسمی  ک ــا  و ن
ــان هــنــر حــتــی یــک جلسه  ــن ــری ــارآف نــه تــنــهــا بــا ک
ــه بـــه جـــای  ــک ــل ــرد، ب ــ ــک ــ ــی بــــرگــــزار ن ــشـ ــدیـ ــم انـ هـ
ــای کـــســـب و کـــار  ــضـ کــــــــاوی تـــحـــدیـــدهـــای فـ وا
ــوزه میل  ــ ــن حـ ــ ــه ســمــت انـــســـداد در ای ــر بـ  هــن

پیدا کرد.

 سدی در برابر رونق اقتصادی هنر

پایین تر تکاپوی  اقتصاد هنر و در سطح  رونــق 
، چابکی و دانــش منطقه ای می طلبد  بــازار هنر
که مرکز هنرهای تجسمی و دیگر مدیران این رده 
در یک سال اخیر کامال به آن بی اعتنا بوده اند و 
گر قرار به ارائه آمار براساس گفتمان وزارتی باشد  ا
معناهای  ایــن  ماندن  مغفول  مظلومیت  قطعا 

زیر ساختی عیان تر می شود.
که برای دولت سیزدهم  اقتصاد هنر و بــازار هنر 
رویکرد اصلی بود پیشکش، مدیران نابلد میانی 
تجسمی در این مدت زمینه ساز فرار سرمایه ها 
هـــم شــــده انــــد، دالیـــــل ایــــن ادعـــــا در محیط 

پیرامونی بسیار است: نمونه بارزش سختگیری 
بــاورنــکــردنــی در خـــروج آثـــار هــنــری زیـــر چهل، 
و  بهار  کــه  توریست هایی  ایـــران!  از  پنجاه ساله 
گالری های تهران اثر هنری خریدند،  تابستان از 
نابجای  و  نامتعارف  سختگیری های  جهت  به 
مرکز تجسمی، اجازه خروج اثر هنری صادر نشد و 
نتوانستند آثار را با خود ببرند و خرید را لغو کردند.

گسترش بروکراسی اداری

کند و تــنــش زای صــدور  بــه همین ترتیب ریــتــم 
مجوز برپایی نمایشگاه ها که بسیاری از گالری ها 
ــب کـــرد، ازدیـــاد  ــه ل ــا شــب افــتــتــاحــیــه جـــان ب را ت
عجیب آثــار هنری فیک و جعلی از اساتید زنده 
ــازار و بی عملی محض دفتر تجسمی،  ب هنر در 
از هنر  نــوع خاصی  از  کید مصرانه به حمایت  تا
و عــدم اشاعه هنر ایــرانــی اســالمــی، عدم برپایی 
رفــع موانع احیای  بــرای  نشست های هدفمند 
که  انـــواع شــوراهــا  بـــازار هنر و برعکس تشکیل 
گسترش بروکراسی اداری  است، آن  فقط نشانه 
که به توصیه رهبر معظم انقالب  هم در عصری 
کید دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر  و تا
کار را باید به بخش   از دولت آبی گرم نمی شود و 

خصوصی سپرد.
که با سرعت نور در میان  جالب است شایعه ای 
اهالی تجسمی پخش شده و مجوزهای پنج ساله 
روح  با  اســت  یافته  تقلیل  به یک ساله  گالری ها 
کار  کسب و  ســرمــایــه گــذاری در ایــن بخش و هــر 

کامل اســت و بی توجهی دفتر  دیگری در تضاد 
ــه ایـــن خــبــر مــوجــبــات فـــرار سرمایه  تجسمی ب
هنگفتی از این هنر شده است. این پازل این گونه 
کل تجسمی ارشــاد  که از اداره  تکمیل می شود 
خبر می رسد مدیرکل بعد چند ماه حتی دیداری 
نداشته است!  و ...  نقاش  انجمن هنرمندان  با 
گالری ها  که چهارماه است  نشانه اخیرتر همین 

ــعــطــیــل انــد و مـــرکـــز هــنــرهــای  ت
کمترین  تجسمی در این مدت 
تالشی برای بازگشایی آنها نکرده 
است و حتی سه، چهار گالری که 
خودجوش نمایشگاه برپا کردند 
مــادی  و  معنوی  حمایت  هیچ 
ندیدند. عجیب آن که در خبرها 
آمده بود مدیرکل مرکز در همین 
مــدت از دیــدار با رئیس انجمن 
گالری داران هم سر باز زده است !

همه مشغول کارند اال...

که سینما ها بــاز و تئاتر روی  ایــن درحالی اســت 
ــا کــنــســرت هــای  ــ گـــر ایـــن روزهـ صــحــنــه اســـت و ا
دفتر  دســت کــم  تعطیل اند،  کامال  هــم  موسیقی 
گذشته مجوز ۱۶۱ تک آهنگ،  موسیقی در ماه 
۱۹۷قطعه  نماآهنگ،  شش  موسیقی،  ۲۷آلبوم 
کــرده و برای  کتاب صوتی را صــادر  شعر و هفت 
گــشــایــش فــضــای مــوســیــقــی تـــالش هـــای بسیار 
ــاب رســانــه ای هــم دارد امــا دفتر  ــازت می کند و ب

تجسمی منفعل، بی خبر و بی صداست.
تندتر در جامعه  روز  گالیه ها در حالی هــر  ایــن 
ــا ایــن  ــراه بـ ــمـ ــه هـ ــود کـ ــه مـــی شـ ــزمـ تــجــســمــی زمـ
با  رئیس جمهور  اســت:  هــمــراه  معترضه  جمله 
هنرمندان تجسمی نشست برگزار کرد اما معاون 
کار  ایــن  از  تجسمی  هنرهای  مدیرکل  و   هنری 

دریغ کردند. 
این جمله معترضه انضمام هایی 
هم دارد مثال این که وزیــر ارشــاد 
فــقــط ۲۷ روز پــس از تــصــدی با 
ــی هـــنـــرهـــای تــجــســمــی در  ــالـ اهـ
فضای باز تاالر وحدت دیدار کرد 
و جالب تر این که هفته بعدترش 
هم در دفتر کارش با جمع دیگری 
نشست  تجسمی  هنرمندان  از 
کــرد امــا اداره  هم اندیشی بــرگــزار 
کل تجسمی از دیدار با این همه 
هنرمند و گــالــری دار فــراری اســت، چــرا ؟ به حتم 
بخشی از برنامه هایی که در این دیدارها مطرح 
شد، برای اقتصاد هنر تجسمی جنبه عملیاتی به 
خود نگرفته و به دلیل انتخاب نامناسب مدیران 
که واقعا سابقه اجرایی شان نشان  مربوط است 
می دهد هیچ گونه شناختی از این حوزه جدی 
که جنبه های بین المللی حساسی دارد، ندارند. 

ــا بــه نــظــر مــی رســد دســت کــم محمد مهدی  امـ
بــرنــامــه هــای مــهــم خــود  از  یــکــی  اسماعیلی در 
کــه همین انتخاب  کــم کــاری فــاحــش دارد  یــک 

ــه تــا  ــ ــت ک ــ در تــعــیــیــن مــــدیــــران تــجــســمــی اسـ
ــت مثمرثمر نــبــوده و صــدای  کـــار دولـ ایــنــجــای 
و  نمی شود  شنیده  تجسمی  جامعه  از  رضایتی 
کامی را به بعدتر   ناآرامی های اخیر بررسی این نا

موکول می کند.

مدیران کار نابلد

قطعا نگاه راهبردی دولت در مقوله اقتصاد هنر 
کاربلد و آشنا به ایــن حــوزه را  نیازمند مدیرانی 
می طلبد و عدم تالش مدیر اجرایی اش در اداره 
کل تجسمی و حتی سیاستگذاری های برعکس 
کــرده اســت، زیرا  آنها، مسیر را ناهموار و سخت 
شرط نخست چنین توفیقی همدلی و همکاری 
همه اجزای جامعه تجسمی ا ست که از ابتدای 
کنون بی مهری و بی اعتنایی دیده است.  سال تا
در ماه های اخیر که همه تالش های وزارت ارشاد 
در جهت تنش زدایی از فضای هنری و تلطیف 
گفتمانی هنرمندان است، عجیب است  فضای 
که به شهادت رسانه ها، در این مسیر مثال از سوی 
اداره کل تجسمی کمترین تحرک و خالقیتی بروز 

داده شده است. 
کردن فضای پرتنش، نقشه  باید دید با فروکش 
راه دولت برای هنرهای تجسمی و مقوله کالن تر 
ایــن مفاهیم  آیــا  اقــتــصــاد هنر چیست؟  و ملی 
علمی که نیازمند تالش هدفمند مهندسی شده 
خالقانه است با این مدیران منفعل به سرمنزل 

مقصود می رسد؟

درنگ یادداشت

اقتصاد هنر در اسارت برنامه های هدفمند و مهندسی شده 

توسعه اقتصاد هنر با مدیران منفعل، میسر نیست 

ویژه فرهنگ - هنر
5رسانه - سبک زندگی

شماره 6401 18دی   1401 یکشنبه

؛ روشنگر  راه تبیین فانوس عمار

سینما

 نگاهی به کارنامه مهدی نقویان
رئیس جدید مرکز سیما فیلم

 مستندساز انقالبی
سکاندار سیما فیلم  شد

کارگردان نمایش »پرواز با بال های سوخته«: کارگردان گفت وگوی »جام جم« با عبدالرضا فیروزان، تهیه کننده و 

با »هنر« حرف می زنیم جایی برای زندگی بهتر

گفت و گو با سعید ساروقی، کارگردان مستند 
»هپکوتیزم« از آثار حاضر در جشنواره عمار 

روایتی دیگر از نان گزیده ها

نه
سا

ر
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رسانه

سربازان کوچک، میزبان زواران کودک

قطعا نگاه 
راهبردی دولت 

در مقوله اقتصاد 
هنر نیازمند 

 مدیرانی کاربلد 
و آشنا به این حوزه 

را می طلبد

6

نگاه آماری به 13 دوره یک جشنواره مردمی


