معاون جدید هنری با اشاره به ضعف توامان
وزارت فرهنگ و خانهها و انجمنهای هنری

گفتوگو با ساناز بیان ،نویسنده و کارگردان
نمایش «آبی مایل به صورتی»

 14نخستین نشست شورایعالی خانه هنرمندان ایران با حضور اعضا و
محمدمجتبی حسینی ،معاون جدید هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی روزگذش��ته در محل این خانه برگزار ش��د .در ابتدای این نشست
ابراهیم حقیقی ،رئیس شورایعالی خانه هنرمندان...

 14نه آبی َو نه صورتی «آبی مایل به صورتی» نام نمایش جدید ساناز
بیان است که این س��الها دغدغههای اجتماعیاش را رها نکرده
اس��ت و همواره روی حفرههایی در جامعه دس��ت گذاشته که مسئوالن
کوشیدهاند یا حاشایشان کنند یا پنهان ...

هویت جنسی در جامعه
جنسیتزده

قبول کنیم خروجی
قابل قبولی نداشتهایم
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یادداشت

درباره تئاتر «خودکار بیکار»

روایت یک کشمکش

نسرین ستوده

امنیت صرفا موشک نیست
مرجعیت رسانههای داخلی یعنی امنیت ملی

13

سخنگوی کمیسیون فرهنگی
مجلس پس از دیدار با مدیران
جشنواره فیلم فجر:

عکس :سایت رسمی جشنواره فیلم فجر

«خودکار بیکار» ،داستان کشمکش طاقتفرسای
اقلیت��ی در جامعه اس��ت ک��ه به آنه��ا «ترنس» یا
«تراجنسی» میگویند.
تئاتر «خودکار بیکار» س��اخته سامان ارسطو بیان
ش��جاعانه یکی از تابوهایی اس��ت که جامعه برای
حفظ آرامشاش با س��کوت از کنار آن رد میشود.
داستان کشمکش «جس��م مردانه» با «روح زنانه»
یا بالعکس .داس��تانی که گاه فرد ی��ا اطرافیانش را
تا سرحد خودکش��ی کشانده اس��ت .داستانی که
«انسانی » را در برابر «انسانی» دیگر قرار نمیدهد.
بلک��ه انس��ان را ب��ا طبقهبندیهای��ش تعری��ف
میکند«.زن» در برابر «مرد» و در جایی دیگر بنا به
موقعیتزمانیومکانیآن،تعریفیدیگرازانسانارائه
میدهد :نژاد ،...مذهب،...جنسیت،...رنگ پوست...
نمایش با جدال نفسگیر فرزانه ارسطو با ماموری آغاز
میشود که میخواهد بر تن او لباسی زنانه بپوشاند
ی ناگزیر از تقدیری
و او از این لباس میگریزد .گریز 
که میخواهد خود را بر او تحمیل کند و او شجاعانه
از آن میگریزد تا سامان را از دل کشمکشی نفسگیر
بهدنیا آورد.
و او موفق میشود ...او سامان را از کشمکش جسم
فرزان��ه بهدنی��ا آورد و اکنون نهتنه��ا از زندگیاش
خرسند و راضی است بلکه تماشای تالش او برای به
صحنه کشاندن آنانی که هنوز در حال جدال با این
مشکلاند ،تحسین تماشاگر را برمیانگیزد .او که 9

وزیر فرهنگ در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل ایرنا مطرح کرد

«بساط»فرشقرمز
برچیدهشد!
سال پیش عمل جراحی کرده است ،دیالوگهایی را
به خاطر دارد که با ماموران مربوطه برای صدور مجوز
داشتهاست.دیالوگهاییطاقتفرساوتحقیرآمیز....
و دست آخر نتیجهای که با چنان رنجی همراه است
که با بینتیجه بودن تفاوت چندانی ندارد.
ارسطو در صحنهای از نمایش از چند تن از ترنسها
خواس��ت ،به صحن��ه نمای��ش بیایند ت��ا دیگران
سواالتش��ان را مطرح کنند .تالش او برای ترسیم
رنجه��ای خود و دیگران جز تحس��ین ش��هامت و
صداقتش ،چیزی را برنمیانگیزد.
تراجنس��یها که دارای هویت جنس��ی متناقضی
هس��تند ،با ما زندگی میکنند .آنها ممکن اس��ت
برادر ،خواهر یا فرزند ما باش��ند .ام��ا پیش از همه
اینها آنها شهروندانی با حقوق برابر با بقیه هستند.
برخ�لاف تصور برخی ای��ن ویژگی ی��ک انحراف،
بیماری یا واژههایی از این دست نیست؛ این شکلی
از زندگی است.
اما قانون ما ،قانون مدنی ایران که  90سال پیش به
تصویب رس��یده است ،تنها در ماده  393در تعیین
سهماالرث،ازافراد تراجنسیباعنوانوارث«خنثی»
یاد کرده اس��ت و ماده  19قانون حمایت از خانواده
نیز خواسته «تغییر جنسیت» را در صالحیت دادگاه
خانواده دانسته است .هرچند اصالح قوانین در این
خصوص و ذکر جزئی��ات در قوانین مربوطه به حل
مشکالت این اقلیت در جامعه کمک میکند ،معهذا
ی چیزی اس��ت که اولین نیاز این
تغییر نگاه عموم 
اقلیترا تشکیل میدهد.به یادداشتهباشیم«حقوق
بش��ر»« ،حقوق اقلیتها» را نیز بهخاطر دارد و به
خاطر همگان میآورد.
خبر روز

اعضای گروهها چاووش ،عارف و ش��یدا و بسیاری
از اهال��ی موس��یقی در هفتا دویکمی��ن س��الروز
تولد محمدرض��ا لطفی در فرهنگس��رای نیاوران
گردهم خواهند آمد تا ی��اد لطفی را گرامی بدارند.
هفتا دویکمین س��الروز تول��د محمدرضا لطفی با
حضور جمعی از اهالی موسیقی و اعضای گروههای
چاووش ،عارف و شیدا جمعه  ۱۵دی ماه از ساعت
 ۱۹در فرهنگس��رای نیاوران برگزار میشود .این
برنامه همچ��ون دو دوره گذش��ته توس��ط بنیاد
آفرینشهایهنرینیاورانوبامشارکتمکتبخانه
میرزا عبداهلل برگزار میشود .در این برنامه قرار است
تعدادی از اهالی موسیقی درخصوص ابعاد هنری و
شخصیتیمحمدرضالطفیسخنبگویندودرادامه
به یاد او قطعاتی را برای حضار بنوازند.

روزنامه نگار

«فرش قرمز جلوی پای کسی پهن کردن» از کنایات و ضربالمثلهای
ایرانی است ،بهمعنای احترام گذاش��تن به کسی .اما وقتی در دنیای
واقعی ،در جشنواره ملی فیلم فجر پیش پای هنرمندان و سینماگران
ف��رش قرمزی په��ن کردند ب��ا انتق��ادات و مخالفتهای بس��یاری
مواجه ش��د که نتیجهاش صحبتهای روز گذش��ته احد آزادیخواه
(سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس) درباره نتیجه جلسه مسئوالن
سیوششمین جشنواره فیلم فجر و سازمان سینمایی با این کمیسیون
بود« :بس��اط فرش قرمز که در دورههای قبل حواشی بههمراه داشت
و جنجالآفرین بود ،در این دوره از جش��نواره برچیده ش��ده است».
ادبیات نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس�لامی نه در شأن
سینماست و نه جشنواره ملی فجر« .برچیده شدن بساط» اصطالحی
است با بار منفی؛ گویی سخنگوی کمیسیون فرهنگی فرش قرمز را که
دبیران اسبق جشنواره آن را تدارک دیده بود ،امری خالف و غیرقانونی
دانسته که حاال با صالحدید مس��ئوالن ریشهکن شده و سینماگران
در سالهایی که فرش قرمز برایش��ان پهن شده بوده با قدم گذاشتن
بر آن خطا کردهاند.
فرش قرمز در این س��الها ،هم موافقانی داشته است و هم مخالفانی.
عدهای آن را تقلید از غرب دانس��ته و عدهای دیگر ،با توجه به قدمت

خبر آخر

فرهنگ

وزیر فرهنگ در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل ایرنا مطرح کرد

درگذشت«علیرضاتلیانی»
از دبیران خبر ایسنا

امنیت صرفا موشک نیست
مرجعیت رسانههای داخلی یعنی امنیت ملی
مراس��م تودی��ع و معارف��ه مدیرعام��ل خبرگزاری
ِ
جمهوری اسالمی ،روز گذشته به فرصتی تبدیل شد تا
وزیر فرهنگ ،از پایان دوره رسانههای یکطرفه سخن
بگوید و از تاثیر مرجعیت داخلی رس��انهها بهعنوان
رکنی مهم از امنیت ملی یاد کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی در این مراسم ،گفت:
امروز دوره رسانههای یکطرفه به پایان رسیده است
و رس��انهها درخط ارتباطی باید بهصورت دوطرفه به
توگو بپردازند.
گف 
صالحی با اشاره به اینکه در کشور دو مجموعه خبری
صداوس��یما و خبرگزاری ایرنا از نظر قانونی بهعنوان
رسانههای ملی محسوب میشوند ،ادامه داد :ایرنا هم
از نظر تاریخی و قدمت و هم از نظر رسمیت با مجموعه
خبری دیگری مشابهت ندارد .از لحاظ گستره فعالیت
داخلی و خارجی ،تنوع تحلیلی و نظرسنجی ،آموزش،
تنوع در خروجی و محصول و تنوع زبان نیز با سازمان
خبری دیگری قابلقیاس نیست.
وی اف��زود :فعالیته��ای ایرنا عالوه بر گس��تره ،در
مضمون و تنوع محصوالت و خروجیها نیز قابلتوجه
است .موسسه فرهنگی ایران ،یکی از این محصوالت
اس��ت که خود دارای تنوعی از محصوالت اس��ت .از
لحاظ حوزه ارتباطات بینالمللی و همکاری با فضای
بیرونی نیز از قبل و بعد از انقالب اس�لامی ،سازمان
ایرنا خط تماس و ارتباطی ما با خارج از کش��ور بوده
اس��ت .این نوع جایگاه ایرنا به آن هویت و مزیتهای
خاص میبخشد.

عضو ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی ،اف��زود :ایرنا
در طول دوره تاریخی  ٨٠س��اله خود با اش��خاص و
ش��خصیتهای مدیریتی و مجموعه کارکنان سعی
و تالش برای هویتسازی داشته و همواره بر ارتقای
آن تالش شده است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره بهویژگیهای شخصیتی و علمی
سیدضیاء هاشمی ،مدیرعامل جدید خبرگزاری ایرنا،
افزود :ایش��ان دارای ش��خصیتی علمی و دانشگاهی
هس��تند که با دنیای رسانه آش��نایی دارند .در حوزه
علوماجتماعی از ش��خصیتهای علم��ی قابلتوجه
هستند و حضور ایشان در ایرنا کمک میکند تا نگاه
علمی آن با نگاه عالمانهتری نس��بت به گذشته پیش
برود .صالحی در ادامه با اش��اره ب��ه ضرورت توجه به
برخی ن��کات در خبرگزاری ایرنا ،گف��ت :امروز دوره
رسانههای یکطرفه به پایان رسیده است .این سازمان
با تمام محصوالتش باید نسبت به گذشته تقویت شود
توگویی بین مردم و
و بهعنوان رسانه ارتباطی و گف 
مسئوالن قرار گیرد .خط ارتباطی باید دوطرفه باشد
توگوی دوطرفه عنوان شود .اگر این
و س��خن در گف 
سازمان به این روش اداره ش��ود بهعنوان یک رسانه
ارتباط��ی و ملی باقی خواهد ماند ،در غیر این صورت
نقش خود بهعنوان رسانه ملی را از دست میدهد.
وی ادامه داد :ما باچالشهای ملی روبهرو هس��تیم و
رس��انههای ملی از جمله ایرنا باید به این چالشها با
نگاه حل مسئله توجه جدی داشته باشند.

عکس :ایرنا

بزرگداشت محمدرضا لطفی
در نیاوران

شکوه مقیمی

حرفه فرشبافی در ایران ،سنتی دیرینه دانستهاند .در سیوچهارمین
دوره جش��نواره فجر برخی از هنرمندان حاضر نشدند بر فرش قرمز
حاضر ش��وند؛ پرویز پرس��تویی آن را خالف فرهنگ ایرانی دانست و
معتقد بود بهتر است س��ادگی و مهربانی دهه  60و  70جایگزین این
ی شود.
تجملگرای 
ابراهیم حاتمیکیا نیز قدم گذاشتن بر این فرش را برای خودش حرام
خواند و از حضور در این فضا احساس خجالت کرد .رضا کیانیان نیز با
طعنه به جماعت بهانهجو که دنبال هر فرصتی برای چوب الی چرخ
دولت گذاشتن هس��تند ،از مسئوالن س��ینمایی خواسته بود به این
بازیها تن دهند و بر تصمیم خود ایستادگی کنند.
اما دلیل حضور نیافتن مانی حقیق��ی روی فرش قرمز کمی متفاوت
بود؛ حقیقی ،فرش قرمز را دلانگیز دانست اما با شیوه برگزاری آن در
ایران مخالفت کرد .او دلیل اصلیاش را معماری نامناسب برج میالد
دانسته بود که اجازه نمیدهد مسئوالن جشنواره به پیشواز هنرمندان
بیایند و همین امر فرش قرمز را به س��یرکی بدل میکند که حقیقی
در آن پا نگذاشت.
این ادعای حقیقی درحالی بود که بهروز غریبپور ،دبیر جشنواره دو
دوره پیشین ،سال گذش��ته پیش از آغاز جشنواره ،در گفتوگویی با
ایرنا گفته بود« :فرش قرمز در س��ال گذشته به اندازه  60متر در یک
تونلی بیرون از فضای کاخ جشنواره قرار داشت که با موسیقی همراه
بود و بنده به پیشواز میهمانان میرفتم ولی امسال مطلقا فرش قرمز

نداریم .اینکه عدهای از روی موکتی قرمز رد میشوند به معنای فرش
قرمز نیس��ت .صدای کفش میهمانان که به س��مت اس��تیج حرکت
می کردند ،باعث ایجاد سر و صدا میشد و این موکت برای جلوگیری
از آن صدا پهن شده است».
ام��ا فارغ از همه این حواش��ی ،یک��ی از دالیلی ک��ه میتواند موجب
تصمیم رادیکال مسئوالن درباره فرش قرمز شده باشد ،مسئله لباس
هنرمندانی است که روی فرش قرمز حاضر میشوند؛ لباسهایی که
از منظر عدهای چنان نامتعارف و غیررسمی بودند که در مراسمهای
کشورهای اروپایی هم دیده نمیشود .دبیران جشنوارهها در این سالها
از هنرمندان درخواست داشتند تا با لباسهای رسمی در مراسم فرش
قرمز حاضر شوند تا بابی هم برای صنعت و حرفه طراحی لباس گشوده
ش��ود اما انتشار خبر لغو شدن این مراس��م ،بهمعنای نتیجه نداشتن
درخواست آنها بود.
اما آیا بهتر نیس��ت بهجای پاک کردن صورت مس��ئله دنبال راهحل
بود؟ دلیل به نتیجه نرس��یدن درخواس��ت مس��ئوالن چیست؟ اگر
قرار اس��ت جش��نواره فج��ر ،مانند آداب و رس��ومی که در سراس��ر
دنیا رایج اس��ت فرش قرمزی نداش��ته باشد ،چرا ش��ورای فرهنگی
یوش��ش س��ال خالقیتی برای
و دبی��ران جش��نواره در طی این س 
برگ��زاری آن خ��رج نکردهاند؟ آیا بهتر نیس��ت مس��ئوالن دولتی و
حکومتی در ادبیاتی که برای تعامل با هنرمندان اس��تفاده میکنند
تجدیدنظر کنند؟

در جشنواره فیلم سخیف نداریم

یوششمین دوره جشنواره
پوران درخش��نده (عضو هیأت انتخاب س 
فیلم فجر) در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ،با اش��اره به تنوع مضمونی
فیلمهای جش��نواره امس��ال گفته اس��ت :تقریبا در همه گونههای
س��ینمایی و فضاهای مختلف فیلم به دس��ت ما رس��یده بود و ما نیز
در انتخاب خود توانس��تیم آثار مختلفی را انتخ��اب کنیم .فیلمهای
کمدی انتخاب شده؛ آثار قابلقبولی هستند و سخیف نیستند و عالوه
بر کمدی بودن تاثیرگ��ذار نیز خواهند بود .آثار اجتماعی هم متاثر از
جامعه خود هستند که از ساختار خوبی برخوردارند و اثرگذار هستند.
اینکه گفته شده ما از تماشای برخی فیلمها دچار سورپرایز و شگفتی
ش��دیم اصال صحت ندارد اما در مجموع آثار قابل قبول بودند و نمره
متوسط رو به باالیی میگیرند.
درحالیکه محسن امیریوس��فی ،کمتر از چهارساعت مانده به اعالم
فیلمهای راهیافته به «سودای سیمرغ» از حضور در جشنواره انصراف
داد ،درخشنده درباره اینکه آیا «آشغالهای دوستداشتنی» را برای
هیأت انتخاب نمایش دادند یا خیر ،گفت :من این فیلم را ندیدم البته
من دوست داش��تم این فیلم را ببینم اما به ما اعالم شد که سازندگان
فیلم از حضور در جش��نواره فیلم فجر انصراف دادند .سؤال اینجاست
که آیا داوران تا چندس��اعت قبل از اعالم اسامی هنوز مشغول داوری
بودهاند که این انصراف دقیقه نودی اجازه بازبینی فیلم را نداده است
یا عوامل تکراری مانع اکران فیلم برای هیأت انتخاب شده است؟

وی افزود :ما درحالحاضر در جهان پررقابت رس��انه
زندگی میکنیم .زمانی صداوسیما و خبرگزاری ایرنا
بهعنوان رسانههای کشور و تکرسانه بودند ،اما امروز
با توجه به این فضای پررقابت ،مرجعیت رس��انههای
ملی در معرض خطر قرار گرفته است .دیگران برای ما
رسانه ساختهاند و مرجعیت یافتهاند که این امر برای
امنیت کشور خطر محسوب میشود.
صالحی درعینحال تصریح کرد :امنیت صرفا پرتاب
موشک نیس��ت .مرجعیت داخلی رسانهای و اعتماد
ملی به رس��انههای داخلی نی��ز بهعنوان امنیت ملی
محسوب میش��ود .بخش��ی از امنیت نرم این است
که رسانهها مورد اعتماد جامعه باشند .بنابراین ایرنا
هم برای اینکه س��هم مصرف خود را باال ببرد باید به
اعتمادس��ازی و تقویت دیپلماسی رس��انهای توجه
داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت دوازدهم ادامه
داد :ما در جه��ان و منطقه پرخطر و پرتهدید زندگی

میکنیم .آنچه فرصتها را میتوان��د افزایش دهد،
افزایش دیپلماس��ی رس��انهای و عمومی است که بر
ثبات جهانی و کاهش تهدیدهای جهانی و منطقهای
اثر خواهد داشت.
در پایان این آیین نیز سیدضیاء هاشمی ،مدیرعامل
خبرگزاری جمهوری اس�لامی ای��ران ،گفت :ایرنا را
یک دانشگاه میدانم .امروز رسانهها نقش محوری در
تمامی حوزهها دارند .رسانهها از جمله ایرنا کانونهای
فرهنگی هستند که در شکلگیری تحوالت فرهنگی
نقش برجستهای ایفا میکنند.
وی با اشاره به س��بقه رسانهای خود ادامه داد :کار در
عرصه رسانه پرافتخار و درعینحال پرهیجان است
و بهعن��وان کار جهادی محس��وب میش��ود .وی در
پایان با تاکید بر ضرورت پیوند رسانه و دانشگاه ادامه
داد :رس��انه ایرنا فقط رسانه دولت نیست بلکه رسانه
فراجناحی و فراگروهی اس��ت و بهعنوان رسانه نظام
و مردم جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود.

«علیرض��ا تلیان��ی» از
دبیران خبر خبرگزاری
دانش��جویان ایران به
دلی��ل ایس��ت قلب��ی
درگذش��ت .تلیانی از
هم��کاران قدیم��ی
ایس��نا ب��ود و دبیری
سرویسهای «میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری» و «دین
و اندیشه» این خبرگزاری را بر عهده داشت.
دبیری بخش ترجمه گ��روه فرهنگی-هنری
و مترجم��ی گروهه��ای خب��ری ورزش��ی،
فرهنگی -هنری و جامعه اطالعاتی خبرگزاری
دانش��جویان ایران نیز از س��ابقه فعالیتهای
خبری او در این مجموعه بوده است.

تولد «نشر نودا»
با رویکرد ادبیات نمایشی
نش��ر نودا بهش��ماره مجوز  13480توس��ط
تعدادی از مدرس��ان ،پژوهشگران ،مترجمان
و فعاالن حوزه ادبیات نمایش��ی ب��ا مدیریت
رضا کرمیزاده تاس��یس شد .بهگزارش روابط
عمومی نشر نودا ،این نشر بهتازگی و با رویکرد
فعالیت در حوزههای ادبیات نمایشی ،تئاتر و
سینما ،اولین کتابش را با نام «شوایک ،سرباز
س��ادهدل» نوش��ته حمیدرضا نعیمی منتشر
کرده است.

