برای همی��ن ،كاري كه کانونهای قدرت با جامعه میکنند
تنها تبدیل به تمهایی در تئاتر میشوند و تئاتر فکر میکند
اگر این تمه��ا را بيان کند موازنه اجتماعي و نقش اجتماعی
خ��ودش را ايفا کرده ،درحالیکه اين کژفهمیاس��ت .تئاتر
کارش ایج��اد و ارائه تمها یا موضوعات نیس��ت .بلكه کارش
فراهم کردن يك مالقات اجتماعی اس��ت که درون آن یک
آگاهی اجتماع��ي رخ میدهد .اين مالق��ات در ايماژها ،در
زمان و مکان و در كمپوزیسيونها ،در فضا رخ ميدهد نه در
تمها .این اشتباهی اس��ت که تئاتر ایران  160است مرتكب
ميش��ود و نمیخواهد اش��تباهش را بپذی��رد .برای همین
است که شکلهای کالسیک ش��ده تئاتر همچنان در حال
تکرار ش��دن اس��ت و نمیخواهیم باور کنیم که اینها دیگر
کارآمد نیستند.

این دهه و آن دهه یک نوع نگرش باسمهاي به تاريخ
اس��ت .تاریخ هنر که به دههها تقسیم نمیشود؛
دهههامعیارهاییهستندتنهابرایشمارش.همین
تقسيمبندي نش��ان ميدهد که الفبای اولیه برای
برخورد با چیزی که از ما سر میزند و باید به تاریخ
تبدیل شود ،شناخته شده نیست.
در مقدمه كتابي درباره آربي اوانس��يان ،به همين
نكته اشاره كردهام كه چرا تاریخ تئاتر ایران ،تاریخی
نمیشود؟! ما تا چیزی را تاریخی نکنیم نمیتوانیم
آن را بفهميم .تئاتر را تاریخي نمیکنیم برای اینکه
نمیخواهیم بفهمیماش .این باید به صورت یک امر
از طرف کل جامع��ه تئاتری یا بخش بزرگی از این
جامعه درک شود.

نهادها و حوزههاي ديگر موفق به اين كار شدهاند؟

خیلیه�ا معتقدند که بخاطر فش�ارهای
قدرتی و حکومتی اس�ت كه تئاتر به این
وضعیت دچار شده؛ هم قبل از انقالب و هم
بعد از انقالب .نظر شما در اين باره چيست؟

حتما ای��ن اعمال قدرت تأثی��ر دارد ولی بیایيم از
این زوایه نگاه کنیم که اساس��ا نقش اجتماعي ما
بهعنوانجامعهتئاتريايناستکهبههمينمسئله
بپردازی��م؛ اينکه چگونه به جامعه فش��ار میآید.
بدیهی اس��ت من هنگامیمیتوانم به آستانه این
مسئله برسم که در برابر واقعیت موضعی بیرون از
واقعیت بگیرم ،به این معنا که بتوانم به اندازه کافی
از آن فاصله بگیرم و آنگاه آن را بررسی و ارزیابی کنم.
البته بدیهی است که من برای انجام چنین کاری
به تئوری و دانش نياز دارم ،در عین اينكه به اخالق
حرفهای هم نیاز دارم .اینها روندهایي است که به
من ميگوید چطور با واقعیت کنار بیایم ،چطور در
مقابل آن نرمش نشان دهم يا در مقابلش ایستادگی
کنم .اساس کار ما این است که به واقعیت واکنش
نش��ان دهیم؛ با این آگاهی که كار ما نیز بخشی از
همین واقعیت است ،پس من با خودم هم کار دارم؛
ولی وقتی که خودم را بیرون از گود میگذارم و فکر
میکنم فقط بايد به دیگران ن��گاه کنم ،فراموش
میکنم که من هم به عنوان یک عضو اجتماعی باید
مورد نقد قرار بگیرم .چرا ميگويند تئاتر اپوزيسيون
است؟! تئاتر پيش از هر چيزي اپوزيسيون خودش
جريان اجتماعيای كه اپوزيس��يون
اس��ت .تنها
ِ
خودش باش��د ميتواند اپوزيس��يون جريانهاي
قدرت در جامعه باشد.
چگون�ه ميت�وان ب�ه اين اعم�ال قدرت
واكنش نشان داد؟

واكنشها بيش�تر افراد را نشانه ميروند
تا آثار را!

اين شکلی از انکارگری است که موجب شده افراد
به راحتی ديگري را انکار کنند .نش��انه بارزش این
است که بهجای اینکه نمایش��نامه یا نمایش نقد
شود ،آدمها نقد میشوند .اين نشاندهنده اين است
كه مرزها مخدوش شدهاند .در وضعیت عقالنی و
حرفهای در تئاتر ،به هیچکس این حق داده نشده
اس��ت که افراد را نقد کند .ما محقای��م درباره اثر
آدمها حرف بزنیم و اظهارنظر داش��ته باشیم ،ولی
درباره آدمها نه .اما متأس��فانه اين كار رسم شده و
معلوم نیست این کردار غیر عقالیی و ضد اجتماعی
چطور دارد به یک حق اجتماعی تبدیل میشود؟
یعنی یک رفتار غیراخالقی و غیرضروری تبدیل به
یک حق اجتماعی شده است .این نشان میدهد که
جامعه تئاتری ایران یک جامعه وارونه است و این
وارونگی از آنجا آمده كه اين جامعه چون خودش را
نمیبیند ،نميتواند وارونگياش را هم ببيند .برای
همین است كه ميگويم تئاتر دارد در تاریکی راه
میرود .تئاتر نمیفهمد دارد چه میکند و به کجا
میرود؟! جامعه تئاتری ایران خودش ،خودش را
انکار میکند و به همين دلیل نمیتواند ببيند که
چطور دارد رفتار و گرایش��ی معیوب را با خودش
یدک میکش��د و این بحرانی است که پیش از این
هم وجود داشته است.
اينه�ا به اي�ن خاطر نيس�ت كه م�ا هيچ
تاريخنويسي درباره تئاتر نداريم؟

ما بط��ور کلی درباره تئاتر ای��ران به صورت جدی
حرف نزدهایم و رویکردي ب��رای آنالیز تئاتر ایران
نداشتهایم .گاهی کلیگویی میشود كه فالن دوره
بهترین دوره بوده است ،اما نه ميتوان از این گفتهها
نتیجهای گرفت و نه فهمید چرا این دوره بهترین
بوده اس��ت! میل به صرف بخشبندی گذشته ،به

مدار به هم ريخته است و ما فکر میکنیم واکنش
نشان دادن به کسی که به ما فشار میآورد ،واکنش
اجتماعی یا سیاسی ماس��ت ،درحالیکه ما برای
اینک��ه بتوانیم واکن��ش اجتماعی نش��ان دهیم
ب��ه مجموع��های از آگاهیها ،مناس��بات و بهبود
رفتارهاي اجتماع��ی نیاز داریم ک��ه این واکنش
در درون آن اتف��اق بیفت��د .آن اجتم��اع میتواند
کالسهای درس ی��ا محلها گروههای تمرین و...
باش��د؛ جاهایی که ما میتوانيم حرف بزنیم مثل
مطبوعات و نقدها .واکنشهای انفرادی ما ش��کل
اجتماعی پی��دا نمیکنند یا گاهی نتیجه تعابیر یا
سوتفاهمهاي ما نسبت به چگونگی اعمال قدرت
در جامعه اس��ت .دوباره برگرديم به همان تئوری؛
برای اینکار چه بخواهیم و چه نخواهیم به تئوری
و نظریه نیاز داریم .نظریه به ما میگوید که چگونه
باید در مواضع اجتماعی به کانونهای فشار توجه
کرد یا به آنه��ا واکنش نش��ان داد .همانطور كه
تجربههای تاریخی میتوانند این را به ما یاد بدهند
ت ما را در اینباره باال ببرد .منظورم این
یا حساسي 
ی به ما میآموزد که چه کنیم ،بلکه
نیست که تئور 
به ما میگوید که اتفاق چگونه رخ داده است و آنگاه
ما خواهیم توانست مرزهای تازهای برای مالقاتها
و منازعات اجتماعی ،نقد و اعتراض و اپوزيس��يون
بودن پيدا کنیم.

اگر ن��گاه کنید ميبينيد كه نهاده��ای اجتماعی دیگر مثل
سیاس��ت ،مذهب و نهادهای دیگری که به طور مش��خص
صاحب قدرت هستند ،شیوههای خودشان را تغییر دادهاند.
برای نمونه اشاره میکنم؛ اوایل انقالب فوتبال امر ناشایستی
بود ،به اين اس��تدالل كه پهلوي با فوتب��ال مردم را تحميق
ميكرد .بیمیلی نس��بت به فوتبال در آن س��الها تیمهای

فوتبال را کمابیش از میان برد؛ اما امروز شبکههای تلويزيوني
وجود دارن��د كه فقط اختصاص ب��ه ورزش و بهويژه فوتبال
دارند .به نقش اجتماعي فوتبال كاري ندارم ،ولی این رویداد
نشاندهنده این است که حکومت نظرش را نسبت به فوتبال
تغییر داده است و با جرأت اين تغيير نظر را اعالم ميكند.
در ابتداي انقالب تصور بر این بود که جمهوري اس�لامي به
سينما و تئاتر بی توجهی ميكند و به جای آن به تعزیه و روضه
و منبر اهمیت بیشتری خواهد داد .ولی واقعیت چيز ديگري
شد ،اينها کم اهميتاند و تئاتر و سینما و تلویزیون و فوتبال
و ...است كه دهها بار مهمترند؛ اين را از بودجههاي كه به اين
حوزهها اختصاص مييابد ميتوان دریافت.

همین که ما
منتظریم ببینیم
مدیریت دولتی
چه کار میکند
یعنی اینکه
ما منفعل و
كمزوريم .اگر
در اين موضع
بايستيم ديگر
نميتوان به
دولت و حكومت
خرده گرفت كه
چرا فشار وارد
ميكند ،چون ما
مستحق چنين
رفتاري هستيم.
حتي گاهي
که فشاري
وجود نداشته
مانفهمیدهایم
امكان تازهاي
برايمان فراهم
شده است.

است؟ بخش آموزش برای این عرصه چه میکند؟

مشکل در بخش آموزش هم هست .شکلهای آموزش باید
تغییر کند ،همانطور كه در همه دنیا تغییر کرده است .وزارت
علوم هم میگوید که عالقهمند است اين شکلها را تغییر دهد
ولی عمال کاری نمیکند و بحران بودجه مانع از این میشود
که شکلهای تدریس یا خود درسها تغيير كنند .مدلهایی
که بر اس��اس آن ،درسها تنظیم شدهاند اعتبار علمیخود
را از دست دادهاند .دانش��گاهها هم واکنششان کند است و
آنقدر درگیر موضوعهای دیگر هس��تند که کمتر میتوانند
به تغيير بپردازند ،با این همه در استادهای دانشگاه کسانی
دیده میشوند که به روز هستند ،مطالعه میکنند و خودشان
فرمولهای تدریسشان را تغییر میدهند.
بخشی دیگر هم مربوط به رسانههاس��ت .تلویزیون و رادیو
به ش��کل از ُمد افت��ادهاي ،از نظر فرم ،به تئات��ر ميپردازند
درحالیکه میتوانند نقش بس��یار مثبتی داش��ته باش��ند.
مطبوعات نيز به همين شكل؛ ما نیروی آموزشدیده و بهروز
در مطبوعات تئاتر ایران نداریم .نیروهای جوان آمدهاند که
کم تجربهاند و معلوم است که آموزش در این بخش کم است.
شايد الزم است رشتهاي براي اين كار در دانشگاهها گذاشته
شود يا مدرسه مطبوعاتي تأسيس شود تا نقد كردن وحرف
زدن در مورد تئاتر را آموزش دهد.
در نهای��ت هم به بخش دولتی تئاتر ميرس��يم که اگر با آن
سيستم آشنا شويم ميبينيم رنجور فشاری است که از جامعه
تئاتر ایران تحمل ميكند .بخش دولتي جاهايي محق است،
وقتي بیش��ترین مراجعات جامعه تئاتر ب��ه مركز هنرهاي
نمايشي مطالبات فردي است و به حدي زياد و گاهي وقيحانه
است و به نهاد دولتي ياد ميدهد که «امكان اينكه ما از شما
بپذيريم جور ديگري ميشود با ما رفتار كرد وجود ندارد»...
چه میتوان کرد؟ جامعه تئاتري بايد يك جايي مكث كند .به
نظر من نهاد اجتماعی مثل تئاتر بسیار قدرتمندتر از مدیریت
دولتي تئاتر است ولی از این قدرت استفاده نمیکند؛ چون
جامعه تئاتر ایران آگاهی به منافع جمعیاش ندارد؛ ما فقط
منافع فردی خ��ود را پیگیری میکنیم و نمیتوانیم منتظر
باش��یم این بصيرت و آگاهي و جس��ارت را مدیریت دولتی
داشته باشد و ما منتظر عملكرد آن بنشينيم.
همین که ما منتظریم ببینیم مدیریت دولتی چه کار میکند
یعنی اینکه ما منفعل و كمزوريم .اگر در اين موضع بايستيم
ديگر نميتوان به دولت و حكومت خرده گرفت كه چرا فشار
وارد ميكند ،چون ما مستحق چنين رفتاري هستيم .حتي
گاهي که فشاري وجود نداشته مانفهمیدهایم امكان تازهاي
برايمان فراهم شده است.
وظيفه خان�ه تئاتر اين ميان چيس�ت؟ خانه تئاتر
هماكن�ون از حج�م مراجعين ب�راي عضويت،كه
معموال با س�النهاي خصوصي درجه چندم رزومه
جمع ميكنند ،به تنگ آمده است!

ش�ايد چون با اينها بيش�تر ميتوان�د ايدئولوژي خانه تئاتر دو مشکل جدی دارد و نمیدانم چرا نمیخواهد
خودش را نشر دهد و اعمال قدرت كند!
آنها را برطرف کند .نخست اینکه نمیدانم چرا تصور میکنند
نه ،تنها بحث اعمال قدرت نيس��ت ،اين كاري است كه همه هر کس درباره مشکالت خانه تئاتر حرفی میزند س ِر دشمنی
حكومتها و دولتها انجام ميدهند تا عرصههاي اجتماعي با آنان دارد و ميخواهد تخطئهشان كند .در حالی که به نفع
تازه را از آن خود كنند .آنها بايد به اين عرصهها ورود كنند و تئاتر است که یک خانه تئاتر متفکر و مبتکر و قدرتمند داشته
بديهي است كه وقتي وارد مديومهاي تازه اجتماعي ميشوند ،باش��د .مجوز خانه تئاتر در حال حاضر مجوز یک موسس��ه
همانقدر كه فكر ميكنند اعم��ال قدرت ميكنند همانقدر فرهنگی اس��ت و نه يك نه��اد صنفي .یک ب��ام و دو هوا که
هم ممكن اس��ت آس��يب ببينند .دولتها و حکومتها اگر نمیشود! با مجوز موسسه فرهنگی نمیشود کار صنفی کرد.
عاقل باش��ند از این فرایند برای تقسیم قدرت بهره میبرند خانه تئاتر باید به جایگاه محکم و قانونی و صنفي ارتقا بیابد،
و ب��ا دادن آزادیهای اجتماعی ،نهادهای دیگ��ر را در اداره باید نهاد صنفی بشود .چرا این کار را بعد از 17سال نمیکنند؟
کشور س��هیم میکنند .با اين همه،حتي
در سالهای اولیه تأسيس خانه تئاتر سؤالم
جمهوري اس�لامي ایران كه به نظر ميآيد یکی از نشانههای
اين بود که وقتی ما تئاتر مستقل نداريم و به
تئاتر دولتی چسبيدهايم ،صنف چه معنی
يك جمه��وري كامال ايدئولوژيك اس��ت کوچک بدفهمیدر
دارد؟ ح��اال تئاتر مس��تقل داریم و صنف
اين ريس��ك را ميكند .ما ب��ه اين آگاهي موازین صنفی
رسيدهايم یا بهتر است بگویم ما در آستانه
نداریم.
این آگاهی هس��تیم .ایران به هيچكدام از این است كه هنوز
اتفاقاً حاال ،از جایی که تئاترهای خصوصی
كشورهاي همسایهاش ،شباهتي ندارد .ما کسانی حتی در
راه افتادهاند ،خانه تئاتر ضرورت پيدا كرده
است و به همان بحراني رسیده كه از ابتدا
ایراده��ای خودمان را داری��م ولی در عین خانه تئاتر هستند و
حال در بخش��ی از مناسبات و نگرشهای نميخواهند بپذیرند قابل پيشبيني بود .به نظ��رم این بحران
اجتماع��ی و بس��یاری از سيس��تمهای
نقطه خوبی اس��ت و باید فکر کنیم كه چه
ارتباطی و همچنین مطالبات روزآمدمان ،كه در منطق و الفبای چيزهايي را در اساسنامه خانه تئاتر در نظر
پیشروییم.چرازمينهبحرانهايكشورهاي مفهومیوزارت كار،
نگرفتهايم.
همس��ايه ،در ايران وجود ن��دارد؟ چون ما ما کارگریم .پشتبند یکی از نش��انههای کوچ��ک بدفهمیدر
ميل به روز ب��ودن در مديومهاي
موازی��ن صنف��ی ای��ن اس��ت ك��ه هنوز
اجتماعي نام صنف ،واژه
را داش��تهیم و داريم؛ هم در دوره پهلوي و
کس��انی حتی در خان��ه تئاتر هس��تند و
هم در جمهوري اس�لامي .پس از انقالب کارگر ميآيد .تئاتر
نميخواهند بپذیرند كه در منطق و الفبای
اي��ن می��ل رنگ دیگ��ری گرف��ت و كمي یعنی تولید تئاتر .ما
مفهومیوزارت كار ،ما کارگریم .پشتبند
تأخير و تأنی داش��ت ولی هنگامي که آغاز كارگران توليدكننده نام صنف ،واژه کارگ��ر ميآيد .تئاتر یعنی
شد ،ش��تابان به پیش رفت .در اين شرايط
تولید تئاتر .ما كارگران توليدكننده تئاتريم.
چرا نه��اد اجتماع��ی همچ��ون تئاتر که تئاتريم
اگر خانه تئاتر به این بحران برسد و از پس
ای��ن همه ادعا ه��م دارد تا اي��ن حد عقب
این بحران بربیايد آنگاه خانه تئاتر معنا و
مان��ده یا در خودش مانده اس��ت؟ اين پرسش��ی اس��ت از شکوفایی خواهد داشت .میدانم که این فرآیند دشواری است
خودم��ان؛ بايد یقه خودمان را بگیریم و به خودمان س��يلي برای دوستانی که در خانه تئاتر هستند ،ولی چارهای جز این
بیدار باش بزنيم.
نداریم که با مسئله روبهرو ش��ویم و تا بیش از این دیر نشده
خبيكيازداليلشايناستكهنظريهپردازنداريم برخی بنیانها را اصالح و بازنگری کرد .خانه تئاتر یا هر نهاد
و بخش ديگر ش�ايد به آموزش برگردد .هرساله در دیگری در همین بازنگری و اصالح ،بالنده و موثر خواهند بود و
رش�ته تئاتر دانش�جوهای زیادي فارغ التحصیل موفق خواهند شد پارهای از مناسبات درون جامعه تئاتر ایران
میش�وند ،به نظرتان بازدهی اینه�ا به چه صورت
بهبود دهند.

يعني در ح�ال حاضر تئاتر اپوزيس�يون
نيست؟

اپوزیس��یون به عقالنیت پویا نیاز دارد و به آگاهی
و پافش��اری بر منافع و افقهای اجتماعی .بحران
اخالقی به این دلیل به وجود میآید که یک جامعه،
در درون خودش و با رفتارهای عادتی ش��دهاش،
امكان بهوجود آمدن عقالنیت اپوزيسيون را انکار
میکند .از این بابت اگر بخواهیم به جامعه تئاتری
ایران نگاه کنیم ،ما با دهه  40و  50فرقی نكردهايم
و پیشرفت ناچیزی در این زمینه داشتهایم .یعنی
رواب��ط درون جامع��ه تئاتری ای��ران در طول این
دوره  50س��اله تغییری نکرده و این یعنی فاجعه.
جامعهای که روابط درون خودش کلیشه ،باسمهاي
و متحجر ش��د ه چگونه میخواهد دریابد که مثال
کانونهای ق��درت در اجتماع به چه نحوی اعمال
قدرت میکنند و آنگاه به آن واکنش نشان بدهد؟!
گزارش

گزارشی از میز گرد «نقش بیخانمانی در تضعیف تعادل نشانهای جامعه»

بیخانمانی مس��ئله دیروز و امروز نیست .نه فقط در ایران ،که در
سراسر جهان ،عوامل این اتفاق چنان گسترده است که تاریخی
استوار و بیرحم در پشت خود دارد .جمعی از هنرمندان و اهل قلم
کهحساسیتبیشترینسبتبهبخشهایدیگرجامعهدارند،برای
حمایت از بیخانمانها در خانه سینما جمع شدند و با نگاههای
مختلف شهری ،جامعهشناختی و عملی حول محور بیخانمانی
به این موضوع پرداختند.
«نقش بیخانمانی در تضعیف تعادل نش��انهای جامعه» عنوان
میزگردی بود که با حضور لیال صادقی بهعنوان دبیر جلسه ،ترانه
یلدا ،معمار و شهرساز ،شیرین احمدنیا ،جامعهشناس و همچنین
شیوا علوی ،نماینده انجمن پایان کارتنخوابی امید در اصفهان و
حسینشیخ،نمایندهانجمنطلوعبینشانهابرگزارشد.بهاعتقاد
برگزارکنندگان«باخانهمان»،بیخانمانی،فعالیتهایاجتماعیو
بحثهای کارشناسی درباره آن پدیده تازهای نیست .نه قرار است
این معضل برای همیش��ه از بین برود و ن��ه با از بین رفتنش امید
داریم که دوباره سر بلند نکند .در کنار همه فعالیتهای بهزیستی،
شهرداری و نهادهای دولتی وابسته در این زمینه نیز بخش بزرگی
از فعالیتهای حمایت��ی را انجمنهای مردم��ی و خیریه انجام
میدهند .بنیادها و جمعیتهایی که هر کدام سابقه طوالنی دارند
و مرهمهای بزرگی بر زخم کارتنخوابها گذاشتهاند.
در ای��ن برنامه بعد از اکران فیلم «گزارش زندگی مینا» س��اخته
کاوه مظاهری ،برگزیدگان جای��ز ه «باخانهمان» که فراخوان آن

درباره ابراهیم حدیدی

میراث گل آقای
موسیقی سیستان
هوشنگ جاوید

پژوهشگر موسیقی نواحی

سرنا نوازی در موس��یقی سیستان و بلوچس��تان دارای جایگاه خاص
خودش است؛ بهطوریکه دو سبک سرنا نوازی شامل سبک سرنا نوازی
سیستانی و سبک سرنانوازی بلوچی در منطقه وجود دارد و «گل آقا»
از نوادر سرنانوازی سیستان و بلوچستان بود.
سرنای بلوچی ایران از نظر نغمگی ،لحن و حتی آهنگها تفاوت فراوانی
با سرنانوازی کش��ورهای همجوار همچون افغانستان ،پاکستان و هند
دارد و به نوعی موس��یقی بلوچی دارای هویت خاص خودش است که
گل آقا (ابراهیم حدیدی) به تمام رپرتوار موس��یقی س��رنانوازی بلوچ
آشنایی داشت.
او اولین بار با حضور در جش��نواره موس��یقی حماس��ی به تهران آمد و
توسط ماشاهلل بامری معرفی شد و در همراهی با گروهش موسیقیهای
حماسی بلوچستان را اجرا کرد و بعدها به جشنوارههای دیگر راه یافت
و موفقیتهای خوبی کس��ب کرد؛ اما غالبا این گونه است که وقتی این
هنرمندان از بین میروند تازه هنرش��ان ش��ناخته و ضرورت بودنشان
کشف میشود و این خود فاجعهای است که نه کسی پاسخگوست و نه
برنامهای برای آن در نظر میگیرند .فقط میتوان گفت متاسفم که رفت.
گلآقا دارای فرزندان و شاگردانی بود که بتوانند میراث او را به آیندگان
منتقل کنند اما همیش��ه در انتقال هنر از یک مسیری به بعد افتهایی
پدید میآید .ممکن اس��ت خیلی از آهنگهایی که ایش��ان بلد بودند به
شاگردان و فرزندانش منتقل نشده و یا آنها خوب یاد نگرفته باشند که
این خود خطربزرگی برای حفظ روایتهای موسیقایی اوست.
من به جامعه موس��یقی خصوصا نوازندههای س��ازهای ب��ادی برای از
دس��ت دادن ابراهیم حدیدی تس��لیت میگویم .از دست دادن چنین
نوازندهای که ش��اید کس��ی دیگ��ر نتواند تک��رار کننده راه او بس��یار
ناگوار است.
متأسفانه نه تنها از گل آقای موسیقی سیستان بلکه از خیلی نوازندگان
و خوانندگان بومی هیچ آلبومی ضبط و منتشر نشده و این جای تأسف
است که ادارات ارشاد استان در تولید یک کار ساده ماندهاند و کسی که
زیرخاک میرود تمام میراث معنوی منطقه را با خود زیر خاک میبرد.
درواقع باید گفت بعضیها نشستهاند که این میراث را خاک کنند.

پيشنهاد

بزرگداشت روز جهانی
میراث دیداری و شنیداری

آیین بزرگداش��ت روز جهانی میراث دیداری و شنیداری ،با حضور اشرف
بروجردی و سیدمحمد بهشتی ،امروز س��اعت  10صبح در کتابخانه ملی
ایران واقع در بزرگراه حقانی (غرب به ش��رق) ،خروجی بلوار کتابخانه ملی
برگزار میشود.

نقد کتاب «این ترانه بوی نان نمیدهد»
نشست نقد و بررسی کتاب «این ترانه بوی نان نمیدهد» با محوریت قیصر
امینپ��ور ،امروز باحضور مصطفی ملکیان ،مهدی ستایش��گر ،عبدالجبار
کاکایی و مهدی فیروزیان ،در مرکز فرهنگی ش��هر کتاب واقع در خیابان
شهید بهشتی ،خیابان ش��هید احمد قصیر (بخارست) ،نبش کوچه سوم
برگزار میشود.

نقد آثار و افکار احمد اشرف و احسان نراقی
نشس��ت بررسی و نقد آثار و افکار و کوش��شهای علمی و اجتماعی احمد
اشرف و احسان نراقی با حضور تقی آزاد ارمکی و ناصر تکمیل همایون امروز
ساعت 17در انجمن جامعهشناسی ایران واقع در بزرگراه جالل آلاحمد ،پل
گیشا ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،نیمطبقه اول برگزار میشود.

نمایش  ۲فیلم از کلر دنی
در موزه هنرهای معاصر

«بیخانمانی» در خانه اهالی سینما

آذر ۹۵داده شده بود ،معرفی شدند که در بخش شعر ،محمد آشور
و در بخش عکس ،س��ولماز کفاشزاده معرفی ش��دند و تندیس
باخانهمان را دریافت کردند .همچنین سعید دستوری در بخش
عکس ،شهین خس��روینژاد و احسام سلطانی مشترکا در بخش
شعر و مریم پدرود در بخش داستان شایسته تقدیر شناخته شدند
و لوح تقدیر را دریافت کردند.
ترانه یلد درباره اینکه ک��دام محیط نام خانه را به خود اختصاص
میدهد ،گفت :اگرچه کاوشهای باستان شناسی نشان میدهد
که انسان از چندین هزار سال قبل با ساختن دیوار که آن را با نام
«داد» تلقی میکرد ،در پی ایجاد خانه و فضایی جداشده از محیط
طبیعی برای خود ب��ود ،اما در حال حاضر تنه��ا یک دیوار و یک
سرپناه ،خانه محسوب نمیش��ود .زندگی امروزه به فراخور حال
خود ،نیازمند زمین آسفالتشده ،آب و برق و گاز ،مدرسه ،مراکز
بهداشتیوخدماتیاستوبههمیندلیلاستکهحاشیهنشینها
را هم بیخانمان محسوب میکنیم .حاشیهنشینی که بیش از یک
سوم ساکنان تهران ،نیمی از ساکنان مشهد و ۶۳درصد از جمعیت
چابهار به آن دچار هستند.
ش��یرین احمدنیا نیز علت بهوجودآمدن پدی��ده بیخانمانی را
ساختارهای نابرابری اجتماعی دانست و گفت :غلبه نظام ارزشی
مادی ،مهاجرتهای گس��تردهای که از روستا به شهر انجام شده
اس��ت ،نبود اشتغال کافی که مهاجران را به حاشیه رانده و ضعف
سرمایهاجتماعیکههویتمحلهایبهشیوهقدیمراتضعیفکرده،

يادداشت

فیلمهای «س��یوپنج پیک رام» و «ماده س��فید» به کارگردانی کلر دنی،
امروز و سهشنبه  9آبان ساعت  ۱۷در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر
تهران واقع در خیابان کارگر شمالی ،جنب پارک الله به نمایش درمیآید.

نشست «طریق خرسندی در اندیشه
حکیم نظامی (سویهای کاربردی در مسیر
خردمندانه زیستن)»
نشس��ت «طریق خرسندی در اندیش��ه حکیم نظامی (سویهای کاربردی
در مسیر خردمندانه زیس��تن)» با سخنرانی عبدالمهدی مستکین ،امروز
س��اعت  10صبح در پژوهشگاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی واقع در
بزرگراه کردستان ،خیابان دکتر صادق آیینهوند ( 64غربی) برگزار میشود.
از جمله این عوامل اجتماعی در سطح کالن و خرد هستند .در اثر
همین مهاجرتها میبینیم که اصالتهای محلهای از بین رفته و
تنها جایگاههای اقتصادی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای بین
افراد پیدا کرد ه است.
شیوا غلوی نیز به پیچیده بودن کارتنخوابی در اصفهان نسبت
به شهرهای دیگر اش��اره کرد و گفت :اصفهان پایتخت فرهنگی
جهان اس�لام نام دارد و عالوه بر آن توریس��تهای زیادی از آن

بازدید میکنند .همین موضوع باعث ش��ده تا ش��هردار اصفهان
اجازه کارتنخوابی در معابر شهر را ندهد و با این افراد برخورد کند.
برخوردی که کارتنخوابها و بیخانمانها را به بیابانهای اطراف
شهر رانده است .آنها حتی در اوایل بیابان هم نیستند و آنقدر از
نظرها دور شدهاند که برای پیدا کردنشان باید با یک فرد کاربلد به
سراغشان بروید .به همین دلیل خیلیها فکر میکنند در اصفهان
کارتنخوابی وجود ندارد.

نشست
«پالسکو ،شهر تاریخی و میراث شهری»
نشست «پالسکو ،ش��هر تاریخی و میراث ش��هری» با سخنرانی اسکندر
مختاری ،امروز ساعت 10صبح در پژوهشگاه میراث فرهنگی واقع در خیابان
امام خمینی ،ابتدای سی تیر ،روبهروی موزه ملی ایران برگزار میشود.

