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تئاتر

هیأت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از آسیبهای کرونا و مشکالتشان میگویند:

یک سال با بیکاری ،تغییر شغل و مهاجرت
اعضای هیأت مدیــره جامعه
راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
از مشکالتی میگویند که در یک
ســال اخیر گریبا نگیر تشکل
صنفیشانواعضایآنشدهاست؛
از کرونا گرفتهتابرخی کمکاریهاو
سوءمدیریتها.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،شیوع
کروناعملکردبسیاریازمشاغلرا
مختل کرد ،اما سفر و گردشگری با
سرعت کمتری توانست به شرایط
نسبتا عادی برگردد .در این ماهها،
اگر ســفری هم اتفاق افتاده ،به
صورت شــخصی بوده و از طرفی
ورود گردشگران خارجی به کشور
نزدیک به صفر شده است .تغییر
شــغل و مهاجرت راهنمایان تنها
گوشــههایی از آسیبهایی است
که به صنف صدها نفری راهنمایان
گردشگری وارد شده است .اما این
تنها مشــکل «جامعه راهنمایان
ایرانگردی و جهانگردی» نیست؛
تعدادی از اعضای هیأت مدیره این
صنفدرگفتگوباایلنابهمشکالتی
اشاره میکنند که نه فقط بر گردن
کرونا که ناشی از سوءمدیریتها
و کمکاریهایی از ســوی برخی
گردانندگان تشــکل صنفیشان
بودهاست.

کرونا مشکل جهانی است و
خیلیها با آن درگیر هســتند اما
گردشگری بیش از سایر مشاغل با
تبعات این ویروس دست به گریبان
شد؛ جامعه راهنمایان ایرانگردی و
جهانگردی بــرای مواجهه با این
بحران طوالنیمــدت چه راهحلی
اندیشیدهاست؟
«رامینذبیحمند»،عضوهیاتمدیره
جامعهراهنمایانایرانگردیوجهانگردی:
در یک سال گذشــته به خاطر کرونا و
محدودیتهایی که به همراه داشــت،
اکثرراهنمایانشغلخودشانراازدست
دادند .با اینکــه وزارت میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،چه شخص
وزیروچهمعاونگردشگری،تالشهایی
برای حمایت از صنف راهنمایان انجام
دادند ،اما هنوز نگرانیها و مشکالتی در
این زمینه باقی است .در شرایط موجود،
یک حالت این اســت که بگوییم چون
کروناست ،کال ســفر تعطیل ،یا بدون
نظارت بگوییم سفر هیچ مشکلی ندارد

پرده نقرهای

که ممکن است به گســترش ویروس
کمک کنــد؛ اما حالت ســوم مدنظر ما
این است که یکسری پروتکلها رعایت
شــود ،همانطور که اتوبوسهــا ،قطار،
وســایل نقلیه و هواپیما فاصلهگذاری
اجتماعی میشــوند و هتلهــا برای
ورود و خروج مســافر یک مــدت ،بازه
زمانی را بــرای نظافــت و تمیزکردن و
ضدعفونیکردن بایــد رعایت کنند ،در
انجام تورها هم یکسری پروتکل رعایت
شود .از آنجایی که به خاطر شیوع کرونا
قوانینبسیارسختگیرانهایجهتصدور
ویزای گردشگران خارجی و ورودشان
به ایران دیده شــده ،عمال تعداد زیادی
از راهنمایان گردشگری بیکار شدهاند و
حمایتهایدولتیصورتگرفتهکفاف
دورهبیکاریبلندمدتشانرانمیدهد.به
نظرمناگرباهمکاریجامعهتورگردانان،
پروتکلهایصدورویزایتوریستیبتواند
راه بیافتد و دولت ،به این نتیجه برسد که
گردشگرانمیتوانندبااعمالنظارتهای
الزم وارد کشور شوند ،گام مهمی برای
بهبود معیشت راهنمایان بهعنوان یکی
از اعضای زنجیره گردشــگری برداشته
میشود .بهترین شخصی که میتواند
حضور مســتمر و تماموقتــی در کنار
گردشگران داشته باشــد ،چه در نقش
راهنما و چه ناظر بر مالحظات سیاسی،
اجتماعیوفرهنگیراهنمایگردشگری
استکهعالوهبراینمسئولیتهامیتواند
بهعنوان «ســفیر ســامت» بر اجرای
پروتکلهایبهداشتیوفاصلهگذاریها
و...همناظرباشد.
آیا برآورد اولیهای از اینکه از

ابتدای شیوع کرونا در ایران تا االن
کهنزدیکیکسالشده،چهتعداد
از فعاالن این صنــف دچار ضرر و
زیانهایمادیقابلتوجهیشدهاند
یابهتغییرشغلرویآوردهاندودچار
تبعات دیگری شدهاند ،ارائه شده
است؟
«ذبیحمنــد» :تعــداد راهنمایان
کارتداردرایــرانطبــقآمارهاحدود
 ۱۰تا ۱۲هزار نفر اســت ،امــا حدود دو
هزار نفرشــان فعالاند؛ که نیمی از آنها
عضوجامعهراهنمایانهســتند.حدود
 ۹۵درصــد از این اعضا از زمان شــیوع
کرونا در کشــور ،بیکار هستند و منبع
درآمدیندارند.ادامهاینپاندمیوبیکاری
میتواند مشکالت زیادی را نه فقط برای
خود راهنمایان ،بلکه برای کشور ایجاد
کند .راهنمایان افــرادی تحصیلکرده
هستند و تربیت تخصصی آنها یک سال
و تجربهاندوزیشــان حدود ســه سال
طول میکشد؛ این نیروهای متخصص
میتوانند از توانمندیشــان در ســایر
حوزهها،مانندتدریسهماستفادهکنند
و ما دغدغهمان این است که اگر به دلیل
تغییرشغلیامهاجرتاینافراد،ازصنف
راهنمایان خروج نیرو صــورت بگیرد،
جایگزینینیروهایزبدهومتخصصبرای
آنهابسیارزمانبروسختخواهدبود.این
قضیهاهمیتحمایتهایدولتیازصنف
رابیشازپیشگوشزدمیکند.تاجاییکه
مندرجریانهستم،متاسفانهاکثرقریب
به اتفاق این افراد یا دارند از پساندازهای
خودشاناستفادهمیکنند،یاتغییرشغل
دادهاندویامهاجرتکردهاند.

خانم پورپزشک ،شما با ۲۷
سال سابقه فعالیت در این صنف از
جمله افرادی هستید که به زیر و بم
بسیاری از مشکالت گردشگری و
راهنمایانآگاهید؛طبیعتابخشیاز
اینمشکالتقدیمیاستوبخشی
دیگر را کرونا مضاعف کرده است.
اینطورنیست؟
«پرنیان پورپزشــک» ،عضو هیات
مدیره :من بهشــخصه فکــر میکنم
یکی از کارهایی کــه جامعه راهنمایان
میتوانست برای اعضایش انجام دهد،
بحث اشتغالزایی بود که متاسفانه اصال
دراینزمینهموفقنبودیم.
نمیدانم کــه به چــه دلیلی هیات
مدیرههای قبلی در دورههای پیش این
موضوع را پیگیری نکردنــد ،اما در این
دوره خدمت فکــر میکنم تنها علتش
محافظهکاری بوده و اینکه نخواستند
وارد بخشهای دیگــری غیر از آموزش
شــوند .چون در جامعه راهنمایان ،تنها
منبع درآمدی که وجــود دارد ،از بخش
آموزش آن است؛ کالسهای آموزشی
که برای توانافزایی اعضا گذاشــتهاند
یا دورههای بازآمــوزی که میگذارند و
دورههای تخصصــی ،تنها منبع درآمد
استبهاضافهحقعضویتبسیارناچیزی
که اعضا سالیانه میپردازند .به هر حال
ما همیشه در جامعه برای باالنسکردن
هزینهها و درآمدمان مشکل داشتهایم.
در حالی کــه حتی همیــن دوره کرونا
بهترین فرصت بود کــه اعضا با توجه به
تخصصهــای مختلفی کــه دارند ،به
سازمانهاوموزههاکمککنند.

هنوز که دیر نشده ،با توجه به
طوالنیشــدن دوره کرونا این کار
هنوزامکانپذیراست...
«پورپزشک» :متاسفانه با مشکالتی
که در جامعه راهنمایان بین دو ســوم
اعضایهیاتمدیرهورئیسهیاتمدیره
پیش آمده و با توجه به اینکه به هر حال
ششنفرازاین ۹نفربهسیاستهاییکهاز
طریقرئیسهیاتمدیرهاعمالمیشود
معترض هستند ،دیگر فرصتی نمانده.
برایاینکهپایاندورهدوسالهاینهیات
مدیرهسررسیدهاستومتاسفانهدراین
مدت به جای اینکه به حل مشــکالت
اعضای جامعه بپردازیم ،درگیر یکسری
مســائل داخلی شــدیم و فکر میکنم
فرصت طالییای که در این دوران کرونا
میشد از آن استفاده کرد،عمال سوخت
وازدسترفت.
خانم مســتوفی ،گویا شما
پیشــنهادهایی برای گذر از این
شرایط داشتید که اجرایی نشده
است .درباره این طرحها توضیح
میدهید؟
«پانیذ مستوفی» عضو هیات مدیره:
همانطورکهخانمپورپزشکاشارهکردند،
مهمترین مشکل محافظهکاری بسیار
زیاد بود و از طرفی به نیروی جوان جای
کار داده نمیشــد .یکی از مواردی که
باعث شــده بود برای حضــور در هیأت
مدیره خیلی راغب شــوم ،ایــن بود که
بتوانمکارجدیدیبرایراهنمایانانجام
دهیم و زاویه دیــد متفاوتی وارد هیأت
مدیره شــود ،ولی متاسفانه به راحتی از
روی طرحهای جدیدی که ارائه میشد
گذشتند درحالیکه شاید میتوانست
درآمد خوبی هم برای اعضای صنف به
همراه داشته باشــد .طرحی که من در
نظر داشتم ،میتوانست هم جنبه مالی
داشته باشد و هم جنبه ارتقای تواناییها
و مهارتهای اعضــا؛ یعنی دو جنبهای
که در هر کدامش اگر فعالیت میشــد،
میتوانســت موفقیتآمیز باشد .برای
تابآوری در این شرایط ،آنچه به ذهنم
رسیداینبودکهمیشودازراههایدیگر
کاری انجام داد؛ مثــا از فضای مجازی
میشود اســتفاده کرد که سطح اعضا را
ارتقا داد .این زمان ،فرصت خوبی است
کهکارهایتئوریراپیشببریم.
آقای سماکرجبی ،بهعنوان
مدیرعامل قطعا میتوانید جزئیات
بیشتری از این اختالفهایی که به
آن اشاره شد و همچنین راه عبور از

پشتپرده جشنواره فیلمفجر چه خبر بود؟
سیدجمال ساداتیان ،تاکید کرد خبری
دربــاره تماس تلفنــی نوید محمــدزاده با
هیــات داوران جشــنواره فیلــم فجر برای

توجه آنها به بــازی هوتن شــکیبا ندارد.
به گزارش خبرآنالین ،سیدجمال ساداتیان،
داور سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با حضور
در برنامه «در انتهای الوند» ،درباره حواشی
این رویداد سینمایی توضیح داد.
او در پاســخ به مجری برنامــه که عنوان
کرد شــما در مصاحبــه رادیویــی گفتید

مهمانهفته :الهام چاوشی
سپیده کالرستاقی

مهماناینشمارههنرمندجوانیاستکهبیشازدودههازعمر
خودراصرفتابلوهایمختلفنقاشیکردهاست.ازکودکیقلممو
به دست گرفت و به مرور آثار فیگوراتیو پخته و ناپختهای با مواد و

دلیل انتخــاب نکردن هدیــه تهرانی وجود
گزینههای جوانتر بــود ،درحالیکه خانم
افشار سن بیشــتری از هدیه تهرانی دارند،
گفت« :نه! مــن گفتم جوانها و کســانی را
که یــک نــوآوری و خالقیتی در کارشــان
انجــام دادهاند ،در اولویت گذاشــتیم .ما در
هر بخشی باید  ۳تا  ۵کاندیدا معرفی بکنیم.

تکنیک رنگ روغن خلق کرد تا چیرهدست شد .از قبلتر و بعدتر
همنمایشگاهگروهیقلمرومانیونمایشگاهگروهیحقیقتهنر
ودیگررویدادهایهنریمیزبانآثارشبودند.اماتقاطعبختمان
شاید بهار 93و گالری احســان بود .آنجا که نخستین نمایشگاه
انفرادیاشبرپاشدوبا«لبریختهها»میخواستسریبینسرها
دربیاورد.اوکهنقاشیرانزداساتیدیچونبابکاطمینانی،وحید
عزتپناهوشبنمشعبانیآموختهبهخوبیمیدانستکهبرایبه
تصویرکشیدنهنرمدرنمیبایستازدریچهذهنمخاطبشرقی
بهجهاننگاهمیکردوهمینشدکهآثاررئالیستیاشراکنارآثار
مدرنبهنمایشگذاشت.اودراینبارهبهماگفت«:میدانمکهمردم

نشستتخصصی جشنواره نمایش
عروسکی با حضور چهاراستاد

به همین دلیل به پســر نوجوان فیلم «یدو»
رســیدیم که تالش کــرده بــازی خوبی از
خودش ارائه بدهد و دوست دارد در آینده هم
دیده شود.
در مورد نامزد بهترین بازیگر زن هم خانم
پسیانی و افشار و تهرانی شرایط برابر بود .به
همین دالیل ،خانم تهرانی را کنار گذاشتیم».

آثار واقعگرا را بیشتر میپســندند ،اما من به عنوان یک هنرمند
معتقدم با نقاشیهای مدرن بهتر میتوان به جامعه خدمت کرد.
وقتی مردم این آثار را میبینند ابتدا صبر
میکنم فهم خودشان از اثر را داشته
باشند ســپس اگر از من پرسیدند
میگویم چه چیزی پشــت این
نقاشی اســت» .به تماشای
آثار الهام چاوشــی با
چاشنی هرمنوتیک
بنشینی .د

حدود ۹۵درصد از اعضای
جامعه راهنمایان از زمان
شیوع کرونا در کشور ،بیکار
هستندومنبعدرآمدی
ندارند .ادامه این پاندمی و
بیکاریمیتواندمشکالت
زیادی را نه فقط برای خود
راهنمایان،بلکهبرای
کشورایجادکند
آنها به نفع اعضای صنف راهنمایان
بگویید.اینمشکالتازکجاشروع
شد؟
«علی سماکرجبی» مدیرعامل :در
حالحاضربابسیاریازمسائلومشکالت
دست به گریبان هستیم .کرونا برای ما
بهترین فرصت را ایجاد کرد که بتوانیم
نبود زیرساختها و کمبودها را ببینیم
که اگر روزی گردشگر انبوه به کشورمان
بیاید،بتوانیم شرایط استقبال از آنها را
ایجاد کنیم .ولی متاسفانه هیچ کدام از
ایناقداماتانجامنگرفت.مابهعنوانیک
تشکل که نماینده جمعی از راهنمایان
هستیم ،خواســتار این بودیم که نقطه
نظرات خودمان را به گوش مســئوالن
برسانیم ،ولی با توجه به کارشکنیهایی
که توســط رئیس هیات مدیره صنف
انجام گرفت و اینکه هیچ کدام از اعضا را
در جریان این امور قرار نداد ،به مشکالت
زیادیبرخوردیم.
راهنمایکفردکامالمتخصصاست.
روز جهانی راهنما (دوم اسفند) نزدیک
است؛ یکی از بزرگترین دغدغهها و تمام
تالشمان در این چند سال این بوده که
بتوانیم راهنمای گردشگری را بهعنوان
یک شغل تثبیتکنیم .تا وقتی میرویم
جایی و میگوییم «من راهنما هستم»،
مثل یک پزشک ،مثل یک خطاط و مثل
هرشغلدیگری،راهنمایگردشگریرا
همبهرسمیتبشناسند.
هر کدام از این افراد ســالیان ســال
تجربه دارنــد ،تخصص دارنــد ،به یک
زبان یا چند زبان خارجی کامال مسلط
هستند،ولیاالنباتوجهبهشرایطکرونا
دارندشغلشانراتغییرمیدهند.اگراین
آدمها از این مجموعه بروند ،جایگزینی
برایشاننداریم.مامیخواهیمکهدولت،
وزارتخانه و همه نهادهای کشور به این
قضیه توجه کننــد و ارزش این صنف را
بدانندودرحفظاینجایگاهبکوشند.

ساداتیان در مورد روایتی که در فضای مجازی
درباره تماس نوید محمدزاده با هیات داوران
درباره هوتن شکیبا پخش شده است گفت:
«با من که تماســی نگرفت ،در مورد دیگران
نمیتوانم به ضرس قاطع بگویم خبر دارم!»
ایــن ســینماگر همچنین دربــاره انتخاب
بهترین بازیگر مرد هم ،گفــت« :بین بازی
محســن تنابنده و رضا عطاران شک وجود
داشــت که در نهایت ،جایزه به رضا عطاران
داده شد».

نشست تخصصی هجدهمین جشنواره تئاتر
عروسکی تهران -مبارک با چهار عنوان و از طریق
تلویزیونتئاترایرانبرگزارمیشود.
عناوین این نشســت تخصصی به شــرح زیر
هستند:
«بازدهی نمایش عروسکی در فضای مجازی»
با حضور خانم  Amela Vucenovicاســتاد
دانشگاه در روسیه ارایه میشــود« .فرم و معنا در
نمایشعروسکی»،موضوعدیگریاستکهتوسط
فارس باقری نویسنده ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه
تشریحمیشود.بهزادآقاجمالی،پژوهشگرومدرس
دانشگاهنیزموضوع«ازاسطورهتانمایشعروسکی»
رابرایمخاطبانارایهمیکند«.آنتروپولوژیوتئاتر
عروسکی»(عروسکهایآیینی)استکهباحضور
اردشیرصالحپور،رییسیونیمایایران،پژوهشگر،
نویسندهومدرسدانشگاهتشریحمیشود.
مدیریت جلســات این نشستها بر عهده علی
پاکدست ،هنرمند فعال در حوزه نمایش عروسکی
اســت .هر نشســت به طور کامل ضبط میشود و
از طریق بارگذاری در ســایت  tv.theater.irدر
دسترسعالقهمندانگذاشتهخواهدشد.مدیریت
کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی این
دورهازجشنوارهبرعهدهفهیمهمیرزاحسینی،عضو
هیأت علمی دانشگاه هنر است است .هجدهمین
جشنواره نمایش عروسکی تهران  -مبارک ،با یاد
زنده یاد گلزار محمدی ،دبیر فقید این جشــنواره،
با دبیری اجرایی مهدی حاجیان و با بهرهگیری از
ظرفیتهای فضای مجازی ،دهم تا هفدهم اسفند
سالجاریبرگزارمیشود.

موسیقی
در نشست سیر تطور ترانه جشنواره
موسیقی فجر مطرح شد؛

غربال زمان بسیاری از ترانههای
سطحی را پس میزند

نخستیننشستبخشپژوهشسیوششمین
جشنوارهموسیقیفجرباموضوع«سیرتطورترانه»؛
با اشاره به وضع موجود کشــور؛ بر این موضوع که
غربال زمان بسیاری از ترانههای سخیف و سطحی
راپسمیزند،تأکیدشد.مجیدافشاری،ترانهسراو
پژوهشگر در این نشست که از رادیو فرهنگ پخش
شد ،با اشاره به اینکه ما با یک رکود ترانهای مواجه
هستیم ،گفت :در حال حاضر یک سری الفاظ روی
ملودینوشتهمیشودومیگویندکارمیگیرد.بعد
کنسرت میگذارند و درآمد به دست میآورند .وی
ادامه داد :نگران این نیستم که این وضعیت به تغزل
ما ضربه میزند ،چراکه استعدادهای خوبی هم در
بین جوانان وجود دارد .حسن علیشری ،ترانهسرا
و پژوهشــگر نیز در تأیید صحبتهای افشــاری
گفت :من هم به صــورت کلی نگران وضعیت ترانه
نیستم چون وقتی بررســی تاریخی میکنیم ،در
همان دورانی که ما از آنها بهعنوان دوران طالیی
نام میبریم نیز آثار سخیف زیادی وجود دارد .فکر
میکنم غربال زمان ،بسیاری از ترانههای سطحی
راپسخواهدزدودرنهایتآثارعمیقترهستندکه
ماندگارمیشوند .ویابرازامیدواریکردکهشورای
شعر و ترانه با قدرت چانهزنی خود بتوانند فضا را به
سمتحمایتازآثارفرهیختهببرند.
به گفته این ترانهسرا ،ترانه به عنوان یک رسانه
تأثیرگذار باید در مباحث آموزشی جدیتر گرفته
شــود .اگر نمونههای خوب ترانه شنیده شود و به
گوش مخاطب برســد ،این خود مخاطب خواهد
بودکهترانههایسخیفوکمارزشراپسمیزند.

