
سازمان ملل گزارش داد:
 صنعت گردشگری امسال بین ۱۷۰۰ 
تا ۲۴۰۰ میلیارد دالر خسارت می بیند

نتیجه مطالعه دو نهاد ســازمان ملل که دیروز 
چهارشنبه )۹ تیر/ ۳۰ ژوئن( منتشر شده می گوید 
که صنعت توریسم در جهان، به غیر از چند کشور 

غربی، امسال هم در رکود باقی خواهد بود.
تخمین زده شده این رکود خسارتی بین ۱۷۰۰ 
تا ۲۴۰۰ میلیارد دالر برای صنعت گردشگری در 

جهان به همراه داشته باشد.
بنابراین گزارش، انتظار نمی رود صنعت توریسم 
تا سال ۲۰۲۳ میالدی بطور کامل به وضعیت پیش 

از همه گیری کرونا برسد.
ســازمان ملــل در گــزارش تحقیقــی خود 
واکسیناسیون و گواهی سالمت عاری بودن از کرونا را 
از عوامل کلیدی احیای اعتماد در جذب گردشگران 
خارجی برشمرده اســت؛ این سیاست بسیاری از 
کشورها از جمله جزایر کوچک توریستی است که 

تا حد زیادی اقتصاد آنها به توریسم وابسته است.

رقابت »تن پوش« در جشنواره 
بین المللی فیلم فرایبورگ سوئیس 

ه  تــا کو فیلــم 
 The( »تن پــوش«
بــه   )C h i c k
کارگردانــی بیــژن 
اعرابی و تهیه کنندگی 
سید مازیار هاشمی 
در بخش مسابقه سی 
وپنجمین جشنواره 

 Festival International de Films de«
Fribourg« حضور دارد.  به گــزارش ایلنا، این 
رویداد از ۱۶ تا ۲۵ جوالی ۲۰۲۱ )۲۵تیر تا ۳مرداد 
۱۴۰۰( در فرایبورگ سوئیس برگزار خواهد شد.  
»تن پوش« درباره نوع دوستِی انسان های گرفتار 
در مرزهای جغرافیایی اســت.  این فیلم محصول 
موسسه فرهنگی و هنری »هنر ایده بنیان« است 
و موسســه »ایریماژ« مســئولیت پخش آن را بر 
عهده دارد.  فیلم کوتــاه »تن پوش« پیش از این در 
 )HKIFF( جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ
و همچنیــن VIENNA SHORTS اتریش 
حضور داشته اســت.  بازیگران فیلم عبارت اند از: 
معصومه قاســمی پور، علی باقری، شهال اکبری و 

حسن علیکرمی.

جلد اول از چهارگانه »جواهر گم شده ادبیات 
آمریکا« منتشر شد 

تا بهار صبر کن باندینی
رمــان »تــا بهار 
صبر کــن باندینی« 
نوشــته جان فانته با 
ترجمــه محمدرضا 
شکاری از سوی نشر 
افق روانــه بازار کتاب 
شد. به گزارش ایلنا، 
جان فانته سال ۱۹۰۹ 

در دنور به دنیا آمــد و در جوانی بــه لس آنجلس 
مهاجرت کرد. از ســال ۱۹۳۰ نوشتن را آغاز کرد و 
چند داستانش در مجله های ادبی منتشر شد. مدتی 
هم در هالیوود فیلمنامه نوشت؛ از جمله برای فیلم 
»سرشار زندگی« که اقتباسی بود از رمان خودش. به 
او لقِب »جواهر گم شده ادبیات امریکا« لقب داده اند 
و بوکوفسکی درباره او گفته: »فانته خدای من بود«. 
در سال ۱۹۸۷ و پس از مرگش، از سوی انجمن ادبی 
پن، جایزه یک عمر فعالیت ادبی را دریافت کرد. »تا 
بهار صبر کن باندینی« جلد اول از چهارگانه معروف 
اوست که در بخشی از آن چنین می خوانیم: »اسوو 
باندینی تک و تنها رنج می کشید. آن هم نه با بدنی پر 
درد؛ بدتر از آن، با روحی پر درد. کجای دنیا می شد 

دردی بزرگ تر از درِد روح پیدا کرد؟«

t oseei r ani . i r
فرهنگ و هنر8

احسان زیورعالم

همه چیز از یک رقم عجیب برایم 
آغــاز شــد. زمانی که در پــی یافتن 
وضعیت مالی و فــروش نمایش ها در 
روزهــای کرونایی بــودم، ناگهان با 
رقم عجیب فروش یــک نمایش آزاد 
در پردیس سینمایی کوروش مواجه 
شــدم. نمایش آزاد بــه کمدی های 
شبانه ای اطالق می شود که از روزهای 
نخستین شکل گیری تئاتر در ایران، از 
روزگار گراند هتل و مطبعه فاروس تا 
الله زار و این اواخر سینما گلریز حیات 
داشته اند و با وجود پستی و بلندی های 
بسیار در حیات طوالنی خود، همواره 
بخش محبوب تئاتر بــرای مخاطب 
بوده است. حتی اسناد پیش از انقالب 
نشان می دهد این کمدی های سرشار 
از موســیقی و رقص و شــوخی های 
بعضاً جنســی، موفقیــت باالیی در 
گیشه داشته و اساســاً صفت آزاد هم 
از همین جا نشأت می گیرد. جایی که 

تئاترهای به اصطالح رسمی با حمایت 
دولت ها تهیه می شــوند و تئاترهای 
آزاد مستقل از بودجه دولتی اند. آنها از 
گیشه موفق به تأمین هزینه های خود 
می شوند. طبق نوشتار علی قلی پور در 
»پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی« 
این عبارت ریشــه در سال های پیش 
از انقالب دارد و متعلق به امروز نیست.

اگرچه در ادوار مختلف، چه در نظام 
پهلوی و چه در نظام کنونی تالش برای 
کمرنگ شدن تئاتر آزاد شده است؛ اما 
هیچ یک از سیاســت های فرهنگی 
دولت ها و حکومت ها موفق به حذف 
این پدیده قدیمی نمایشــی نشــده 
است. رقم فروش ۶۰۰ میلیون تومانی 
یک نمایش آزاد در کوروش، آن هم در 
وضعیت کرونا و ظرفیت های نصف و 
نیمه و البته هراس مردم برای حضور 
در فضاهای بســته عمومی، نشــان 
می دهد نه سیاست های کمرنگ سازی 
کارساز بوده اســت و نه کرونا عاملی 

برای سقوط محبوبیت تئاتر آزاد.
پس به نظر می رسد مردم چندان 
عوض نشــده اند و نمی شــوند. این 

عدم تغییــر ذائقه عمومی مــرا به یاد 
مطلبی تاریخی در روزنامه اطالعات 
به تاریخ دوم آبــان ۱۳۱۰ می اندازد. 
نویســنده ســرمقاله که نامش پای 
مطلبش نیست، نگاهی دارد به رفتار 
عمومی مردم در حین تماشــای یک 
نمایش بــه نحوی کــه می توان عدم 
تغییر رفتار را در آنان مشــاهده کرد. 
عنوان سرمقاله »مردم همان مردمند 
یا عوض شــده اند؟« است و نویسنده 
معتقد اســت با وجــود ورود تجدد و 
تشویق و ترویج معارف جدید،  مردم 
کماکان همان رفتار ســابق پیش از 

مشروطه را دارند.
همه چیز از اجرای نمایش »یوسف 
و زلیخا« در تئاتر زردشــتیان شروع 
می شود. نویســنده در هفتمین شب 
اجرا عازم سالن می شود و با جمعیتی 
کثیر روبه رو می شود. صندلی محدود 
اســت و افراد زیادی پشــت در تاالر 
می مانند. پرده باال می رود و ناگهان داد 
و فریاد جمعیت پشت در بلند می شود. 
هر چه زمان پیــش می رود، فریادهاو 
غریوهــا نیز بلندتر می شــود. فضا به 

حدی متشنج می شود که تماشاگران 
متوجه اجرا نمی شــوند و صدا به صدا 
نمی رســد. ناگهان هجوم به در منجر 
به فروریختن دیوار حایل می شود و در 
ورودی تئاتر منهدم می شود. نویسنده 
مدعی می شود در حالی که وضعیت 
پوششی مردم نسبت به دوران پیشین 
تغییرات اساسی کرده است؛ اما رفتار 
مخاطبان با نمایش و هجوم منجر به 
فروریختن دیــوار و در، همان چیزی 
است که سال ها پیش در تکیه دولت و 
حین تماشای تعزیه »یوسف و زلیخا« 
تجربه کرده است. گویا در آن نمایش 
هجوم مردم منجــر به خفگی عده ای 
می شود. نویسنده به کنایه می گوید 
»به جای مشــهدی حســین کاشی، 
مادموازل لرتا زلیخا می شــود؛ ولی 

مردم معنا خود را عوض نکرده اند.«
نویسنده با خشم می نویسد: »مثاًل 
برای مردم در هر عصــر و زمانی یک 
نوع مشغولیت و تفریحاتی بوده است. 
همین مردم تهران که اکنون می روند 
عادت تئاتر و سینما رفتن پیدا کنند 
تا چند سال پیش غالباً نمی دانستند 

تئاتر چیســت،  ســینما کدام است و 
ابداً میل و رغبتی به این کارها نشــان 
نمی دادند. چیزهــای دیگری بود که 
قائم مقام تئاتر و سینمای کنونی بود!« 
او ایــن »قائم مقام هــا« را نقالی 
و معرکه گیــری و تعزیــه و امثالهم 
ذکر می کنــد؛ اما باورش این اســت 
این جایگزینی منجر بــه جایگزینی 
فرهنگی نشده اســت. گویی عادات 
اجتماعی ما امری ثابت است که با فشار 
و خواست سیاســتمداران نمی تواند 
عوض شــود. ترقیات و تجــددات از 
مشــروطه تا به امروز،  گویی ربطی با 
ذائقه عمومی نداشته است و همه چیز 
در فرم و شکل زندگی عمومی نمایان 

شده است.
چندی پیــش از پنجــره روابط 
عمومی تئاتر شهر نظاره گر جمعیتی 
کثیر به دور مــردی معرکه گیر بودم. 
جمعیت حول مرد شــاید بیشــتر از 
مخاطبان یک هفته نمایشی در سالن 
سایه یا قشــقایی تئاتر شــهر بود. به 
نظــر می رســد تفریحــات عمومی 
مردم درنهایــت به همین اشــکال 
قدیمی خالصه می شــود. شاید رنگ 
و لعابشان عوض شــده است؛ اما میل 
عمومی دیدن همان محتوایی اســت 
که معرکه گیری و تئاتــر آزاد فراهم 
می کند. نویسنده ســرمقاله مذکور 
می گوید مقصر این فقــدان تغییر در 
ذائقه را نباید در بین مردم جســتجو 
کرد؛ بلکه »تقصیر متوجه کسانی است 
که وظایف مهم اجتماعی را بر دوش 
دارند. متوجه اشخاص بصیر و مطلع، 
وعاظ و علما و دانشمندان ماست که 
به وســیله نطق ها، کنفرانس ها، نشر 
کتب و غیره مــردم را به راه راســت 
هدایــت کنند.« اما تجربــه تاریخی 
نشان می دهد با وجود میل متولی به 
تغییر ذائقه عمومی، او خود تســلیم 
ذائقه عمومی می شود. در همین زمان 
اکنون بخش مهمی از مدیران سابق 
تئاتری دلمشغول تئاتر آزادند؛ چراکه 

درآمد خوبی عایدشان می کند. 
شرایط امروز ایران نشان می دهد 
کمــاکان وضعیت همــان وضعیت 
ســال ۱۳۱۰ اســت. ذائقه عمومی 

همان اســت. لباس هــا تغییر کرده؛ 
اما شــکل فکر و مواجهــه با فرهنگ 
خیر. ذائقه مردم در نهایت به ســمت 
شــکلی از کمدی اســت کــه نه در 
آن ذائقه پرورانده شــده اســت و نه 
کمدی ها میلی به رشــد داشته اند. به 
هر حال تئاتر آزاد از ابتدای امر کمدی 
جنسی و مبتذل نبود، روزگاری ابزار 
دست مشــروطه خواهان برای انتقاد 
از حاکمیــت وقت بود؛ امــا رویکرد 
حکومتی، همانند دخالت رضاشاه با 
تشکیل سازمان پرورش افکار و ورود 
سیدعلی نصر، از مهمترین چهره های 
کمــدی در تئاتر ایران، دســتخوش 

تغییر و تحول شد. 
رقم فروش بــاالی یک کمدی در 
کوروش هم نشــان می دهد سیاست 
سوبسیدی دولت ها برای ترویج تئاتر 
در شکل و قالب مطرح در تئاتر شهر، 
منجر به اتفاق ویژه ای نمی شــود. با 
مشــکالت عدیده و فشار روانی ناشی 
از کرونا، گرانی، بیکاری و ... می توان 
حدس زد در آینده نه چندان نزدیک 
وضعیت تئاتر ایران به سمت کمدی و 
تئاتر آزاد غش خواهد کرد. شاید حتی 
دولت هم بابت ترویجش مصر باشد؛ 
آن هم با شــعار شاداب سازی فضای 
اجتماعــی. در نهایت هــم منتقدان 
شاکی از وضعیت خواهند نوشت »آیا 

مردم عوض شده اند؟«

طرح یک پرسش به بهانة رقم عجیب فروش یک نمایش آزاد

آیامردمعوضمیشوند؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گردشگری

سینما

کتاب

نمایشگاه آثار جواد بوربور با عنوان »سرخوشی تا سرحد 
مرگ« در گالری عصر برپاست. بوربور در گفت و گو با هنرآنالین 
با بیان اینکه این مجموعه از ســال ۹۵ تا ۹۸ شکل گرفته و از 
تکنیک رنگ روغن روی بوم استفاده کرده است، گفت: ابتدا 

قصد داشتم این مجموعه پیرامون طبیعت بی جان باشد و دو 
کار اولی هم که انجام دادم در تبعیت از این ایده بود. اما هرچه 
پیش رفتم با توجه به اتفاقاتی که برایم رخ داد و بهای بیشتری 
که به ناخودآگاه خود دادم باعث شد عناصر دیگری استفاده 
کنم و کارها از نظر فرمی دچار تغییر شوند. در روندی که طی 
شد کارها تغییرات محسوسی کردند. بوربور ادامه داد: من به 
چند روش مختلف کار می کنم. گاه ایده را روی کاغذ طراحی 
می کنم و بعد آن را روی بوم اجرا می کنم. شیوه دوم آن است 
که تصویری که به صورت شهودی در ذهنم ثبت شده و مانند 

یک رویا است را روی بوم می آورم و در جریان کار تغییراتی در 
آن ایجاد می کنم.

 موقع اجرا روی بوم ذهن خود را آزاد می گذارم تا هر فرآیندی 
که با موضوع و فرم کار هم خوانی دارد به آن اضافه شود. او درباره 
موضوع آثار این مجموعه گفت: از نظر محتوایی ۵ اثر نخست 
این مجموعه کامال شخصی هســتند و بیشتر جنبه عاطفی 
دارند. تابلوهای بعدی اجتماعی تر هستند و بعضی از آن ها آرزو 
محور هستند، یعنی بر اساس خواســته ها، احساس نیازها و 
کمبودها کشیده شــده اند. مثاًل در تابلوی »مراقب باش چه 

آرزویی می کنی« یک چراغ جادو کشیده ام که قرار است همه 
آرزوها را برآورده کند، اما خودش دچار محدودیت های فراوان 
اســت و امکان این کار را ندارد. در تابلوی »پادشاه همه چیز« 
یک کلید در قامت شاه کلید قرار گرفته است اما این کلید که 
می تواند رهایی بخش باشد و قفل ها را باز کند خودش در بند 
اســت و نمی تواند کاری انجام دهد. بوربور درباره اینکه همه 
آثار این مجموعه دارای عنوان هستند گفت: من در خلق آثارم 
بسیار به ادبیات وابسته هستم و عالقه زیادی هم به شعر دارم. 
همین طور موسیقی که در حین شــکل گیری کارها گوش 
می کردم و ترانه های آن ها در کارهایم تأثیر زیادی داشته است. 
فکر می کنم نام تابلوها کامل کننده کارهایم بود و اگر عنوان آثار 
را در کنار آن ها نمی گذاشتم باید کنار کارها می ایستادم و درباره 

آن ها به مخاطبان توضیح می دادم.

روایت بوربور از نمایشگاه »سرخوشی تا سرحد مرگ«

از طبیعت بی جان تا مسائل اجتماعی

لورن لوبون، رئیس موزه پیکاسو در پاریس به ریاست مرکز ملی هنر و فرهنگ 
ژرژ پمپیدو، بزرگ ترین و مهم ترین موسســه هنرهای مدرن و معاصر فرانسه و 
جهان برگزیده شد. به گزارش هنرآنالین، سرژ الســوینیه که از ۲۰۱۵ رئیس 
مرکز پمپیدو در پاریس اســت، به احتمال زیاد هفته آینــده این مرکز بزرگ را 
ترک می کند و لوبون از ۱۹ جوالی مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. السوینیه با 
انتشار یک بیانیه از آمدن لوبون استقبال و اعالم کرد به دلیل فعالیت پیشین این 
چهره هنری در مرکز پمپیدو، می توان آینده مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو 
را بسیار روشن دانســت. پس از آنکه از یک ســال پیش اعالم شد السوینیه در 
میانه های ۲۰۲۱ از ریاست مرکز پمپیدو کناره می گیرد، بسیاری از کارشناسان 

امیدوار بودند با حضور یک چهره پیشــرو یک دگرگونی بزرگ در شیوه فعالیت 
مرکز به وجود آید اما به نظر می رسد لوبون کسی نیست که همگان انتظارش را 
می کشیدند. چرا که او در موزه پیکاسو نشان داده بود در عرصه هنرهای مدرن و 
معاصر بیشتر روی چهره های قدیمی متمرکز است. کارشناسان معتقدند انتخاب 
لوبون برای مدیریت کردن در مرکز پمپیدو نسبت به دیگر انتخاب های یکی دو 
سال اخیر در عرصه هنر و فرهنگ فرانسه محافظه کارانه است. بهار امسال لورنس 
دکارس به عنوان نخستین زن در تاریخ ۲۲۸ ساله لوور مدیریت پربازدیدترین 
موزه جهان را برعهده گرفت و در ۲۰۲۰ هم امانوئل کاسارهرو اولین بومی کاناک 

بود که به ریاست موزه کوای برانلی-ژاک شیراک برگزیده شد.

ریاست لوبون بر بزرگ ترین موزه هنر مدرن جهان
تجسمی

با مشکالت عدیده و فشار 
روانی ناشی از کرونا، گرانی، 
بیکاری و ... می توان حدس 

زد در آینده نه چندان 
نزدیک وضعیت تئاتر ایران 

به سمت کمدی و تئاتر 
آزاد غش خواهد کرد. 

شاید حتی دولت هم بابت 
ترویجش مصر باشد؛ آن هم 
با شعار شاداب سازی فضای 

اجتماعی. در نهایت هم 
منتقدان شاکی از وضعیت 
خواهند نوشت »آیا مردم 

عوض شده اند؟«
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