دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

الناز ایرانپاک:

از ریشههای خود دور شدهایم

الن��از ایرانپاک (فعال عرصه نگارگری ،س��رامیک و س��فال) یکی از
افرادی اس��ت که تالش دارد توسط آثارش زندگی امروز ،آشفتگیها
و نابس��امانیها موجود در اجتم��اع را منعکس کند .وی عضو کمیته
آموزش انجمن هنرمندان سفال و سرامیک است و در کشور مالزی؛
طراحی پارچه و زیورآالت خوانده و حال بیست سال از فعالیت حرفهای
او در عرصههای نگارگری ،سرامیک و سفال میگذرد .ایرانپاک که در
عرصه آموزش و برگزاری ورکشاپهای تخصصی نیز فعالیتهای جدی
دارد ،درباره وضعیت هنرهای ایرانی در کشور و عرصههای بینالمللی
میگوی��د :ما فق��ط ادای معاصر بودن را درمیآوریم و از ریش��ههای
خودمان دور میشویم اما آرتیستهای سرامیست ژاپنی افتخارشان
این اس��ت بر اساس تکنیکی که مثال دویست سال پیش ابداع شده
و پدرشان بر اساس آن کار میکردهاند ،فعالیت میکنند .ایلنا با این
هنرمند گفتگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.

کرونا تا چه حد بر هنر و فعالیتهای شما تاثیر گذاشته؟
بدون ش��ک هنرمندان طی یک سال و نیم گذشته روزهای دشواری
را س��پری کردهاند و این امکان وجود نداشته که مانند قبل فعالیت
کنند .خرید و فروش آثار هنری مانند قبل نیس��ت .نمایش��گاههای
کمی برگزار میشود و همه اینها بر نحوه عملکرد حرفهای و زندگی
هنرمندان تاثیر میگذارد .از س��ویی هنرمندان نمیتوانند نسبت به
وقایع و اتفاقات پیرامونش��ان بیاهمیت باشند .یکی از مزایای کرونا
برای من این بود که طی یک س��ال و نیم گذشته و در ایام قرنطینه
بیش از قبل در خلوت به درونیات خودم پرداختم .به نظرم طی کردن
این رویه برای هر هنرمندی الزم است ،تا در نوع افکار و دیدگاههایش
(در جهت کاملتر شدن) نوعی سلوک را تجربه کند .مهمترین ویژگی
هنر همین است.
آیا حمایتی از سوی مسئوالن در وزارت ارشاد و اداره کل
هنرهای تجسمی و انجمنها وجود داشته است؟
متاس��فانه خیر .البته گفتند قرار اس��ت وامی ب��ه هنرمندان عرصه
تجس��می تعلق گیرد و من هم برای دریافت آن اق��دام کردم ،اما از
جایی به بعد متوجه شدم مبلغ وامی که میگویند  ۸میلیون تومان
اس��ت! واقعا ای��ن رقم چه دردی از هنرمن��دان دوا میکند؛ آنهم در
حالی که متریال و مواد س��اخت و ارائه آثار هنری در همه رش��تهها
تورمی چندبرابری داش��ته است .مثال قیمت گل نسبت به قبل چند
برابر شده است .همه اینها در حالی است که نمیتوان بیش از حدی
مشخص به قیمت آثار هنری افزود و در نهایت این هنرمند است که
متضرر خواهد شد.
ظاه��را هنرهای��ی چ��ون نگارگری ،نقاش��ی و س��رامیک
نمیتوانند به طور مستقیم مشکالت و وقایع رخ داده در جامعه
را انع��کاس دهند .اما ش��ما تالش کردید با آثارتان آش��فتگی
محیط پیرامونتان را به مخاطب گوشزد کنید.
بله درست است .دوساالنه زمستان سال گذشته در حالی برگزار شد
که بحران کرونا به اوج خود رس��یده بود .ش��رایط جامعه باعث شد،
در آن مقط��ع به این موضوع فکر کنم ک��ه زیبایی و نظم در هنرها
(بخصوص هنرهای سنتی) در دنیای آشفته امروز چه جایگاهی دارد؟
هر زمان مشغول کار میشدم به این موضوع فکر میکردم که به چه
دلیل باید در دنیای مملو از مش��کل و نابسامانی موجود ،تمام نظم و
ترتی��ب هنرهای ایرانی را رعایت کن��م و به چارچوبهای آن پایبند
باشم؟ اثر «آشفتگی» که در دوساالنه نمایش داده شد حاصل همین
نگرش و تالش است.
در این آثار نوعی «مینیمالیس��ت» و رگههایی از «ابزورد»
موج میزند .آیا پرداختن به این دومقوله برایتان اتفاقی بود؟
به هرحال نمیتوان شرایط موجود را نادیده گرفت و باید بگویم بله به
هر دو مقولهای که گفتید فکر کرده بودم.
شما بیست سال است در زمینه نگارگری ،سفال و سرامیک
فعالیت میکنید .از سبک و سیاق کارتان بگویید.
متریال مورد اس��تفادهام در حال حاضر س��فال سلولزی است و کارم
نقاش��ی زیر لعالبی اس��ت که آثار نگارگری را ب��ا ظرافت و جزییات
روی آن پیاده میکنم .در اثر «آش��فتگی» سفال سلولزی را به اندازه
ضخامت کاغذ نازک کردم و پیش از آنکه خشک شود روی آن نقاشی
کشیدم .در ادامه هم سفالها را مچاله کردم تا به حجمهایی بیمعنا
تبدیل ش��وند و آن ظرفتهای موج��ود در هنر ایرانی آنطور که باید
به چش��م نیایند .این شیوهای بود که برای نشان دادن بینظمیهای
موجود بر اساس آن به ارائه اثر پرداختم.
یک��ی از اتفاقاتی که هنرمن��دان را به ارائه آثار مفهومیتر
و اجتماعیتر ترغیب میکند ،برگزاری رویدادهایی با محوریت
ش��رایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کش��ور است؛ اتفاقی که
چندی پیش توس��ط خانه هنرمندان رقم خورد و دومین ساالنه
کاربردهای معناگرا نام داش��ت .طی این روی��داد هنرمندان با
توجه به اوضاع و شرایط حال حاضر کشور به ارائه اثر پرداخته
بودند .بازخوردها چگونه بود؟
مطمئن��ا با وج��ود برگ��زاری رویدادهایی مانند س��االنه کاربردهای
معناگرا ،هنرمندان و فعاالن عرصه تجس��می بی��ش از قبل به ارائه
آثاری با موضوعات روز و بر اساس اتفاقات پیرامونی ترغیب میشوند.
اتفاقا در رویداد مذکور نیز حضور داشتم .من در شمال کشور زندگی

«جن گیر» برمیگردد

کمپانی یونیورسال با تعیین
بودجه  ۴۰۰میلیون دالری
قصد دارد تا سه فیلم جدید
«جنگیر» را در «پیکاک»
که س��رویس جدید استریم
و اکران آنالین این کمپانی
اس��ت به نمای��ش درآورد.
گفته ش��ده «الن برستاین»
بازیگر برنده اسکار که اولین
بار در فیلم اصلی  ۱۹۷۳در
آن بازی کرد ،نقش خودش را به عنوان «کریس
مکنیل» تکرار میکند .این س��ه گانه در دست
ساخت توسط «دیوید گوردون گرین» فیلمسازی
که سازنده جدیدترین بازسازی فیلم «هالووین»
بوده ،ساخته میشود .این پروژه جدیدترین پروژه
در ادامه صرف هزینههای خیلی بزرگ توس��ط
س��رویسهای استریم اس��ت .پیشتر نتفلیکس
 ۴۵۰میلیون دالر برای س��اخت ادامه «چاقوها
بیرون» پرداخت و آمازون هم  ۱۲۵میلیون دالر
تصوی��ب کرد تا برای «آمدن به آمریکا  »۲صرف
ش��ود و  ۲۰۰میلیون دالر هم به ساخت «جنگ

توس��ط هنرمندان خارجی عرصه سرامیک مورد توجه قرار گرفته و
نظرشان این بوده که دنیا باید آثارم را ببیند .آثار مذکور همانهایی
هس��تند که من آنها را در ایران خلق و ارائ��ه کردهام! حال چگونه
است که همان کارها در ایران مورد توجه قرار نمیگیرد ،اما پتانسیل
جهانی ش��دن دارند؟! متاسفانه وضعیت در ایران به گونهای است که
اگر من مثال دفورماس��یونی را بر اس��اس چارچوبهای مورد پسند
جامعه هنری کشور در اثرم لحاظ نکنم ،جایگاهی در نمایشگاههای
داخلی نخواهد داش��ت .آثار برخی از هنرمن��دان ایرانی واقعا قابلیت
این را دارند که در س��طح جهانی دیده شوند .مثال اینکه هنرمندان
حال حاضر دنیا از رنگهای آماده استفاده میکنند ولی ما هنرمندان
ایرانی در این زمینه بر اساس تکنیکهای قبلی عمل میکنیم .الاقل
من اینگونهام و هنوز از ا ِس��تینها اس��تفاده میکنم .این موارد برای
هنرمندان دیگر کش��ورها جالب اس��ت .چگونگی ساخت رنگها و
پیاده کردن طرحها روی بدنه اثر تنها برخی مواردی هستند که برای
هنرمن��دان و مخاطبان غیر ایرانی جال��ب توجهند و ایجاد جذابیت
میکنند .با وجود همه ویژگیها و جذابیتهای هنرهای ایرانی ،چرا
باید هنرمندان ما در زمینه ارائه آثار در س��طح جهانی و بینالمللی
محدود باشند!؟

 lآثار برخی از هنرمندان ایرانی واقعا قابلیت این
را دارند که در سطح جهانی دیده شوند
 lبا وجود همه ویژگ یها و جذابی تهای هنرهای
ایرانی ،چرا باید هنرمن�دان ما در زمینه ارائه آثار
در سطح جهانی و بینالمللی محدود باشند
 lبای�د دانس�ت ک�ه اصل یتری�ن دغدغ�ده
هنرمندان ،مخاطب اس�ت .دیده شدن مسئله
مهم�ی اس�ت و امی�دوارم مس�ئوالن و گالریها
(بخص�وص گالریه�ای خصوصی) بی�ش از قبل
هنرمندان را مورد حمایت قرار دهند
میکنم و حی��ن برگزاری این رویداد به دلی��ل اعمال محدودیتها
و ممنوع بودن ترددهای بین ش��هری نتوانس��تم ب��ه تهران بیایم اما
خوشبختانه واکنشها بسیار مثبت بود .هم از مخاطبان بازخوردهای
خوبی گرفتم و هم اینکه حین برگزاری نمایشگاه گروه فیلمبرداری
در محل حضور داش��تند و مقابل اثر من کارشان را انجام میدادند و
به گفتگو با مخاطبان و ش��رکتکنندگان میپرداختند .آنها به من
گفتند اغلب هنرمندان و بازدیدکنندگان اثرم را دوس��ت داشتهاند و
به آن توجه کردهاند.
آی��ا درباره وضعیت هنرهای روز دنی��ا اطالعاتی دارید تا
اوضاع کنونی هنرهای تجسمی کشور را با آن مقایسه کنید؟
بله میت��وان با توجه به بینالها و دیگ��ر رویدادهای خارجی درباره
این موضوع صحبت کرد .در آثار هنرمندان خارجی تکنیک مقولهای
بس��یار مهم اس��ت و ایده نیز از اهمیت بس��یاری برخوردار است .به
طور مثال وقتی بینالهای س��رامیک ک��ره یا حتی دیگر رویدادهای
کش��ورهای دیگر را مد نظر قرار میدهید ،متوجه خواهید ش��د که
مقوله فرم از اهمیت زیادی برخوردار است .فرمهای زیبایی را میبیند
که با تکنیکهای خاص اجرا ش��دهاند .در این نوع آثار حتی دماهای
پخت موضوع مهمی است و کال آنچه برای هنرمند اهمیت دارد مقوله
«ابژه» یا فرم اس��ت ،بدون اینکه از او بپرسند منظورت از ساخت اثر
چه بوده اس��ت! در واقع هم منظوری از س��وی هنرمند وجود ندارد؛
بلکه او در لحظه و موقعیتی خاص کلیت اثر را در درونش متولد کرده
و آن را در معرض دید عموم قرار میدهد .ما در بسیاری از مواقع این
نوع نگرش و تفکرات را از دست میدهیم یا نادیدهشان میگیریم .ما
تاکید داریم ،حتما باید معنایی پشت اثر باشد؛ در صورتی که چنین
اصرارهایی گاه مخرب است.
همواره در همه هنرها نسبت به موضوعات مهم و سبکها
تعصباتی وجود داشته است.
همینطور است.
اینکه با جریانات روز دنیا همراه نیس��تیم دالیل متعددی
ن عدم ارتباط هنرمندان و مس��ئوالن ما با
دارد ،اما اصلیترین آ 
دنیای خارج از ایران است.
تفکری در جامعه وجود دارد .طبق این نگرش گمان میکنیم هر آنچه
را خودمان داریم ،خوب و مطلوب نیست و باید حتما به استانداردهای
غرب نزدیک ش��ویم تا کارمان ارتقا پی��دا کند .فکر میکنیم در این
صورت اس��ت ک��ه میتوانیم در هنرهای معاص��ر حرفی برای گفتن
داشته باشیم .همه اینها در حالی است که هنرهای معاصر ما از هنر
روز دنیا الاقل سی سال عقبتر است .دلیل این عقبماندگی هم این
است که ما فقط ادای معاصر بودن را درمیآوریم و در چنین فضایی
از ریشههای خودمان دور میشویم .توجه کنید که مثال آرتیستهای
سرامیس��ت ژاپنی افتخارشان این اس��ت بر اساس تکنیکی که مثال
دویست سال پیش ابداع شده و پدرشان بر اساس آن کار میکردهاند،
فعالیت کنند .هنرمندان ژاپنی فوقالعاده نسبت به سنتها و هر آنچه
نس��ل به نس��ل به آنها رس��یده ،تعصب دارند و به همین دلیل هم
هست که متمرکز کار میکنند و برای خلق آثارشان روند مشخصی
را در نظر گرفتهاند .همه این موارد باعث ش��ده دنیا سرامیک ژاپن را
بر اس��اس آنچه که دارند و مورد تاکید و توجهشان است ،بشناسند.
در صورتی که نگرش ما اینگونه نیست .ما میگوییم هنرمند سنتی
حتم��ا باید نوآوری عجیب و غریبی را رقم بزند تا اثری معاصر خلق
کند .من واقعا با این قضیه خیلی مش��کل دارم .بسیار پیش آمده که
اس��اتید مستقیم و غیرمس��تقیم به من گفتند باید تو باید در کارت
نوآوری کنی و باید از این تکرار رها شوی .این در حالی است که آثارم

ف��ردا» با بازی کریس پرت
اختص��اص داد .در ماههای
اخیر سرویسهای نمایش
آنالی��ن مانن��د دیزن��ی،
وارن��ر میدی��ا و وی��اکام
رقابتهایشان را برای خلق
محتوای سرگرمکننده برای
سرویسهای اکران آنالین
افزای��ش دادهان��د .انتظ��ار
میرود اولین فیلم از س��ه
گان��ه جدید «جنگیر»  ۱۳اکتب��ر  ۲۰۲۳اکران
شود .درباره فیلمهای بعدی توضیحی ارائه نشده
اس��ت .فیلم اصلی «جنگیر» در سال  ۱۹۷۳به
کارگردانی ویلیام فریدکین ساخته و با موفقیت
بزرگ نزد منتقدان روبرو شد و  ۱۰نامزدی اسکار
هم کسب کرد و به اولین فیلم ترسناکی بدل شد که
در بخش بهترین فیلم اسکار نامزد دریافت جایزه
میشد .به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،این فیلم
درباره مادری است که برای بیرون کردن شیطان
از وجود دختر  ۱۲سالهاش دو کشیش کاتولیک
را باالی سر وی میآورد.

نظرتان درب��اره برگزاری نمایش��گاههای مجازی در ایام
کرونا چیس��ت؟ این فرمت از ابتدای بحران تاکنون مخالفان و
موافقانی داشته است.
ای��ن روی��ه دو بخ��ش دارد که هردو ه��م مهم هس��تند ،اول اینکه
مخاطبان ما هنوز به این قضیه عادت نکردهاند تا به صورت مجازی به
دیدن آثار هنری بپردازند .آنها خیلی به این شیوه خوشبین نیستند.
موضوع دوم مربوط زیرس��اختها و موارد سخت افزاری است .آنچه
در نمایشگاههای مجازی دیگر کشورها اهمیت دارد کیفیت برگزاری
آنهاس��ت .معموال اینگونه اس��ت که آثار هنری در نمایش��گاههای
مج��ازی خارجی به صورت س��ه بعدی نمایش داده میش��وند و ما
از این امکان برخوردار نیس��تیم .این شبیهس��ازی به واقعیت ،باعث
میش��ود مخاطبان خودشان را در نمایشگاه متصور شوند و با دیدی
واقعیتر به تماش��ای آثار بپردازند .نمونه نمایشگاههای مجازی را در
ای��ران دیدهایم و تقریبا همه آنها در نوع برگزاری ضعفهایی دارند.
نهایت کاری که در بین��ال برای ما انجام دادند این بود که با موبایل
و دوربی��ن از آثار فیل��م گرفتند اما فاقد کیفی��ت الزم بود .به نظرم
نحوه پرزنت کردن در نمایشگاههای مجازی خیلی اهمیت دارد .طی
دوران پاندمی لینکهای بس��یاری برای بازدید از موزههای معتبری
چون لوور و دیگر اماکن فرهنگی و هنری منتشر میشد و از کیفیت
ب��االی برگزاری حکایت داش��ت؛ لذا واقعا نمیت��وان نحوه برگزاری
نمایش��گاههای مجازی داخلی را با چنین اتفاقاتی مقایسه کرد .اگر
نمایش��گاههای مجازی ما با همان کیفیتهای جهانی برگزار شوند،
اتفاق خوبی اس��ت .اما اینکه صرفا به نمایش دادن چند اسالید اکتفا
کنیم نمایشگاه نیست .طبیعتا تماشای اسالیدها و عکسها با مواجهه
حضوری بس��یار تفاوت دارد .در مواجه حضوری مخاطب با ابعاد اثر،
باف��ت آن و دیگر جزییات و ظرافتهای موجود مواجه میش��ود .این
کاستی وجود دارد؛ شاید به این دلیل که در شرایط عادی نسبت به
برگزاری رویدادهای مجازی نیازی احساس نمیشده و متخصصان و
مسئوالن روی آن کار نکرده اند.
آخرین نمایشگاه انفرادیتان را چه زمانی برگزار کردید؟
اگر درس��ت بگویم س��ال  ۱۳۹۵بود که در موزه آبگینه نمایش��گاه
انفرادی برگزار کردم و شاید حال وقتش است که نمایشگاه انفرادی
بعدیام را برگزار کنم ،اما خب مسائلی وجود دارند که بازدارندهاند و
برگزاری را به تعویق میاندازند .مدتهاست که به برگزاری نمایشگاهی
انفرادی فکر میکنم .در آن مقطع موزه تازه بخش نمایش��گاهش را
راهاندازی کرده بود و قاعدتا مخاطبان زیادی نداش��ت .با وجود آنکه
خبرگزاریها نمایشگاهم را به طور گسترده تحت پوشش قرار دادند،
اما بازخوردها و نتیجهای را که میخواستم ،نگرفتم و آثارم آنطور که
باید دیده نشد.
مسائل بازدارندهای که میگویید ،چه مواردی هستند؟
یک��ی از مس��ائل این اس��ت که از تک��رار کردن خودم میترس��م و
نمیخواهم آثار قبلی را تکرار کنم .اتفاق قابل قبول برایم این اس��ت
ک��ه فرمها و ابزاره��ای جدیدی را مورد توجه و اس��تفاده قرار دهم.
متریال جدیدی که با آن کار میکنم گل س��لولوزی اس��ت که آثار
دوس��االنه را با استفاده از آن ساختم .از طرفی هر ایدهای برای آنکه
به منصه ظهور برسد باید مدت زمانی در ذهن هنرمند وجود داشته
باش��د تا بر اساس تفکرات و اندیشه او به پختگی برسد .هنرمند باید
مدتها ب��ا طرح و ایدهاش کلنجار برود ت��ا در نهایت آنچه در ذهن
دارد ،پخته شود و خروجی قابل قبولی داشته باشد .به جز مواردی که
گفتم برایم بسیار مهم است که نمایشگاه کجا برگزار شود تا مخاطبان
بیشتری را جلب کند .باید دانست که اصلیترین دغدغده هنرمندان،
مخاطب اس��ت .دیده شدن مسئله مهمی است و امیدوارم مسئوالن
و گالریه��ا (بخصوص گالریهای خصوصی) بیش از قبل هنرمندان
را م��ورد حمای��ت قرار دهن��د .در پایان امیدوارم بیم��اری کرونا که
گریبان همه مردم راگرفته اجازه دهد تا شرایط اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی بهتری داشته باشیم .مردم ما حال خوبی ندارند .در نهایت
هم حال هنرمند باید خوب باشد تا به ارائه اثر بپردازد و امیدوارم حال
هنرمندان و مردم کش��ورم هرچه زودتر خوب شود تا زندگی بهتری
داشته باشیم.

جانی دپ دچار دردسر شد

«آندرو لیویتاس» کارگردان
فیلم س��ینمایی «میناماتا»
نام��های به کمپان��ی مترو
گلدوی��ن مای��ر ()MGM
ارسال کرده و این استودیو را
به از بین بردن و دفن کردن
اثر سینماییاش متهم کرده
است .او دلیل این موضوع را
نقش آفرین��ی جانی دپ و
مشکالت شخصی که اخیرا
داشته اس��ت عنوان کرد .این فیلم بعد از اولین
اکران در جشنواره برلین  ۲۰۲۰توسط کمپانی
مترو گلدوین مایر خریداری ش��د .این کمپانی
به وبس��ایت ددالین اعالم کرده است که قصد
از بی��ن بردن این فیلم را ن��دارد و فقط منتظر
زمان مناس��بی برای اکران است .این در حالی
اس��ت که این فیلم قرار بود در ماه فوریه ۲۰۲۱
اکران شود ،اما این اتفاق نیفتاد .کارگردان فیلم
در اظهاراتش مدعی ش��ده که تالش کرده نظر
کمپانی را عوض کند ،اما او را رد کرده اند .جانی
دپ در ای��ن فیلم نقش ی��ک عکاس خبری به

نام یوجین اسمیت را بازی
میکند.
ش��خصی ک��ه ب��ه دلیل
بیتوجهی و رعایت نکردن
اس��تانداردهای حرف��های
عکاس��ی و ب��ه نمای��ش
کش��یدن عکسه��ای
واضح��ی از خش��ونتها
در جن��گ جهان��ی دوم
ش��هرت فراوان��ی یاف��ت.
این مس��ائل را میتوان به شکس��ت جانی دپ
در پرونده ش��کایت از مجله انگلیس��ی «سان»
مرتب��ط دانس��ت .او پ��س از شکس��ت در این
پرونده از مجموعه فیلمهای سینمایی «جانوران
شگفت انگیز» کمپانی برادران وانر خارج شد تا
مدس میکلس��ن جایگزین او ش��ود .به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران ب��ه نق��ل از ایندیپندنت،
«میناماتا» دومین تجرب��ه کارگردانی لیویتاس
بعد از فیلم سینمایی «الالیی» در سال ۲۰۱۳
محسوب میشود که در آن امی آدامز و جنیفر
هادسون ایفای نقش کردند.
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ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را،
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
ایران:کرونایافسارگسیختهدرشهر

کرونا ،این میهمان ناخوانده که بیش
از یک سال و نیم ،تمام شرایط زیست
انس��ان را در کره خاکی تحت تأثیر خود قرار داده،
همچن��ان به جوالنه��ا و جهشهای خ��ود ادامه
میدهد .شهرهای جهان محل رویارویی این ویروس
با مردم شده است و هر جا تراکم جمعیتی بیشتر
سرایت و واگیری هم بیشتر .همین پدیده «شهر»
که محل زندگی بیش از  70درصد س��اکنان کره
زمین شده اس��ت ،حاوی سه مفهوم مرتبط با هم
اس��ت :اول فض��ا ،دوم ،زندگی روزم��ره و باز تولید
روابط اجتماعی در چارچوب س��رمایهداری و سوم،
قدرت .در دیدگاه حق بر شهر ،فضا محصول رقابت
شهروندان با یکدیگر است ،مکانی برای کشمکش
بر س��ر موضوعاتی چون دسترس��ی به قلمروهای
عمومی ،حق ش��هروندی و ...عمومی بودن ش��هر،
خود ب ه خود ،عدم تجانس و تنوع را به همراه خواهد
داش��ت؛ یعنی مکانی ب��رای رویارویی دیدگاههای
متفاوت و از آنجا که ش��هر یک پدیده اجتماعی و
عمومی است مکانی میشود برای برقراری تعامالت
و تبادالت اجتماعی .کرونا در ش��هر ،حق به شهر
شهروندان را تا حد زیادی تحت تأثیر خود قرار داده
است :فضاهای عمومی را ناامن و حقوق شهروندی
را ،خواه ناخواه ،زائل کرده اس��ت .اما چاره چیست؟
ظاهرا ً تا یافتن راه حل قطعی پیش��گیری و درمان
باید از این حق به شهر کوتاه آمد ،روابط اجتماعی
را محدود و فاصله اجتماعی را در قلمروهای عمومی
ش��هر رعایت کرد .ما شهرنشینی را مجموعهای از
روابط اجتماعی میدانیم که منعکسکننده روابط
موج��ود در جامعه بهعنوان یک کل اس��ت .یعنی
رفتاره��ای ما در جامعه روی یک کلیت اثر خواهد
داشت که دیگران نیز تبعات آن را باید تحمل کنند.
موجهای پی در پی کرونا ،تا حد زیادی معطوف به
رفتارهای ش��هروندی ما و سیاستهای حکمرانی
در حوزه بهداش��ت و امنیت کشور اس��ت .فارغ از
کشوقوسه��ای بیولوژیکی وی��روس و مجادالت
درباره واکسیناس��یونهای عموم��ی ،آیا رفتارهای
شهروندی ما مناسب با پیشگیری و درمان نبوده یا
تصمیمات باالدستی مناسب در حوزه کرونا اتخاذ
نشدهاند که ما این چنین در تالطمات کرونایی عزیز
از دست میدهیم؟ قاعدتاً همه این مؤلفهها در نتیجه
نهاییمؤثرهستند.وقتیسیاستهایپیشگیرانهدر
جامعه از سوی متولیان امر جدی گرفته نشود ،مردم
هم پروتکلهای بهداشتی را کمتر رعایت میکنند و
این میشود که تعطیلی  6روزه تهران و کرج عم ً
ال
نتیجهای در پی نداشته است.

شرق:اشتباهات را به فرصتی برای یادگیری
تبدیلکنیم

در ای��ن ای��ام مس��ئله آب در
خوزستان س��رتیتر همه اخبار
و روزنامههاس��ت .این موضوع تازگی ندارد .چندی
پیش مسئله آب سیس��تان و بلوچستان در صدر
اخب��ار قرار داش��ت .س��یل س��ال  97-98هم به
همچنین .هرازچندی شاهد حادشدن یک مسئله
در حوزه منابع آب در کشور هستیم و طبیعتا وقتی
مسئله ابعاد گس��ترده پیدا میکند ،تمام توجهات
به ح��ل مقطعی آن معضل و تجوی��ز راهحلهای
مسکن سریع معطوف میشود تا به فروکشکردن
اعتراض��ات کمک کند .از آنجایی که این مس��ائل
بهصورت ریشهای مورد حلوفصل قرار نمیگیرند،
توحدت بیشتر
ش��اهد عودکردن مسائل با ش��د 
هستیم که عمال دیگر فرصتی برای تفکر و تعمق
درمورد ریش��ههای مسائل باقی نمیگذارد .در اوج
هریک از این مسائل یکسری گفتوگوها و نقدهای
غیررسمی بین جوامع متخصص و غیرمتخصص
درمیگیرد که بدون حصول به نتیجه و جمعبندی
بعد از فروکشکردن بحران ،همهچیز به فراموشی
سپرده میش��ود .این رفتار خاص حوزه آب نیست
بلکه به رویهای تبدیل ش��ده است که در برخورد با
مسائل مختلف جامعه مانند آلودگی هوا ،ریزگردها،
قطع��ی برق و ...دائما درحال تکرار اس��ت .طبیعی
اس��ت که در برخورد با یک وضعیت بحرانی ،باید
ابتدا روی کنترل ش��رایط تمرکز کرد تا وضعیت از
حالت بحرانی خارج شود .معموال اقدامات مدیریت
بحران از جنس واکنشهای اورژانسی و موقت است
ک��ه ماهیت انفعالی دارند .این اقدامات با این هدف
انجام میش��وند تا شدت مسئله را کاهش دهند و
شرایط را به حد قابلتحمل برگردانند .طبیعی است
که بعد از فروکشکردن بحران باید سراغ راهکارهای
ریش��های رفت تا با ازبینبردن س��اختارهای مولد
بحران از تکرار بحرانهای مش��ابه پیشگیری شود.
اما افسوس که معموال واکنشهای انفعالی مدیریت
بحران بهعنوان راهکارهای نهایی تلقی میشوند و
متأس��فانه بعد از عبور از شرایط بحرانی همهچیز
فراموش میش��ود و همان رونده��ای قبلی تکرار
میشوند .در موضوع معضل آب خوزستان نقدهای
فراوانی بر سیاس��تهای گذشته اعم از سدسازی و
توسعه کشت و صنعت و استقرار صنایع و ...مطرح
ش��د که موافقان و مخالفان خودش را دارد .درست
است که مشکالت امروز نتیجه مسیرهای اشتباهی
اس��ت که در سیاس��تگذاریهای گذش��ته طی
کردهای م اما آیا نقدکردن بیهدف این سیاستها و
دنبال مقصرگش��تن میتواند به کاهش درد و رنج
شهروندان درگیر در بحران کمک کند؟ اگر بتوان
این نقدها را ب��ه درسآموخته تبدیل کرد و آنها را
بهعنوان مطالبات اجتماعی چراغ راه برنامهریزیها و
سیاستگذاریهایآیندهقراردهیم،میشودامیدوار
بود که به پیش��گیری از بروز چنین بحرانهایی در
آینده کمک کند .با همه این اظهارنظرهایی که در
مورد سیاس��تهای آبی مطرح شده است ،آیا یک
جمعبندی چارچوبدار حاصل شده است که مثال
در تدوین برنامه هفتم مورد استفاده و استناد قرار
گیرد؟ یا اینکه دوباره در برنامه هفتم نیز همچنان
همین روندهای مسئلهس��از ادامه خواهند داشت؟

مس��ئله آب از منافع و ذینفعان متناظر با آن جدا
نیس��ت .بدون شک هر تصمیمی درمورد آب روی
منافع ذینفع��ان آن تأثیرات مثبت و منفی بر جا
خواهد گذاش��ت که به دنبال خ��ود ،واکنشهای
ذینفعان را نیز در پی خواهد داشت .تصمیمگیری و
سیاستگذاری درباره آب بدون درنظرگرفتن منافع
ذینفعان و تعامل بر س��ر آنها به موفقیت نخواهد
رسید .حاال که جامعه نسبت به مسئله آب و بهویژه
مس��ائل خوزستان حساس شده اس��ت و رسانهها
هر روز در این موضوعات گزارش و مطلب منتش��ر
میکنند ،پیشنهاد میکنم دو اقدام زیر تداوم پیدا
کند و شاید بهترین محل پیگیری این اقدامات نیز در
فضای رسانهای باشد -1 :گفتوگوها درمورد مسئله
آب تداوم پیدا کنند ،بهطوریکه گروههای مختلف
ذینفع فرصت پیدا کنند دیدگاهها و مالحظات خود
را به گوش طرفهای دیگر ذینفع برسانند .این فضا
باید بتواند به دور از مواضع تهاجمی به ارتقای آگاهی
و درک متقاب��ل گروههای ذینف��ع از مالحظات و
حساس��یتهای یکدیگر بینجامد .در این فرآیند
دولت یکی از گروههای ذینفع است که الزم است
صدای سایر گروههای ذینفع را نیز بشنود و نسبت
به آنها به ادراک برسد .تشکلهایی مانند سمنها،
انجمنهای صنفی ،تش��کلهای جوامع محلی و...
در ای��ن زمینه میتوانند نقش مهم��ی ایفا کنند.
 -2نقدهایی که درمورد سیاس��تهای بهکاررفته
در گذش��ته به عم��ل میآید ،اگر ب�� ه جای دنبال
مقصر گشتن با نگاه سازنده ب ه صورت ساختارمند
پیش بروند ،میتوانند به درسآموختههایی تبدیل
شوند که در تدوین برنامههای آینده مورد استفاده
قرار بگیرند .اینکه بر اثر اش��تباهات گذشته امروز
با مش��کالت و معضالت گس��ترده روبهرو هستیم
دردناک اس��ت ولی دردناکتر آن اس��ت که برای
بار چندم این اش��تباهات را تک��رار کنیم .بهزودی
کار تدوین برنامه هفتم توس��عه شروع خواهد شد.
خیلی مناسب خواهد بود که همه این صحبتهایی
که درباره اش��تباهات گذشته مطرح میشوند ،در
تدوین برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند و بهعنوان
مطالبات اجتماعی از طرف نمایندگان مجلس در
زمان بررسی و تصویب برنامه با دقت دنبال شوند.
تعبیه یک فرایند نظارت اجتماعی بر این موضوع از
اهمیت زیادی برخوردار است.
جمهوری اسالمی :شوخی با کرونا

اگر روشهای کنونی برای مقابله
با کرونا همچنان ادامه پیدا کند،
نهتنها ایران با کرونا خداحافظی نخواهد کرد بلکه هر
روز بیشتر در باتالقی که این بیماری به وجود آورده
فرو خواه��د رفت .با  6روز تعطیلی تهران و کرج و
اعالم ممنوعیت سفر به استانهای دیگر ،بگونهای
برخورد ش��د که به جای کاه��ش دادن ابتالئات و
مرگ و میرها ،آنها را افزایش داده اس��ت .سفر با
خودروهای سواری را ممنوع اعالم کردند ولی آنها
که میخواستند به تفریح بروند ،با هواپیما و اتوبوس
و قطار به استانهای شمالی هجوم بردند و بیش از
هر زمان دیگری گیالن و مازندران را شلوغ کردند .در
این استانها ویال شبی  7میلیون تومان و خودروی
س��واری کرایه هر روز  4میلی��ون تومان در اختیار
مسافرانی که از تهران و کرج رفته بودند قرار گرفتند
و گش��ت و گذارها در تمام  6روز تعطیلی تهران و
کرج در شمال کشور در جریان بود .جادههای تهران
به شمال هم پرترافیک بودند و این نشان میدهد
اعالم ممنوعیت س��فر با خودروهای شخصی نیز
چندان موثر نب��وده .نیروی انتظامی تالش خود را
کرده ولی گویا مقررات ابالغ ش��ده چندان کارائی
نداشته و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا
نتوانسته مانع ترددها شود .در بخش کسب و کارها
نیز در تهران و کرج ،مقررات تعطیلی رعایت نشد و
در نتیجه چیزی تغییر نکرد .اینکه مشکل از ستاد
ملی مقابله با کروناست یا از قرارگاه عملیاتی ،بحثی
است که خودش��ان باید بررسی و چاره کنند ولی
آنچه در این میان مهم است اینست که روشهای
موجود برای مقابله با کرونا به جای آنکه برخوردی
قاطع با این بیماری خطرناک باشد ،به نوعی شوخی
با کرونا تبدیل شده است .معاون کل وزیر بهداشت
و درمان هم گفته« :تعطیلی  6روزه اخیر برخالف
تعطیلیهای قبلی اگ��ر نگوئیم مضر بوده اما هیچ
فایدهای نداشته اس��ت .در استان تهران ،البرز ،قم،
مازندران و گیالن رعایت دستورالعملهای بهداشتی
به زیر  40درصد رس��یده ک��ه کمترین میزان در
سطح کشور است ».ماجرای واکسیناسیون هم در
کشور ما تاکنون چیزی شبیه شوخی بوده و اگر از
این به بعد تالش مستمری صورت نگیرد ،در این
زمینه نیز بسیار عقبمانده خواهیم بود .اکنون در
بعضی کشورها که شرایط حادتر کرونائی آنها مدتی
مورد تمسخر و استهزاء مسئولین کشور ما بود ،در
اثر گس��ترش واکسیناسیون ،اوضاع در حال عادی
شدن است ولی ما متاسفانه گرفتار موج پنجم کرونا
هستیم که از امواج چهارگانه گذشته حادتر است و
پزشکان و پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانها
و مراک��ز درمانی را دچار اس��تیصال کرده اس��ت.
میدانیم که دول��ت دوازدهم از یک طرف گرفتار
محدودیتها بود و از طرف دیگر از ضعف مدیریت
در بخشهائی ازجمله وزارت بهداش��ت و درمان،
ستاد ملی مبارزه با کرونا و قرارگاه عملیاتی آن رنج
میبرد که محصول آن محدودیتها و این ضعفها
وضعیت خطرناک فعلی کرونا در کشور است .این
دولت تا یک هفته دیگر بساط خود را جمع میکند
و مدیریت اجرائی کشور را تحویل دولت سیزدهم
میدهد .توصیه ما به دولت سیزدهم این است که
کرونا را جدی بگی��رد و با عبرت گرفتن از تجربه
ناموفق ش��وخی کردن با این بیماری خطرناک در
هر دو زمینه ا ِعمال ضوابط و واکسیناسیون ،راهی
را در پیش بگیرد که بتواند به سرعت بر کرونا غلبه
کند و این بیماری خطرناک را در کشور عزیز ایران
مهار نماید.

