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ســال  1395هم به آخر خط رســید! ســالی کــه کم نبود
در آن روزهــای تلــخ و البتــه روزهای شــیرین ،روزهایی
کــه برخیشــان تــا همیشــه در خاطــر اهالــی فرهنگ و
هنــر میمانــد و روزهایــی کــه کاش فــرا نمیرســیدند و
کاممــان را تلــخ نمیکردند؛ فقدان عباس کیارســتمی
شــناخته شــدهترین کارگــردان ایرانــی ،شــاید کــه نــه،
حتمــاً تلخترین روز ســال بــرای اهالــی هنر ایــران بود؛
روزی کــه ســینمای ایــران بــه دالیلی پزشــکی کــه هنوز
هــم نــه بــرای مــردم و نــه بــرای خانــواده کیارســتمی
شــفاف و روشــن نیســت ،جهانیتریــن چهــره خــود
را از دســت داد و در ســوگی بیامــان نشســت .کاش
در نوشــته هــم میشــد بــه احتــرام او یــک دقیقــه
«ســکوت» کرد ،تمام قد ایســتاد و بــه احترامش کاله از
سر برداشت...
ســال  95ســال بیمها و امیدها بود؛ سالی که عدهای
تمام تالش شان را بر «ناامیدی» اهل فرهنگ گذاشتند
و تــا توانســتند بــر آن تاختنــد ،یــک روز کنســرتهای
موســیقی را بهانه کردند ،روزی دیگر جشــنی سینمایی
را  ،دیگــر روز از تریبــون رســانه ملــی طبــل جدایــی و
افتــراق ســینماگران را فریــاد زدنــد و در طــول روزهای
بیسوژگیشــان هــم در میــان تئاترهــای روی صحنه یا
توجو کردند تا ســوژهای
کتابهای منتشــر شــده جســ 
بیابنــد بــرای حمله بــه جریان مســتقل فرهنــگ و هنر
ایران .آخرین تیر ترکش شــان را هم خرج مثالً بدنامی
علی جنتی وزیر ســابق فرهنگ و ارشــاد اسالمی کردند
تا شــاید با جدایی او از وزارتخانه ،جریان مورد نظرشان
را در رأس ایــن وزارتخانه حاکم کنند ،اما با هوشــمندی
و درایــت اهالــی فرهنگ از یک ســو و رئیــس جمهوری
از ســوی دیگــر ،جدایی علــی جنتــی از وزارت فرهنگ و
ارشاد اســامی به برگ زرین دیگری در کارنامه «امید»
مبدل گشــت و اهالی فرهنگ چه در مراسم تودیع ،چه
در مواجهههــا و موضعگیریهایشــان دربــاره او ،دریــغ
و دردشــان را از جدایــی وی از کاروان فرهنــگ با صدای
بلنــد فریــاد زدنــد و «آبرومندانه» وزیر متواضع ســابق
فرهنــگ را «بدرقه» کردند و امیدوارانه به «اســتقبال»
سید رضا صالحی امیری سکاندار تازه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی رفتند.
ســال  95را در یــک ارزیابی کلــی و بــدون جانبداری
میتوان ســال جهــش در حوزه فرهنگ و هنر دانســت؛
آمار خیرهکننده فروش سینماها ،رونق سالنهای تئاتر
و گالریهــا ،اســتقبال از طرحهــای کتــاب و کتابخوانی،
ســالنهای کنســرت شــلوغ و پــر امیــد و مــواردی از این
دســت همــه و همــه حکایــت از یــک ســال پر رونــق در
حــوزه فرهنگ و هنــر دارد؛ البته که اینهــا به هیچ روی
به معنای شــرایط ایده آل نیســت و هنوز هم کاســتیها
و نواقــص بیشــمارند امــا موضــوع ،حرکــت رو به جلو
جریان مســتقل فرهنــگ و هنر ایران اســت؛ حرکتی که
بیتوجه به حاشــیهها و حمالت ســازمان یافته ،نه تنها
امیــد خود بــرای فردایــی بهتر را از دســت نــداده که هر
روز پــر امیدتــر از روز پیش از آن ،تنهــا و تنها به مخاطبی
میاندیشــد که حیــات و مماتش وابســته به آن اســت؛
مخاطبــی که شــادی میخواهد ،مخاطبی کــه بهانهای
بــرای تفکــر و اندیشــیدن میخواهــد و مخاطبــی کــه
مهمتر از همه اینها احترام و تکریم میخواهد...
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«هنرمديريتتدبيربازكردنقفلاســت.اينكهفكركنيمدر
فضايــیگلوبلبلزندگــيميكنيموهمهچيــزبامنطقدر
مريم سعادت گوشه
حالحركتاســتطبعاًنوعيخيالپردازياست.ازيك
خبرنگار
طرفهمنبايداحســاسكنيــمدرمحيطيزندگيميكنيم
كههمهچيزســياهاست».اينهاراسيدرضاصالحياميريميگويد.وزيرفرهنگوارشاداسالميكهنزدیکبهصدروزازنشستناوبر
مسندوزارتميگذرد.وزارتخانهايكهتاپيشازاوبافشارهاوچالشهايبسياريروبهروبودودرنهایتهمهمينحاشيههااوراوارد
گودوزارتفرهنگوارشاداسالمیكرد.گفتوگويحاضرتالشداردتااذهانعموميرانسبتبهبرخيموانعوفشارهايپيشروي
وزارتارشادمثللغوكنسرتهاوموجتخريبعليهارشادشفافكند.
قبلازاينكهشــمابرمســندوزارتفرهنگوارشــادبنشــينيد
عليجنتيازفشــارهاواتاقفكــريكهبرايمقابلــهباوزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي عمل ميكردند ،سخن ميگفت كه
درآخرهمايشــانرامجبوربهاســتعفاكرد؛صــدروزازوزارت
شــماميگذردآياهنــوزآندغدغههاوفشــارهاوجــوددارد؟
ازابتداهمشــماميخواســتيدزمينفرهنگراازسياســيون
خاليكنيد،فكرميكنيــددراينصدروزاتفاقخاصيافتاده
است؟
مســأله اساســي در مديريــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي
بهعنوان جايگاه «وزير» در حقيقت آگاهي نســبت به محيطي است
كــه در آن قرار ميگيــرد .اگر «وزير» نســبت به محيط خود شــناخت
كافيداشتهباشد،مديريتروانومنطقيخواهدداشت.سهمحيط
بــا ارشــاد در تعامل هســتند؛ يكي محيــط داخلي كــه مجموعهاي از
 20سازمان و معاونت و مؤسسه و مركز و بنياد است.
مهمتريــن كار «وزيــر» در داخل ايجاد يك انســجام دروني ميان
افــراد ســازمان و حركــت و راهبــري در جهت اهداف متعالي اســت.
نخســتين نكته در حوزه مديريت وزارتخانه آگاهي نســبت به محيط
داخلــي اســت .محيــط داخلــي مهمتريــن رويكــرد «وزيــر» ،ايجاد
انســجام و همگرايــي بين افــراد داخــل وزارتخانه در جهــت اهداف
متعالياست.
درواقعمثلاركستريكهبايدهمنوازيكند...
مــن تعبيــرم مثــل قطــاري اســت كــه واگنهايــش بــه هــم
چسبيدهاست و باید به سمت هدف معين راهبري کرد .اين انسجام

بــه دو شــكل متصور اســت .يك ،انســجام مكانيكي و دوم ،انســجام
ارگانيكي.انسجاممكانيكييعنيوزيرازطريقدستورالعملبايدها
و بخشــنامهها و نظام اجبارســازي نظــام را راهبري و منســجم كند و
ســطح ديگرش انســجام ارگانيكي اســت؛ يعني بــا ايجــاد باورهاي
دروني ،همگرايــي فكري ،همدلي و همنوايي و ســازگاري فكري اين
مجموعهرابهسمتاهدافمتعاليراهبريكند.
سياست قطعي بنده در تجربه مديريتي بيش از  30سال گذشته
بر رويكرد انسجام ارگانيكي مبتني است ،يعني به جاي نظام پايهها
مبتنــي اســت بــر نظــام باورها .اساســاًوزيــر ارشــاد بايــد رويكردش
گسترش باورها باشــد .جنس فرهنگ نرم است و از جنس تعاملي،
اشــاعه و گفتوگوســت و در فضــاي فرهنگــي بايدها خيلــي جايگاه
محكمي ندارند ،بلكه اين باورهاســت كــه ميتواند در جهت تعالي
يــك ســازمان حركت كنــد .در جامعــه هــم همينگونه اســت و اين
ســطح اول ،كار و رسالت وزير است .ســطح دوم كه بسيار مهم است
محيط فرهنگي اســت .وزير بايد بداند كه فرهنگ ملك مشاع است
و قاعده ملك مشــاع اين اســت كه ديگران در آن ســهمي دارند .اين
رويكــرد مطلقنگري در محيــط فرهنگي به منازعــه فرهنگي منجر
خواهد شــد .در محيط فرهنگي مجموعهاي از ســازمانها ،نهادها و
ارگانهــاي فرهنگي مداخله و حضور دارند .وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامي ســتاد فرهنگــي دولــت اســت و در يــك منظومــه فرهنگي
تعريف شــده اســت .در اين منظومــه شــورايعالي انقالب فرهنگي
اســت و در ذيل آن نهادهاي فرهنگي مستقر هستند .اين نهادها سه
سطح هســتند؛ ســطح اول رسمي اســت مثل وزارت ارشــاد ،وزارت

