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    ادبيات

   فرزين ماندگار
وضعيت اي�ن روزهاي س�ينماي اي�ران را كه 
از پادش�اهي ژانر كم�دي حكاي�ت دارد بايد 
شورشي قلمداد كرد كه به طور قطع بي دليل 
نيست و مي توان آن را طغيان تماشاگران عليه 
تزريق يك دهه افراطي دانست كه طي آن آثار 
تلخ، سياه و نااميدانه در سينما رواج پيدا كرد. 
در تابستان امسال حدود 22 فیلم سینمايي روي 
پرده رفتند و توانستند بیش از 61 میلیارد تومان 
عايدي وارد چرخه اكران كشور كنند، اين درحالي 
است كه حدود نیمي از اين مقدار حاصل فروش 
يك فیلم سینمايي بوده است. هزارپايي كه با 36 
میلیارد تومان فروش هم ركورد گیشه سینماي 
ايران را جابه جا كرد و هم به تنهايي كمدي را به 
عنوان ژان��ري كه تقاضا درب��اره آن تمامي ندارد 

طاليه دار سالن ها نمود. 
   تلخي بكار و سياست درو كن

س��ینما مانند هر صنعت ديگري تاب��ع عرضه و 
تقاضاس��ت. وضعیت اين روزهاي سینما نشان 
مي دهد برخالف آنچه بخش��ي از س��ینماگران 
تالش كردند طي يك دهه اخیر با تولید تلخ ترين 
آثار تاريخ س��ینماي ايران ب��ه مخاطب تحمیل 
كنند، مردم در عمل مطالب��ه اي معكوس را رقم 
زدند و خواهان نشاط و روحیه گرفتن براي ادامه 
زندگي شدند. گرايش به تلخي در سینماي ايران 
كه تماش��اگران اغلب آن را پ��س زدند محصول 
گرايش��ي سیاس��ي بود كه پس از فتنه سال 88 
قوت گرفت. وقتي جناح مغلوب در بازي انتخابات 
برخالف قاعده دموكراس��ي به اصطالح زير میز 
زد و مردم را براي بر ه��م زدن نتیجه به خیابان 
دعوت كرد، براي به كرسي نشاندن نظر خود نیاز 
به سندسازي تاريخي داش��ت و سینما را ابزاري 
مناس��ب يافت. طیفي كه حاضر نبود بپذيرد در 
جذب رأي طبقات محروم شكست خورده زماني 
كه از هرج و مرج خیاباني نتیجه نگرفت، كوشید در 
سینما براي ادعاي باطلش مبناسازي كند چراكه 
سینما در همه جوامع براي استناد به رويدادهاي 

واقعي هنري قابل استناد تلقي مي شود. 
در اين دوره رخشان بني اعتماد به قصه پردازي 
روي آورد و براي آنكه به زعم خود ثابت كند سبد 
رأي طبقات محروم به طور يكجا با سلیقه سیاسي 
مورد حمايت او همراه اس��ت، قصه ها را ساخت و 
در آن مادري از طبقه مح��روم را تصوير كرد كه 
پسرش در جريان شلوغي هاي سال 88 به زندان 

افتاده. او جايي درباره فیلم قصه ها اعتراف كرد كه 
آن را از لج دولت وقت ساخته است! اما اينكه در 
اين لج و لجبازي سیاسي گناه تماشاگر ايراني چه 

بوده سؤال قابل تأملي است. 
   از نااميدي به خوش باشي 

رضا درمیشیان جوان جوياي نام سینما نیز همان 
راه را رف��ت و در »عصباني نیس��تم« دانش��جوي 
شهرس��تاني را دس��تمايه قصه اش ق��رار داد كه 
ستاره دار شده و در تنگناي اقتصادي از او رفتارهاي 
جنون آمیز سر مي زند. اين موج سیاسي در سینما 
البته به دوره دولت دهم محدود نماند و تب تند آن 
به دولت يازدهم كه با شعار امید روي كار آمده بود 
نیز سرايت كرد. عصباني نیستم و تلخواره ديگري 
چون »آشغال هاي دوست داشتني« ساخته محسن 

امیر يوسفي هم محصول همین دوره است. 
براي مثال پس از فتنه 88 ابوالحس��ن داوودي كه 
همواره در آثارش لحن كمدي به چشم مي خورد، 
فیلم زادبوم را س��اخت؛ اثري با رگه هاي سیاسي و 
اجتماعي گل درشت و با فضايي عصبي و پريشان. 
داوودي همان فیلمسازي است كه اين روزها از او 
فیلم ركورد شكن »هزارپا« در حال اكران است. او 
مانند بسیاري از فیلمسازاني كه گرايشات تند و گل 
درشت سیاسي شان پس از فتنه 88 فوران كرده بود 
و در آثار و مواضع شان خود را نشان مي داد اين روزها 
گويي به نوعي پوچ گرايي مس��ري مبتال شده اند. 
داوودي اخیراً درباره فیل��م هزارپا به تصريح گفته 
كه اين فیلم را به اين انگیزه ساخته تا تماشاگران به 
مدت دو ساعت در سالن سینما همه چیز را فراموش 
كنند! او تنها فیلمسازي نیست كه از گرايش عصبي 
و سیاست زده به اين ديدگاه مبتذل درباره سینما 
مي رس��د. اينها همان فیلمس��ازاني هستند كه به 
طور تلويحی يا ب��ه صراحت در دهه 80 مس��عود 
ده نمكي را به خاطر ساخت فیلم اخراجي ها مورد 
حمله قرار مي دادند؛ فیلم��ي كه آن زمان نماينده 
س��ینماي ايران در جابه جايي ركوردهاي فروش 

بود. از نظر بسیاري از آنها سینماي ده نمكي، نازل، 
مبتذل و سطحي بود و در مقابل سینماي هنري و 
جدي و متشخص تلقي مي شد اما حاال بسیاري از 
آن منتقدان دوآتشه همان راهي را انتخاب كرده اند 
كه خود زمان��ي نه چندان دور منتق��د آن بودند و 
نس��خه هاي دس��ت چندم اخراجي ها را روانه بازار 
مي كنند. هرچن��د ده نمكي آنقدر هوش داش��ت 
كه دو ژانر پرطرفدار دفاع مقدس و كمدي را با هم 
تلفیق كند و دس��ت به تجربه اي شگرف در جذب 

تماشاگر بزند. 
   يك خودويرانگري هنري

س��ینم�اي ف�رم�الیس���تي، پیچی�ده گ���را و 
شبه روش��نفكرانه فردي چون ماني حقیقي نیز 
در اين دوره با فیلم سخیف و مبتذل »پنجاه كیلو 
آلبالو« عرض اندام مي كند؛ اثري كه صداي ابراهیم 
حاتمي كیا را درآورد و توسط علي جنتي وزير وقت 
ارشاد البته پس از شكستن ركورد فروش در گیشه 
توقیف ش��د. حقیقي همان فیلمسازي است كه 
تمايلي سیري ناپذير به ارجاعات پیچیده سیاسي 

در آثار فرمالیستي دارد. 
چه چیزي باعث ش��ده تا فیلمسازاني كه خیلي 
پرش��ور طي يك دوره تقريباً 10 س��اله تمايل 
افراط گون��ه اي به س��اخت آث��ار ناامیدانه و تلخ 
داشتند و مردم را براي نجات از شرايط آن زمان 
براي رأي دادن به سلیقه اي سیاسي سوق دادند 
كه نتیجه آن را در اقتصاد و فرهنگ شاهديم اين 
بار به نوعي خوش باشي و خودويرانگري در هنر 
روي آورده اند. آيا مخاطبان آنها عوض شده اند يا 
اين فیلمسازان هستند كه بنا به هر دوره تغییر 
ش��خصیت داده و با تغییر افكار و رفتار با سینما 
بازي مي كنند. ب��ه عبارتي، مخاطب��ان بازيچه 
فیلمس��ازاني هس��تند كه بنا به بدمستي هاي 
سیاسي و فكري از اين هنر سوء استفاده مي كنند. 
سینما دوره اي به ابزاري براي هرچه ناامید كردن 
مردم تبديل مي شود تا از دل اين ناامیدي دولت 
امید سربرآورد و هنگامي كه كاسبي با شعار امید 
نیز به پايان رس��ید، وقت آن مي رسد كه سینما 
تغییر كاربري داده و تبديل به فراموشخانه شود؛ 
جايي كه مخاطب در آنجا چون استعمال ماده اي 
مخدر دمي خوش باش��د و پ��س از يك گیجي 
دوساعته پي كارش برود. معلوم است كه آن همه 
شعار و شعر درباره رسالت هنر و سینما در قبال 
جامعه نی��ز فقط ب��ه كار دوره اي خاص مي آمد، 
البته اين همه آن چیزي نیست كه در سینماي 
ايران در حال وقوع است. مخاطبان سینما طي 
همین دوره اي كه از آن نام برديم مگر در چند اثر 
معدود كه فیلمساز به واسطه قوام قصه و فیلمنامه 
توانست تا حدودي اعتماد مخاطب را جلب كند 
فیلم هاي تل��خ و عصبي را پس زدند. اس��تقبال 
مخاطب از ژانر كمدي در اين دوره حاوي اين پیام 
است كه امید، نشاط و روحیه مطالبه اي است كه 
از سوي مخاطبان و مردم وجود دارد و از آن مقطع 
كه بخشي از فیلمسازان به انگیزه هاي سیاسي زهر 
تلخي و ناامیدي به كام تماشاگران مي ريختند و 
با روح و روان مخاطب بازي مي كردند مي توان به 
عنوان كجراهه سینماي ايران ياد كرد. هر چند 
كمدي هاي اين دوره نیز به لحاظ كیفي نسبتي با 
شأن مخاطب ايراني ندارند. مردم ايران مستحق 

سینمايي بهتر هستند.

»جوان« از چرخش تلخي به خوش باشي هاي مبتذل در سينما گزارش مي دهد

 طغيان تماشاگران 
عليه تلخي و نااميدي در سينما

 رهبر انقالب فرمودند: من مي ترسم اين كتاب  ها
اصاًل دست شماها نرسد

رهبر انقالب در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۵ در جمع فيلمس�ازان 
و كارگردانان س�ينما و تلويزيون درباره ي�ك كتاب فرمودند: 
توصيه مي كن�م و واقعاً دوس�ت مي دارم ش�ماها بخوانيد. من 
مي ترس�م اين كتاب ها اصاًل دس�ت ش�ماها نرس�د. اسم اين 
كتاب »خاك هاي نرم كوشك« است، قشنگ هم نوشته شده. 
يافتن كتاب خوب اين روزها شايد كاري راحت به نظر برسد اما با 
انتشار حجم وسیعي از آثار آن هم در حوزه دفاع مقدسي كتابي كه 
بتواند پس از سال ها انتش��ار همچنان پرمخاطب باشد و در ذهن 
مخاطب مانده باشد، زياد نیس��ت. »خاك هاي نرم كوشك« از آن 
دست آثاري است كه خواندن يك بار آن ذهن را براي همیشه از يك 
اثر خوب پر مي كند. اين اثر به نويسندگي سعید عاكف منتخبي از 
خاطرات خانواده و همرزمان »سردار شهید عبدالحسین برونسي« 
در مورد ويژگي ها و خصوصیات شهید است. اين اثر نه تنها در سطح 
ملي بلكه با ترجمه به چندين زبان توانسته در عرصه بین المللي هم 
خوش بدرخشد. اين كتاب به گفته ناشر تاكنون به زبان هاي عربي، 
فرانسه و انگلیسي نیز ترجمه و در خارج از كشور منتشر شده است. 
رهبر معظم انقالب در تاريخ 26 خرداد 1385 در جمع فیلمسازان 
و كارگردانان سینما و تلويزيون درباره اين كتاب فرمودند: »االن 
چند سالي اس��ت كه كتاب هايي درباره  س��رداران و فرماندهان 
جنگ باب شده و مي نويسند و بنده هم مشتري اين كتاب هايم و 
مي خوانم. با اينكه بعضي از اينها را من خودم از نزديك مي شناختم 
و آنچه را هم كه نوش��ته، روايت هاي صادقانه است- اين هم حاال 
آدم مي تواند كم و بیش تشخیص دهد كه كدام مبالغه آمیز است 
و كدام صادقانه است- بسیار تكان دهنده است. آدم مي بیند اين 

شخصیت هاي برجسته، حتي در لباس يك كارگر به میدان جنگ 
آمده اند، اين اوستا عبدالحسین برونسی، يك جوان مشهدي بّنا 
كه قبل از انقالب يك بنا بود و با بنده هم مرتبط بود، شرح حالش 
را نوش��ته اند و من توصیه مي كنم و واقعاً دوست مي دارم شماها 
بخوانید. من مي ترسم اين كتاب ها اصاًل دست شماها نرسد. اسم 
اين كتاب »خاك هاي نرم كوشك« است، قشنگ هم نوشته شده. 
ايشان اول جنگ وارد میدان نبرد شده بود و بنده هم هیچ خبري 
نداشتم. بعد از شهادتش، بعضي از دوستان ما كه به مجموعه هاي 
دانشگاهي و بسیج رفته بودند و با اين جوان بي سواد- بي سواد به 
معناي مصطلح، البته سه، چهار سالي درس طلبگي خوانده بوده، 
مختصري هم مقدمات و ابتدايي و اينها را هم خوانده بوده- صحبت 
كرده بودند، مي گفتند آنچنان براي اينها صحبت مي كرده و حرف 
مي زده كه دل هاي همه  اينها را در مشت مي گرفته. به  خاطر همین 
كه گفتم، يك معرفت دروني را، يك ادراك را، يك احساس صادقانه 

را و يك فهم از عالم وجود را منعكس مي كرده.«

پاي سلبريتي ها توي كفش همه هنرها
    مصطفي شاه كرمي

برخي س��لبريتي ها با نهايت بهره كش��ي از اوض��اع كنوني 
دولتمردان و مس��ئوالن فرهنگ��ي، ه��ر كاري را كه گمان 
مي كنند پول و درآمدي دارد در »شهر بي كالنتر« فرهنگ 
و هنر ولو با دزدي هنري يا كپي يواشكي آثار ديگران انجام 
مي دهند و به قول يك��ي از آنها ظاهراً كس��ي »از مادر زاده 

نشده« به اين سیرك سروساماني بدهد. 
در روزگار فعل��ي س��لبريتي ها نق��ش ش��تر، گاو، پلنگ را 
ايف��ا مي كنن��د؛ از فني تري��ن مباح��ث فیزي��ك كوانتوم، 
سانتريفیوژ هاي IR10، موشك هاي بالستیك، توافق برجام، 
اعدام تروريست هايي كه دست شان به خون مردم بي گناه 
كشورمان آلوده اس��ت تا اداهاي فیلس��وفانه و افاضه فضل 
كردن در مورد مكاتب فكري مثل فمنیس��م يا حوزه هايي 
مانند سیاس��ت خارجي، حقوق بشر و دهها سرفصل علمي 
و تخصصي ديگر را آن ه��م در تراز يك اس��تاد خبره براي 
خودش��ان امري الزم و ضروري مي دانند. از سوي ديگر هر 
شخصي كه يك مكان مناسب مثاًل براي تبديل به گالري آن 
هم در مناطق بااليي شهر و به اصطالح الكچري دارد فقط 
كافي است به دفتر هنرهاي تجس��مي مراجعه و براي اخذ 

مجوز گالري اقدام كند. 
از س��وي ديگر گردش مالي عجیب و غريب خريد و فروش 
آثار هنري در بازارهاي داخلي و خارجي در چند سال اخیر 
و جابه جايي پول هاي هنگفتي كه نه منشأ آنها و نه صاحب 
اصلي و واقعي آنها مشخص است، هر انساني را براي حضور 
در اين بازار پردرآمد وسوسه مي كند و در نهايت هر صاحب 
ملكي را به فك��ر افتتاح گالري مي اندازد. اما مس��ئله اي كه 
بسیار مهم اس��ت و وزارت فرهنگ و ارش��اد توجهي به آن 
ندارد، تخصص متقاضیان افتتاح گالري است، كسي كه مدير 
گالري است حتماً بايد سر رشته اي درخصوص آثار و بیزنس 
هنر داشته باشد. اخیراً مديران گالري به جاي جست وجو و 
كشف استعدادهاي هنري، گالري ها را با دريافت هزينه هاي 
سنگین در اختیار هر شخصي كه حتي اگر هنرمندنما هم 
باش��د قرار مي دهند، گويا به جز هزينه، چیز ديگري براي 

آنها مهم نیست. 
روزگاري است كه مخاطب از شنیدن هیچ خبري حیرت يا 
حداقل تعجب نمي كند. جنجال صرف��اً خبري كه در مورد 
نمايشگاه نقاشي تهمینه میالني به راه افتاد بهترين شاهد 

مثال است. 
تهمینه میالني كارگردان سینماست و برپايي گالري نقاشي 
از سوي او قطعاً نه به خاطر كیفیت باالي آثار يا سبك منحصر 
به فردش بوده بلكه به لطف س��لبريتي بودن و كسب درآمد 

هنگفت از محل فروش آثارش اس��ت؛ نمايش��گاهي كه به 
دلیل كپي بودن نقاشي هايش از چند نقاش ديگر داخلي و 
خارجي به تعطیلي كشید. حاكمیتي كه سلبريتي هاي عمدتاً 
سینمايي بر نگارخانه ها پیدا كرده اند در حال تبديل شدن به 
معضلي براي هنرمندان حوزه تجسمي است. تهمینه میالني 
كارگردان سینماست و به جرئت مي توان گفت كه هیچ كس 
به غیر از اقوام نزديكش از نقاش بودن او خبر نداش��ته است 
اما با تبعیت از ديگر سلبريتي هايي كه به خوانندگي، فعالیت 
موس��یقايي، رفت و آمد بین تئاتر و س��ینما، مجري شدن 
بازيگران، بازيگر ش��دن مجريان و... روي آورده اند وي نیز با 
»اعتماد به سقفي« مثال زدني كه فقط در بین اين مدعیان 
همه چیزدان و همه فن حريف يافت مي شود، نقاشي ديگران 
را روبه روي آيینه گذاشته)برعكس ش��ده( و همان طرح ها 
را با اندك تغییري در رنگ زمینه ي��ا برخي جزئیات تحت 
عنوان روشنفكرانه و البته فیلس��وف مآبانه »فیلم هايي كه 
نس��اختم]![« در يك گالري به نمايش عمومي مي گذارد. 
اينجا اين سؤال مطرح مي ش��ود كه مگر مديرگالري آثار را 
از قبل نديده بود؟ اگر آثار را ديده بود آيا تخصص تشخیص 
كپي بودن آثار را نداش��ت يا فقط به دلیل ش��هرت هنرمند 
حاضر به برپايي نمايشگاه ش��د. قیمت سنگین آثار را كدام 

كارشناس تعیین كرده است؟
البته اين مس��ئله در گذش��ته نیز به صورت موردي وجود 
داشته، مانند برپايي نمايشگاه عكس هديه تهراني در كیش 
كه با حاتم بخش��ي بیت المال از سوي مش��ايي يك گالري 
الكچري را به قیمت »مجاني« در اختیار وي گذاش��ت. هر 
چند نمونه هاي بس��یار ديگري را در مورد اقدامات و افعال 
شتر، گاو، پلنگي برخي سلبريتي ها كه نمي توانند از شیريني 
دستیابي به پول هاي هنگفت و بادآورده كه با تجاهل و تغافل 
مسئوالن به دس��ت مي آيد، مي توان احصا كرد اما »تو خود 

حديث مفصل بخوان از اين مجمل«.

حكمت7۵

هر چيز كه ش�مردنی است 

پاي�ان می پذي�رد و هر چه 

را ك�ه انتظار می كش�يدى، 

خواهد رسيد.

لزوم اعمال دقيق رده بندي سني در فيلم هاي شبكه نمايش خانگي

»ممنوعه« نشان داد »شبكه خانگي« خانوادگي نيست

   هادي عسگري
ممنوعيت توزيع سريال »ممنوعه« نش�ان داد شبكه نمايش 
خانگ�ي، برخ�الف تص�ور چن�دان ه�م خانوادگي نيس�ت، 
اگرچه برخي از تهيه كننده هاي س�ينما دوس�ت ندارند روي 
محصوالت شبكه نمايش خانگي محدوديت سني اعمال شود. 
توقف پخش سريال ممنوعه كه هفته گذش��ته و پیش از روزهاي 
تاسوعا و عاشوراي حسیني اعالم شد، حتي اگر در نهايت به نفع اين 
سريال تمام ش��ود و مخاطبان را به تماشاي آن ترغیب كند، نشان 
داد برخالف تصور اينكه هر محصولي كه در شبكه نمايش خانگي 
توزيع مي شود، مناسب تمام اعضاي خانواده است، اين شبكه توزيع 
گسترده و محصوالت متنوع آن چندان هم خانوادگي نیست. اعمال 
رده بندي سني روي محصوالت ويدئويي، همان گونه كه قرار شده 
است روي محصوالت سینمايي اعمال شود، بايد به خواستي عمومي 
تبديل ش��ود و خانواده ها، وزارت ارشاد و سازمان سینمايي را براي 
ايجاد سازوكاري علمي و عملي براي تعیین رده بندي سني براي 

محصوالت تصويري ملزم كند. 
در نبود چنین ساختاري اكنون وضعیت به نحوي شده است كه حتي 
تهیه كنندگان با سابقه سینما نیز به اعمال رده بندي و تاثیر گذاري 
آن به ديده شك نگاه مي كنند؛ ديدگاهي كه اغلب نقش هشدار دهنده 
رده بندي سني روي محصوالت نمايش خانگي را ناديده مي گیرد. 
عبداهلل علیخاني، تهیه كننده قديمي سینما مي گويد: رده بندي سني 
را در شبكه نمايش خانگي نمي توان اعمال كرد چون هر خانواده اي 
بنا به تشخیص خود فیلمي را خريداري كرده و به خانه مي برد. وي 
مي افزايد: اي��ن قانون در تلويزيون اعمال مي ش��ود چون طبق نظر 
كارشناسان، آثار تولید و پخش مي شود. سیاوش حقیقي، تهیه كننده 
سینما نیز نظر مشابهي در اين باره دارد، حقیقي مي گويد: زماني كه 
دي وي دي بدون پرداخت هیچ گونه ح��ق رايت آن هم به صورت 
گسترده پخش مي شود و به راحتي در دست خانواده ها قرار مي گیرد 
چگونه مي توان رده بندي سني را در آن اعمال كرد. وي ادامه مي دهد: 
در شبكه نمايش خانگي فقط در يك صورت رعايت رده بندي سني 
را مي توان اعمال كرد به طوري كه خود خانواده ها نسبت به فضايي 
كه در خانه دارند، فیلم را انتخاب كنند كه البته درصد اين موضوع 
هم پايین است. اين گونه اظهارات بیش��تر براي حفظ بازاري است 
كه اكنون در اختیار آثاري از جنس »ممنوعه« است كه خانواده ها 
به خاطر مفاهیم متضاد آن با اصول خانواده، كمتر براي خريد آنها 
رغبت دارند، در حالي كه اگر نظام رده بندي به درستي اعمال شود، 
تولید كنندگان نیز براي اينكه فروش خود را میان خانواده ها حفظ 
كنند، در بلند مدت به طرف محصوالت��ي خواهند رفت كه جامعه 

مخاطب گسترده تري داشته باشد. 

 آثار مستند دفاع مقدس 
سرانه مطالعه كشور را افزايش داده است

نويس�نده ادبي�ات دف�اع مق�دس گف�ت: آث�ار مس�تند دف�اع مق�دس 
توانس�ته س�رانه مطالع�ه را افزاي�ش ده�د، در واق�ع ب�اال برن�ده 
س�رانه مطالع�ه آث�ار مس�تند و ادبي�ات دف�اع مق�دس م�ا بوده ان�د. 
رحیم مخدمي از نويسندگان و فعاالن عرصه دفاع مقدس در گفت وگو با فارس 
درباره پیشي گرفتن آثار مستند از داس��تان و رمان اظهار داشت: مستندنگاري 
مسیر رشد خود را طي مي كند و اين مسئله را نمي توان به موضوع تأثیر و تأثر از 

داستان و رمان قلمداد كرد. 
وي در بخش ديگري با تأكید بر اينكه اراده براي رشد و تعالي مستندنگاري زياد 
است، خاطر نشان كرد: اين موضوع چند دلیل دارد، اوالً صاحبان خاطرات انگیزه 
زيادي پیدا كرده اند تا خاطرات خود را بازگو كنند و در ادامه ثبت شود، غالباً اين 
افراد پا به سن گذاشته اند، بنابراين اين سن باال موجب شده انگیزه جدي بیابند 
تا خاطرات خود را ثبت كنند و اين امانت را بگذارند و بروند اما از سوي ديگر تاثیر 

مستندنگاري دفاع مقدس را نیز در سطح ملي و بین المللي مشاهده مي كنند. 
به گفته مخدومي، ديدن اين اثرگذاري در سطح ملي و بین المللي آنها را ترغیب 

مي كند تا آثار موفق تولید شده و اثرات خوبي داشته باشد. 
اين نويسنده دفاع مقدس تصريح كرد: آثار مستند دفاع مقدس توانسته سرانه 
مطالعه را افزايش دهد، در واقع باال برنده سرانه مطالعه آثار مستند و ادبیات دفاع 
مقدس ما بوده است. از سوي ديگر از حدود سال 68 اين نهال كاشته شد و افرادي 
به پرورش آن پرداختند و امروز میوه هاي آن برداشت مي شود. ما امروز بیش از 
10هزار عنوان كت��اب دفاع مقدس داريم كه در می��ان آنها كتاب هاي ضعیف و 

متوسط هم زياد است اما پله هايي شدند تا عیارها سنجیده شود.

گلچيني از كتاب هاي عاشورايي و مقتل 
در گنجينه ملك

در گنجينه نفايس كتابخانه و موزه ملي ملك، نسخه هاي 
نفيس خطي و چاپ سنگي از قرن هاي نخستين اسالمي 
تا قرن اخير با موضوع عاش�ورا و مقتل وجود دارد كه از 
آن جمله مي توان به »دوازده بند« اثر محتشم كاشاني و 
»ناسخ التواريخ« اثر ميرزا تقي سپهر مستوفي اشاره كرد. 
به گزارش ايبنا، كتابخانه و موزه ملي ملك، موقوفه حاج حسین 
آقا ملك، يكي از گنجینه هاي نگهداري آثار ارزشمند از تاريخ، 
فرهنگ، هنر و مذهب ايران است. در اين مجموعه بیش از 50 
نسخه خطي و حدود 40 نسخه چاپ سنگي با موضوع عاشورا 

و موضوعات مرتبط همچون مقتل نگهداري مي شود.
.......................................................................................................

 حضور گردشگران در تهران 
نصف پارسال هم نيست!

دالور بزرگ ني�ا مدي�ر كل س�ازمان مي�راث فرهنگ�ي 
۵۰ درص�دي  اس�تان ته�ران از كاه�ش بي�ش از 
گردش�گران داخل�ي و خارجي ش�هر تهران خب�ر داد. 
بزرگ نیا درباره آمار گردشگراني كه امسال وارد تهران شدند، 
گفت: در ش��رايط كنوني آمار گردش��گران ما نسبت به همین 
هنگام در س��ال گذش��ته كاهش چش��مگیري داش��ته است. 
به عنوان مثال آمار گردش��گران خارجي كه از ابتداي امس��ال 
تاكنون وارد تهران شده اند 302 هزار و 216 نفر بوده است. در 
صورتي كه اين آمار در سال گذشته 626 هزار و 195 نفر بوده 
اس��ت. وي افزود: همچنین در بخش گردشگران ايراني كه در 
اين مدت وارد تهران شدند، شاهد آمدن 211 هزار و 368 نفر 
بوديم، در صورتي كه در مدت مش��ابه سال گذشته اين میزان 
514 هزار و 899 نفر بوده است. براساس اين گزارش و با توجه 
به توضیحات دالور بزرگ نیا، میزان گردش��گران ورودي شهر 
تهران از ابتداي سال 9۷ تاكنون نسبت به زمان مشابه در سال 
گذشته در بخش گردشگران خارجي با كاهش 51/۷3 درصدي 
و در بخش گردشگران داخلي با كاهش 58/95 درصدي مواجه 
شده است كه قطعاً اين روند در ادامه مي تواند صنعت گردشگري 
را با مشكالت جدي مواجه كند. رئیس سازمان میراث فرهنگي 
استان تهران در ادامه صحبت هاي خود به كاهش ضريب اشغال 
اقامتگاه هاي رسمي تهران اشاره كرد و توضیح داد: ضريب اشغال 
اقامتگاه های رسمي تهران كه شامل هتل ها و هتل آپارتمان ها، 
همچنین مهمانپذيرها و مكان هاي رسمي ديگري است در سال 
گذشته 51/6 درصد بوده كه امسال به 49/4 رسیده و باتوجه به 

شرايط موجود قابلیت كاهش بیشتري را هم دارد. 
.......................................................................................................

رضا رويگري:  داوود ميرباقري 
اسكورسيزي ايران است

رضا رويگري، بازيگر نقش »كيان« در سريال مختارنامه، 
در مصاحبه اي به همكاري با داوود ميرباقري اشاره كرد 
و به تمجي�د از كارگردان س�ريال مختارنام�ه پرداخت. 
رويگري درباره میرباقري، گفت: ديالوگ نويس��ي میرباقري 
شاهكار اس��ت و يكي از داليلي كه بازيگر س��ر كارهاي او به 
وجد مي آيد همین ويژگي اوس��ت. من قبل از »مختارنامه« 
در »معصومیت از دست رفته« با میرباقري همكاري داشتم، 
البته نقش خیلي كوتاهی داشتم و تنها در چند پالن مقابل 
دوربین رفتم و شايد اگر اغراق نباشد بگويم يك صفحه ديالوگ 
داشتم اما واقعاً از لحظه لحظه حضورم لذت مي بردم. بعضي 
از كارگردان ها هستند كه حتي اگر نقش يك پالني هم به تو 
پیشنهاد بدهند حاضري برايشان بازي كني، مثالً اين اتفاق در 
امريكا درباره اسكورسیزي مي افتد، میرباقري در ايران براي من 
چنین كارگرداني است. براي »مختارنامه« همان اوايل كار بود 
كه داوود میرباقري براي نقش كیان ايراني با من تماس گرفت 
و توضیحاتي را هم درباره نق��ش و كار برايم داد، من خیلي از 
پیشنهاد او خوشحال شدم و با تعاريفي كه او كرد متوجه شدم 

كیان يكي از شاه نقش هاي »مختارنامه« است. 
.......................................................................................................

پنجم مهر، رايگان به موزه ها برويد
بازدي�د  جهانگ�ردي،  جهان�ی  روز  مناس�بت  ب�ه 
از موزه ه�ا و كاخ موزه ه�ا راي�گان اع�الم ش�د. 
روابط عموم��ي و اطالع رس��اني س��ازمان میراث فرهنگ��ي، 
صنايع دستي و گردش��گري با صدور اطالعیه اي اعالم كرد: 
روز پنجم مهر به مناس��بت روز جهاني جهانگ��ردي، بازديد 
از موزه ها و كاخ موزه ها و تمام اماكن تحت پوش��ش سازمان 
میراث فرهنگي در سراس��ر كشور براي گردش��گران و همه 
هموطنان رايگان اس��ت. در اين اطالعیه همچنین به برگزار 
نشدن مراس��م روز جهاني جهانگردي به مناسبت همزماني 
با ايام محرم، اشاره شده و آمده است: ضمن گرامیداشت ايام 
سوگواري محرم و حفظ حرمت هفتمین شب شهادت حضرت 
امام حس��ین)ع( و همچنین به منظور پرهیز از همايش هاي 
متعدد و موازي، مراس��م جداگانه اي به مناسبت روز جهاني 

جهانگردي از سوي اين سازمان برگزار نمي شود.

محمد صادقي     دیده بان

مخاطب فيلم ه��اي تلخ و عصبي 
را پس می زند. اس��تقبال مخاطب 
از ژان��ر كمدي ح��اوي اي��ن پيام 
اس��ت كه امي��د، نش��اط و روحيه 
مطالب��ه اي اس��ت ك��ه از س��وي 
مخاطب��ان و م��ردم وج��ود دارد


