شعـــر
دنیا همین است واقعاً
باید امیدوار ماند
ترجیح میدهم فع ً
ال ترانه بخوانم
آدونیس

حوالی فرهنگ
كپيرايت را
جدي بگيريم
يزدان سلحشور

همين كه آثار فارس��ي به انگليسي
ترجم��ه ش��ود و آن ط��رف مرزهاي
جغرافيايي ما خوانده ش��ود ،حتي اگر
ب��راي اين كار با مترج��م وارد قرارداد
كاري شده باشيم ،خوب است .چرا كه
بايد س��رمايهگذاري كرد در اين زمينه
چنان كه ديگران اين كار را كردند مث ً
ال
در چين و كره جنوبي.
البته اگ��ر صحبت س��فارش براي
ترجمه و پخش معتبر است بايد همه
ژانرها در نظر گرفته شود نه فقط ژانري
خاص و آن هم در حوزه خاطرهنويسي
و اين تكثرگرايي به نفع كشور است در
درجه نخست.
فهيمه محمد سمسار مسئول دفتر
ترجمه حوزه هنري از انتش��ار ترجمه
انگليس��ي كتاب «دا» توسط انتشارات
مزدا در كاليفرني��اي امريكا خبر داده
و گفته« :ترجم��ه اين اثر به تازگي در
س��ايت انتش��ارات مزدا با عنوان «دا،
جنگ يك زن» معرفي شده ».همچنين
از ترجمه چند اثر ديگر مانند «مهمان
صخرهه��ا»« ،نورالدين پس��ر ايران»،
«اگر باب��ا بميرد»« ،عش��ق خامهاي»
و «پاي��ي كه جا ماند» به انگليس��ي و
اس��پانيولي گفته كه مترجمانش��ان
ايراني هس��تند اما مترج��م «دا» ،پال
اسپراكمن ،امريكاييس��ت كه مسلماً
اگر ي��ك مترجم حرف��هاي اثري را به
زبان مادرياش ترجمه كند ،كار نتيجه
بهتري خواهد داشت.
ما نيازمند ديده شدن در زبانهاي
ديگر و ادبيات ديگركش��ورها هستيم
و البت��ه از ي��اد نبريم ك��ه مهمترين
مش��كل ما در اين عرص��ه ،نپذيرفتن
حق كپيرايت اس��ت .تا وقتي كه ما
حقوق معنوي و اقتصادي آثاري را كه
از ديگركش��ورها وارد زبان و فرهنگ
ما ميش��وند ،به رس��ميت نشناسيم،
قادر نخواهي��م بود حقوق خودمان را
در آن كشورها پيگيري كنيم و حتي
توسط انتشاراتيهاي مهم آنها رصد
شويم.

زمزمـــهها
ماجراهاي جديد
سرزمين كهن

اگرچه معاون س��يما پخش س��ريال
س��رزمين را منوط ب��ه انجام اصالحات
دانسته بود ،اما كمال تبريزي كارگردان
اين سريال حرف ديگري دارد.
كم��ال تبريزي كه اي��ن روزها براي
س��اخت فيلم س��ينمايياش در كرمان
به سر ميبرد ،درباره بازگشت از كرمان
و اصالح��ات س��ريال به اي��ران گفت:
«مش��كل اصلي س��ريال ،اصالحات آن
نيس��ت بلكه اختصاص ن��دادن بودجه
كاف��ي به طرح اس��ت .عوام��ل طرح از
تهيهكنن��ده طلبكارن��د و س��ازمان هم
حاضر به پرداخت نيست و به اين دليل
طرح متوقف است».
بنابراين گزارش عل��ي دارابي معاون
س��يما در حاش��يه مراس��م تقدي��ر از
برترينهاي نوروز  93گفت« :ش��بكه 3
و تيم سازنده جلساتي درباره «سرزمين
كهن» برگزار ميكنند تا درباره اصالحاتي
كه بايد روي سريال صورت گيرد به جمع
بندي برس��ند .اينكه سريال چه زماني
پخش خواهد شد به اين بستگي دارد كه
چ��ه زماني اصالحات مورد نياز روي كار
انجام شود ،اما چون آقاي تبريزي درگير
يك فيلم سينمايي در كرمان است و بعد
هم به تعطيالت خورديم برگزاري جلسه
دچار تأخير شد».
سرزمين كهن يكي از پرحاشيهترين
آث��ار تلويزيوني بود .اين س��ريال اخيراً
از تلويزي��ون روي آنت��ن رف��ت و ب��ه
دليل اعتراض ق��وم بختياري به برخي
ديالوگها ،پخش آن متوقف شد.

فارسي
واقعيتي فرهنگي است

دبير انجمن ايرانشناسان اسپانيا كه
ترجمه گلستان را هم برعهده داشته ،در
همايش «سعدي آموزگار ادب» خطاب
به دانشجويان زبان فارسي گفت« :شما
گوهر نفيس��ي داريد كه بايد قدرش را
بدانيد .زبان فارسي ،زبان ايران نيست،
بلك��ه واقعيتي فرهنگ��ي ،ادبي و زباني
محسوب ميشود.
«خوان رودريگز وارگاس» كه عالوه
بر دبيري انجمن ف��وق تدريس زبان و
ادبيات فارسي در اسپانيا را هم برعهده
دارد ،در ادام��ه اف��زود :اي��ن واقعي��ت
فرهنگي ،ادبي و زباني گس��تره وسيعي
داشته ،به گونهاي كه كمي قبل از جنگ
جهاني دوم در قهوهخانههاي صربستان
درباره سعدي بحث ميكردهاند.
در مراسم آموزگار ادب ،بزرگداشت
س��عدي ش��يرازي از عليرض��ا قربان��ي
ب��ه دلي��ل تالشه��اي هنرمندان��هاش
در خوان��دن ش��عرهاي س��عدي تقدير
ش��د و لوح تقديري از س��وي س��ازمان
دانش��جويان جهاد دانش��گاهي به اين
هنرمند تقديم شد.
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اصحاب نشر با وجود حاشیهسازي منتقدان به استقبال بزرگترين رويداد فرهنگي سال ميروند

شایعهسازان ،شکوه نمایشگاه کتاب را نشانه گرفتهاند

ندا سیجانی

هرچه ب��ه بزرگتري��ن رويداد فرهنگ��ي ايران
(نمايش��گاه كت��اب) نزديكتر ميش��ويم ،حجم
حواش��ي و شايعهس��ازيها افزونتر ميش��ود ،اما
مسئوالن فرهنگي ،جامعه  10هزار نفري نشر ايران
و ميليونها عاشق كتاب ،تنها به روزهاي ديدار با
يار مهربان دل بستهاند.
شايد اين نخستين باري نيست كه جريانهاي
فرهنگي و هنري ما در تيررس حواشي قرار ميگيرد،
اما جريانه��اي منتقد هر بار ،بازنده اين حواش��ي
ميش��وند و پيامدي ج��ز اخباري س��وخته كه در
آنس��وي آب ،خوراك مخاطبان فرامرزي ميشود،
چيزي عايد كسي نخواهد شد!
اين حواشي اخير بر مواردي از جمله چاپ كتاب
«حبيب» در نمايشگاه و همچنين حضور برخي از
انتشارات ممنوع از کار و ...تمركز پيدا كرده است.
ëëبود و نبود ،حيان و طرح نو
ديروز يكي از رسانههاي مش��هور درباره حضور
دو ناش��ر گزارش��ي ارائه كرد و نوش��ت« :دو ناش��ر
ممنوعالفعاليت در نامهاي به علي جنتي وزير ارشاد
درخواس��ت حضور در نمايش��گاه كتاب ته��ران را
داشتند كه وزير ارشاد دستور حضور اين دو ناشر را
در نمايشگاه بيست و هفتم كتاب تهران صادر كرد!»
اين رس��انه در ادام��ه آورده ب��ود« :طبق گفته
مس��ئوالن برگزاركننده نمايشگاه بينالمللي كتاب
تهران هيچ ممنوعيتي براي حضور ناش��ران در اين
دوره وجود ندارد و همه ناشران ميتوانند در اين طرح
بزرگ فرهنگي شركت كنند.
بر اساس اين گزارش ،ظاهراً دو انتشارات «حيان»
و «طرح نو» كه به ترتيب با مديريت مهدي خزعلي
و حس��ين پايا شناخته ميشوند با واسطه تراشي و
نامه از مشاوران رئيس جمهوري و ارائه درخواست
به علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خواهان
حضور در نمايشگاه كتاب بودند و علي جنتي وزير
ارشاد هم در دستوري بر عدم ممانعت براي حضور
اين دو ناشر تأكيد كرده است».
در ادامه اين گزارش اش��اره شده بود« :انتشارات
طرح نو براي حضور در نمايشگاه كتاب ثبتنام كرده
است اما به دليل يك شكايت نميتواند در نمايشگاه
حضور داش��ته باشد ،اين ناش��ر به دليل شكايت و
پروندهاي باز در دادگاه فرهنگ و رسانه نميتواند در
نمايشگاه كتاب باشد ،بايد رويه قانوني طي كند.
اما حيان براي حضور در نمايش��گاه كتاب بايد
روال قانون��ي را طي كند ،در هيأت رس��يدگي به
تخلفات ناشران به موارد تخلفشان رسيدگي شود
و مراحل با حضور اعضاي هيأت بررس��ي شود .اما

ظاهراً با دس��تور وزير قرار اس��ت اين دو ناش��ر در
نمايشگاه كتاب باشند.
انتشارات «طرح نو» ،از زمان وزارت حسين صفار
هرندي مجوز چاپ كت��اب دريافت نكرده ،البته در
زمان وزارت سيد محمد حسيني در دولت دهم تنها
اجازه چاپ چند كتاب جديد به اين ناشر داده شد و
اين وضعيت هم بعد از مدت كوتاهي متوقف شد و
ديگر اجازه چاپ كتاب جديد داده نشد و تا به امروز
فعاليت ناش��ر فراز و فرود داشته است و كم و بيش
مشغول فعاليت است.
اين ناش��ر بعد از تغيير دولت و روي كار آمدن
دولت تدبي��ر و اميد ،ديداري ب��ا علي جنتي وزير
ارشاد يازدهم داشت تا در صورت امكان بتواند كار
نشر را از سر بگيرد.
اما ناشر دوم يعني انتشارات «حيان» كه مديريت
آن برعهده مهدي خزعلي است نيز سالها فعاليتي
نداشته است .وي كه مدير انتشارات «حيان» است،
پيش��تر نيز در رويدادهاي پس از انتخابات رياست
جمهوري س��ال  88چند بار بازداش��ت شد .حيان
به عنوان ناشر علوم پزش��كي فعاليت ميكرد اما با
ممانعت از حضور اين نشر در نمايشگاه ،كتابهاي
حيان از سوي غرفه «ابا صالح» كه متعلق به همسر
خزعلي است عرضه ميشد».
ëëمسئوالن نمايشگاه چه ميگفتند
پس از درج چنين اخباري بحث صحت و سقم
آن ب��ه ميان ميآم��د و محمد اللهي�اري معاون
فرهنگي و اجرايي نمايشگاه كتاب ،درستي اين اخبار
را منوط به بحثهاي قانوني دانست.
اللهياري -معاون فرهنگي و اجرايي بيس��ت و
هفتمين نمايشگاه كتاب تهران -در اين باره گفت:
«نمايش��گاه كتاب يك رابطه اعالمي دارد و آن به
اين صورت است كه ناشراني كه در سه سال گذشته

علي حاتمي در يك كتاب

«حاتم��ي در امت��داد
فردوسي» عنوان كتابي به قلم
مهدي صادقي اس��ت كه نشر
و پژوهش رس��م در نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران عرضه
خواهد كرد .به گ��زارش ايران،
مهدي صادقي كه در كارنامهاش
 5عنوان كتاب تأليفي در حوزه هنرهاي تجسمي تأليف كرده در اين
خ محور بر هزار دستان علي حاتمي با نگاه به چند
كتاب «تحليل تاري 
داستان شاهنامه» دارد .سريال هزاردستان ايران بين دو جنگ جهاني
را با نگاهي واقعگرا به تصوير ميكشد .حاتمي از اين نظر كه برخي
از ش��خصيتهاي سينمايياش برگرفته از شخصيتهاي حقيقي و
تاريخي است به مانند فردوسي رفتار كرده است.

افتتاحبزرگترينسينماي
كشور با  12سالن

مديرعاملمؤسسه«سينماشهر»،
از افتت��اح بزرگتري��ن س��ينماي
كش��ور با  ۱۴سالن در غرب تهران،
س��ينمادار شدن س��اكنان شهرك
اكباتان و ميزان س��رانه س��ينما به
نسبت جمعيت كشور خبر داد.
مجيد مسچي مديرعامل مؤسسه
سينما ش��هر در گفتوگو با فارس
در خص��وص برنامههاي س��ازمان
سينمايي براي سينماسازي و ارتقاي
سطح سرانه سينما در كشور گفت:
«در حال حاضر سينماهاي مختلفي
ب��ا حمايت س��ازمان س��ينمايي و
مؤسسه س��ينما شهر توسط بخش
خصوصي س��اخته ش��ده است كه
برخ��ي از آنه��ا در آخرين مراحل
آمادهسازي هستند و بزودي شاهد
بهرهبرداري از آنها خواهيم بود».
وي تأكي��د ك��رد« :مجتم��ع
س��ينمايي ك��وروش ب��ه جه��ت
برخ��ورداري از تع��داد  14س��الن
يكي از كاربرديترين پرديسهاي
س��ينمايي خواهد بود كه ميتواند
س�لايق مختلف مخاطبان را بطور
همزم��ان پاس��خگو باش��د و قطعاً
مديران اين س��ينما با برنامهريزي
مناس��ب و هماهنگ��ي با ش��وراي
صنفي نماي��ش ميتوانند براي هر
سالن خود فيلمهاي مختلفي را در
نظر بگيرند كه تمامي مخاطبان از
امكانات اين س��ينما  -كه يكي از
مدرنترين سينماهاي كشور است
 بهرهمند شوند».مس��چي همچنين با اش��اره به
مراحل پاياني س��اخت س��ينماي
پرش��ين در شهر كرج گفت« :يكي
ديگر از برنامههاي مؤسسه سينما
شهر تجهيز و آمادهسازي سينماي
 4سالنی پرشين در شهر كرج است
ك��ه اين مجموعه بيش از  900نفر
ظرفيت خواهد داشت و به احتمال
فراوان ت��ا قبل از نيمه دوم س��ال
آماده بهرهبرداري خواهد بود».

سي و پنج عنوان كتاب منتشر كرده باشند و پانزده
عنوان آن چاپ اول بوده باشد امكان ثبتنام براي
حضور در نمايشگاه را دارند».
وي افزود« :ناشراني كه حائز اين شرايط نباشند
امكان ثبتنام در نمايشگاه را نخواهند داشت.اين
مقررات اعالمي نمايشگاه است و حال ناشراني كه
واجد اين شرايط بودند توانستهاند در اين نمايشگاه
ثبتنام كنند».
اللهي��اري اظهار كرد« :ممكن اس��ت تعدادي از
ناشران پرونده قضايي داشته باشند ،پرونده نشر آنها
فعال نباشد و يا درخواستي براي ثبتنام در نمايشگاه
كتاب تهران نداشته است پس بطور قطع اين ناشران
در نمايشگاه كتاب حضور نخواهند داشت».
ëëحضور برخي ناشران در نمايشگاه
بحث انتشارات حيان و طرح نو ،ديروز همچنان
بر س��ر زبان خبرنگاران بود تا اينكه در حاشيه يك
نشست فرهنگي با علي جنتي روبهرو شدند.
وزير ارش��اد در پاس��خ به اين كه گفته ميشود
دو ناش��ر «حيان» و «طرح نو» از جمله جزو ناشران
توقيفي بودند اما در نمايش��گاه كتاب امسال حضور
دارند ،اظهار داشت« :اگر مقام قضايي جلوي ناشري
را گرفته قطعاً نميتواند در نمايشگاه كتاب شركت
كند .اين دو ناشر از سوي مقام قضايي ممنوع شده و
طبيعتاً نميتوانند در نمايشگاه كتاب شركت كنند».
وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي در پاسخ به سؤال
ديگري درباره چاپ كتابي از س��وي حميد محبيان
(حبيب) يكي از خوانندگان پاپ در نمايشگاه كتاب
امسال گفت« :من اطالعي از اين موضوع ندارم».
ëëناشران آمادهاند
جدا از حواشی رس��انهای و حرف و حدیثهای
حاشیهای جامعه نش��ر ایران برای برپایی نمایشگاه
لحظه شماری میکند.

روايت كيانيان از «چي تو كلهات ميگذره»

رض��ا كياني��ان هنرمند
س��ينما و تلويزيون به همراه
 ۶هنرمند ديگ��ر با موضوع
«چي تو كل��هات ميگذره»
آث��اري را در قالب ويدئوآرت
و چيدمان خلق كردهاند كه
در گال��ري آريان��ا به نمايش
ميگذارن��د .ع�لاوه بر رضا كياني��ان آثار امير اثباتي ،س��ميرا
عليخانزاده ،حس��ام نورايي ،حامد صفاي��ي ،آبتين مظفري و
گلزار حسنزاده نيز در اين نمايشگاه پيش روي مخاطبان قرار
ميگيرد .اين نمايش��گاه روز جمعه  5ارديبهشت ماه در گالري
آريانا به نشاني خيابان فرشته ،پالك  9گشايش خواهد يافت و
تا  11ارديبهشت پذيراي عالقهمندان خواهد بود.

واگذاري مميزي به ناشران قانونمدار

ب��ه گفت��ه مدي��ر دفتر
كتاب وزارت ارشاد ،موضوع
واگذاري مميزي به ناشران
قانونم��دار كه وزير ارش��اد
رس��ماً آن را پيشنهاد كرد،
در دس��تور كار اي��ن دفت��ر
است .علي ش��جاعي صائين
مدير دفتر توس��عه كتاب و كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامي به مهر گفت :ما از حدود دو ماه پيش مطالعه روي
اين موضوع را شروع كرده بوديم و پيشنويس آييننامهاي را
هم در اين زمينه آماده كردهايم ،البته بايد بحثهاي حقوقي
اين كار هم طي شود چون اگر قرار است چنين مسأله اجرايي
شود ،نبايد مغايرتي با قوانين مربوطه داشته باشد.

پاسخهای صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به فضاسازیهای رسانهای

وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی وقتی در برابر پرسش
خبرنگاران درباره موضوعات فرهنگی روز قرار گرفت نکات
مهمی را یادآور شد .او در حاشیه جلسه کمیسیون توسعه
فعالیتهای قرآنی ،در پاس��خ به این سئوال که سرنوشت
ممنوعالقلمها به کجا رسید؟ اتفاقات جشنواره شعر فجر را
چطور ارزیابی میکنید؟ و… نکات مهمی گفت.
ëëفرصتي براي درخش�ش آثار هن�ري با موضوع
قرآني
علي جنتي ،نمايشگاه بينالمللي قرآن كريم را فرصتي
مناسب براي درخشش آثار هنري با موضوع قرآني دانست.
وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي در سي و سومين جلسه
كميسيون توس��عه فعاليتهاي تبليغي و ترويجي قرآن
كريم كه ديروز برگزار ش��د ،خواستار بازنگري در تركيب
و سياستگذاريهاي اين كميس��يون گرديد و با اشاره به
اينكه قرآن كريم كتاب هدايت و بزرگترين گنجينه تربيت
انسانها است ،گفت :در جمهوري اسالمي ايران بايد بيش
از پي��ش به اخالق قرآني توجه كني��م و از آموزههاي اين
كتاب آسماني بهره ببريم.
او عنوان كرد :متأسفانه در هفت ماه گذشته كمتر توفيق
حضور در اين جلسات را داشتهام و البته در طول اين مدت،
دعوتنامه جلسات شوراي توسعه فرهنگ قرآني فقط يك
بار به دست من رسيد كه آن يك بار هم با جلسه رياست
جمهوري تالقي پيدا كرده بود ،اما اميد است طبق تقويم
اعالم شده براي برگزاري جلسات بيشتر حضور پيدا كنم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن تجليل از خدمات
معاون پيشين قرآن و عترت گفت :تأسيس معاونت قرآن
و عترت در بدنه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي ،افتخار
بزرگي براي اين وزارتخانه محس��وب ميشود كه مرهون
زحمات معاون پيشين ،حجتاالسالم والمسلمين حميد
محمدي است.
ëëاهتمام نمايندگان مجلس در گسترش فرهنگ
ديني و قرآني
به گفته جنتی فراكسيون قرآن ،عترت و نماز مجلس
شوراي اسالمي از جمله وسيعترين فراكسيونهاي مجلس
است كه اين خود نشاندهنده اهتمام نمايندگان مجلس
در گسترش فرهنگ ديني و قرآني در كشور است كه اميد
ميرود بودجههاي ديني و قرآني نيز در اين راستا تأمين
شود.

جعفر همايي  -مدير نش��ر ني  -در آس��تانه
برگزاري بيست و هفتمين نمايشگاه كتاب درباره
اثرگ��ذاري نمايش��گاه كت��اب بر ج��ذب مخاطب
و ني��ز گردش مالي آن به ايران گفت« :هر س��اله
در نمايش��گاه كتاب ناش��ران مختلف دس��ت کم
ب��ه می��زان  10درصد به درآمد حاص��ل از فروش
متعارفشان اضافه میشود .اين امر به آن معنا است
كه نمايش��گاه كتاب عالوه بر فضاي فرهنگي براي
ناشران ايجاد نقدينگي نيز ميكند».
وي ادامه داد« :برپايي نمايشگاه كتاب در يك
مكان و فضاي مش��خص س��بب ميشود مخاطب
تمامي كتابهاي مورد عالقه خود را در يك محل
پیدا كند اين امر براي كس��اني كه در طول س��ال
كتاب خود را پيدا نكرده يا نتوانستهاند پيدا كنند
بسيار مؤثر اس��ت .همچنين ميتوانند با توليدات
ناشران كتابهاي ديگر آشنايي پيدا كنند».
هماي��ي درخصوص متن��وع ب��ودن كتاب در
نمايش��گاه اظهار كرد« :درباره كتابهايي كه امسال
در نمايش��گاه عرضه ميش��ود اطالعات جديدي
ندارم اما قاعدتاً هر سال كتاب جديدي به نمايشگاه
ميآي��د و اين خود ميتواند مزيد بر متفاوت بودن
نمايشگاه در هر سال باشد».
مدير نش��ر ني درباره همكاري ناشران با دولت
و وزارت ارش��اد بيان كرد« :دولت نظارت بر كتاب
دارد ناش��ران نيز بايد در چارچوب اين مقررات به
فعاليت خ��ود ادامه بدهند و اين قوانين را رعايت
كنند».
ëëاستقبال مردم حتمی است
محمد عزيزي ،مدير انتشارات روزگار نيز در
آستانه برگزاري بيست و هفتمين نمايشگاه كتاب
درخصوص اثرگذاري اين نمايشگاه گفت« :هر سال
نمايشگاه كتاب فرصت خوبي را براي ناشر ،مؤلفان،
مخاطبان و خوانندهه��اي كتاب فراهم ميكند تا
عالوه بر يك ديدار دوستانه و ديدن كارهاي جديد
نسبت به كارهاي بهتر انگيزه پيدا كنند».
وي اف��زود« :همچني��ن مخاطب��ان ميتوانند
در نمايش��گاه كتابهاي خود را با قيمت مناسب
تري تهيه كنند .از طرفي اين نمايش��گاه فرصتي
براي ناش��ر است تا كتاب خود را بطور مستقيم به
فروش برس��اند و با مبل��غ دريافتي براي چاپ آثار
بهتر هزينه كند .حاال اين نمايشگاه از لحاظ آماري
چقدر بتواند نس��بت به س��الهاي گذشته متفاوت
باشد نميتوان پيشبيني كرد».
عزيزي تأييد كرد که واقعيت اين است که مردم
اهل كتاب در ايران عليرغم فش��ارهاي اقتصادي
معموالً نشان دادهاند كه عالقهمند به كتاب هستند
و از نمايشگاه استقبال ميكنند.

او يادآور شد :در رويكردهاي جديد بايد افرادي از بيرون
مجموعه اعضاي كميس��يون نيز كه صالحيت عضويت
دارند ،به كميس��يون بپيوندند .همچنين افراد حقيقي يا
حقوقي از شهرداري تهران كه از فعاليتهاي قرآني آگاهي
دارند نيز بايد در اين كميسيون عضو شوند.
ëëاستفاده از ظرفيتهاي هنري وزارت ارشاد
به گفته وزیر ارش��اد ،نمايشگاه بينالمللي قرآن كريم
فرصت مناس��بي براي ارائه آث��ار فاخر هنري با محوريت
قرآن بوده و شايسته است در سالي كه با نام فرهنگ مزين
شده ،فعاليتهاي قرآني نيز مورد توجه و اهتمام جدي قرار
گيرد؛ زيرا قرآن كريم بزرگترين منبع فرهنگي ما است.
ëëجايگاه ويژه شعر و ادب
وزير ارشاد در حاشيه اين مراسم در پاسخ به سؤالي مبني
بر اين كه در هشتمين جشنواره بينالمللي شعر فجر تمامي
سليقهها حضور نداشتند ،گفت :معاونت فرهنگي ،متولي
برگزاري اين جشنواره بوده و تمام تالش خود را كرد تا همه
سليقهها در جشنواره شعر فجر شركت داشته باشند.
جنتي اظهار داشت :جايگاه ويژهاي را در وزارت ارشاد
براي ش��عر و ادب تعريف كردهايم و قصد داريم اين حوزه
را تقويت كنيم.
ëëممنوعالقلموسريعالقلم
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ايرنا درباره اين كه آيا در
نمايشگاه كتاب امسال ممنوع القلمها سريع القلم شدهاند
يا بايد منتظر سالهاي آينده باشيم؟ گفت :منتظر باشيد
و در نمايشگاه كتاب امسال ببينيد كه آيا ممنوع القلمها
سريع القلم شدهاند يا نه؟
ëëمسئوليتي در قبال فيلمهاي گذشته نداريم
جنتي در پاس��خ به اين سؤال كه آيا نگرانياي مبني
براينك��ه دولت به دليل فش��ارهاي بيرون��ي ،برنامههاي
فرهنگي خود را كنار بگذارد ،وجود دارد؟ مانند اتفاقهايي
كه در جش��نواره فيلم فجر براي برخي از فيلمها رخ داد،
افزود :ما مس��ئوليتي در قبال فيلمهايي كه در گذش��ته
ساخته شدهاند نداريم.
او با بيان اين كه برگزاري جشنواره بينالمللي فيلم فجر
برعهده اين وزارتخانه بوده ،اظهارداش��ت :اين جشنواره با
حضور فيلمهاي برجستهاي از نظر محتوايي و فني برگزار
ش��د؛ فيلمهايي نيز كه جايزه گرفتن��د هم از نظر فني و
حرفهاي برجسته و هم از نظر محتوايي ،ارزشي بودند.

آموزش زبان فارسي
در كاظمين

نخس��تين دوره آم��وزش زبان
فارس��ي به همت رايزني فرهنگي
كشورمان در شهر كاظمين برگزار
شد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي و
اطالعرساني س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي ،در اين دوره كه
در سطح مقدماتي اجرا شد ،در دو
گروه جداگانه خواهران و برادران،
شهروندان مستعد و دوستدار زبان
فارسي در كالسهاي زبان آموزي
فارسي ش��ركت كردهاند .در پايان
اين دوره به كساني كه با موفقيت
مراح��ل زب��ان آموزي را س��پري
کردند گواهينامه اعطا شد.

سومين دوساالنه
خوشنويسي

نخس��تين جلس��ه ش��وراي
سياستگذاري س��ومين دوساالنه
خوشنويس��ي برگ��زار و در اي��ن
جلسه مقرر شد سومين دوساالنه
شهريور ماه سالجاري در قزوين
برگزار شود.
اعضاي ش��وراي سياستگذاري
س��ومين دوس��االنه خوشنويسي
توافق كردند كه دوساالنه به شكل
مسابقه رتبه بندي برگزار نشود و
تعدادي از آثار برگزيده بدون رتبه
بندي انتخاب و معرفي شوند.
«مجيد مالنوروزي»؛ مديركل
هنرهاي تجس��مي در اين جلسه
گف��ت :در دوس��االنه ارزشهاي
هنري اهميت دارد و بايد تأثيرگذار
و داراي اعتبار باش��د و هنرمندان
ش��اخص عالقهمند به حضور در
آن باشند .در دوساالنه كميت آثار
هر هنرمند ش��ركتكننده مطرح
نيس��ت بلكه ارائه آث��ار و حضور
هنرمندان شاخص اولويت دارد.
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نــگاره

اردشیر رستمی

تو را دوست دارم چون نان و نمک  /چون لبان ُگر گرفته از التهاب تب
که نیمه شبان برای قطرهای آب به شیر آب میچسبد  /تو را دوست دارم
چون گفتن <شکر خدا زندهام>.
ناظم حکمت

یادداشـــــت

صدور ادبيات به يونسكو

عبدالعلي دستغيب

نويسنده و منتقد ادبيات

ظاه��راً پن��ج كتاب كليات س��عدي ،مثن��وي معنوي،
المس��الك و الممالك استخري ،االبنيه عن حقايق االدويه
و س��فرنامه ناصرخس��رو ب��راي ثبت در فهرس��ت حافظه
جهاني يونسكو پيشنهاد شدهاند.
من معتقدم براي ارس��ال آثار باي��د كتابها را به پنج
دس��ته تقسيم كرد؛ تاريخ و جغرافيا ،آداب و رسوم ،علوم،
س��فرنامه و ادبيات .به طور قطع اگر اين تقس��يمبنديها صورت بگيرد ،انتخابها با
نقص و اش��كال روبهرو نميش��ود .اما به نظر ميرسد كه كتابخانه ملي و كميته ملي
حافظه جهاني براي اين رويداد مهم و ارزشمند همه شرايط را در نظر نگرفته است؛
چ��را كه اگر كتابهاي ادبيات��ي مدنظر بوده ،پس كتابهاي المس��الك و الممالك
اس��تخري ،االبنيه ع��ن الحقايق االدويه چه ميكند؟! اي��ن كتابها در ميان كليات
سعدي و مثنوي معنوي و سفرنامه ناصرخسرو محلي از اعراب ندارد.
حتي اگر قصد هيأت انتخاب بحث ادبيات و ثبت جهاني هم بوده اس��ت؛ ادبيات
ايران آثار قدرتمند و بسيار ارزشمندي چون شاهنامه فردوسي دارد و ميتوان به آثار
سعدي و حافظ رجوع كرد .اگر هم قصد شناساندن كتابهاي علمي ايران بوده ،چرا
نبايد دانش��نامه عاليي ابن س��ينا و جبر و مقابله خيام و آثار زكرياي رازي را انتخاب
كنيم؟! به هر حال من به شخصه نميدانم كه اين افراد با اين انتخابها به دنبال چه
رويكردي هستند اما كارشان با هر برنامهريزي كه بوده ،نميتوان مدعي شد كه اين
انتخاب ،شناساندن ادبيات ايران زمين را معيار اصلي بررسي آثار قرار داده است.
با اين حال ،روي صحبتم با متوليان اين رويداد بزرگ فرهنگي است .اگر ميتوان
هيأت انتخابي براي آثار قرار داد ،يا در انتخابها تجديدنظري اساسي صورت پذيرد،
ميتوان آثار ارزشمند فرهنگ ،علم و ادب ايران را براي ثبت جهاني انتخاب كرد.

گــــذر
تابلوهاي مصاليي در گالري ژيوار

نمايش��گاه آبرنگه��اي عدن��ان مصاليي پنجم
تا دهم ارديبهش��ت ماه در نگارخانه ژي��وار برگزار
ميش��ود .مصاليي در مورد آثار ارائه ش��ده در اين
نمايشگاه به ايران گفت 23 :اثر آبرنگي را در فضايي
كه نه واقعي و نه انتزاعي است به تصوير كشيدهام.
بيشتر آثارم در ابعاد  35در  50سانتيمتر و بر كاغذ
آرچ خلق شده است .عالقهمندان ميتوانند نخستين
تجربه نمايشگاه انفرادي مصاليي را در گالري ژيوار
واقع در خيابان ظفر ،خيابان آقازاده ،كوچه بنفشه ،پالك  14مشاهده كنند.

یادداشـــــت
نقش تازه دولت در بازار سرمايه؛ حمايت يا مداخله؟

ادامه از صفحه اول
رابرت لوكاس اقتصاددان صاحبنام برنده جايزه نوبل ،1981 ،در تحليل نوسانات
و تالطمه��اي بازار س��رمايه معتقد بود كه «در موارد ب��روز ترديد ،منطق اقتصادي
ارزش خود را از دس��ت ميدهد» يعني كارگزاران و نهادها هنگام مواجهه با اخبار و
مسائل غير منتظره ،تمايل به تغيير لحظهاي رفتار خود نخواهند داشت.
با آنكه مجادله و كشمكش نظري ميان دو گروه مخالفان و مدافعان مداخله دولت در
بازار سرمايه همچنان باقي است اما دولتهاي مدرن هيچگاه معطل و منتظر نتيجه اين
نزاع فكري نماندهاند .بر همين اساس امروز حتي در نظامهاي ليبرال ،دولتمردان نسبت
به وضعيت بازار سرمايه و چالشهاي بازار بورس بيتفاوت نميمانند .اين حساسيت از
يك واقعيت مهم ناشي ميشود و آن اين كه بازار سرمايه قلب تپنده اقتصادهاي توسعه
يافته اس��ت و هرگونه اخت�لال در اين بازار بالفاصله اثرات عميق خويش را در س��اير
اركان اقتصاد جامعه نمايان ميسازد .به نظر ميآيد در تجربه مديريت امروز ايران نيز
حساسيت تصميم گيران نسبت به سرنوشت بازار سرمايه از همين تجربه جهاني ناشي
ميش��ود .بنابراين در روزهاي اخير وقتي كه كه نش��انههاي التهاب و ضعف در بورس
آش��كار شد هيچ دولتمردي در ضرورت «نشان دادن واكنش بهنگام و مؤثر» ترديد به
دل راه نداد .نخس��تين واكنش جدي نيز در نشس��ت اضطراري وزير اقتصاد با مديران
نظام بانكي كشور و تزريق  4هزار ميليارد به بازار ظهور و بروز پيدا كرد.
اكنون نوع��ي اجماع نظر ميان مديران اقتصادي ايران حول اين واقعيت ش��كل
گرفت��ه كه بازارها در بس��ياري از بزنگاهها قادر نيس��تند به ص��ورت «خود انتظام»
عم��ل كنند و در اين موارد «نقشآفريني دولت» يك گزينه اجتناب ناپذير اس��ت؛
نقصانهاي جدي در اين بازار كه ذكر ش��د باعث ميش��ود دولتها براي بازگش��ت
تع��ادل و اعتم��اد به بورس تصميم به مداخله بگيرند ،زي��را در غير صورت به تعبير
كينز بايد ش��اهد اس��تمرار روح حيواني و وحشت در بازار سهام و به عبارت ديگر به
مخاطره افتادن بنيان كل اقتصاد جامعه بود.

