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دستنوشته امام خامنه اي بر تصوير يك شهيد
ب�ر  را  دستنوش�ته اي  انق�اب  معظ�م  رهب�ر 
تصوي�ر ش�هيد محم�د غف�اري تقري�ظ كردن�د. 
 در ديدار اخیر خانواده ش��هید محمد غف��اري و جمعي از 
خانواده شهداي يگان صابرين سپاه با رهبر معظم انقالب، 
امام خامنه اي دستنوش��ته اي را روي تصوير شهید غفاري 

تقريظ كردند. 
برپايه اين گزارش، ش��هید محمد غف��اري در 30 دي ماه 
سال 63 در همدان متولد شد. دوران كودكي و نوجواني را 
طي كرد و پس از اخذ ديپلم در كنكور سراسري در رشته 
داندانپزش��كي قبول شد. از آنجا كه عش��ق به شهادت در 
وجود او موج مي زد، از تحصیل در رش��ته دندانپزش��كي 

صرف نظ��ر ك��رد و پس از 
ش��ركت در آزمون ورودي 
دانشگاه امام حسین)ع( و 
قبول��ي در آن به يادگیري 
علوم و فنون نظامي و درس 
ايث��ار و از خودگذش��تگي 
مشغول شد، س��پس وارد 
يگان ويژه صابرين ش��د و 
س��رانجام در 13 شهريور 
1390 در ارتفاعات جاسوسان به آرزوي ديرينه خود رسید 

و به فیض شهادت نائل شد. 
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دوستت را به اندازه دوست بدار، شايد 
روزى خصم تو گردد و با دش��منت به 
اندازه دش��منى كن، ش��ايد روزى با تو 

دوست شود. 

به بهانه نمايش فيلم »شعله ور« و اعتراض اهالي سيستان

 چهره حقيقي سيستان و بلوچستان 
در آثار سينمايي ما كجاست؟

    ايزد مهرآفرين
 فرمايشات اخیر مقام معظم رهبري خطاب به كنگره شهداي 
سیستان و بلوچستان و اظهار عالقه مندي ايشان به مردمان آن 
ديار كه حاصل تجربه عیني و ملموس ايشان از سلوك آنان در 
دوره تبعید در سال 1356 در شهر ايرانشهر است و توجه ويژه 
ايشان به اين سرزمین فراموش شده و نیز حضور فیلم »شعله ور« 
ساخته حمید نعمت اهلل در جشنواره فجر امسال، مرا بر آن داشت 
تا اشاراتي چند به تاريخچه اين سرزمین كهن داشته باشم، زيرا 
معتقدم همچنان كه در دوران رژيم ستمشاهي تالش فراوان 
شد تا مردم اين سرزمین قومي عقب مانده و بدوي نشان داده 
شوند، متأس��فانه پس از انقالب و به مدد فیلم هاي مخدوش 
و مغشوش فراواني كه با عدم ش��ناخت مطلق از اين سرزمین 
ساخته ش��دند، اين مردم عده اي قاچاقچي و معتاد جلوه داده 
شوند،  بي آنكه كس��ي به خود زحمت بدهد نگاهي به پیشینه 
تاريخي پرشكوه و افتخار اين سرزمین بیندازد؛ تاريخي كه در 

ديگر نقاط اين سرزمین كمتر مشابه آن را مي توان يافت. 
شش ماه پیش، كتاب »وقت بودن« جلیل سامان را مطالعه 
كردم و دانستم كه چاپ اين كتاب حاصل بي اعتنايى مسئوالن 
تلويزيون به اكران فیلمي به همین نام است كه در سال 87 
به تهیه كنندگي شبكه 4 سیما ساخته شده و ُطرفه آنكه در 
جشنواره فجر و نیز خانه س��ینما جوايز متعددي را دريافت 
كرده و سپس يكسره به محاق فراموشي فرو رفته و به پرده 
سینماها راه نیافته است. سؤال اينجاست كه در دوره اي كه 
شرايط از هر زمان ديگري براي معرفي اين سرزمین مهیاتر 
اس��ت و باالترين مقام رس��مي كش��ور اين گونه با شناخت 
ارزش هاي اصیل سیستان و بلوچس��تان، مردم آن خطه را 
مورد نوازش ق��رار مي دهند و مي گويند: »ب��ه مردم باصفا و 
بااستعداد سیستان و بلوچس��تان عمیقاً عالقه مندم« دلیل 
بي اعتنايي محض صدا و س��یما ب��ه اثري كه انصاف��اً آيینه 
تمام نماي مردانگي و رأفت اصیل قوم بلوچ اس��ت، چیست؟ 
بي اعتنايي اي كه پديدآورنده اثر را به ناگزير و البته خوشبختانه 
وادار به چاپ قصه اين اثر نمايش��ي كرده است. اگر اين فیلم 
داراي ارزش هاي هنري بااليي نبوده، چرا در جشنواره فجر 
و جشنواره تخصصي تر خانه س��ینما، اين همه جايزه گرفته 
است؟ شايد چنین به نظر برس��د كه قصه شیعه و سني كه 
دشمنان انقالب قصد بهره برداري از آن را براي دامن زدن به 
اختالفات مذهبي و قومي دارند، مسئوالن تلويزيون را به اين 
محافظه كاري غیرعقاليي واداشته، اما واقعیت اين است كه 
اتفاقاً اين اثر، آيینه تمام نماي اصالت، رأفت، برادري و وحدت 
قلبي بین دو شخصیت اصلي سني و شیعه اين رمان و فیلم 

است كه به زيباترين وجه ممكن در اين اثر جلوه مي كند. 
قطعاً بسیاري از خوانندگان اين نوش��تار نمي دانند كه مردم 
سیستان نخس��تین قومي بودند كه به رغم فشار خلفاي وقت 
و جريمه ش��دن هاي س��نگین بابت لعن نفرس��تادن به موال 
علي)ع( و خاندان ايش��ان هرگز تن به اين كار ندادند و باز هم 
قطعاً نمي دانند كه نخستین قومي كه به خونخواهي حضرت 
اباعبداهلل)ع( بر خلیفه وقت شوريد و علیه دستگاه جبار يزيد 
دست به قیام زد، سیستاني ها بودند. مخاطب اين نوشتار قطعاً 
نمي داند كه اين س��رزمین روزگاري چنان حاصلخیز بود كه 
مردمانش نه تنها خود در آسودگي مي زيستند، بلكه قوت ساير 

استان هاي كشور را هم تأمین مي كردند و نیز هرگز بقاياي شهر 
سوخته را با بیش از 6هزار سال قدمت به چشم نديده است تا 
دريابد كه مدرن ترين سیستم فاضالب »اگو« در جهان در اين 
شهر وجود داشته و نیز در آن جراحي هاي دشوار، از جمله چشم 
و مغز صورت مي گرفته است! اين دو مثال تنها نمونه هاي اندكي 
از نشانه هاي بي بديل تمدن و فرهنگ پیشرفته در اين سرزمین 
از ياد رفته است، لیكن زخم هاي فرهنگي استخوان سوزي كه 
اين سرزمین س��وخته بر دل و جان خود احساس كرده يك 
طرف، تصوير توهین آمیزي كه س��ینما و گاهي سیماي ما از 
مردم سیستان و بلوچستان ارائه داده و مكرراً به عنوان تصويري 
واقعي به همگان القا كرده از س��وى ديگر، مرا به اين پرسش 
واداشته است كه اوالً چرا نمي گذارند فرهیختگان اين قوم، خود 
بگويند كیستند و چه عقبه شكوهمندي را پشت سر دارند؟ 
چگونه اس��ت كه همگان وقتي مي خواهند از مردانگي سخن 
بگويند پاي رستم و زابلستان را وسط مي كشند، اما هنگامي 
كه نوبت به ترسیم چهره اين مردم مي رسد، جز مشتي معتاد و 

قاچاقچي و شورشي كس ديگري را پیدا نمي كنند؟ 
جالب اينجاست كه وقتي هم دلسوخته اي به سبب دغدغه 
ذهني و انس��اني خويش و با حداقل امكان��ات و بي ترديد با 
زحمات فراوان اثري شريف را درباره اين مردم خلق مي كند، 
سیماي ملي كه علي القاعده بايد مرّوج همدلي، وحدت قومي 
و ملي و آيینه تمام نماي اصالت ها، مردانگي ها و پاس��داري 
از حريم خانواده و تأكید بر مهر و محبت باش��د، يكي دو اثر 
ارزشمند ساخته شده بر اين بستر را نیز به داليلي نامعلوم، 
مس��كوت نگه مي دارد تا همچنان پرده سینماها و سیماي 
ما را قاچاقچي ها و معتادها قبضه كنند و بابت بازنمايي اين 
فضايل، هر سال در جشنواره فجر جايزه هم بگیرند! و همچنان 
اين تصور دردناك در اذهان اس��تمرار يابد كه سیس��تاني  يا 
بلوچ بودن چیزي نیست كه بتوان به آن بالید و فالن بازيگر 
سیستاني هم كه چهره، لهجه و حتي عباراتي كه به كار مي برد، 
دقیقاً نشان مي دهد كه سیستاني است، در مصاحبه هايش با 
شرم و خجالت، خود را زاهداني! معرفي مي كند، انگار كه زابلي 

بودن ننگي است كه بايد پنهانش كرد! 
در هر حال عرصه فرهنگ ما مملو از پرسش هاي بي پاسخ است 
و من بعید مي دانم مسئوالن تلويزيون براي اين پرسش من 
پاسخ منطقي و درخوري داشته باشند، اما مي خواهم خطاب 
به پديدآورنده »وقِت بودن« دست مريزاد بگويم كه با وجود 
آنكه از اهالي فارس است، مردمان اين سرزمین فراموش شده 
را چنین گرانسنگ، شريف و عاشق ديده است، هر چند از او 
كه تمام آثارش مشحون از فضايل انساني و پیروزي عشق بر 

تفرقه و نفرت است، جز اين انتظار نمي رود. 

بهروز افخمي مطرح كرد

با »به وقت شام« و »التاری« برخورد فاشيستی شد

   فرزين ماندگار
به�روز افخم�ي كارگ�ردان س�ينما در نشس�ت جاي�زه 
ققنوس گفت كه ب�ا فيلم های »ب�ه وقت ش�ام« و »التاری« 
در جش�نواره برخ�ورد فاشيس�تی ص�ورت گرف�ت. 
در دوازدهمین برنامه  ققنوس با حضور بهروز افخمي، يكبار ديگر به 
موضوع قهرمان و فقدان آن در سینماي ايران پرداخته شد. افخمي 
در اين برنامه عن��وان كرد: دولت ها از طريق دادن سوبس��ید، وام و 
حمايت هاي ديگر، افراد را به نساختن فیلم هاي داراي قهرمان و در 
مقابل ساخت فیلم هاي روشنفكرانه و بي خاصیت تشويق نمودند. 
اين طرز فكر ورشكسته از طريق شوراهاي پروانه ساخت و نمايش و 
سینماي هدايتي- حمايتي اعالم مي كردند كه چه بايد صورت بگیرد 
و به  عنوان مثال هیجان زدگي در فیلم را تحت عنوان هیجانات كاذب 
محدود مي كردند. وي با بیان اينكه روش��نفكران اداي دموكراسي 
درمي آورند اما خودشان با ديگران برخوردهاي فاشیستي مي كنند، 
توضیح داد: در حال حاضر شاهد رفتار فاشیستي با فیلم هاي »به وقت 

شام« و »التاري« از سوي كس��اني هستیم كه خودشان ديگران را 
فاشیست مي دانند. در مورد فیلم التاري اين را مي دانیم كه از سوي 
شورا فشار زيادي براي ساخته نشدن وجود داشته و پس از كسب 
مجوز به آنها گفته شده كه به دلیل پافش��اري براي كسب مجوز، 
آنها نبايد توقع داش��ته باشند كه در جش��نواره اتفاق خاصي براي 
اين فیلم رخ دهد. اكبر نب��وي از بهروز افخمي در مورد علت پرهیز 
سینماي ايران از به كارگیري قهرمان پرسید كه در پاسخ گفت: اكثر 
فیلمنامه هايي كه به شوراي پروانه ساخت وارد مي شوند، استريلیزه و 
سترون شده خارج مي شوند و عموماً فیلم هاي كمدي از اين موضوع 
در امان هستند. پس از اين هم صحبت از اين مي كنیم كه چرا نیمي 
از سینماي ايران و فروش آن در اختیار فیلم هاي كمدي است. نبود 
قهرمان در فیلم هاي ما موجب شده تا مردم سراغ فیلم هاي جدي 

نروند و اين فیلم ها از ابتدا محكوم باشند. 
افخمي درباره تنگه ابوقريب گفت: به نظر من اين فیلم با استفاده از 
جلوه هاي ويژه و سیاهي لشكر در اجرا خوب از كار درآمده است اما 
فیلم اشكاالت اساسي دارد. نام فیلم بر اساس يك منطقه  جغرافیايي 
اس��ت اما هیچ اطالعاتي در اين زمینه به مخاطب داده نمي شود و 
نسبت آدم ها با اين منطقه را نیز متوجه نمي شويم و بسیاري از آنها 
اتفاقي كشته مي شوند اما نقطه  هیجان انگیز اين فیلم كارگرداني آن 
توسط كسي است كه جنگ را نديده و كسي هم تصور ساخت چنین 
كاري را از او نداشته است. وي درباره شوراي پروانه ساخت و اخته 
كردن فیلم ها گفت: معتقدم دولت ها مس��ئولیت اصلي استريلیزه 
كردن سینما را دارند و اين كار را به وسیله  مكانیسم شوراي پروانه 

ساخت انجام مي دهند. 

   محمد صادقي
واحد ه�اي  در  خارج�ي  توريس�ت هاي 
بوم گ�ردي بين 15 ت�ا 20 دالر براي هر ش�ب 
اقامت پرداخ�ت خواهند ك�رد؛ قيمت هايی 
پايين براي جذب گردش�گراني كه حضور در 
طبيعت ايران و س�رزدن به شهرهاي كوچك 
و روس�تاها را به حضور در ش�هرهاي بزرگ 
و هتل ه�اي چند س�تاره ترجي�ح مي دهند. 
روز گذشته و در حاشیه نشست هیئت دولت، علي 
اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگي و 
گردشگري، درباره توس��عه بوم گردي در ايران، 
گفت: يك��ي از اقدامات خوبي كه ب��راي اقامت 
ارزان قیمت انجام شده موضوع بوم گردي است 
كه باعث اشتغال در شهر هاي كوچك و روستا ها 
شده است. وى تأكید كرد: براي مسافران خارجي 
قیمت ها ارزان، اما متفاوت است و براي هر شب 
اقامت 15 ت��ا ۲0 دالر از آنها دريافت مي ش��ود. 
مونسان با بیان اينكه وضعیت كیفي بوم گردي ها 
متفاوت اس��ت، افزود: واحد هاي بوم گردي مثل 
هتل ها داراي ستاره نیست و براي وضعیت كیفي 

آنها بايد آيین نامه تدوين شود. 
  بوم گردي؛ واژه اي غريب اما آشنا

اقامتگاه هاي بوم گردي با هدف توس��عه پايدار، 
احیاي فرهنگ ها و ارزش هاي بومي و س��نتي، 
حفظ محیط زيس��ت و كمك به اقتصاد جوامع 
محلي راه اندازي مي شوند.  واژه بوم گردي چند 
سالي اس��ت وارد ادبیات گردشگري شده است. 
پی��ش از آن »اكوتوريس��م« واژه پركاربردتري 
بود. اكوتوريس��م ت��ا مدت ها در اي��ران مترادف 
طبیعت گ��ردي بود، ام��ا اين واژه با گس��ترش 
توريسم فرهنگي، توس��عه يافته و اكنون عالوه 
بر طبیعت گردي، بوم گردي به انسان شناسي نیز 
توجه دارد. بوم گردي نشان داده است كه در كنار 
طبیعت گردي به گردشگري فرهنگي نیز توجه 
دارد و يك بوم گرد در مسافرت به مناطق مختلف 
عالوه بر حض��ور در طبیعت، ت��الش مي كند با 
نزديك ش��دن به زندگي مردم بومي و آشنايي 
با خرده فرهنگ ه��اي مناطق مختل��ف، عالوه 
بر انتخاب اقامتگاه س��نتي، در خ��وراك و حتي 
پوش��اك نیز بر پايه فرهنگ مردم منطقه عمل 
كن��د. از اين جهت بوم گردي واژه اي آشناس��ت 
و س��ابقه آن همپايه صنعت گردش��گري است، 
از س��وي ديگر از آنجا كه صنعت گردشگري در 
ايران بیش��تر از آنكه بر پايه طبیعت گردي باشد 
بر تمركز روي شهرهاي بزرگ پیش رفته است 

و سرمايه گذاري روي صنعت توريسم بیشتر به 
س��اخت هتل هاي كوچك و بزرگ در شهرهاي 
مقصد گردشگري تأكید داشته است.  بوم گردي 
به رغم ظرفی��ت خوبش براي جذب گردش��گر 
نتوانسته است نقش تأثیر گذاري در درآمدهاي 
گردشگري كش��ور ايفا كند، براي همین يكي از 
سیاست هاي س��ازمان میراث فرهنگي، توسعه 
بوم گردي بوده؛ سیاستي كه به عقیده كارشناسان 
تا به حال توفیق چنداني نداشته است! سیدمحمد 
حس��یني، مدير كل میراث فرهنگ��ي، صنايع 
دستي و گردشگري اس��تان مركزي، مي گويد: 
اقامتگاه هاي بوم گردي هیچ گونه اثر مخربي بر 
بافت تاريخي و منطقه اي ندارد و س��بب پويايي 
اقتصادي و توسعه گردشگري روستايي، مرمت 
و احیاي بافت هاي قديمي مي شود. اقامتگاه هاي 
بوم گردي به دلی��ل اس��تقرار در بافت فرهنگ 
روستايي يا بافت هاي تاريخي، توان جذب مطلوب 
گردشگران خارجي را هم دارند. بوم گردي نگاه 
اقتصادي به يك فرهنگ قديمي در میان ايرانیان 
دارد. فرهنگ پذيراي��ي از مهمان و رعايت آداب 
اين فرهنگ كه ش��امل ارائه خدماتي اس��ت كه 
تش��ابه زيادي به خدمات هتلینگ دارد. سابقه 
اقامتگاه ه��اي بوم گردي در كش��ور به يك دهه 
قبل بازمي گردد كه با ابتكار يك فرد عالقه مند به 
گردشگري در روستاي گرمه اصفهان راه اندازي 
شد و پس از آن احداث اقامتگاه  هاي بوم گردي در 
مناطق روستايي و سپس بافت تاريخي شهرها 
گس��ترش يافت و در س��ال  هاي اخیر نیز تعداد 
اقامتگاه هاي بوم گردي رو به فزوني نهاده است. با 
اين حال بیشتر میهمانان اين اقامتگاه ها را فعاالن 
صنعت توريسم به ويژه راهنمايان گردشگري و 
همین طور گردشگران ورودي به كشور تشكیل 
مي دهند و اي��ن اقامتگاه ها آن ط��ور كه بايد در 
جذب ساير گردشگران از اقبال كافي برخوردار 
نبوده اند. دلیل اين امر را مي توان در عدم اطالع 

رساني عمومي در رابطه با فعالیت اقامتگاه هاي 
بوم گردي دانست كه خود ابعاد گوناگوني همچون 
اطالع رس��اني در زمینه ماهیت ش��كل گیري و 
فعالیت اين واحدهاي اقامتي و همین طور اطالع 
رساني درباره تعداد اقامتگاه ها در سطح كشور و 
پراكندگي آنها در نواحي مختلف را در بر مي گیرد 
و در اين خصوص ضعف هايي نیز ديده مي شود. 

  اشتغال زايي در شهر هاي كوچك 
و روستاها با توسعه بوم گردي

حضور گردشگران در مناطق مستعد بوم گردي 
كه تقريباً شامل تمامي حوزه جغرافیايي كشور 
مي ش��ود، باعث ايج��اد اش��تغال و جلوگیري از 
مهاج��رت مي ش��ود. س��عید اوح��دي معاون 
برنامه ريزي و س��رمايه گذاري س��ازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، پیش بیني 
مي كند تا پايان سال جاري 50 هزار شغل در حوزه 
بوم گردي، اشتغال روستايي و صنايع دستي ايجاد 
شود. سمیه حیدري معاون سرمايه گذاري اداره 
كل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان كرمانشاه، معتقد است: بوم گردي با كمترين 
سرمايه ممكن و حداقل بوروكراسي به سمت جلو 
حركت مي كند، بوم گردي نسبت به ساير پروژه ها 

و سرمايه گذاري ها، آورده كمتري مي خواهد. 
  بوم گردي راهي براي جذب توريس�ت 

بيشتر 
توريست هاي خارجي رفتارهاي جمعي دارند 
كه باعث مي شود بنا به مبدأ ورودي آنها شاهد 
بروز رفتارهاي مختلفي باش��یم. ب��راي نمونه 
توريس��ت هاي كش��ورهاي عربي به دس��ت و 
دلبازي در خرج كردن و رفاه طلبي مش��هورند 
و در عوض ش��هروندان اروپايي تالش مي كنند 
اقتصادي ترين و كم هزينه ترين روش هاي سفر 
را دنبال كنند. اين اتفاق حتي باعث مي ش��ود 
تمايل به بوم گردي در میان اروپايي ها بیش��تر 
باش��د و حضور در اقامتگاه هاي بوم گردي براي 
توريس��ت هاي اروپايي ش��یرين تر و مطلوب تر 
از اقامت در هتل هاي گران قیمت باشد. توجه 
به توسعه بوم گردي و پايین آوردن هزينه هاي 
اقامت در كشور، باعث مي شود تا امتیاز سفر به 
ايران براي اين دسته از توريست ها بیشتر شود. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگي و گردشگري 
مي گوي��د: تمهیدات��ي ب��راي پايین ت��ر آمدن 
قیمت گردش��گري در كش��ور انديش��ه شده 
اس��ت. موج طبیعت گردي در دنیا ايجاد شده 
و طبیعت گردي در دنیا در حال رشد است ، در 
داخل كشور ما نیز همین طور است. خوشبختانه 
توانس��تیم با ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي هم 
كمبود فضا را جبران و هم قیمت تمام ش��ده را 
كنترل كنیم. بوم گردي ارزان يكي از موضوعاتي 
اس��ت كه مي تواند به س��فر ارزان كمك كند. 
كاهش قیمت برابري ري��ال ايران با دالر امريكا 
به خودي خود باعث كاهش هزينه هاي س��فر 
به ايراني مي ش��ود، اما سازمان میراث فرهنگي 
قصد دارد تا اين هزينه پايین را بیش از پیش كم 
كند و ارائه راهكار حضور توريس��ت در اقامتگاه 
بوم گردي، يكي از اين شیوه هاست. هزينه جزئي 
۲0 دالري براي يك ش��ب اقامت در واحد هاي 
بوم گردي بسیار ارزان تر از اقامت در هتل است 
و شايد همین موضوع جاذبه حضور در ايران را 

پررنگ تر كند.

مونس��ان: براي مسافران خارجي 
قيمت ها ارزان اما متفاوت اس��ت و 
براي هر شب اقامت ۱۵ تا ۲۰ دالر 
از آنها دريافت مي شود. واحد هاي 
بوم گردي مثل هتل ها داراي ستاره 
نيس��ت و ب��راي وضعي��ت كيف��ي 
آنها باي��د آيين نامه تدوين ش��ود

    خبر

  برومند:  ماقبل از اسام هم حجاب داشتيم
 و نبايد هتاكی كنيم 

 مرضيه برومند، كارگردان مطرح س�ينما، تلويزيون و تئاتر در گفت وگويي با 
اشاره به تاش برخی برای بی حجاب كردن زنان ايرانی گفت: ما قبل از اسام 
هم پوش�ش داش�تيم و اين اصًا درس�ت نيس�ت كه به حجاب هتاكی كنيم. 
مرضیه برومند در دومین قسمت از برنامه »بین خودمان باشد« عالوه بر گفت وگو در 
زمینه زواياي پنهان حوزه فرهنگ، سینما، هنر و ادبیات، به انتقاد شديد از فعالیت 
برخي از زنان در رسانه هاي خارج از كشور پرداخت. اين كارگردان سینما و تلويزيون 
در بخشي از صحبت هايش گفت: »از همه كس��اني كه حرف هاي من را مي شنوند 
مي خواهم كمي به خانواده هاي مادربزرگ ها و پدربزرگ هايشان نگاه كنند و ببینند 
كه زن همیشه حاكم بوده اس��ت، مثاًل در خانواده ما مادرم براي همه چیز تصمیم 
مي گرفت ولي اين را هوار نمي زد و در خلوت انجام مي داد. اصاًل اين مسئله در ذات 
زندگي شرقي است. در خانواده هاي موفق هم ما االن مي بینیم اين تعامل با آرامش 

وجود دارد. اينكه ما بخواهیم همه چیز را شعار دهیم، درست نیست.« 
او در ادامه در پاسخ به صحبت احمد طالبي نژاد درباره فعالیت برخي گروه ها در خارج 
از كشور در رابطه با زنان گفت: »نشست هاي خانم هايي راكه در ماهواره برنامه دارند 
چون عالقه مند هستم نگاه مي كنم و ناراحت مي شوم. آنها چیزي را تبلیغ مي كنند 
كه من مي بینم حالم بد مي شود. مثاًل يك خانم اسمش رو نبر، خانم  بد دهن هست 
كه من مي بینم چندشم مي شود. اين چه چیزي است كه از خانم هاي ما مي خواهد؟ 
چهارشنبه ها سفید بپوشند بیايند بیرون كه چه كار كنند؟! خود ما هم كه قبل از 
انقالب حجاب به اين معنا را نداشتیم، همیشه يكسري مسائل را رعايت مي كرديم و 
مي دانستیم كه در يك جامعه شرقي و اسالمي زندگي مي كنیم. اصاًل قبل از اسالم 

هم ما پوشش داشتیم. اما اينكه ما بخواهیم هتاكي كنیم اصاًل درست نیست.«

نقد ميرشكاك بر رمان »برادر انگلستان«
  اولين بار است 

قزوه را شش دانگ قبول مي كنم
يوس�فعلي ميرش�كاك در نشس�ت نق�د رم�ان »ب�رادر 
انگلس�تان« گف�ت: اولي�ن بار اس�ت ق�زوه را ب�ه صورت 
ش�ش دانگ قب�ول مي كن�م، نه ب�ه عن�وان ش�اعر بلكه 
به عنوان فردي ك�ه باري را از دوش من برداش�ته اس�ت. 
میرشكاك در نشست نقد و بررس��ي رمان »برادر انگلستان« 
نوشته علیرضا قزوه كه روز گذشته در حوزه هنري برگزار شد، 
اظهار داش��ت: روزي به امیرخاني گفتم سال ها در ذهنم بود تا 
رماني بنويسم كه پرسشي را پاسخ دهد كه اگر هويت بسیجي 
در امريكا گیر افتاد يا جامعه ما امريكايیزه ش��د، بسیجي بايد 
چه كار كند؟ در اين صورت است كه اگر بسیجي مانده بوديم 
بايد تصمیم بگیريم كه سازش نخواهیم كرد و درنهايت كشته 
مي شويم. وي در ادامه ضمن اشاره به آثار مزيناني اظهار داشت: 
رمان هايي كه مزيناني نوشت، من را از مرور تاريخ سالیان قبل 
از انقالب آزاد ك��رد و رمان علیرضا قزوه خیال م��را از اين باب 
راحت كرد كه ديگر نمي خواهیم مقاله اعتراض بنويسیم. قزوه 
توانسته رندانه بنويسد. اين رندانگي را مخاطب به راحتي متوجه 

مي شود، مگر جزو اشیا باشد كه ملتفت نشود. 
میرشكاك با بیان اينكه قطار در همه جا هست، چه خواب چه 
بیداري و قطار اندك اندك نماد و هويت اين قوم شده، تصريح 
كرد: فكر نمي كردم علیرضا قزوه هیچ وقت به مسائل اينچنینى 
كه در رمان آمده بینديشد، چون او يا مدير بود يا رايزن، هرگز 
فكر نمي كردم رمان بنويسد. اين شاعر با اشاره به اين سخن كه 
مزيناني، امیرخاني و قزوه سه شاعري هستند كه رمان نوشته اند، 
باقي ش��اعران هم اگر بنويس��ند من قول مي دهم آثارش��ان را 
بخوانم، اظهار داشت: حیرت انگیز اين اس��ت كه امیدوارم اين 
رمان خواننده پیدا كند چرا كه خیلي ها را به انديشیدن از مسائل 
جزئي و كلي آسوده خاطر خواهد كرد. محال است فردي بدون 
انديشیدن به وجوه مختلف چنین مطالبي برسد و آن را مكتوب 
كند. در عالم قصه نويسي، كوته بیني حاكم است، همچون شعر و 

ساير هنرها، اما من كتاب را قضاوت مي كنم نه نويسنده را. 
میرش��كاك اضافه كرد: هر جاي رمان كه رسیدم مي ترسیدم 
مبادا خ��ود حادثه مرا گرفته باش��د، از اين رو دس��ت كم براي 

قضاوت آن دو بار رمان را خواندم. 
..................................................................................................................
مديركل ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه: 

»هيسپان تي وي« در قلب و فكر 
آزاديخواهان امريكاي التين جاي دارد

 مديركل ديپلماس�ي عمومي وزارت امور خارج�ه با بيان 
اينكه به رغم محدوديت هاي بس�ياري كه هيسپان تی وی 
در سال هاي اخير داشته خوشبختانه توانسته نفوذ خوبي 
در قلب و فكر م�ردم آزاديخ�واه امريكاي التين پيدا كند، 
گفت: امروز شاهد هستيم هيس�پان تي وي از نيكاراگوئه و 
برزيل گرفته تا آرژانتين، شيلي، مكزيك، گواتماال و حتي 
كشورهاي كارائيب توانسته اثرگذاري خود را داشته باشد. 
علي پاكدامن مديركل ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه 
با اش��اره به جايگاه هیس��پان تي وي در امريكاي التین اظهار 
كرد: هیس��پان تي وي يكي از تلويزيون هاي موفق ما در حوزه 
امريكاي التین است. وي افزود: بايد به اين موضوع توجه كرد كه 
در امريكاي التین انحصار خبري در دستان شبكه هاي وابسته 
به امپريالیسم بوده و شمار رس��انه هاي آزاد بسیار اندك است. 
مديركل ديپلماسي عمومي وزارت امور خارجه با بیان اينكه به 
رغم محدوديت هاي بس��یاري كه هیسپان تي وي در سال هاي 
اخیر داشته است، خوشبختانه توانس��ته نفوذ خوبي در قلب و 
فكر مردم آزاديخواه امريكاي التین پیدا كند، گفت: امروز شاهد 
هستیم هیسپان تي وي از نیكاراگوئه و برزيل گرفته تا آرژانتین، 
شیلي، مكزيك، گواتماال و حتي كش��ورهاي كارائیب توانسته 

اثرگذاري خود را داشته باشد. 
..................................................................................................................

»به وقت شام« به برلين مي رود 
فيلم س�ينمايي »به وقت ش�ام« ب�ه كارگردان�ي ابراهيم 
حاتمي كيا در بازار فيلم جشنواره برلين روي پرده مي رود. 
»به وقت شام« تازه ترين اثر ابراهیم حاتمي كیا با نام بین المللي 
)Damascus Time( در اولین نمايش خارجي خود در بازار 
فیلم جشنواره برلین به نمايش درخواهد آمد. زمان اكران فیلم 
»به وقت شام« شنبه، 17 فوريه )۲8 بهمن 1396( ساعت 19:30 
به وقت برلین خواهد بود. پوستر خارجي اين فیلم سینمايي نیز 
توسط خانه طراحان انقالب اس��المي طراحي و اجرا شده است. 
هادي حجازي فر و باب��ك حمیديان بازيگران اصل��ي اين فیلم 
هستند و به همراه آنها، جمعي از بازيگران مطرح سوري و لبناني 
نیز در آن ايف��اي نقش مي كنند. »به وقت ش��ام« به كارگرداني 
ابراهیم حاتمي كیا و تهیه كنندگي محم��د خزاعي، جديدترين 
محصول سازمان هنري رسانه اي اوج است كه در سي و ششمین 
جشنواره فیلم فجر رونمايي و موفق به دريافت سه سیمرغ بهترين 

كارگرداني، بهترين صداگذاري و بهترين موسیقي متن شد. 

    خبر

سفر به ايران براي توريست هاي خارجي ارزان تر مي شود

 اقامت در خانه هاي سنتي براي توریست  ها 
فقط شبي 20 دالر


