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   محمدصادق عابديني
ش�ركت قطري كه انحصار پخش تصاوير ج�ام جهاني در منطقه 
غرب آسيا و شمال آفريقا را در دست دارد، ممكن است به خاطر 
عدم پرداخت پول از س�وي صداوس�يما، قرارداد فروش تصاوير 
بازي ها را لغو كند، به معناي س�اده تر ممكن اس�ت ديگر خبري 
از پخش مسابقات جام جهاني از ش�بكه 3 و كانال ورزش نباشد. 
سید احس��ان قاضي زاده، عضو ناظر مجلس شوراي اسالمي در شوراي 
نظارت بر صداوسیما، كمتر از 24 س��اعت بعد از تشكر از صداوسیما به 
خاطر خريد حق پخش مسابقات جام جهاني، در مصاحبه اي جديد با 
ابراز نگراني از اينكه عدم پرداخت پول خريد حق پخش باعث ناراحتي 
مردم مي شود از بانك مركزي خواس��ت تا هرچه زودتر پول قطري ها را 
بدهد. اين نماينده مجلس گفت: بايد به هر طريقي كه شده صداوسیما و 
بانك مركزي ارز مورد نیاز را براي پرداخت حق بخش تأمین كنند و اگر 
اين اتفاق صورت نگیرد مي تواند به وجهه كشور و صداوسیما لطمه وارد 

كند و باعث ناراحتي مردم شود. 
عضو كمیس��یون فرهنگي در گفت و گو با »خانه مل��ت«، توضیح داد: 
حوزه حق  پخش تنها شامل فوتبال نمي شود بلكه بازي هاي المپیك يا 
مسابقات جهاني ساير رشته ها را نیز در بر مي گیرد، بنابراين شركت هايي 
وجود دارند كه حق پخش تلويزيوني را به كشورها واگذار مي كنند كه 
اين واگذاري  به شكل مستقیم است و شركت ها نیز با تخفیفات ويژه به 
تعدادي كشور مي دهند و در نهايت بايد پول اين قرارداد پرداخت شود تا 

مشكلي در زمینه پخش فوتبال ايجاد نشود. 
خريد حق پخش تلويزيوني مسابقات ورزش��ي، يكي از راه هاي كسب 

درآمد از ورزش اس��ت. فیفا )فدراسیون بین المللي فوتبال( حق پخش 
مس��ابقات بین المللي را واگذار مي كند. اين واگذاري بر اساس قرارداد 
مستقیم با شركت هاي پخش كننده و شبكه هاي تلويزيوني است. روزنامه 
»ودوموستي« روسیه گزارش حق پخش مسابقات جهاني براي پخش 
از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور كه میزبان مسابقات نیز هست را مبلغ 
32 میلیون دالر عنوان كرده است، يعني میزبان جام جهاني هم از قاعده 
پرداخت حق پخش مصون نیست اما درباره كشورهايي مانند ايران، حق 
پخش به صورت مستقیم از فیفا خريداري نمي شود بلكه شركت »بین 
اسپورت« كه زير مجموعه شبكه الجزيره قطر است، حق پخش انحصاري 
را  مسابقات جام جهاني براي پخش در منطقه غرب آسیا و شمال آفريقا 
در اختیار دارد و ش��بكه هاي تلويزيوني و س��ازمان هاي رسانه اي براي 
پخش تصاوير بايد با اين شبكه وارد مذاكره شوند. »بین اسپورت« صرفاً 
به فوتبال هم بسنده نكرده است و در سايت اين شركت رسانه اي فهرست 
بلندي از رخداد هاي ورزش��ي پرطرفدار ديده مي ش��ود كه حق پخش 

تلويزيوني آنها به صورت انحصاري به اين شبكه واگذار شده است. 
درباره خريد حق پخش مسابقات جام جهاني از سوي صداوسیما كه اين 
روزها خبر ساز شده، داستان گفت و گو و مذاكره با طرف قطري، به سال 
گذش��ته باز مي گردد؛ زماني كه قطري ها 41 میلیون دالر براي فروش 
تصاوير جام جهاني و جام ملت هاي آس��یا از كشورمان طلب مي كنند. 
اين رقم در مذاكرات دو طرفه كاهش پیدا مي كن��د و در نهايت به رقم 
20 میلیون دالر مي رسد. از اين میزان 18/5 میلیون دالر براي مسابقات 
2018 روسیه و 1/5میلیون دالر نیز براي پخش مسابقات جام ملت هاي 

آسیا در نظر گرفته شده است. 
در ظاهر حق پخش خريداري ش��ده و روابط عمومي صداوس��یما نیز 
خبر خريد حق پخ��ش را افتخار اعالم كرد اما در چن��د روز اخیر رفتار 
گزارشگران اعزامي صداوسیما به روسیه، بیشتر شبیه توريست ها بوده 
تا پوشش رسمي مس��ابقات و هیچ خبري از اس��توديوي ايران نیست. 
خبرگزاري فارس در گزارشي نوشته است: فعالیت گزارشگران صداوسیما 
در روسیه نه با كارت خبرنگاري بلكه با كارت هواداري است و ممكن است 
پلیس آن كشور، گزارشگران ايراني را به دلیل فعالیت غیر مجاز بازداشت 
كند. هم اكنون صداوسیما راضي شده تا هر چه سريع تر 18/5 میلیون 
دالر به قطري ها پرداخت كند اما مشكل به مسائل مالي مربوط است كه 
يك سر ش به بانك مركزي مي رسد. معاون مالي صداوسیما مي گويد: 
بايد پول قطري ها به صورت اسكناس پرداخت شود و تأمین آن به اين 
سادگي ها نیست! برخي از گزارش ها از بلوف قطري ها براي قطع فركانس 
براي نقد شدن سريع تر طلب شان از صداوسیما حكايت دارد؛ موضوعي 

كه صحت آن تا چهارشنبه مشخص مي شود. 

درخواست از بانك مركزي براي دادن پول حق پخش مسابقات جام جهاني

پول نرسد، قطري ها نمي گذارند ايران- اسپانيا را ببينيم

نامه موهن جمعی از اصالح طلبان و اپوزيسيون 
مبنی بر مذاكره بدون پيش شرط با امريكا

    جواد محرمي
 »س�ينما جاي فيلم ديدن اس�ت ن�ه فوتبال 
تماش�ا كردن« اين جمله اي اس�ت كه اغلب 
فوتب�ال  س�ينمايي هاي مخال�ف پخ�ش 
در س�ينماها آن را ب�ر زب�ان آورده ان�د ام�ا 
دقيق�ًا چه عامل�ي باعث ش�ده تا س�ينماي 
اي�ران ب�ا واگ�ذار ك�ردن س�الن هايش ب�ه 
فوتبال اينط�ور تن ب�ه تحقير ش�دن بدهد. 
فوتبال جذاب تر است يا سینما، اين چالشي است 
كه همواره میان طرفداران اين دو پديده مردمي 
عصر جديد مطرح بوده است. هر دو جايگاه بزرگي 
در سرگرمي جهان دارند. سینما در برخي كشورها 
يك صنعت تمام عیار اس��ت و وجوهي از فوتبال 
نیز به صنعت تنه مي زند. س��ینما يك هنر است 
و فوتبال هم به زعم برخي با هنر بیگانه نیس��ت. 
خیلي از فوتبال دوستان و عالقه مندان حرفه اي 
فوتبال در جهان عاشق سینما هم هستند و اين 
هنر- صنعت پرطرفدار را با نگاهي حرفه اي دنبال 
مي كنند. در ايران اما اين روزها وضعیتي به وجود 
آمده كه به نوعي شايد بتوان آن را اصطكاك میان 
سینما و فوتبال قلمداد كرد؛ اصطكاكي كه البته 
به نفع فوتبال در حال انجام اس��ت. اهالي سینما 
از اينكه مردم ترجی��ح داده اند به جاي فیلم هاي 
آنها در سالن ها فوتبال تماش��ا كنند، دلخورند. 
اين معن��ي خوبي براي آنها ن��دارد. آيا فیلم هاي 
سینمايي توان سرگرم كردن مردم را ندارند يا به 
عبارتي توان سرگرم كنندگي فیلم ها در سینماي 
ايران به قدري نیس��ت كه حريف فوتبال ش��ود. 
مي توان از اتفاق پیش آمده تعابیر و تفاسیر ديگري 
نیز داشت اما در نهايت آنچه به دست مي آيد اين 
است كه سینماي ايران در برابر فوتبال كم آورده 
است. اين كم آوردن البته طبیعي است. سینماي 

ايران آن چیزي نیست كه بايد باشد. 
واقعیت اين اس��ت كه س��ینماي ايران به دلیل 
گرفتار ش��دن در گرايش هاي شبه روشنفكرانه 
و مديريت هاي اش��تباه همواره و از آغاز ورودش 
به ايران دچار نوعي بیماري بوده اس��ت. حاال در 
وضعیتي كه جام جهاني فوتبال همه نگاه ها را به 
خود جلب كرده، سینماي ايران با عقب نشیني 

مقابل فوتبال به نوعي تن به تحقیر داده است. 
    سهم فيلم ها از فوتبال چقدر است

ف��روش س��ینماها از فوتب��ال آنق��در خ��وب و 
وسوس��ه انگیز بوده كه صاحبان فیلم ه��ا را نیز 
متوجه درآمد آن كرده است. روز گذشته رئیس 
هیئت مدي��ره انجمن س��ینماداران درباره حق 
پخش فوتبال در س��ینماها اينگون��ه اظهار نظر 
كرد: تصمیم گیري در خصوص پرداخت حقوق 

فیلمسازاني كه اكنون فیلم شان روي پرده است به 
بعد از اتمام پخش بازي ها موكول شده است. 

پس از آنكه مصوب شد شش مسابقه جام جهاني 
فوتبال در سینماها پخش شود، مسئوالن شوراي 
اكران تقريب��اً درباره تمام جزئی��ات نحوه پخش 
مقرراتي را تعیین كردند ام��ا چگونگي پرداخت 
پول به صاحبان فیلم  از اين برنامه را اعالم نكردند. 
اين در حالي اس��ت كه برخ��ي تهیه كنندگان و 
پخش كنندگان فیلم ه��ا مي گويند با دريافت 50 
درصد فروش بلی��ت توافق كرده اند ك��ه اين رقم 
در نهايت بايد به فروش فیلم ها اضافه شود اما در 
اين باره چند ابهام وجود دارد كه اظهارات برخي از 
اين صاحبان فیلم مبني بر تخلف سینماداران آن 
را تشديد مي كند و مشخص نیست با چه نظارتي و 
به چه میزان قرار است حق صاحبان فیلم پرداخت 
ش��ود. در اين  زمینه  رئیس هیئت مديره انجمن 
سینماداران در گفت وگويي با ايسنا اينگونه توضیح 
داده است: »در نشستي كه هفته گذشته در شوراي 
عالي اكران براي تصمیم گیري در خصوص پخش 
فوتبال در س��ینماها برگزار ش��د، تصمیم گیري 
درباره شیوه پرداخت حق فیلمسازان به بعد از اتمام 
فوتبال و پايان پخش بازي ها در سینماها موكول 
شد. در هر صورت ما حق و حقوق تهیه كنندگان 
را حفظ خواهیم كرد.« محمد قاصد اشرفي درباره 
علت موكول ش��دن تصمیم گیري به بعد از انجام 
بازي ها اضافه مي كند: بايد میزان فروش و استقبال 
مخاطبان از سینماها بررسي و مشخص شود كه 
وضعیت اكران فیلم ها در آن زمان چگونه بوده است 
و بعد از آن مي توان تصمیم گرفت كه بايد به چه 

صورت با تهیه كنندگان برخورد شود. 
   جام جهاني بر ركود سينما اضافه كرده

اش��رفي می گويد: پخ��ش فوتبال در س��ینماها 
ارتباطي به پخش فیلم در سینماها ندارد. در واقع 
پخش فوتبال مسئله اي همه گیر است و خانواده ها 
در اين زمان بیشترين توجهشان به سمت فوتبال 
است و نه فیلم، بنابراين هدف مردم اين است كه 
به هر قیمتي ش��ده بتوانند بازي ها را نگاه كنند. 
بايد به اين نكته توجه كنیم ك��ه اگر در اين تايم 

بازي هاي فوتب��ال هم پخش نمي ش��د، فیلم ها 
مخاطب چنداني نداشتند و تأثیري در اين زمینه 
ايجاد نمي ش��د. در زمان فوتب��ال خیابان ها هم 

خلوت مي شود چه رسد به سینماها!
رئیس انجمن سینماداران اضافه كرد: ما يك مجوز 
كلي براي پخش شش بازي جام جهاني براي تمام 
سینماهاي كشور گرفتیم، بنابراين سه بازي ايران 
و س��ه بازي نیمه نهايي و فینال ج��ام جهاني در 
سینماها پخش خواهند شد و سالن هاي سینما 
چه در تهران و چه در شهرستان ها با هماهنگي 
اماكن و نی��روي انتظامي مي توانن��د بازي ها را 

نمايش دهند. 
او با اش��اره به اينكه در اطالعیه اي به س��ینماها 
ابالغ شده كه شرايط پخش بازي ها چگونه باشد، 
گفت: سینماهايي كه پنج س��الن يا بیشتر از آن 
دارند مي توانند دو سالن خود را به پخش بازي ها 
اختصاص دهند و س��ینماهايي كه كمتر از پنج 
سالن دارند يك س��الن را مي توانند براي پخش 
بازي ها اختصاص دهند. همچنین س��ینماهايي 
كه تك سالنه هس��تند به غیر از س��رگروه هاي 
سینمايي مي توانند بازي ها را پخش كنند. ما براي 
اينكه صاحبان آثار نیز از اين جهت ضربه نبینند و 
اين ادعا را نداشته باشند كه فیلم شان مي توانست 
مخاطب داشته باشد به سرگروه هاي سینمايي كه 
تك سالنه هستند اجازه پخش بازي ها را نداديم، 
البته اين نكته را هم بايد م��ورد توجه قرار دهیم 
كه پخش فوتبال فقط يك س��انس از س��ینما را 

مي گیرد و نه بیشتر. 
رئیس انجمن سینماداران همچنین به اين اشاره 
كرده كه تاكنون تخلف��ي در زمینه پخش بازي 
صورت نگرفته و اگر س��ینمايي سالن بیشتري 
را در اختیار مخاطبان قرار داده اس��ت راهكاري 
بوده كه مدير سینما پیش گرفته تا مشكلي براي 

سینمايش در آن شرايط اضطراري پیش نیايد. 
    سرمايه رغبت كمي به سينما ندارد

به نظر مي رس��د درآمد س��ینما از فوتبال آنقدر 
خوب بوده ك��ه س��الن داران نمي توانند رضايت 
خود را از آن پنهان كنند. از سويي ديگر صاحبان 
فیلم ه��ا نیز اين روزها س��كوت اختی��ار كرده اند 
چون خودش��ان هم مي دانند فیلم هايشان آنقدر 
چنگي به دل نمي زنند كه ت��وان رقابت با فوتبال 
را داشته باش��ند.  يك سینماگر روز گذشته اعالم 
كرد كه سرمايه گذاران رغبتي به حضور در عرصه 
س��ینما ندارند. تهیه كنن��ده و كارگ��ردان فیلم 
سینمايي»مالقات با جرجیس« مي گويد: متأسفانه 
شرايط بد اقتصادي در كشورمان و همچنین فروش 
پايین فیلم هاي سینمايي باعث شده است بسیاری 
از سرمايه گذاران ديگر رغبتي به سرمايه گذاري در 
عرصه فیلم و سینما نداشته باشند. مهرداد فريد 
درگفت وگو با فارس درب��اره آخرين وضعیت اين 
فیلم عنوان مي كند: در حال حاضر ما تمام شرايط 
ش��روع جدي پیش تولید اين فیل��م را در اختیار 
داريم و تنها مشكلمان نبود سرمايه گذار است. اين 
جمله مشهوري در عالم صنعت به شمار مي رود كه 
سرمايه ترسوست. وقتي س��رمايه گذار رغبتي به 
سمت سینما ندارد معنايش اين است كه سینما 
آنطور كه بايد بازگشت سرمايه ندارد. اين وضعیت 
بي ترديد به مديريت و گرايش سینماي ايران ربط 
پیدا مي كند. سینماي ايران همواره با تئوري هاي 
ضد سینمايي شبه روش��نفكران وطني در حال 
دست و پنجه نرم كردن است؛ تئوري هايي كه اغلب 

مخاطبان را از سالن ها فراري داده است.

پس از آنكه مصوب ش��د شش مسابقه 
ج��ام جهان��ي فوتب��ال در س��ينماها 
پخش ش��ود، مسئوالن ش��وراي اكران 
تقريب��ًا درباره تم��ام جزئي��ات نحوه 
پخ��ش مقررات��ي را تعيي��ن كردند اما 
چگونگي پرداخ��ت پول ب��ه صاحبان 
فيل��م  از اي��ن برنام��ه را اع��ام نكردند

حداد عادل: لغات عربي در زبان فارسي 
نبايد بيشتر از اين شود 

رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارس�ي مي گويد: اگر لغات 
عربي در زبان فارسي بخواهد بيشتر از اين شود، غلط است. 
غالمعلي حدادعادل در نشستي به نحوه واژه گزيني فرهنگستان 
اش��اره و عنوان كرده است: اين طور نیس��ت كه فرهنگستان به 
سمت فارسي س��ره حركت كند و بخواهد لغات عربي را از زبان 
فارسي بیرون كند. مشي فرهنگستان اين است كه زبان فارسي 

همان زبان سعدي و زبان حافظ است. 
حداد گفت: اگر لغات عربي در زبان فارسي بخواهد بیشتر از اين 
شود غلط است، اگر هم بخواهند لغات متداول زبان فارسي را كه 
از زبان عربي وارد شده و هزار س��ال است در اين زبان جا گرفته 
بیرون كنند اين هم غلط اس��ت. اين كار به ضعف زبان فارسي 
منجر مي شود. فرهنگستان همین مشي اعتدال را درباره لغات 

فرهنگي در پیش دارد. 
وی افزود: فرهنگستان اصرار ندارد لغاتي را كه حدود 150 سال 
گذشته وارد و جاگیر در زبان فارسي ش��ده، از زبان خارج كند، 
حتي به  رغم تقاضاي بعضي ها، به دنبال فارسي كردن بعضي از 
لغات التیني هم نبوده است، مثاًل زماني نیروي انتظامي اصرار 
داش��ت كلمه »پلیس« را به فارس��ي برگرداند اما فرهنگستان 
اس��تدالل كرد كه كلمه »پلیس« كه كلمه اي است بین المللي، 
بايد در فارسي بماند و بايد به آن رسمیت داد يا مثاًل فرهنگستان 
براي كلمه »استاندارد« معادل انتخاب نكرده است. همین طور 
لغاتي مانند »بانك« و »پست« و »سینما« و »اتوبوس« و »اتم«. 
ما ضوابط دقیقي داريم كه در كجا واژه هاي بیگانه اي هستند كه 

در انواع علوم وارد مي شوند. 
حداد گفت: روش كار ما هم اين اس��ت كه واژه گزيني را در هر 
سه رشته به دس��ت متخصصان همان رش��ته مي سپاريم. علم 
واژه گزيني روش منطق��ي دارد. ما در فرهنگس��تان حدود 70 
گروه داشتیم و داريم كه اينها همه متخصص هاي فن هستند. 
آدم هايي هستند كه باالترين درجه علمي را در رشته خود دارند 
و به زبان هاي خارجي هم مس��لطند، حتي برخي تحصیلكرده 
خارجند اما تألیفات به زبان فارسي دارند و خالصه عالقه به زبان 
فارسي علمي و تخصصي در رشته خودشان دارند و اين را در عمل 

هم به اثبات رسانده اند. 
........................................................................................................
شبكه يك هم »آن شرلي« پخش مي كند

پخ�ش مجموع�ه داس�تاني »رؤي�اي س�بز« ي�ا »آن 
ش�رلي« از روز گذش�ته از ش�بكه ي�ك س�يما آغاز ش�د. 
به گزارش روابط عمومي ش��بكه يك، اين س��ريال با نام اصلي 
Anne of Green Gables يك درام تلويزيوني است مانند 
قصه هاي جزي��ره و امیلي در نیوم��ون كه بر پايه داس��تاني از 
»لوسي ماد مونتگمري« و كارگرداني »كوين سالیوان« ساخته 
شده است. اين مجموعه داستاني از دوشنبه 28 خرداد در 13 
قس��مت هر روز به جز جمعه ها حوالي ساعت 10 صبح پخش 
خواهد شد. مجموعه داس��تاني رؤياي س��بز محصول 1985 

كشور كاناداست. 
........................................................................................................

 »البيرنت« با بازي شهاب حسيني
كليد خورد 

فيل�م س�ينمايي »البيرن�ت« ب�ه كارگرداني اميرحس�ين 
تراب�ي و تهيه كنندگ�ي س�پهر س�يفي پ�س از پاي�ان 
يافت�ن پي�ش تولي�د، وارد مرحل�ه فيلمب�رداري ش�د. 
شهاب حسیني، ساره بیات، غزاله نظر، فريبا جدي كار، علیرضا 
ثاني فر و پژمان جمش��یدي بازيگران »البیرنت« هس��تند كه 

فیلمنامه آن به قلم طال معتضدي نگاشته شده است. 
فیلمبرداري اين فیلم س��ینمايي در آغاز راه است و تالش گروه 
تولید اين اثر سینمايي اين است كه فیلم را براي اولین نمايش به 

سي و هفتمین جشنواره فیلم فجر برسانند. 
........................................................................................................
اعالم فيلم هاي جديد اكران سينماها 

زمان اكران فيلم هاي »سهيال شماره ۱۷«، »خاله قورباغه«، 
»به وق�ت خم�اري« و »داركوب« در س�ينماها اعالم ش�د. 
غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفت وگو با 
مهر درباره فیلم هاي جديدي كه قرار است به زودي در سینماها 
اكران شود، بیان كرد: »سهیال شماره 17« ساخته علي غفاري 
از 30 خرداد در سرگروه كوروش به جاي فیلم »خوك« اكران 

مي شود. 
وي ادامه داد: همچنین در گروه آزادي به جاي فیلم »چهارراه 
استانبول« ساخته مصطفي كیايي فیلم »خاله قورباغه« ساخته 
افشین هاشمي، فیلم »داركوب« ساخته بهروز شعیبي به جاي 
»خجالت نكش« ساخته رضا مقصودي در گروه استقالل و فیلم 
»به وقت خماري« ساخته محمدحسین لطیفي در گروه ايران به 
جاي »عصباني نیستم« ساخته رضا درمیشیان از ششم تیرماه 
و در هفته آينده اكران مي شود كه با توجه به اينكه سقف تعداد 
هفته اين سه فیلم در سرگروه خاتمه مي يابد در سرگروه تعويض 

و زيرگروه ها ادامه دارد.

شيوه پرداخت حق فيلمسازان به پس از پخش بازي هاي فوتبال در سينماها موكول شد

وقتي فوتبال، سينماي ايران را تحقير كرد

   محمد صادقي
مديركل مي�راث فرهنگي اس�تان ته�ران از برنامه ريزي 
براي توس�عه گردش�گري مذهبي در پايتخ�ت خبر داد. 
دالور بزرگ نیا مدير كل میراث فرهنگي اس��تان تهران در نشس��ت 
رسانه اي بر تقويت محورهاي گردشگري در تهران تأكید كرد و گفت: 
نگاه ما از گردشگري به سمت صنعت گردشگري تغییر يافته است. 
زماني كه صحبت از صنعت گردش��گري مي كنیم حوزه هايي مانند 
میراث فرهنگي و صنايع دستي نیز موردتوجه قرار مي گیرد و بر همین 
اساس چند محور گردشگري در استان تهران تعريف شده كه يكي از 
آنها محور فرهنگي- تاريخي است كه نقش مهمي در جذب گردشگران 
داخلي و خارجي دارد. وي با بیان اينكه تهران در حوزه هاي گردشگري 
فرهنگي، تاريخي، سالمت، مذهبي و گردشگري رويداد ظرفیت هاي 
قابل توجهي دارد، درباره محور گردشگري مذهبي در تهران، گفت: 
در شهرستان ري 8 میلیون مس��افر به حرم عبدالعظیم)ع( مي روند 
در حالي كه مش��هد الرضا)ع( میزبان 15میلیون مسافر است. فاصله 
عددي آن زياد نیست، ولي اگر براي اين 8 میلیون برنامه داشته باشیم 
مي توان از اين فرصت و ظرفیت استفاده هاي زيادي كرد. بزرگ نیا با 
اشاره به راه اندازي 100 اقامتگاه بوم گردي در مناطق مختلف تهران، 
گفت: هم اكنون بی��ش از 46 پرونده بوم گ��ردي در مناطق دماوند، 
فیروزكوه، كن و شمیرانات در دس��ت بررسي است. مديركل میراث 
فرهنگي استان تهران با تأكید بر اينكه بايد به اين باور برسیم تهران 
شهر گردشگر پذير است، گفت: اگر همان امكانات و شرايط مناسبي 
را كه گردشگر در مقصد گردشگري به دنبال آن است در تهران فراهم 
كنیم، مسافران با طي زمان كمتر در پايان هفته ها مي توانند به مقصد 

گردشگري در تهران بروند و همین مسئله باعث كاهش بار ترافیكي و 
استفاده مناسب تر از تعطیالت مي شود. 

وي با اشاره به لزوم جذب س��رمايه گذاري براي توسعه گردشگري 
تهران، از ايجاد پنجره سرمايه گذاري خبر داد و گفت: پنجره واحد 
سرمايه گذاري در استان تهران به زودي راه اندازي خواهد شد كه در 
همین ارتباط رايزني هايي با اس��تاندار تهران و معاونان استاندار نیز 
انجام شده اس��ت تا با ايجاد پنجره واحد س��رمايه گذاري در استان 
تهران، مسیر سرمايه گذاري كوتاه شود و سرمايه گذار به جاي مراجعه 
به 17 دستگاه از طريق پنجره واحد سرمايه گذاري، موضوعات خود 
را پیگیري كند. بزرگ نیا همچنین در پاسخ به سؤالي درباره وضعیت 
خانه نیما يوشیج در تهران، بیان داشت: شهرداري در اين خصوص 
آماده همكاري اس��ت و قول خريد اي��ن خانه را داده اس��ت. خیلي 
عالقه منديم میان خانه نیما در تهران و خانه نیما در يوش ارتباط برقرار 
شود و مي توان موضوعات مختلفي مانند جايزه ادبي نیما را با توجه به 

اين ظرفیت هاي فرهنگي اين دو خانه تاريخي برگزار كرد.

مدير كل ميراث فرهنگي استان تهران:

بايد براي 8 ميليون زائر حرم حضرت عبدالعظيم)ع( برنامه داشته باشيم

در نشست بررسي جلوه هاي انقالب و دفاع مقدس در ادبيات كودك مطرح شد

داستان انقالب بايد در خدمت انقالب اسالمي باشد
در نشس�ت بررس�ي جلوه ه�اي انق�الب و دف�اع 
مق�دس در ادبي�ات ك�ودك اي�ن مس�ئله مط�رح 
ش�د كه ادبيات انق�الب ادبياتي اس�ت ك�ه در خدمت 
باش�د.  آن  مفاهي�م  م�روج  ي�ا  انق�الب  اه�داف 
نشست بررس��ي جلوه هاي انقالب و دفاع مقدس در ادبیات 
كودك روز گذشته با حضور محمد حنیف، محسن هجري و 

رفیع افتخار در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. 
رفیع افتخار پیرامون تعريف او از داستان انقالب گفت: زماني 
كه مي خواهیم به مفهوم انقالب برس��یم، بايد در اين حوزه 
ادبي قید انقالب اس��المي را مطرح كنیم تا بار ايدئولوژيك 
را در اين تعريف داش��ته باشیم. داس��تان انقالب يعني در 
چارچوب معی��ن، مفاهیم ادبي را مطرح كنی��م، اگر به اين 

چارچوب رسیديم داستان هاي ما آرماني خواهد بود. 
افتخار تصريح كرد: معتقدم سرتیتر كار بايد انقالب اسالمي باشد 
و ساير موضوعات زير اين ژانر قرار گیرند، چون انقالب اسالمي 
در كشور رخ داده و آنچه بر اين حوزه مي نويسیم بايد مرتبط با 
آن باشد، در اين بخش به مفهوم پیروزي انقالب مي پردازيم، اما 
پیش از آن بايد بدانیم كه انواع و اقسام انديشه ها را داشته ايم. وي 
به اثر احمد محمود اشاره كرد و گفت: بحث اين جلسه كودك 
و نوجوان است، اما اگر قرار است اثري ادبي براي اين گروه سني 
طرح كنیم، منظور اين نیست كه ساير انديشه ها را حذف كنیم، 
ولی براي خلق يك اثر ب��راي نوجوانان نهاي��ت كار بايد اثري 
مرتبط با انقالب باشد. حنیف با بیان اينكه آثاري كه در ارتباط با 
انقالب اسالمي نوشته شده را نمي توان از آثار انقالب جدا كرد به 

ويژگي هاي آن پرداخت و در مورد آن صحبت كرد. 
افتخار هم در ادامه اين نشس��ت با بیان اينكه در داس��تان 
انقالب به داس��تان هاي سیاس��ي و تاريخ��ي آثارمان پهلو 
مي زنند، گفت: بايد بدانی��م تمام نظ��رات و ايده ها در اين 
محدوده قرار مي گیرند ولي پوس��ته كار ما براي گروه سني 
كودك و نوجوان داستان هايي در حوزه انقالب اسالمي است، 
ما بايد مش��خص كنیم كه مي خواهیم درب��اره چه انقالبي 
بنويسیم، از سال 42 تا 57 نمي توانیم انديشه هاي مختلفي 
را حذف كنیم، بنابراين بايد با رويكرد سیاسي و تاريخي آثار 
را بنويسیم. حنیف با بیان اينكه بس��یاري از نويسندگان از 
مرداد سال 32 نوشته و آن را در انقالب برجسته مي دانند يا 
برخي 15 خرداد را مورد توجه قرار دادند، گفت: ما نیازمند 
آنیم كه بگويیم داس��تان انقالب مثاًل به لح��اظ تاريخي به 
اين برهه بیشتر توجه داشته يا به روحانیت به عنوان عنصر 
رهبري توجه خاص داشته باشد، به نقش مسجد و بازار نگاه 

خاص داشته باشیم يا... 

افتخار نیز در ادامه اين نشست افزود: بايد بگويم هنوز ما بعد 
از 40 سال نتوانسته ايم تعريف جامعي داشته باشیم و هر چه 

نوشته مي شود، نبايد از داستان انقالب مجزا باشد. 
محسن هجري درادامه اين نشست به تعريف داستان انقالب 
پرداخت و خاطرنشان كرد: من تصور مي كنم پیش از ورود 
بايد به اين نكته اشاره كنم كه طبقه بندي و مفاهیم پس از 
يك رخداد عیني ش��كل مي گیرد، يعن��ي اتفاقات بايد رقم 

بخورند و طبقه بندي صورت گیرد. 
وي درباره طبقه بندي در حوزه ادبیات گفت: ادبیات پايداري، 
انقالب، تاريخي، سیاس��ي و... مفاهی��م و طبقه بندي هايي 
است كه پس از اينكه رمان ها و آثار شكل گرفت، دسته بندي 
صورت گرف��ت و از آن پس ه��ر يك ذيل ي��ك مفهوم قرار 
گرفتند، زيرا ابتدا به ساكن چیزي به عنوان ادبیات انقالب 
و سیاسي وجود نداشت، ابتدا نويسنده ايده هاي خود را در 
متن دخالت مي دهد و بعد، مِن پژوهش��گر در بررس��ي آن 
گروه بندي هايي را انج��ام مي دهم، هر چند ممكن اس��ت 
نويسنده توصیف يك رخداد را مطرح كرده باشد. او از زاويه 

ديد خود نوشته و ما از زاويه ديد خود بررسي مي كنیم. 
به گفته وي، داستان انقالب داس��تاني است كه در خدمت 
اهداف انقالب باشد يا مي تواند آن را محدود كند و بگويد در 
خدمت اهداف انقالب اسالمي باشد، يعني در چارچوب هايي 
كه نويس��نده را مقید به تألیف مي كند، البت��ه به نظر من به 
تعريف جامعي نخواهیم رسید، زيرا من ادبیات انقالب را پديده 
سیار مي دانم. وي به تعريف ديگري از اين نوع ادبیات پرداخت 
و تصريح كرد: ادبیاتي كه در خدمت اهداف انقالب اس��ت يا 
مروج مفاهیم آن باشد مي تواند تعريف دوم از آن باشد، ادبیات 
از ديد من يك پديده سیار است، حتي در نويسنده هاي منتقد 
هم ديده ايم كه متون با يكديگر زاويه هايي دارند، بنابراين اگر 
قرار باشد معیار مشخص كنند، ادبیات انقالب ادبیاتي است 

كه مضمونش انقالب اسالمي است.

دیدهبان

حكمت 39۱
زهد و بی اعتنايی ب��ه )زرق و برق( دنیا 
پیشه كن تا خداوند چش��م تو را برای 
ديدن عیوب آن بینا سازد و غافل مباش 
كه )فرش��تگان الهی و از آن باالتر ذات 

پاك پروردگار( مراقب تو هستند. 


