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هر كه در كارها سستى پیشه كند، 
حقوق خويش تب��اه كرده و هر كه 
از سخن چین پیروى كند، دوست 

خود از دست داده.

   محمد صادقي
ام�روز  از   »98 ب�ا آغ�از ط�رح »تابس�تانه كت�اب 
كتابخانه ه�اي عض�و اي�ن ط�رح كت�اب را ب�ا تخفي�ف 
مي كنن�د.  ارائ�ه  م�ردم  ب�ه  25درص�دي  ت�ا   15
معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي به منظور رونق 
بخشیدن به بازار كتاب و ترويج كتابخواني، تسهیالتي را در قالب 
يارانه خريد كتاب از طريق كتابفروشي هاي سراسر كشور، مستقیماً 
به خريداران كتاب پرداخت مي كند. در اين طرح كتابفروشي هايي 
كه شرايط الزم را دارا باشند، پس از ثبت نام، مي توانند كتاب هاي 
خود را كه با شرايط تعیین شده مطابقت داشته باشند به خريداران 
بفروشند. موسسه خانه كتاب به نمايندگي از طرف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، معاونت امور فرهنگي، مبلغ يارانه خريد كتاب را به 
كتابفروش ها پرداخت خواهد كرد.  يازدهمین دوره از طرح تابستانه 
كتاب، از روز سه شنبه 25تیرماه در شهرس��تان ها آغاز شده و از 
امروز در تهران نیز برگزار مي شود. در اين طرح كه 660 كتابفروشي 
در سراسر كشور در آن عضويت دارند، هر فرد مي تواند تا 120هزار 

تومان كتاب را با تخفیف بین 15 تا 25درصد خريداري كند. 
در اين طرح در راستاي تحقق شعار س��ال 98 در جهت حمايت 
از تولید، میزان رايانه خريد ب��راي كتاب هاي تالیفي 25درصد و 
كتاب هاي ترجمه شده 15درصد تعیین شده است. اين طرح در 

تهران به مدت هشت روز و در شهرستان ها 10روز ادامه دارد. 
انجام طرح هاي تشويقي براي رونق گرفتن مطالعه و كتابخواني 
با كاهش قیمت كتاب در قالب طرح هايي مانند طرح تابس��تانه 
انجام مي شود. نیكنام حسین پور، مديرعامل موسسه خانه كتاب 

در اين باره مي گويد: يكي از مواردي ك��ه به  عنوان عامل كاهش 
مطالعه از آن ياد مي شود، گراني كتاب و كاهش قدرت خريد آن 
از سوي مخاطبان اس��ت، از اين رو همواره سازمان ها و افرادي كه 
دغدغه مطالعه و فرهنگ كتابخواني در جامعه دارند، درصدد بوده 
و هستند تا به نحوي قدرت مالي خريد كتاب را براي قشر كتابخوان 
افزايش دهند. چنین تالشي گاه به  صورت تخصیص كاغذ ارزان يا 
تسهیالت ديگر به ناشران و بعضي اوقات به شكل توزيع بن كتاب، 
خود را نشان داده است؛ اقداماتي كه هنگام اجرا توانستند تا حدود 
زيادي بر نقش قیمت باالي كت��اب بر كاهش مطالعه غلبه كنند. 
امسال نیز با توجه به گراني هاي كاغذ و نیز نیازهاي جديد جامعه 
در اين زمینه، طرحي تدوين شده است كه تا چند روز آينده به اجرا 
درمي آيد. با توجه به جنبه هاي مختلف و متعددي كه در طراحي 
و اجراي اين طرح لحاظ شده است، مي توان امیدوار بود ثمرات و 
آثار مثبت اين طرح در جامعه ديده شود و بازخورد مناسبي از آن 

به دست آيد. 

آغاز طرح تابستانه كتاب از امروز

تهراني ها 8 روز همنشين كتاب مي شوند

 قطعه »تو رو دارم«
 علی لهراسبی منتشر شد

مركز موس�يقی »مأوا« در ادامه توليدات عاش�قانه خود 
با ص�دای خوانن�دگان مطرح كش�ورمان، قطع�ه »تو رو 
دارم« ب�ه خوانندگ�ی عل�ی لهراس�بی را منتش�ر كرد.

به گزارش فارس، مركز موسیقى »ماوا« كه چندى پیش آلبوم 
»حاال كه م��ى روى« را با صداى محمد معتم��دى عرضه كرده 
بود، در ادامه تولیدات عاش��قانه خود با معرفى هش��تگ باهم تا 
همیشه قطعه »تو رو دارم« با صداى على لهراسبى را در دسترش 

مخاطبان قرارداد.

    موسیقی

نگاهی به  كتاب »ويالي كاكايي ها«

روايتي از حركت كوركورانه توسعه در ايران 
   مصطفي شاه كرمي

انتش�ار نامه دبير هيئت دولت نش�ان مي دهد 
كه دول�ت قص�د دارد حقايق يك س�ريال را با 
قطع بودجه رسانه ملي پاس�خ  دهد؛ نامه اي كه 
به دس�تور رئيس جمهور بودجه صداوسيما را 
پس از پخش سريال »گاندو« تحريم و منوط به 
تأييد حسام الدين آشنا كرده است. يك  عضو 
ش�وراي نظارت بر صداوس�يما نيز روز گذشته 
اين موضوع را در توئيتر خ�ود اعالم كرده بود. 
ظاهراً تحريم هاي ظالمانه قرار نیست صرفاً از سوي 
امريكايي ها بر نهادهاي انقالبي و مردم تحمیل شود 
و زمزمه هاي تحريم صداوسیما از داخل بر همین 
گزاره حكايت دارد. گروگان گرفته شدن بودجه و 
هزينه هاي جاري صدا وسیما به خاطر پخش سريال 
»گاندو« كه اتفاقاً بر اساس مستندات يك پرونده 
امنیتي س��اخته شده از س��وي دولتي كه مدعاي 
نشكستن قلم ها و همچنین پناهنده شدن به خدا از 
بستن دهان منتقدان را در ايام انتخابات شعار خود 
اعالم مي كرد هم در نوع خود پديده جالبي است، 
چه اينكه نمي توان هم منتقدان را به جهنم حوالت 
داد و با تهديد و ارعاب آزادي بیان را محدود كرد و 

هم مدعاي آزادي قلم و بیان را مدام فرياد كشید. 
طي روزهاي اخیر خبرهاي مختلفي درباره حمله 
لفظي برخي اعضاي دولت به پخش سريال گاندو از 
تلويزيون منتشر شده اما استخراج و اعالن تناقضات 
گفتاري و رفتاري مدعیان و سینه چاكان استعاره 
دلچس��ب و طنازانه »زنده باد مخالف من« و شعار 
بالظهور »مدافع آزادي بیان« در اين زمینه، امري 
س��هل و در عین حال غیرممتنع اس��ت. گروگان 
گرفتن بودجه س��ازمان ص��دا و س��یما از جانب 
مس��ئوالن اجرايي آن هم به خاطر تولید و پخش 
سريال »گاندو« و اجراي تحريم هاي مالي نسبت 
به رسانه ملي رويكرد تلخي است كه افرادي مانند 
سیداحسان قاضي زاده هاش��مي عضو كمیسیون 
فرهنگي و حسینعلي حاجي دلیگاني ديگر نماينده 
و عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس طي يكي 
دو روز اخیر بارها به آن اش��اره كرده ان��د. در واقع 
ضرباهنگ و سرآغاز اين اركستراسیون روز گذشته و 
درست يك روز بعد از سخنان جواد افشار كارگردان 
»گاندو« درباره تحريم صدا و سیما از سوي دولت 
و درخواستش جهت تحريم و بايكوت وي به جاي 
رودررو قرار دادن هنرمندان توسط دولتمردان، با 
انتش��ار يك توئیت در فضاي مجازي از سوي يك 

نماينده مجلس شكل جدي تري به خود گرفت. 

   صفر كردن بودجه 3 ماه صداوسيما!
احس��ان قاضي زاده هاش��مي نماينده مجلس در 
توئیترش نوشته: »مطلع شدم دولت به دلیل پخش 
سريال گاندو كل بودجه سه ماهه دوم صدا و سیما 
را صفر كرده است. ضمن پیگیري جدي اين مسئله 
در شوراي نظارت]بر صدا و سیما[، آيا رئیس جمهور 
هنوز هم مي تواند بگويد»پناه مي برم به خدا از بستن 
دهان منتقدين؟« قاضي زاده هاشمي كه عضويت 
در كمیسیون فرهنگي و عضويت در شوراي نظارت 
بر صدا و س��یما را به صورت توأمان ب��ر عهده دارد 
روز سه شنبه در جريان مراس��م تقدير از عوامل و 
سازندگان سريال گاندو ضمن اشاره به اقدام عجیب 
دولت در بايكوت و تحريم صدا و سیما به خاطر آنچه 
دلخوري دولتمردان از اين سريال عنوان مي شود، 
مي گويد: »ما معتقديم اگر بايكوتي قرار است صورت 
بگیرد بايد از سمت مخاطبان باشد و هیچ جريان 
و حزبي نمي تواند بايكوت كنن��ده كار فرهنگي و 
تلويزيوني باشد. هیچ منعي هم نبايد از بازپخش اين 
سريال به وجود بیايد. بیانیه 155نفر از نمايندگان 
مجلس در حمايت از »گاندو« نشان دهنده ارادت 
همه ما به اين سريال اس��ت، اما نكته ديگر درباره 
پروژه نفوذ بود كه در گاندو ب��ا موفقیت به تصوير 

كشیده شد.«
عضو شوراي نظارت بر صداوسیما در ادامه عنوان 
مي دارد: نبايد رس��انه ملي را به خاط��ر انتقادات و 
طرح مسائل تحت فشار قرار داد و با اقداماتي نظیر 
قطع بودجه و امثال اين موارد جلوي انتقاد را گرفت. 
رس��انه ملي هم نبايد تحت تاثیر اينگونه فشارها 
قرار گیرد و بايد محكم تر از گذشته به مسیر خود 
ادامه دهد. توصیه ام به معاونت سیما و رئیس رسانه 
ملي اين اس��ت كه در ش��بكه هاي ديگر هم از اين 
سبك سريال ها ساخته شود و سهم اعتبارات حوزه 
ملي را در كارهاي ديگر نیز خرج كنند. ان ش��اءاهلل 
بتوانیم س��وژه هاي به روز ديگري را ه��م در قالب 

سريال ببینیم. 

   مقابله مجلس با تصميم بچگانه دولت 
حسینعلي حاجي دلیگاني عضو كمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس نیز در واكنش به اين اتفاق، با تأكید 
بر اين نكته كه مجلس با اين تصمیم كودكانه دولت 
مقابله مي كند به تسنیم، مي گويد: »بعید مي دانم 
و دولتي ها را عاقل ت��ر از اين مي بین��م كه بچگي 
كنند و به دلیل پخش س��ريال »گاندو« به صدا و 
سیما فشار بودجه اي وارد كنند. اگر چنین خبري 
حقیقت داش��ته باشد چیزي نیس��ت جز سقوط 
اخالقي، سقوط در ديكتاتوري و گذر از آزادي و زير 
پا گذاشتن دموكراسي و آزادي بیاني كه سال ها در 

شعارهايشان مطرح كرده اند.«
نماينده مردم ش��اهین ش��هر در مجلس شوراي 
اسالمي با بیان اينكه، تكلیف صدا و سیما را قانون 
مشخص كرده اس��ت و در سطح تصمیمات كالن 
كسي نمي تواند بر صدا و سیما فشار وارد كند، خاطر 
نشان مي كند: اينكه دولتي ها بگويند بايد پیش از 
ساخت برنامه ها يا س��ريال ها فیلمنامه در شوراي 
نظارت بر سازمان صدا و س��یما به تأيید ما برسد،  
غیرقانوني است. دولتي ها و شخص رئیس جمهور 
بايد براي تولید و پخش س��ريال »گاندو« از صدا و 
سیما تقدير هم بكنند چراكه سريال گاندو چیزي 
نبود جز نمايش نفوذ و آسیب پذيري مسئوالن كه 

بايد مدام محتاط و مراقب باشند. 
   قوانين مالي بايد به سود صداوسيما اصالح 

شود
حسینعلي حاجي دلیگاني درباره فشار بودجه اي بر 
صدا و سیما تأكید مي كند: بايد با اصالح قوانین در 
مجلس تمهیداتي بینديشیم كه صداوسیما نیازمند 
دولت نباشد و دولتي ها نتوانند چنین تصمیمات 

ناصوابي براي رسانه ملي بگیرند. 
صرف نظ��ر از اش��كاالت و انتقاداتي كه نس��بت 
به برخ��ي رويكردهاي جاري در برنامه س��ازي و 
مباحث محتوايي بر سازمان صداو سیما وارد است 
اما تعمیم نگاه اس��تكباري و خودمحورانه برخي 
جريانات سیاسي به منظور تحكیم و تثبیت امیال 
و انتفاع جناحي كه به نوعي تداعي كننده مشي 
امريكا در مواجهه با كشورمان است، نه تنها امري 
مذموم است بلكه حتي مي توان در خالف مسیر 
اخالق و ارزش هاي مذهب��ي و ديني از آن تعبیر 
كرد.  اما نكته حائز اهمیت و مؤثري كه در البه الي 
صحبت ه��اي حاجي دلیگاني به چش��م مي آيد 
طرح بحث پیش بیني و طراحي تمهیداتي است 
كه زمینه س��از رهايي بودجه رسانه ملي از برخي 
تصمیمات ناصواب محتمل آتي دولت هاست. هر 
چند به صرافت افتادن نمايندگان مجلس در اين 
زمینه امري معقول و منطقي است ولي اگر قرار 
بر پیگیري و به سرانجام رساندن بحث استقالل 
و استغناي مالي و بودجه اي رسانه ملي باشد بايد 
به گون��ه اي ايجاد و اِعمال گردد ك��ه بعدها هیچ 
جرياني نتواند درون خود سازمان زمینه انحراف 
از اهداف اولیه اين اس��تقالل را تئوريزه و اجرايي 
نمايد.  با به میان آمدن س��نگ محكي به اس��م 
»گاندو«، خلط و امت��زاج صحت و كذب مدعیان 
چنین مدعاهايي چنان بی��رون زده كه برخي از 
ارشدترين مقامات اجرايي كشور با نقش آفريني 
برجس��ته حلقه هاي اولیه و پیراموني مشاوران و 
دستیاران آنها به همه ش��عائر و ارزش هاي خود 

پشت پا زده اند. 

گاندومیسازی؟پولنمیگیری!
برخي نمايندگان مجلس در مورد تحريم مالي رسانه ملي از سوي دولت 

واكنش نشان دادند

نباي��د رس��انه ملي را ب��ه خاطر 
انتق��ادات و طرح مس��ائل تحت 
فش��ار ق��رار داد و ب��ا اقدامات��ي 
نظير قط��ع بودجه و امث��ال اين 
م��وارد جل��وي انتق��اد را گرفت

   امير محمد واعظی
كتاب »ويالي كاكايي ه�ا« كه مجموعه 
داس�تان گروهي به انتخاب »محمدرضا 
بايرامي« اس�ت، س�عي دارد روايتي از 
حرك�ت كوركوران�ه ب�راي توس�عه و 
عم�ران در ايران ام�روز ما ارائ�ه بدهد؛ 
حركتي كه نه در دو س�ه ق�رن بلکه در 
عرض چيزي كمت�ر از يك قرن، طبيعت 
اي�ران را به فري�اد درآورده، ب�ه نحوي 
كه هر روز فغان از جاي�ي اش برمي آيد!

رابطه گذش��تگان ما و بسیاري از س��اير انسان هاي ساكن 
روي اين كره خاكي با طبیعت، بس��یار متف��اوت از رابطه 
انس��ان مغرور مدرن با آن بود. روزگاري كه در آن طبیعت 
روح داشت؛ روحي كه براي يك ملت تسبیح گوي پروردگار 
بود و براي ملت ديگري محل بازگشت ارواح مردگان و براي 

ديگري شايسته تقديس و بعضاً حتي پرستش!
اما بعد از انقالب صنعتي انگار كه بشر با خودش عهد بسته 
بود تا كل زمین را مطیع و رام خودش نكند، دست برنخواهد 
داشت. طبیعت هم گويا اين را پذيرفته باشد، يكى دو قرني 
با اين طمع بشري كنار آمد ولي به مرور ديگر تاب طبیعت 
براي كرنش در برابر تنِش حاصل از میل سیري ناپذير بشر 
براي كنترل و بهره برداري از آن طاق شد و نتیجتاً بشر ماند 

با چیزي كه بحران محیط زيست مي نامدش!
كشورهايي كه زود كاپ صنعتي شدن را ربوده  بودند، زودتر 
هم به مشكالت زيست محیطي برخوردند و زودتر هم به فكر 
راه حل هايي افتادند و بعضاً هم مشكالتشان را به كشورهاي 
ديگر صادر كردند اما كشورهاي كمتر توسعه يافته كه خود 
را در بازي صنعتي ش��دن باخته مي ديدن��د و براي جبران 
عقب ماندگي خودشان خیلي عجله داشتند، كوركورانه و با 
شتاب به دنبال غربي ها راه افتادند و بدتر از خود آنها در چاه 

عمیق بحران هاي محیط زيستي گرفتار شدند. 
قصه داس��تان هاي »ويالي كاكايي ها« حول عنصر ارتباط 
انس��ان و طبیعت ش��اكله يافته اند و روايت هاي��ي از نقاط 
مختلف جغرافیاي ملي ايران را به مخاطب عرضه مي كنند. 
از ويالهاي كنار تاالب انزلي ت��ا چاه هاي عمیقي كه فالت 
مركزي را مانند آبكش سوراخ كرده اند و از آنجا هم تا كنار 

رود اروند و نخلستان هايي كه نفت مي خشكاندشان. 
نويس��ندگان ج��وان داس��تان هاي كت��اب در روايتش��ان از 
موضوعات، در كنار جذابیت و تازگي  قلمشان حول اين سبك 

از دغدغه ها در فضاي ادب��ي ايران، با توجه 
به تازه كاري شان، ضعف هايي هم دارند كه 
شايد ترجیع بند آن در بیشتر داستان هاي 
كتاب، شباهت قصه داستان به فیلمنامه هاي 
س��ريال كلیش��ه اي »كلید اس��رار« باشد! 
قصه هايي ك��ه در آن ش��خصیت محوري 
داستان در جايي به ساحت طبیعت تعدي 
مي كند و مدتي بعد از قضاي روزگار، طبیعت 
انتقامش را از او و عزيزانش مي گیرد! بله در 
بسیاري از موارد تهاجم ما به طبیعت عالوه  
بر س��ايرين بر زندگي خود ما نیز تأثیر منف��ي مي گذارد ولي 
در بسیاري ديگر از موارد، آس��یب زنندگان اصلي به طبیعت 
ارگان هاي دولتي يا ثروتمندان ذي نفوذي هستند كه جايشان 
در پايتخت و شهرهاي بزرگ حسابي گرم و نرم است و دارند 

شیره طبیعت ساير نقاط كشور را مي كشند. 
فارغ از اين موض��وع، اما قصه هاي كت��اب، تنوع و جذابیت 
قابل قبولي در میان اين سبك از كتاب ها دارند. روايت هاي 
داس��تان ها، اغلب چندان حظ��ي از تعلی��ق نبرده اند و بر 
روايت هاي خطي و كالسیك تر تكیه  دارند. خود اين موضوع 
در میان انب��وه كتاب هايي كه داستان هايش��ان با تعلیقات 
فراوان و تودرتو، مغز خواننده را به س��وت زدن مي كشانند، 

شايد جزو جذابیت هاي اين كتاب باشد!
قصه هاي كوتاه كتاب كوچك ويالي كاكايي ها، مخاطبانشان 
را در میان نماد هايي از محیط زيس��ت ايران و دش��منانش 
مي برند. قصه قنات حاج میرزا و چاه عمیق میرزا آقا كه سیل 
رودخانه اي خشك داس��تان را به اتمام مي رساند تا دختر 
ديده بان طبیعتي كه مهندس نجفي ويالس��از مي خواهد 
سرش را زير آب كند تا آنجايي كه معلوم نیست چه كسي 
زوج آخرين درناي سیبري را خورده  است، بعد هم مي گويند 
از زباله هاي بیمارستاني و رودخانه هاي ته دره هاي خلوت 
و پاكیزه و آنجايي كه باسوادهاي ده هم به حرف پیرمردها 
ايمان مي آورند كه بركت از همه  چیز رفته  است و اژدهاي 

خوابیده زير خاك هاي روستا همه چیز را خواهد بلعید!
داس��تان هاي كتاب وي��الي كاكايي ها، ش��ايد از وجوهي 
كلیش��ه اي به نظر برسند ولي ورود نويس��ندگان جوان به 
اين عرصه و ايجاد شدن دغدغه هاي محیط زيستي در آنان 
مي تواند نويدبخش آينده اي بهتر براي كشورمان در عرصه 
محیط زيست باشد. همین موضوع، اين كتاب را براي يك بار 

خواندن ارزشمند كرده  است!

»گاندو«باطعمعشقديدنيترميشود!
    اين روزها خیلي ها وقتي قصد تمجید از سريال گاندو را دارند به 
اين اشاره مي كنند كه اين سريال بدون پرداختن به موضوع عشق 
در جذب مخاطب موفق عمل كرده اس��ت و از اين مس��ئله تلقي 
مثبتي دارند. احتماالً دلیل اين نگاه روند پرداخت غلط و بي كیفیت 

روابط عاشقانه در اغلب فیلم ها و سريال هاي ايراني است. 
در بسیاري از آثار به ظاهر موضوع عشق در كانون و متن داستاني 
قرار دارد اما به اين موضوع به قدري مبتذل، بي كیفیت و كم مايه 
پرداخت شده و در بس��یاري از آثار اين كم مايگي تكرار شده كه 
مخاطب را دلزده و خسته كرده است. در واقع اين دلزدگي و شايد 
بیزاري از مضمون عاش��قانه را بايد به پاي بي مايگي داستان ها و 
آثار سینمايي ايران نوشت نه به پاي بد بودن موضوع عشق چراكه 
مضامین عاشقانه اصلي ترين موتور محرك ادبیات داستاني جهان 
از ابتدا تاكنون بوده است و به طور قطع خواهد بود. عشق در متن 
داستاني درام هاي بزرگي چون جنگ و صلح، بربادرفته، رومئو و 
ژولیت، بلندي هاي بادگیر و آناكارنینا وجود دارد و بس��یاري از 
مهم ترين آثار تاريخ سینما نیز با مضمون عشقي عجین بوده اند 
كه از آن جمله مي توان ب��ه كازابالنكا، تايتانیك و فیلم بربادرفته 
اشاره كرد. در ادبیات ايران زمین هم مضامین عاشقانه حرف اول 
را زده اند و بهترين آثار ادب��ي تاريخ ايران از اي��ن مضامین بهره 
برده اند. بخش مهمي از احسن القصص قرآن نیز ماجرايي عشقي 
را روايت مي كند. در واقع ملودرام ها از گذشته تاكنون بار بزرگي 
از جذابیت ادبیات و سینما را يدك كشیده اند و اگر فیلمي در هر 
ژانري توانسته به درس��تي و به اقتضاي داستان موضوع عشق را 
چاشني خود كند از موفقیتي مضاعف برخوردار شده است. براي 
مثال داستان كازابالنكا به عنوان يكي از مهم ترين آثار كالسیك 
تاريخ سینما ماجرايي را در بستر جنگ دوم جهاني روايت مي كند 
اما هسته اصلي داستان  موضوع جنگ نیست. كازابالنكا ماجراي 
عاشقانه اي را در گیرودار بحران پناهجويان به تصوير مي كشد و 
در يك كالم، داستان مردي است كه میان »عشق و انسان خوب 

بودن« در حال در هم شكستن است. 
او بايد بین عش��ق به زن مورد عالقه اش و كم��ك به فرار يك 
مبارز از دست حاكمیت وابسته به فرانسه تنها يكي را انتخاب 
كند. اساس��اً آنچه سبب مي ش��ود يك ماجرا با رگه هاي كاماًل 
سیاسي در بس��تر جنگ به اثري ماندگار و پرمخاطب تبديل 
شود هوشمندي نويسندگان آن در به كار بردن چاشني عشق 
به قدر كفايت در اين اثر است. در واقع ماجراي عشق مي تواند 
همواره موازنه میان خشكي و انعطاف ناپذيري موضوعي چون 
جنگ را با نرمي و لطافت و احساسي كه در يك ماجراي عاشقانه 
وجود دارد به حد اعتدال برس��اند و در چنین وضعیتي به طور 
قطع نیمي از مخاطبان س��ینما يعني زنان هم مخاطب جدي 
چنین اثري خواهند بود. اين مضمون الزم نیست حتماً عشق 
میان يك زن و شوهر باشد، استیون اسپیلبرگ در فیلم »نجات 
سرباز رايان« هوشمندانه ترين كار ممكن را انجام مي دهد و اين 
بار عشق میان مادر و فرزند را جايگزين عشق دو جنس مخالف 
مي كند. مادري كه همه فرزندانش را در جنگ از دست داده و 
سالم ماندن تنها فرزندش مسئله فیلم مي شود و بار رمانتیك 

اثر را به دوش مي كشد.
 اساساً يك جامعه متعادل و سالم نیازمند فیلم ها و داستان هايي 
است كه احساس میان آدم ها و روابط عاطفي افراد با يكديگر 
را به بهترين ش��كل ممكن و البته در كمال رعايت حیا تجلي 
بدهد، بنابراي��ن اي كاش ضعف كیفي و محتوايي س��ینماي 
پريشان حالمان را به گردن عشق نیندازيم و علت اين وضعیت 
بیمار را در مضامین به اصطالح عاشقانه اي بدانیم كه سطحي 
و جلف روايت مي ش��وند. م��ا نیازمند ژانره��اي گوناگون در 
سريال س��ازي و فیلمس��ازي ايران هس��تیم، ژانرهاي علمي 
تخیلي، پلیسي امنیتي، اكشن و حتي ترسناك اما همه اينها 
به طور قطع با چاشني عشق به مراتب جذاب تر و پر مخاطب تر 

مي شوند. 
فیلم روان��ي ابتدا ب��ا موضوعي عاش��قانه آغاز مي ش��ود و آلفرد 
هیچكاك در تعلیق همین فضاي عاشقانه ترسناك ترين سكانس 
تاريخ س��ینما را خلق مي كند. عوامل س��ريال موفق و پربیننده 
گاندو نیز اگر براي سري دوم اين سريال به دنبال مخاطب بیشتر 
به خصوص در میان زنان جامعه مي گردند، خوب است كه روي 

اين موضوع فكر كنند. 

جواد محرمي     یادداشت

مورد عجيب در توزيع يارانه كاغذ مطبوعات

شركتي گمنام با 39 مجله ناپيدا يارانه ارشاد را مي بلعد

   هادي عسگري
در شرايطي كه بحث توزيع يارانه مطبوعات و حمايت از رسانه هاي 
مکتوب با توزيع كاغذ دولتي به چالشي در وزارت ارشاد تبديل 
شده اس�ت، يك ش�ركت گمنام با ثبت 39عنوان مجله  ناپيدا 
توانسته است حجم قابل توجهي از يارانه دولتي را به دست آورد. 
كانال اجتماعي »روزنامه نگاران ايران« با انتشار متني به دريافت 
يارانه ارشاد از سوي شركتي با 39عنوان مجله اشاره كرد و نوشت:  
دبیر اجرايي ماهنامه انديش��ه پويا با انتش��ار تصويري از يارانه ها 
و كمك هايي كه وزارت ارش��اد به يك ش��ركت مطبوعاتي دارد، 
نوشته است: »ش��ركتي به نام دانش فرهنگ مینو 39مجله دارد. 
هیچ يك از مجالت آن را در دكه نديده ام. گوگل س��رچ كردم، نه 
جلدي و نه ردي از آنها نمي آيد، از سال گذشته اين 39مجله بیش 
از يك میلیارد و۷00میلیون تومان يارانه مس��تقیم گرفته است. 
311تن كاغذ هم گرفته اس��ت. در طرح خريد نش��ريات ارش��اد 
سال96 نیز 632میلیون تومان پول گرفته است. مجله )از هفته نامه 

و دو هفته نامه تا ماهنامه( با عناوين��ي چون: گل واژه ها، بازار برتر، 
برديا، تیراژه، چشم انداز بازار، خانواده   برنا، صنم، عسل، فروردين، 
مهركده، همراهان، صبح خوشبخت، صبح بانوان، صبح جوان و... 
آيا شما تا حاال اين مجالت را ديده ايد؟ يا خريده ايد؟« علي بزرگیان 
با انتشار جدولي عناوين كامل اين مجالت و حجم كمك هاي مالي 

و كاغذ آنها را به تفكیك درج كرده است. 
پیش از اين نیز علي مزيناني مدير مسئول روزنامه هفت صبح، از 
روند توزيع يارانه مطبوعات انتقاد و اعالم كرده بود نشرياتي وجود 

دارند كه چاپ نمي شوند اما يارانه مطبوعات مي گیرند. 
مزيناني گفته بود: »يك ناشر به صرف داشتن مجوز از كمك هاي 
دولتي بهره مند مي ش��ود. در صورتي كه نشريات بايد كسب و كار 
خود را داشته باش��ند و اگر يارانه اي هم هس��ت، به مصرف كننده 
اختصاص يابد كه آن محصول را ب��ا مبلغ كمتري تهیه كند.« وي 
تأكید كرده بود: »وزارت ارش��اد از اين وضعیت خبر دارد اما براي 
مقابله با آن تصمیم س��ختي گرفته نمي ش��ود. ح��ذف يارانه ها و 
كمك هاي متمركز يكي از راهكار هايي است كه مي تواند در رفع اين 
مورد مؤثر باشد.« وزارت ارش��اد هر ساله بر میزان حمايت مالي از 
مطبوعات مي افزايد، به نحوي كه يارانه تخصیص داده به مطبوعات 
در سال 96 رقم 60میلیارد تومان و در س��ال 9۷ رقم 80میلیارد 
تومان بوده اما شیوه پرداخت اين يارانه ها مورد انتقاد فعاالن رسانه 
بوده است و به اعتقاد اهالي رسانه، وزارت ارشاد تحت تاثیر مسائل 
سیاسي به رس��انه هاي اصالح طلب يارانه بیشتري تخصیص داده 
است به طوري كه تنها سه روزنامه اصالح طلب كه تیراژ زيادي نیز 

ندارند يارانه میلیاردي دريافت كرده اند. 

    خبر

 سومين همکاري حاتمي كيا 
و اوج در »خروج«

ابراهيم حاتمي كيا فيلم جديد خود را با عن�وان »خروج« جلوي دوربين 
خواهد برد. 

 به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان هنري رسانه اي »اوج« فیلم 
سینمايي »خروج« به كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا و تهیه كنندگي حبیب 

والي نژاد با اتمام نگارش فیلمنامه وارد مرحله پیش تولید شد. 
اين فیلم س��ینمايي بعد از »باديگارد« و »به وقت ش��ام«، سومین همكاري 

سازمان هنري رسانه اي اوج با ابراهیم حاتمي كیا خواهد بود. 
در حال حاضر حاتمي كیا نگارش فیلمنامه اين فیلم سینمايي را به پايان برده 
است و پس از گذراندن مراحل پیش تولید، اين فیلم  را جلوي دوربین خواهد 
برد. »خروج« بیستمین فیلم ابراهیم حاتمي كیا در مقام كارگردان در سینماي 

ايران است. 


