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اهدای یادگارهای محمدعلی کشاورز به موزه سینما
گزارش روز

مریم سادات گوشه
خبرنگار

موزه ســینمای ایران جدای از موزه بودنش
در ایــام کرونــا فعالیتهــای بســیاری برای
اوقات فراغت مردم انجام داد .موزهای که
روایتگر تاریخ سینمای ایران است .در اینجا
فقط یادگاریهای هنرمندان پیشکســوت و
محبــوب را  -چه آنها کــه از میانمان رفتند
و چه اســتادانی که در قید حیات هســتند -
در دل خود جای داده است و عالوه بر این،

تــاالر معاصــران موزه ســینمای ایــران کنار
تندیسش تمام قد ایســتاد و از آن رونمایی
شــد .تندیســی که به گفته اســتاد نصیریان

روز گذشته چراغ کتابفروشی «دف» هم خاموش شد

خط خبر

زنگ خطر از میان رفتن سرمایههای فرهنگی را جدی بگیرید
ضرورت نظارت بر فعالیت سایتهای فروش کتاب

یادداشت 1

مریم شهبازی

گزارش

کمیســیون ملــی یونســکو برگــزار میکند و
کشف توانایى ،دشواری خالقیت ،یادگیرى
و پــرورش از جملــه ســرفصلهایی اســت
که در ایــن وبینار مطــرح میشــوند .وبینار
«تجربــه خالق ادبیات» روز شــنبه  ۱۱مرداد
ماه ســاعت  ۱۹آغاز میشــود و بــه مدت ۳
جلسه  ۲ســاعته تا  ۱۳مردادماه ادامه دارد.
عالقــه منــدان میتواننــد از طریق نشــانی
اینترنتــی  https://eseminar.tv/wbبرای
شرکت در این وبینار ثبتنام کنند/.ایلنا
-ëëبیســت و هشــتمین دوره نمایشگاه صد
اثر صــد هنرمنــد ،رویــداد تابســتانی گالری
گلســتان ،به دلیل شــرایط وخیمــی که کرونا
به وجود آورده است ،در فضای مجازی برپا
میشــود .به گفته لیلی گلستان (مدیر گالری
گلستان و طراح رویداد صد اثر صد هنرمند)
از دهــم مــرداد تــا اول مهــر ماه صــد اثر صد
هنرمنــد در وب ســایت و اینســتاگرام گالری
گلستان به نمایش گذاشته میشود/ .ایسنا
 -ëëکانــون پــرورش فکــری کــودکان و
نوجوانــان بــه نامآورتریــن چهرههــای
شــاخص هنر و ادبیات کــودک و نوجوان و
پیشکســوتان این عرصــه در داخل یا خارج
از کشــور نشــان ســپاس اعطا میکنــد .این
نشــان پس از بررسیهای اولیه در شوراهای
تخصصی به نامــداران عرصههای ادبیات
شامل شعر ،داســتان ،رمان ،ترجمه ،کتاب
کــودک ،نظریهپــردازی و نقــد ،تصویرگری
کتاب کودک ،نقاشــی و هنرهای تجســمی،
ســینما و انیمیشــن ،تئاتر و تئاتر عروسکی و
موســیقی در داخل یــا خارج از کشــور اعطا
میشود/.خبرآنالین
-ëëجــان ساکســون ،بازیگــر امریکایــی
فیلمهایــی چــون «اژدهــا وارد میشــود»
و «کابــوس در خیابــان الــم» ،در ســن ۸۳
سالگی درگذشت.جان ساکسون که بیشتر
برای بازی در فیلمهای وســترن و ترســناک
شــناخته شــده بــود ،در طــول شــش دهــه
فعالیــت ســینمایی در بیــش از  ۲۰۰فیلــم
ســینمایی بازی کــرد کــه از مهمترین آنها
نقش آفرینی در فیلم «اژدها وارد میشود»
در کنار بروس لی بود/ .ایلنا

فیلمهایــش همچــون کمــال الملــک،
هزاردستان ،گل پامچال و...
چنــدی پیــش هــم علــی نصیریــان در

خبرنگار

چراغ یکی دیگر از کتابفروشیهای پایتخت خاموش
شــد ،آنهــم بــه لطــف ســنگینی روزافــزون ســایه
مشــکالت اقتصــادی و میهمــان ناخوانــده جهانــی
کــه ایــن روزها مشــکالت مضاعفی را رقمزده اســت.
البتــه کــه بیتوجهــی مــا مخاطبــان به حفــظ حیات
کتابفروشــی محلههایمــان هــم بیتأثیــر نبــوده و
نیســت .آنطور کــه گفتههــای برخی اهالــی فرهنگ
حکایــت می کنــد ،تعطیلــی پیدرپی کتابفروشــیها
موجب جدیت بیشــتر مسئوالن وزارت فرهنگ برای
چارهاندیشــی در توقف تعطیلی کتابفروشیها شده،
اتفاقی که گویا به دستور مستقیم شخص سید عباس
صالحی بوده است.
ëëبعد از «دف» نوبت کدام کتابفروشی ست؟
اگــر گذرتان به محدوده پل ســیدخندان ،نرســیده
به سهروردی شمالی افتاده باشد «کتابفروشی دف»
را دیدهاید ،کتابفروشــی به نســبت بزرگــی با ویترینی
پوشــیده از تصاویــر بــزرگان ایرانــی و خارجی عرصه
فرهنــگ و هنــر کــه از میان مغازههایی ســر بــرآورده
که در میانشــان ارائــه هر خدماتی دیده میشــود جز
کارهای فرهنگی .از کبابی گرفته تا اغذیه فروشیهای
دهه شــصتی و حتی کافههای امروزی و سفرهخانه و
تعــدادی هــم فروشــگاه لبــاس و حتــی بهاصطــاح
رایــج «پــت شــاپ هــا» .هرچند کــه این کتابفروشــی
هــم طــی چند روز آینــده بهطور کامــل از این خیابان
خداحافظــی میکنــد و بهاحتمال بســیار جــای خود
را بــه مغــازهای بــا کاربــری مشــابه همســایگان خود
میدهد.
البتــه «دف» تنهــا قربانــی ایــن روزهــای
کتابفروشــیهای ســطح کشــور نیســت ،اوایــل
اردیبهشتماه هم «هنوز» ،از کتابفروشیهای راسته
کریــم خیابــان کریمخــان ناچــار بــه تحویــل ملکــی
شــد کــه در آن فعالیت داشــت .مدیران کتابفروشــی
«هنوز» در حالی ناچار به تحویل ملک اجارهای خود
شــدند کــه ناامیدانه به برقراری دوباره این فروشــگاه
فرهنگــی حتــی در محلــهای دیگــر امیــد دارنــد .این
اتفــاق در حالــی رخ داد کــه کســبوکار در مشــاغل
مختلف تحت تأثیر شــیوع بیماری کرونا با مشکالت
متعــددی روبــهرو شــده ،هرچند که به نظر میرســد
مشــاغل کوچک همچون کتابفروشــیها کــه در زمره
حرفههایــی بــا اهداف کامــاً تجاری نیســتند بیش از
دیگران لطمه ببینند.
تازهترین نمونه این گفته همانطورکه اشــاره شد،
کتابفروشــی «دف» اســت کــه چهــار ســال و هشــت
مــاه قبل بــا حضور جمعــی از اهالی فرهنــگ و هنر
افتتــاح شــد ،امــا آنچــه تعطیلــی کتابفروشــیهایی
نظیــر «دف» یا «هنــوز» را متفاوت از دیگر مشــاغل
میکند تالش آنها برای برپایی نشستها و جلسات
فرهنگــی بــرای نهادینــه کــردن ضــرورت توجــه به
محصــوالت فرهنگــی ازجملــه کتــاب و برقــراری
تعامــل میــان مــردم و فعــاالن فرهنگــی -هنــری
ست .حمیدرضا شــعبانی ،مدیر کتابفروشی «دف»
دربــاره این موضــوع به «ایــران» میگوید« :مســأله
نگرانکننــده در تعطیلــی کتابفروشــیها این اســت
کــه آنهــا تنهــا بخشــی از ویتریــن صنعت نشــرمان

نیستند بلکه اغلب محملی برای رونق بخشیدن به
فعالیتهای فرهنگی از طریق برپایی نشســتهای
مختلف هم هستند».
ëëسرمایههایی که بهراحتی قابل جایگزینی نیستند
این گفته شــعبانی و دیگر فعاالن فرهنگی گویای
آن اســت که تعطیلی یک کتابفروشی تنها خاموشی
یــک کســبوکار نیســت ،بلکــه بــه معنــای از دســت
رفتن یکی از ســرمایههای فرهنگی کشــورمان اســت.
آنهــم در شــرایطی کــه حتــی در کمترین متــراژ یک
کتابفروشــی هم میتــوان بــه برپایی دیگر مشــاغلی
نظیــر ســاندویچی و کبابــی پرداخــت کــه همــواره با
شرایطی بهتر از بنگاههای فرهنگی مواجه هستند.
امــا دلیــل تعطیلــی پیدرپــی کتابفروشــیها
کــه چنــدی اســت شــاهد اوج گرفتــن آنهــا شــدهایم
چیست؟ شعبانی در بازگویی تجربه کتابفروشی دف
و اینکه چرا ناچار به تعطیلی شدهاند ادامه میدهد:
«پاســخ ایــن پرســش را بایــد در زنجیــرهای از دالیل
جســتوجو کــرد ،تردیدی نیســت که شــیوع بیماری
کرونا و مشــکالت ناشــی از آن تأثیر عمدهای بهجای
گذاشتهاند ،اما این همه ماجرا نیست».
ایــن مســئول نشــر و کتابفروشــی قســمت اعظــم
مشــکالت پیش روی نشــر را نشــأت گرفته از شــرایط
کلــی و سیاســتگذاریهای اقتصادی میدانــد و البته
بهنظام بانکی هم اشــاره میکند که تأثیر بســزایی در
رشــد فعالیتهایــی بــا ماهیت داللی و واســطه گری
دارد و میگوید« :ما کتابفروشــان بویژه طی ماههایی
کــه بیمــاری کرونــا انــدک رمــق مــان را هــم گرفته با
مشــکالت متعــددی دســتبهگریبان شــدهایم ،از
گرفتاریهــای مرتبــط بــا تأمیــن اجتماعــی و بیمــه
کارکنــان گرفته تــا قبض آب ،برق و تلفن .متأســفانه
وزارتخانههــا و ســازمانهای طرف حســابمان ،حتی
در شــرایط فعلــی هم مصر بــه دریافــت هزینههایی
هســتند که بر گردن ماســت؛ امــا وقتی پــای دریافت
مطالبــات ما به میــان میآید برای طلــب هیچکدام
از آنها شانســی نداریم یا اینکه باید مدتها دوندگی
کنیــم؛ ازجملــه همیــن بحــث خریــد کتــاب ارشــاد
از مؤسســات نشــر گرفتــه تــا بحــث مابهالتفاوتــی که
معاونت فرهنگی باید به کتابفروشیها در طرحهای
تخفیف فصلی بپردازد».
ëëســازمانهای طــرف حســاب کتابفروشــان همراهی
نمیکنند
یکــی از گالیههــای مشــترک شــعبانی و اغلــب
کتابفروشــان ایــن اســت کــه چــرا در شــرایط فعلــی،
ســازمانها و ارگانهایــی نظیــر تأمیــن اجتماعــی و
بانکهــا در دریافــت مطالبــات خــود حداقــل بــرای
مدتــی صبر نمیکنند تا بلکه شــرایط قــدری به روال
عادی بازگردد .شــعبانی در تشــریح چرایی تعطیلی
این کتابفروشــی میگوید«:طــی ماههای اخیر قیمت
ارز چنان ســیر صعودی عجیبی داشته که تأثیر آن به
طرز شگرفی بر قیمت ملک هم اثر گذاشته ،از همین
روی صاحبملک کتابفروشــی هم آن را فروخت که
البتــه او هــم ناچــار بــود و گالیه بــه تصمیمــش وارد
نیست».
به گفته شــعبانی شرایط سایتهای فروش کتاب
بهدنبــال در نظر گرفتــن تخفیفهــای آنچنانی بهتر
از کتابفروشیهاســت ،اقدامــی کــه ورود بــه آن برای
کتابفروشان چندان راهگشا نیست و درنهایت حذف

کتابفروشیهای فیزیکی و تعامل رودررو با مخاطبان
را بهدنبــال دارد .او دراینبیــن از برخــی ناشــران کــه
کتابهــای خود را با تخفیفهــای گاه پنجاهدرصدی
ارائــه میکنند هم گالیــه دارد و ادامــه میدهد«:این
ناشــران از ســود خود که نمیزنند ،آنهــا درصدی که
بــه توزیعکننــده و کتابفــروش تعلــق داشــته حــذف
میکنند که در صورت ادامه این روند منجر به حذف
کتابفروشان از زنجیره نشر میشوند».
آنطــور کــه مدیر ایــن کتابفروشــی و نشــر میگوید،
طــی روزهای گذشــته به حضــور در جلســاتی با حضور
مســئوالن ارشــاد و شورای شــهر دعوتشــده که او را به
همراهــی و نرفتــن از ایــن حرفــه تشــویق کردهانــد؛ او
ادامــه میدهد«:باوجــود همه بیمهریهــا قبول دارم
کــه حداقل در وزارت ارشــاد همچنان با افراد دلســوزی
روبــهرو هســتیم ،روز گذشــته در جلســهای بــا محســن
جــوادی ،معــاون فرهنگــی وزیر ارشــاد قــدری امیدوار
شــدم که بتوانیم این کتابفروشــی را دوبــاره دایر کنیم.
متأســفانه در شــرایطی ناچــار به تعطیلی کتابفروشــی
دف شــدیم کــه بعــد از چنــد ســال فعالیــت مــداوم
تازهکارمان به سرانجام رسیده بود .حاال دوستان وزارت
ارشــاد و حتی احمد مسجد جامعی از شورای شهر هم
قول همکاریهایی دادهانــد ،بااینحال باید دید چقدر
بودجــه بــرای حمایت از مــن و همکارانی بــا وضعیت
مشابه دارند ،اینکه موفق به انجام برخی همکاریها با
شهرداری یا سازمانهایی نظیر اوقاف میشوند یا نه».
نهتنهــا ما ،بلکــه در خالل خبر و گــزارش دیگر
همــکاران رســانهای همبارهــا از ایــن گفتهایــم
کــه تعطیلــی کتابفروشــیها ،تنهــا خاموشــی یک

یادداشت2

«-ëëخانه کتــاب و ادبیات ایران» به عنوان
نام مؤسســه فراگیر معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی انتخاب
شد .در راســتای ساماندهی مؤسسات تابعه
معاونــت فرهنگــی و با عنایت به تشــکیل
مؤسســه فراگیــر ،اعضای هیــأت امنای این
مؤسســ ه شــنبه ( ۴مــرداد  )۱۳۹۹جلســه
غیرحضوری تشــکیل دادند و پس از بحث
و بررســی و در نظــر گرفتن شــرح وظایف و
مأموریتهای مؤسســه جدیــد ،نام «خانه
کتاب و ادبیات ایران» را برای این مؤسســه
انتخاب کردند/.مهر
-ëëنســخهای از گواهینامــه ثبــت
جهانــی دوتــار که بــه دو زبــان انگلیســی و
فارســی نــگارش شــده ،بــه اســتاد عثمــان
محمدپرســت اهدا شــد .این گواهینامه از
طــرف بهروز وجدانــی که عهــدهدار پرونده
ثبــت جهانــی دوتــار بــا عنــوان «مهــارت
سنتی ساختن و نواختن دوتار» در یونسکو
بــود توســط محمــود باعقیده رئیــس اداره
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
خواف و علی تاجیــک رئیس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی شهرســتان خواف به استاد
محمدپرست تقدیم شد/.ایرنا
-ëëکیهــان کلهــر بــرای فیلــم کوتاهــی بــا
موضوع کودکان ســر پل ذهاب آهنگسازی
میکنــد .فیلــم کوتــاه «رقــص روی
بادکنکها» به نویســندگی وحید شیخزاده
و کارگردانــی میثــم محمدخانــی تولیــد
میشود و قطعهای که کیهان کلهر میسازد
به عنوان هدیه و برای همــدردی با کودکان
کرمانشــاهی ســر پــل ذهــاب بــه آنهــا اهدا
میشود/.ایلنا
-ëëرویداد آنالین «تجربــه خالق ادبیات»
بــا حضــور محمــود دولتآبــادی برگــزار
میشــود .این وبینار را یونیتــک با همکاری

بــا اکران فیلمهایی چراغ ســینمای ایران را
روشن نگه داشته است.
اما قســمت دیدنی این موزه این اســت
کــه وقتــی وارد آن میشــویم جمعــی از
اهالی ســینما را همزمان با هم میبینیم و
فریمهای یک تاریخ از سینما همان لحظه
در مقابــل دیدگانمــان ظاهر می شــوند .با
تصاویــری بــه رنگ و بــوی کمــال الملک،
کفشهای میرزانــوروز ،دایی جان ناپلئون،
صادق کرده ،ســربداران ،صحــرای تاتارها.

اکنــون در این موزه وقتی قدم میگذاری نه
فقط تاریخ سینما برایت زنده میشود بلکه
لحظههایی را با بازیگران دوســت داشــتنی
سپری میکنیم.
قــرار اســت همزمــان بــا والدت اســتاد
محمــد علــی کشــاورز یادگاریهــای ایــن
هنرمند به موزه ســینما اهدا شــود تا یادآور
نقشهــای به یــاد ماندنــی او در ســینمای
ایــران باشــد .یادگاریهایــی بــا تندیــس
تمــام قــد او در تــاالر مــوزه ســینما .بازیگــر

فیلمهای «مادر»« ،زیــر درختان زیتون» و
«هزاردســتان»در  25خردادماه در ســن 90
سالگی درگذشت.
چنــدی پیــش گنجینــه زنــده یــاد داوود
رشــیدی به مناســبت ســالروز تولــدش در
مــوزه افتتــاح شــد .گنجینــهای کــه توســط
احترام برومند همســر ایشــان به موزه اهدا
شــد و تمام جوایز و اسناد و مدارک مربوط
بــه اســتاد و یادگاریهــا و لــوازم شــخصی
ایشــان را شــامل میشــود .یــا قراردادهــای

حــس خوبــی بــه او داده اســت .حســی بــه
مثابــه تقدیــر از مفاخــر فرهنگــی و هنــری
ایــران کــه او را مشــعوف کرده بود .کســانی
که این مجســمه را میبینند فقط یاد استاد
نصیریان نخواهند افتاد بلکه این مجسمه
داستان خود را دارد و مخاطب را ناخودآگاه
به ســمت فیلم ســینمایی کمیته مجازات
میبــرد و شــخصیت ابوالفتــح را یــادآوری
میکنــد و در پــس آن هــم یــادآور نســخه
سینمایی هزاردستان علی حاتمی میشود.

مســائل اقتصادی و مشــکالت ناشــی از گرانیهای سرســامآور اخیرو
بیماری کرونا ســبب شده شــاهد افزایش فعالیت سایتهایی باشیم
کــه در فضــای مجــازی دســت بــه فــروش و ارســال کتــاب میزننــد.
ازآنجایــی کــه هنــوز از ســوی دولــت و مراجــع قضایــی امکانــی برای
امیرحسینزادگان
نظارت از ســوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به این سایتها
مدیرکتابفروشیو
داده نشــده شــاهد وقــوع تخلفــات متعددی از ســوی آنان هســتیم.
نشرققنوس
ایــن ســایتها کتابهای عرضهشــده خــود را اغلب بــا تخفیفهای
غیرمعمــول عرضه میکنند که اگر قدری بررســی شــود خواهید دید
که بخش عمدهای از این کتاب ،کتابســازی و کپی شــده از آثار پرفروش ناشــران مطرح هستند.
این افراد برای آثار کتابســازی شــده خود قیمتــی بهمراتب باالتر از اثر اصلی پشــت جلد کتاب
درج میکنند و آنوقت با ادعای تخفیفهای آنچنانی مردم را به خرید تشویق میکنند .جالب
اینجاســت کــه مردم در حالــی این کتابها را بــه تصور برخــورداری از تخفیــف میخرند که هم
کیفیت چاپ کتاب قابل مقایســه با اصل اثر نیســت و هم اینکه بواقع از هیچ تخفیفی برخوردار
نشدهاند! بنابراین فعالیت این سایتها نهتنها به تعطیلی پیدرپی کتابفروشیها دامن میزند
بلکــه صدمات غیرقابل جبرانی هم به ناشــران و کلیت بدنه نشــر وارد میکنــد .امیدوارم هرچه
زودتر فعالیت این سایتها همچون کتابفروشیها و ناشران زیر نظر اتحادیه قرار بگیرد تا امکان
تخلف از آنان سلب شود.

نجات نشر با تزریق بودجه برپایی نمایشگاه کتاب به کتابفروشیها

کتابفروشاناینروزهاروزگارسختیراسپریمیکنند،آنقدرکهاگرشرایط
به همین منوال پیش برود باید منتظر تعطیلی دیگر کتابفروشــیها هم
باشیم .متأسفانه صنعت نشرمان چند سالی است با شرایط بدی روبهرو
شده و در این بین شیوع ویروس کرونا و محدودیتها و مشکالتی که رقم
ناصرمیرباقری
زده انگار که تیر آخر را به پیکر نیمهجان نشرمان وارد کرده .خود من اغلب
مدیرانتشاراتخانه
روزهاییکهبهکتابفروشیمیرومباکمترمراجعهکنندهایروبهرومیشوم
فرهنگوهنرگویا
کــه خواهــان خرید کتــاب یا حتی اطالع از تازههای نشــر باشــد .وضعیت
نشــرمان شبیه میدان جنگی شــده که معدود ســربازان باقیمانده در آن
به امید نجات یافتن مشغول نبرد هستند .در شرایط فعلی بهترین راه برای حفظ همین اندک حیات
باقیماندهنشر،تزریقبودجهایاستکهقراربودهدربرپایینمایشگاهکتابتهرانبههزینهاجراییآنو
ازسوییاختصاصیارانهبهناشرانومراجعهکنندگانهزینهشود.حاالکهشورایسیاستگذارینمایشگاه
کتاب بنا به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم به لغو برگزاری این نمایشگاه گرفته با این بودجه
میتوانجانکتابفروشیهارانجاتداد؛اختصاصاینمبلغدرخاللطرحهایتخفیففصلینهتنها
مردمرابهخریدکتابتشویقمیکندبلکهنتیجهمثبتآنشاملحالکلیتنشرمانمیشود.امیدوارم
تا دیر نشــده با چنین اقداماتی به فعاالن عرصه کتاب کمک شــود تا بلکه این بیماری دست ازسرمان
بردارد و شرایط بهمرور عادی شود.

کســبوکار نیســت .تعطیلــی یــک کتابفروشــی
بهمثابــه خاموشــی بخشــی از فعالیتهــای
فرهنگیمــان اســت که بــرای شــروع مجــدد آنها
بــه ســرمایهگذاری ســنگینی نیــاز اســت که شــاید
جبرانپذیــر هــم نباشــد .همیــن کتابفروشــی
«هنــوز» کــه اواســط بهــار تعطیــل شــد ،عــاوه بر
فروش کتــاب محلی بــرای برگزاری نشســتهای

هفتگــی در حوزههای مختلــف فرهنگ و هنر هم
بود ،یا کتابفروشــی دف ،آنهم با چنین کارکردی
خاموش شــد .حــاال باید دید مســئوالن فرهنگی-
اقتصــادی باالخــره چــارهای جــدی بــرای حــل
این مســائل میاندیشــند یــا همچنان باید شــاهد
تعطیلی پیدرپی کتابفروشــیها و از دســت رفتن
سرمایههای فرهنگی در بخش خصوصی باشیم.

