
ادبیات  ادبیات مردمی و  ادوار در دو بخش  ادبیات در همه 
فاخر تولید شده است. نویسندگان و شاعرانی در سطحی واال 
نوشته و سروده اند و گویندگان و سرایندگانی نیز برای عموم 

مردم شعر و حکایت های زود فهم ساخته اند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، این مساله در 
روزگار صنعتی و شهری، شکل دیگری نیز به خود گرفته است. اگر آن 
نوع تاریخی را به نام ادبیات عامیانه یا ادبیات فولکلور در شاخه فرهنگ 
مردم تقسیم بندی کنیم، ادبیات عامه پسند نوعی از ادبیات است که 
باید آن را محصول جامعه صنعتی و شهرهای بزرگ بدانیم. منتقدان 
ادبی درباره چیستی و ویژگی های ادبیات عامه پسند نظرات متناقضی 
دارند. مجتبی گلستانی نویسنده و منتقد ادبی در گفت و گو با ایرنا در 
بیان این مساله می گوید: نخستین دشواری در تعریف ادبیات عامه 
پسند، نبودن اجماع بر سر معنا و مفهوم عامه و مردمی و گعده ای 
است. هیچ معیار مشخصی برای پدیده ای عامه پسند و مردمی در 
دست نداریم و مشخص کردن مختصات این قبیل پدیده ها سخت 
دشوار است. بخش عمده ای از منتقدان که سرمشق آنها قطعاً اندیشه 
های مکتب انتقادی فراکفورت بوده است، ادبیات، سینما و تئاتر و 
موسیقی عامه پسند را محصول صنعت فرهنگ دانسته و آن را رو در 
روی هنر و ادبیات فاخر قرار داده اند. از زمانی که مکتب های انتقادی 
و مطالعات فرهنگی از دهه 1970 میالدی در جوامع دانشگاهی نضج 
گرفت، رفته رفته دیدگاه منتقدان در قبال ادبیات عامه پسند تغییر 
کرد. دیگر ادبیات عامه پسند صرفاً ادبیاتی احساسات گرا با توالی 
داستانی مبتنی بر حوادث نه منطق و همچنین داستان هایی مناسب 
خانم های خانه دار و دختران نوجوان، نبود. بلکه ادبیات عامه پسند 
بستری مناسب برای مطالعات فرهنگی جامعه ای بود که داستان در 
آن می گذشت. حال شاید بیشتر واضح باشد که وقتی درباره ادبیات 
عامه پسندـ  با تعریفی پیشفرضـ  که بالنسبه همگان بر آن متفق 
القول اند، صحبت می کنیم، مختصات صحبت مان چیست و از چه 

گونه ای از ادبیات خواهیم گفت.
 کمک سینما به تقویت ادبیات عامه پسند

امید بیگدلی دبیر جشنواره ادبی »گیومه« و منتقد ادبی در گفت و 
گو با ایرنا با بیان آنکه آثار ادبی بعد از خلق رمان به دست سروانتس، 
افزون بر جنبه ادبی و زیبایی شناسی و بالغی، کارکرد اقتصادی نیز 
یافتند می گوید: جامعه صنعتی برای اوقات فراغت خود باید هزینه 
می کرد. یکی از راه های هزینه برای خرید اوقات فراغت، خرید کتاب 
رمان بود. در کنار آثار درخشان ادبیات جهان که از قرن شانزدهم 
به این سو منتشر شده اند، قطعاً آثاری هم هستند که توجه نخبه 
گان جامعه را جلب نمی کردند و مورد توجه کارگران کارخانه ها و 
مردم عادی بودند. این آثار خوراک اوقات فراغت جامعه ای را فراهم 
می کرد که برای رهایی از سختی کار باید به جایی پناه می برد. 
ناشران و نویسندگان بسیاری در این چهار قرن آثاری را نوشتند و 
چاپ کردند که هرگز در جهان ادبیات به آنها توجهی نشده و نخواهد 
شد، اما مردمان بسیاری این آثار نازل را ـ هم از نظر محتوا و هم از 
لحاظ کیفیت چاپـ  خوانده اند و از قضا گردش اقتصادی فراوانی را 
نیز برای ناشران و نویسندگان ایجاد کرده اند. در انتهای قرن نوزدهم 
وقتی که سینما اختراع شد و در قرن بیستم وقتی که سینما به ذونق 
نشست، اتفاقا آثار عامه پسند داستان های پولسازی برای کمپانی های 
فیلمسازی و نویسندگان و فیلمنامه نویسان شدند. در کنار اقتباس 
های ادبی از شاهکارهای ادبیات جهان، بسیاری فیلم ساخته شد که از 

روی داستانهای عامه پسند اقتباس شده بودند.
 خواننده کتاب، متهم شدن را دوست ندارد

گلستانی درباره مخاطب آثار ادبی عامه پسند می گوید: آثار عامه 
پسند برای مخاطب عام، راحت خوان است. او نیاز ندارد که ذهنش را 
درگیر شخصیت ها کند و از رموز داستان سر دربیاورد. روایت ساده 
یا حتی ساده شده ای از زندگی پیرامون خود را می خواند و چه 
بسا همذات پنداری با قهرمان داستان نیز از تفریحات او باشد. پس 
چنین خواننده ای خیلی راحت دست به جیب می کند و با قیمتی 
بسیار پایین تر از یک رمان فاخر، رمانی می خرد و آن را در عرض 
چند ساعت و یا حداکثر چند روز می خواند و بعد هم رمان بعدی... 
مهم ترین نکته ای که در نشر آثار عامه پسند باید به آن توجه کرد، 
پیدا کردن اصطالحاً رگ خواب بازار خوانندگان است. اینکه مثال در 
دهه 1340 جوان ها تمایل به خواندن رمان های رجبعلی اعتمادی 

داشتند، قطعا جوان دهه 1390 با خواندن آن دست آثار راضی نمی 
شود. چه بسا که در همان چند صفحه اول کتاب را کنار بگذارد. امروز 
اقتضائات خاص خود را دارد و هم طراحی جلد آثار عامه پسند تغییر 
کرده و هم شیوه روایت. یعنی اینکه خواننده دوست ندارد متهم شود 
به اینکه آثار ادبی نازل می خواند. در گذشته با دیدن جلد کتاب به 
راحتی می شد به این مساله پی برد. اما االن روی جلد کتاب نمی 
تواند نشان دهنده محتوای آن باشد. درست به همین دلیل است که 
ماجرای گردش اقتصادی با صرفه در چاپ آثار عامه پسند بسیاری از 

ناشران را به سمت چاپ این آثار برده است.
 اهل کتاب، ناشران حرفه ای را می شناسند

بیگدلی درباره ناشران و دلیل توجه آنها به ادبیات عمه پسند می 
گوید: پیش از هر چیز باید بگویم میان ناشران آثار عامه پسند نیز 
باید تمایز قایل شویم. عده ای هستند که با همان شیوه و شکل و 
شمایل به اصطالح بازاری پسند و با طراحی هایی حتی از هنرپیشه 
های مشهور سینما روی جلد کتاب، درصدد شکار مشتری اند، و عده 
ای دیگر در این عرصه به طور حرفه ای وارد شده اند. منظورم از 
حرفه ای این است که طرح جلد، صفحه بندی، انتخاب فونت، حتی 
عنوان کتاب، به ظاهر هیچ تفاوتی با کتابهای ادبیات جدی ندارد. 
ناشران ادبیات جدی برای اهل کتاب مشخص اند و می دانند که چه 
ناشرانی چه نوع ادبیاتی را منتشر می کنند. اما مساله اصلی در برخورد 
مخاطب توده ای با انبوه کتابهایی است که به بازار می آید. خب قطعاً 

همه مخاطبان همه کتابها و نویسندگان را نمی شناسند.
نویسنده کتاب »کسی در دریا آتس روشن کرده است« می افزاید: 
پس اینجا بازار به دست کسانی می افتد که اوال سال هاست کتاب 
عامه پسند منتشر کرده اند و با تبلیغات شفاهی توانسته اند مخاطبانی 
را گرد خود جمع کنند. طبیعتاً خوانندگان بالفعل بازار کتاب نخست 
سراغ آثار عامه پسند می روند اگر اهل ادبیات باشند که به سمت 
ادبیات جدی سوق پیدا می کنند و گر نه خواننده حرفه ای این 
نوع ادبیات خواهند شد. دو دیگر آن دسته ناشرانی اند که با تبلیغات 
کتابهایشان در فضای مجازی مشتری جذب می کنند. البته نوع 
سومی هم از ناشران هستند که ممکن است از دو امکان پیشین 
هم استفاده کنند و آن هم ناشرانی است که در نمایشگاه های متعدد 
کتاب در سراسر کشور شرکت می کنند. مخاطب کتاب که برای 
گذران وقت کتاب می خواند، برایش چندان تفاوتی ندارد که نویسنده 
کیست. برای او داستانی سهل الوصول مهم است که بنا به ذائقه بازار 
و شکل کتابها می تواند حدس بزند که کدام روی جلد ممکن است 

داستان محبوب او را در دل خود مخفی کرده باشد.

از آنجایی که آمارها مدام در حال تغییرند و نهاد متولی آمار نشر 
کتاب هم خانه کتاب است، برای اینکه در این مجال کوتاه به بحث 
های مهم تری برسیم خوانندگان را برای دریافت آمار انتشار رمان و 
داستان به پایگاه اینترنتی خانه کتاب ارجاع می دهم. اما به همین 
بسنده کنم که برخی از ناشران حرفه ای در زمینه انتشار آثار عامه 
پسند، ناشر بیش از 40 درصد از کتابهای پرفروش اند که وزارت 

فرهنگ و ارشاد در آمارهای خود اعالم می کند.
 خروج آرام تولید هنری از مسیر فاخر به جریان عامه پسند

درباره روند تجاری و چرخه اقتصادی آثار عامه پسند نظر مصطفی 
محمودی منتقد و کارشناس ارشد رسانه در گفت و گو با ایرنا با تاکید 
بر آنکه هنر و ادبیات در دوره صنعتی، سخت تابع بازار و قوانین عرضه 
و تقاضا شد خاطرنشان می کند: در این دوره است که هنرمندان برای 
امرار معاش دیگر وابسته به دربار نیستند و برای گذران زندگی باید 
در قبال تامین اوقت فراغت توده مردم، از آنها پول بگیرند. این مساله 
تولید هنری را از شکل و شمایل فاخر ادوار گذشه خارج کرد. اگر در 
قرون گذشته، خانواده های ثروتمند یا یکی از درباریان از شاعران و 
نقاشان و ...حمایت می کردند، امروزه این حمایت بدل به اسپانسرینگ 
شده است که هنرمند در نسبت پولی که از صاحب ثروت یا قدرت 

می گیرد باید منافع او را در اثر هنری اش حفظ کند.
وی می افزاید: در گذشته این حمایت مالی شاید چندان علنی نمی 
شد ولی مردم می دانستند که شاعران درباری از شاعران کوچه و بازار 
جدایند. مردم در آن روزگار بنا به روایتهای تاریخی به شعر هر دو قشر 
گوش می کردند. زیرا شاعران بزرگـ  مثال سنایی یا جامیـ  راویانی 
داشتند که در گستره همگانی اشعار آنها را می خواندند. پس در ادوار 
پیشین هنر میان مردم چندان موجد گردش اقتصادی و مالی نبود و 
صرفا جنبه اطالع رسانی و سرگرمی داشت. اما در روزگار ما هر کسی 
در جایگاه و کسوت هنرمند، در قبال ارائه اثری هنریـ  به هر شکل و 

نحوه ارائه ایـ  طلب پول می کند.
 جذب مخاطب با کتاب های یک بار مصرف

تولید آثار عامه پسند را از منظر اقتصادی باید، صنعت تولید عامه 
پسندها قلمداد کرد. االن در میان منتقدان و نویسندگان جدی ادبیات 
کسی مخالف بودن آثار عامه پسند نیست، زیرا این آثار گردش مالی 
مناسبی برای ناشر ایجاد می کنند و همچنین تنور بازار کتاب را گرم 

نگه می دارند.
محمودی می گوید: بازار خرید و فروش این گونه آثار همیشه رونق 
داشته است. در بسیاری از کشورهای اروپایی بویژه میان دو جنگ 
و بحران های بعد جنگ دوم، چاپ کتاب هایی با قطع پالتویی و 

کاغذهای ارزان و داستانهای ارزان تر، رواج یافت. این کتاب ها به 
معنی واقعی کلمه یک بار مصرف بودند و خواننده بعد از خواندن 
معموالً رغبتی برای نگه داشتن کتاب نداشت. این روشی بود برای 
جذب مخاطب و همچنین ایجاد گردش مالی و از سوی دیگر زنده نگه 
داشتن چراغ نشر. در آن دوره کسی حوصله خواندن آثار فاخر ادبی 
را در چند صد صفحه نداشت. بنابراین قصه های خانوادگی و عاشقانه 

و پلیسی و معمایی می توانست اوقات فراغت توده مردم را پر کند.
در دهه های گذشته در چرخه نشر ادبی ما نیز چنین تجربه هایی 
رخ داد. همزمان با شکل گیری ادبیات جدی و پیشروی مدرن معاصر 
ایران، نویسندگانی بودند که با نوشتن پاورقی روزنامه ها و جراید، با 
داستانهای سبک، مخاطبان آتی کتابهای خود را یافتند. بعد از پاورقی 
ها، چاپ پیوسته همان داستانها در کتاب سویه دیگر مخاطبان را نیز 
به سوی خود جلب کرد. در این ارتباط مجتبی گلستانی معتقد است: 
شکل و ظاهر کاالیی به نام ادبیات عامه پسند همواره از اصولی نانوشته 
تبعیت می کرده است. آثار گذشته نیز این گونه قابل شناسایی بودند. 
کتابهای قطع جیبی با چاپ رنگی و عکسهایی که یا گراور نقاشی ها 
بودند یا نقاشی آنها را بر اساس شخصیت های کتاب قلمی می کرد. 
اینگونه بود که اثر ادبی جدی از عامه پسند متمایز می شد و مشتری 
هم می دانست به سراغ کدام برود . اما امروز این تمایز در برخی از 
ناشران از بین رفته است. همچنین در ادامه صحبت های گلستانی، 
مصطفی محمودی می گوید: در ادبیات عامه پسند تقابل بین هنر و 
تجارت خود را نشان می دهد. این آثار که محصوالت فرهنگ مردمی 
اند، عموما تولیدی انبوه برای مصرف توده انبوه اند. نکته ای که شاید 
در تحلیل های اقتصادی و مطالعات فرهنگی اهمیت زیادی دارد اما 
نمی توان به طور قطعی آن را مشخص کرد، طیف و طبقه خریداران 
آثار عامه پسند است. پی یر بوردیو در بررسی جامعی که در زمینه 
موسیقی انجام داده اما در اینجا می توان به آن استناد کرد چرا که 
درباره رفتارهای فرهنگی توده است نشان داده که متن های فرهنگی، 
رفتارها و ارزش ها، در میان گروه های مختلف اجتماعی ارزش های 
متفاوت می یابند و بدین ترتیب اشکال سرمایه ای فرهنگی ساخته 
می شود. نکته دیگری که در این زمینه اهمیت زیادی دارد، طبقه 
اجتماعی، تحصیالت و میزان درآمد خوانندگان و یا بهتر بگویم مصرف 
کنندگان آثار عامه پسند است. در پایان به این نکته اشاره می کنم که 
تولید و مصرف آثار عامه پسند هر چند چیزی به فرهیختگی جامعه 
نمی افزاید و در بلند مدت تنزل سلیقه مخاطب را نیز در پی دارد، 
اما از منظر اقتصادی و مطالعات فرهنگی قطعا ویژگی های منحصر به 

فردی دارد که نباید از آن غافل شد.

6فرهنگی

شب موسیقی بی کالم استانبولی در برج میالد

برای  که  ترکیه  تریو  تکسیم  موسیقی  گروه  اجرای  سانس  نخستین 
نخستین بار در ایران به روی صحنه می رفتند، با استقبال خوب مخاطبان 

آن در ایران همراه شد.
به گزارش ایسنا، این کنسرت با صدای سازهای باغالما و  قانون همراه با تصاویری 
از غروب آفتاب در ساحل شروع شد. بعد از دقایقی صدای ساز کالرینت هم اضافه و 

با تشویق بسیاری از مخاطبان این کنسرت روبه رو شد.
آیتاچ دوغان با نواختن ساز قانون، شروع کننده قطعه دوم شد و بعد از چند دقیقه، 

اجراء، ریتم تندی پیدا کرد.
سپس، اسماعیل تونچ بیک نوازنده ساز باغالما که به نظر می رسید سرما خورده 
است، خطاب به حاضران در سالن برج میالد به زبان فارسی سالم کرد و بعد از آن 
به زبان انگلیسی گفت: می خواهم فارسی صحبت کنم اما نمی توانم، و یک روزی 

صحبت می کنم.
او سپس به زبان ترکی استانبولی به حاضران خوش آمد گفت و مخاطبان این اجراء 

نیز، بارها به زبان ترکی جواب خوش آمدگویی شان را دادند.
از گروه تکسیم خواستند قطعه  بارها در طول اجراء  این کنسرت،  مخاطبان 
استانبول را اجراء کنند که اسماعیل تونچ بیک از آن ها خواست کمی صبر داشته 

باشند.
صدای باالی کالرینت در قطعه چهارم، که هوسنو شان اندریجی آن را می نواخت، 

مخاطبان این اجراء را به وجد آورد.
به نظر می رسید در بخشی از اجراء ناهماهنگی بین آیتاچ دوغان نوازنده قانون با 
دیگر اعضای گروه به وجود آمد که با کوک دوباره این ساز و تک نوازی او، صدای 

تشویق حاضران نیز باال گرفت.
با تک نوازی ساز قانون، موسیقی فیلم  بابل در ذهن تداعی می شد.

به نظر می رسید، اسماعیل تونچ بیک از صدای میکروفن خود در بخشی  از اجراء 
هم راضی نبود و با اشاره خواست که این مشکل برطرف شود.

سرانجام این گروه، به درخواست حاضران قطعه  استانبول اجراء کردند که همه 
با صدای کالرینت هوسنو شان اندریجی به وجد آمدند و این نوازنده را بارها تشویق 

کردند.
اسماعیل تونچ بیک تک نواز قطعه بعدی شد. باغالما، سازی که او می نوازد، ریشه 
اسمش را از مردم منطقه آناتولی و آذربایجان گرفته است و در میان مردمان ترک، 

کرد و ترکمن های عراق رایج است.
او در حین اجراء، بارها مورد تشویق حاضران قرار گرفت. این اجراء با تصاویر هوایی 

از جاذبه های طبیعی که پشت نوازنده ها پخش می شد، همراه بود.
علی زند وکیلی نیز اجرای این گروه ترک را در نخستین سانس کنسرت آن ها از 

نزدیک دنبال کرد.
موسیقی که گروه تکسیم اجراء می کنند از گروه های مهم حوزه موسیقی بی کالم 

کشور ترکیه است.
این گروه سه نفره از 17 دی وارد تهران شده اند و شامگاه سه شنبه 1۸ دی در دو 

نوبت در برج میالد روی صحنه رفتند.
هوسنو شان اندریجی پیش از اجراء گفته بود: برای فرهنگ ایران احترام ویژه ای 

قائلیم. این اجراء قطعا یکی از مهم ترین اجراءهای همه این سال ها برای ما است.
این گروه موسیقی تاکنون اجراءهای زیادی را در سراسر جهان روی صحنه برده اند 
و سه آلبوم تکسیم تریو در سال ۲007، تکسیم تریوی ۲ در سال ۲013 و آهی در 

سال ۲01۶ را منتشر کرده اند.

ماجرای یک گروگانگیری در جشنواره ی فیلم فجر

نخستین عکس از فیلم سینمایی دیدن این فیلم جرم است! به نویسندگی 
و کارگردانی رضا زهتابچیان با تصویری از نقش آفرینی لیندا کیانی در این 

فیلم منتشر شد.
به گزارش ایسنا، لیندا کیانی همزمان با انتشار نخستین تصویرش درباره 
این فیلم نوشت:هیچ چیز از آن شِب لعنتی یادم نمانده و بعد از آن فقط 
بودم  آماده  که  می شد  کشته  من  در  چیزی  می رفت.  سیاهی  چشم هایم 
دیدن  مثِل  نفس گیر  و  سخت  خفقاِن  حس  یک   ... باشم  داشته  دوستش 

این فیلم جرم است.
دیدن این فیلم جرم است! یک فیلم سیاسی است که به ماجرای یک گروگانگیری 
می پردازد. این فیلم برای نخستین بار در بخش نگاه نو سی و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر به نمایش درخواهد آمد.
دقیقه ای  پنج  فیلم  یک  است:فقط  آماده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
می خواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی امونم ندادند... صدای 

آژیراشون داره نزدیک تر می شه... االن مثل مور و ملخ می ریزن اینجا... .
و  نویسنده  از:  عبارتند  است!  فیلم جرم  این  دیدن  تولید  عوامل  از  بخشی 
کارگردان: رضا زهتابچیان، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، طراح صحنه و لباس: 
نوبخت،  امیر  صدابرداری:  مدیر  دارسنج،  محسن  گریم:  طراح  پناهی،  بابک 
آهنگساز:  کردجان،  سیاوش  تدوین:  علویان،  علیرضا  صدا:  ترکیب  و  طراحی 
حبیب خزایی فر، جلوه های ویژه رایانه ای: شهاب نجفی، جلوه های ویژه میدانی: 
حمید رسولیان، مدیر تولید: محمدجواد موحد، مدیر برنامه ریزی: امین قوامی، 
دستیار اول کارگردان: علیرضا صالحی، پانته آ حسینی، مدیر تدارکات: افشین 
رئوفی، عکاس: کورش پیرو، ساخت پشت صحنه: حمید ضرابی، مدیر تبلیغات: 
سیدعلی طباطبائی نژاد، مدیر امور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: 
باشگاه فیلم سوره، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، محصول: سازمان سینمایی 

حوزه هنری.
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 صدور مجوز 270 اجرا و فعالیت 21 آموزشگاه موسیقی در پاییز امسال
 معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از صدور مجوز فعالیت برای 21 آموزشگاه موسیقی و همچنین 270 اجرای صحنه ای در تهران طی پاییز امسال خبر داد.به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از معاونت امور هنری وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، این معاونت در سه ماهه پاییز امسال مجوز فعالیت یک ساله برای 21 آموزشگاه از سوی شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری )موسیقی( صادر و مجوز فعالیت 105 آموزشگاه را برای مدت پنج سال دیگر 
تمدید کرده است.

 بررسی توفیق ادبیات عامیانه یا فاخر در بازار نشر

ادبیات عامه پسند؛ اقتصاد تضمین شده چرخه نشر

 قرینه بی قرینه در پایتخت
»لوالگر« پیش از آنکه نام کوچه ای در پایتخت باشد نام خانواده ای است که رسم 
امانتداری یکی از پسران خانواده، او را در ساخت کوچه ای قرینه و منحصر به فرد 

از نظر معماری کمک کرد.
کوچه لوالگر در خیابان نوفل لوشاتو واقع شده که ابتدا و انتهایش، در دارد و ساختمان 
های آن به طور کامل قرینه هستند؛ کوچه ای که هنوز تخریبی در آن انجام نشده و هوای 

ساخت ساختمان های بلندمرتبه نیز در آن به سر مالکانش نزده است.
سال 1317 خورشیدی »محمدباقر لوالگر« که در تهران و سایر شهرها ساخت و ساز 
انجام می داد، با سرمایه برادرش اکبر )تاجر فرش در آلمان( زمین کوچه لوالگر را  خرید و 

مشغول ساخت خانه هایی در آن شد.
لوالگر به رسم امانتداری مشابه هر چیز که برای خود ساخت، یکی هم به همان شکل در 

طرف دیگر کوچه برای برادرش که مقیم کشور آلمان بود، احداث کرد.
از این رو ساختمان های این کوچه قرینه هستند و هیچ کوچه یا خیابانی در پایتخت 

این ویژگی را ندارد.
ساختمان ها، حیاط ها، درختان درون آنها و طراحی، همه و همه قرینه است و چیزی 

نیست که در سمت راست کوچه باشد اما در سمت چپ کوچه آن را نبینید.
این کوچه اکنون حدود ۸0 سال دارد و ساختمان های آن نیز پیر اما باصفا و زیبا، 
استوار و محکم سر جایشان ایستاده اند؛ بخشی از ساختمان های کوچه با حفظ معماری و 
فضای قدیمی به کافه، پیتزافروشی و یک هتل-بوتیک )هتل های دارای معماری تاریخی 
و خاص( درحال مرمت تبدیل شده و قرار است با حمایت های مدیریت شهری، سبک و 

سیاق قدیمی و سنتی این کوچه به شکل قرینه حفظ شود.
معماری بی نظیر ساختمان های کوچه لوالگر در حالی است که از عمر آن سال ها می 

گذرد و نیازمند توجه برای استفاده بهینه از ساختمان های موجود است.
شهرداری البته می گوید که عالقه مند است با ارائه کاربری مناسب و حمایت از طرح 
های فرهنگی و گردشگری در این کوچه، هم زمینه صیانت از این بافت تاریخی را فراهم 

کند و هم رونق سرمایه گذاری و گردشگری در آن اتفاق بیافتد.
لوالگر هم اینک نیز محل پاتوق جوانان و حتی پیرانی است که برای خوردن فست 
فود در قدیمی ترین پیتزافروشی تهران به این محل می روند و درصورت توجه بیشتر 
برای احداث مکان های دیگر، می تواند زمینه ساز حضور تعداد بیشتری از شهروندان و 

گردشگران باشد.

توجه به معماری، احترام به شهروندان
به گزارش ایرنا اعضای گروه تهرانگردی مدیریت شهری نیز در تازه ترین تهرانگردی 
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران در جمعه قبل، سری به کوچه لوالگر 

زدند و از ساختمان های موجود در این کوچه دیدن کردند.
مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران در بازدید از کوچه لوالگر درباره هتل 
بوتیک واقع در این کوچه گفت: این هتل در خانه قدیمی متعلق به دوره پهلوی ایجاد می 
شود که دو سال قبل خریداری شده، حاال مرمت آن به اتمام رسیده است و به نظر می 

رسد اواسط اسفند ماه امسال افتتاح شود.
وی بیان کرد: این هتل هشت اتاق دارد و با رستوران و کافه برای ۶۲ نفر اشتغال ایجاد 

خواهد کرد.
مسجدجامعی با بیان اینکه طرح هتل بوتیک ها از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال 
قرار می گیرد بیان کرد: توجه به نمای بیرونی ساختمان ها در شهر احترام به شهروندان و 

شهر است و شهرداری منطقه نیز نقش تسهیل  گری داشته است.
وی با بیان اینکه ما به همه چیز با سوء نیت نگاه می کنیم گفت: برای تنبیه تخریب 

کنندگان باغ و درخت مصوبه داریم اما برای تشویق آنان هیچ تالشی نکرده ایم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه معماری شهرها بر روی روح و روان شهروندان تاثیر 
دارد گفت: باید کاری کنیم تا این هیجان های منفی از شهرمان دور شود و ایجاد فضاهای 

مناسب انرژی مثبتی در شهر ایجاد کند.
سرنوشت کاربری کوچه قرینه پایتخت

شهردار منطقه 11 تهران هم درباره تغییر کاربری و سرنوشت کوچه لوالگر در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: یکی از کارهایی که باید در بافت تاریخی که رویکرد اولیه 

خود را از دست داده انجام داد، تعریف کارکردی متناسب با نیاز برای این بافت هاست.
نصراهلل آبادیان افزود: کوچه لوالگر در نزدیکی پهنه رودکی دارد و تعریف کاربری مناسب 

برای آن، موجب پشتیبانی و تقویت پهنه رودکی هم می شود.
پهنه رودکی بخشی از خیابان انقالب محدوده چهار راه ولی عصر)عج(، چهارراه کالج و 
خیابان نوفل لوشاتو را در بر می گیرد که قرار است در آن با همکاری شهرداری های مناطق 
۶، 11و 1۲ و نیز سازمان زیباسازی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 

راسته های کتاب، صنایع دستی، نمایش و هنرهای تجسمی ایجاد شود.
براساس اعالم مسئوالن شهری قرار است این پهنه فرهنگی سال آینده به طور کامل 

به بهره برداری برسد.
شهردار منطقه 11 تهران همچنین با بیان اینکه شهرداری در کنار عالقه مندان حوزه 
میراث فرهنگی قرار دارد گفت: ۲ پالک در کوچه لوالگر به گالری و کافه تبدیل شده و 
بوتیک هتل اقامتی نیز در ساختمان دیگری در حال مرمت است که بزودی باکاربری 

مسکونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آبادیان اظهارامیدواری کرد که طی چند سال آینده این کوچه با ارائه کاربری های 

مختلط به ارزشمند ترین کوچه از نظر تاریخی و ارزش مادی و معنوی تبدیل شود.
وی تاکید کرد: وجود بافت تاریخی و بهره برداری مناسب از آن موتور محرک منطقه 11 
خواهد بود و اگر توسعه را توسعه همه جانبه در نظر بگیریم، این نوع کاربری ها، بهترین 

کاربری خواهد بود.
شهردار منطقه 11 تهران عنوان کرد: به شورای اسالمی شهر نیز پیشنهاد می کنیم 
مانند بافت فرسوده برای بافت تاریخی نیز بسته های تشویقی ارائه شود تا سرمایه گذاران 

به پشتوانه آن سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: اگر متناسب با هر پارسل )قطعه( از بافت های تاریخی و هویت هر پالک، 
بسته های تشویقی مناسب ارائه شود می تواند زمینه رشد سرمایه گذاری ها در این بخش 

ها را فراهم کند.


