
یکی می گوید صدور حکم کلی برای ادبیات ایران خصلت 
جهان سومی است و دیگری می گوید می خواهند ادبیات 
را به حاشیه ببرند. یکی می گوید می خواهند میدان را به 
با این کار  نفع ترجمه خالی کنند، دیگری هم می گوید 
می خواهند خود را بزرگ کنند. تن نحیف ادبیات ایران 
ندارد«،  ایرانی مخاطب  »ادبیات  مانند  احکام کلی  آماج 
»ادبیات ما رو به زوال است«، »مخاطبان به ادبیات ایرانی 
اعتماد ندارند« و... است. ایسنا نظر تعدادی از نویسندگان 
و  ادبیات  بر  این احکام کلی  تأثیر  را درباره  و مترجمان 

نویسندگان جویا شده است که در پی می آید.
برخی می خواهند ادبیات را به حاشیه ببرند

این  می گوید:  این باره  در  شاعر  و  مترجم  ویسی،  مجتبی 
حکم های کلی درباره ادبیات تأثیر خوبی روی آن نخواهد گذاشت، 
نباید به حکم های کلی توجه داشته  اما نویسنده ها و شاعران 
باشند. آن ها رسالتی دارند که باید آن را به انجام برسانند و نباید 
به صحبت ها و مسائل بیرونی توجه کنند، زیرا کسانی هستند که 
می خواهند ادبیات را به حاشیه ببرند و نقش آن را نادیده بگیرند. 
این موضوع در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر نمود بیشتری 
دارد. البته شاید این موضوع توهم توطئه باشد اما چیزی که به نظر 
من می رسد این است که برخی نمی خواهند ادبیات نقش سابق 

خود را داشته باشد و بر جامعه تأثیر بگذارد.
می خواهند میدان را به نفع ترجمه خالی کنند

بیان  موضوع  این  درباره  نیز   نویسنده  قاسم زاده،  محمد 
می کند: ما دوران سخت تری را هم پشت سر گذاشته ایم، حتی 
کتاب های مان چاپ نمی شد، اما از نوشتن دست برنداشتیم. صدور 
احکام کلی بر تعداد معدودی از نویسندگان  اثر می گذارد و  ممکن 
است عده ای مأیوس شوند؛ البته کسانی مأیوس می شوند  که  
جدیتی در کار ندارند و ادبیات دغدغه شان نیست. زمانی که شما 
چیزی دغدغه تان باشد در بدترین شرایط هم آن را ادامه می دهید. 
پس کسی که دغدغه ادبیات داشته باشد هیچ گاه میدان را خالی 

نمی کند.
از کجا  این احکام کلی  او خاطرنشان می کند: من نمی دانم 
نشأت می گیرد اما فکر می کنم جریانی این کار را انجام می دهد که  
می خواهد میدان را  به سود ترجمه خالی کند. در واقع برخی از 
مترجمان  این کار را می کنند، البته مترجمان جدی ای هم نیستند 

و اصوال کار خودشان خراب است. 
قاسم زاده با تأکید بر این که نمی توانیم حکم کلی برای داشتن 
و نداشتن مخاطب ادبیات صادر کنیم، می گوید: نوع ادبیاتی که 
برخی از دوستان کار می کنند اصوال کم مخاطب است. قاعدتا آن ها 
می دانند نباید انتظار خواننده زیاد داشته باشند، زیرا  زمانی که 
مخاطبت را خاص در نظر می گیری افراد عام سراغت نمی آیند. 
اگر برحسب اتفاق هم کتابی از شما بخرند و بخوانند به زودی 
مأیوس می شوند و سراغ نویسنده دیگری می روند. علت پرفروش و 
پرمخاطب بودن ترجمه هم به خاطر برد تبلیغاتی ناشران خارجی 

برای یک کتاب است و علت آن مترجم خاص نیست.
این نویسنده متذکر می شود: در کشور ما نقد وجود ندارد پس 
نمی توانیم چنین حکم هایی صادر کنیم. چقدر بر کتاب ها نقد 
نوشته می شود؟ نمی نویسند. نقد راه دارد و منتقد باید در دانشگاه 
تربیت شود. با دو سه واحد نمی توان منتقد تربیت کرد. کسانی 
که در روزنامه نقد می نویسند بیشتر خانوادگی و باندبازی عمل 
می کنند. کسی ادبیات ما را نقد نکرده که بگوییم ادبیات رو به 
زوال است. باید از کسی که این حرف ها را می زند بپرسید آیا همه 
کتاب های ادبیات داستانی را خوانده است؟ من فکر نمی کنم کسی 

بتواند همه کتاب ها را بخواند.

صدور حکم کلی، خصلت کشورهای جهان سومی است
همچنین احمد پوری، مترجم و نویسنده اظهار می کند: اگر 
حکمی صادر می شود باید بر مبنای استنتاج ها، آمار و واقعیت ها 
باشد. حکمی را که بر اساس این مبنا صادر شده دیگر نباید صرفا 
قبول و یا رد کرد زیرا چه قبول بکنیم چه قبول نکنیم، به یک 
وجود واقعی خارجی تبدیل شده است. احکامی که بدون آمار 
و فکت صادر می شود متاسفانه خصلت کشورهای عقب مانده یا 
جهان سومی است. این احکام از ذهن  یک نفر بدون دلیل و آمار 
تولید می شود؛ حتی ممکن است درست باشد ولی نباید بر روی 
آن ها حساب باز  کرد. درست مثل  این است که بگویند اگر گوجه 
و سیب زمینی را با هم بخورید، سکته می کنید؛ آیا این موضوع 
پشتوانه علمی دارد؟  معتقدم این حکم ها را که  به این شکل صادر 

می شود  باید نفی کنیم.
او سپس درباره تأثیر این احکام بیان می کند: این حکم ها در 
نویسندگانی که به حرف هایی که گفتم رسیده اند تاثیری ندارد 
چون  به این حکم ها اعتنایی ندارند و کار خودشان را می کنند. 
خام اند،  و  جوان  راه اند،  اول  که  کسانی  برای  است  ممکن  اما 
مایوس کننده باشد. به نظرم یکی از وظایف  شما روزنامه نگاران 
و ما به عنوان نویسندگان و  مترجمان این است که درباره این 
حکم ها نظر بدهیم و بگوییم حکمی که بر پایه شواهد و دلیل 
نباشد حکم درستی نیست. در واقع باید این حکم ها را بی اعتبار 
کنیم؛ زمانی که این حکم ها بی اعتبار شد هرکس هرچقدر دلش 

می خواهد حکم صادر کند.
پوری می افزاید: آدم های جدی این حکم ها را صادر نمی کنند. 
کسانی حکم صادر می کنند که می خواهند مثال حرف بزرگ و 
خیره کننده ای بزنند تا به اصطالح  توجه  ها را جلب کنند. البته 
شاید به این خاطر باشد، زیرا هرکس انگیزه ای دارد. شاید فرد 
می خواهد بگوید من آدم بزرگی هستم و چنین حکمی می دهد.  
اما آن چه مهم است این است که هیچ اعتباری بر این حکم ها 

نیست.
قیاس به نفس می کنند

همچنین اسداهلل امرایی، مترجم با بیان این که این حکم های 
ادبیات و نویسنده ها ندارد، اظهار می کند: کار  بر  تأثیری  کلی 
خوب خود را نشان می دهد و جای خود را پیدا می کند؛ فرقی هم 
نمی کند ترجمه است یا تألیف. سال هاست رمان »همسایه ها«ی 
احمد محمود منتشر می شود. روزگاری اجازه چاپ نداشت، بعد که 
چاپ شد کتاب را مانند ورق زر بردند. دوباره جلویش را گرفتند 
و حاال قاچاقچیان از قبل فروش کتاب سود می برند. این کتاب ها 
خریدار دارد و کسی به این که به صورت قاچاق و غیرقانونی چاپ 
می شود،  کاری ندارد، حتی  طرف این خطر را به جان می خرد 
و کتاب را قاچاق چاپ می کند؛ این ها یعنی کتاب خریدار دارد. 
یا کتاب »انسان خردمند« که کتاب کم حجم و ارزانی نیست، 
نزدیک به ۲۰ بار تجدید چاپ شده است. در واقع اگر خوراک 
خوب به مخاطب ارائه شود، سراغش می رود. من نگاه بدبینانه ای 
ندارم، شاید کسانی که به این چیزها دامن می زنند قیاس به نفس 

می کنند که چرا کتاب من را نمی خرند.
او می افزاید: در نظر بگیرید چاپ اول کتاب »طریق بسمل 
شدن« محمود دولت آبادی ۳۰ هزار نسخه بود که در ایام نمایشگاه 
کتاب تمام شد. یعنی کتاب را می خرند. ناشر که بنگاه خیریه باز 
نکرده است کتاب چاپ کند، نفروشد و بعد دوباره چاپ کند. اگر به 
خواننده کتاب خوب ارائه کنید، مخاطب خود را دارد؛ ممکن است 
کتابی ۵۰۰ نسخه خریدار داشته باشد و کتابی ۳۰هزار نسخه و 
کتابی ۱۰ هزار نسخه. به نظرم اگر سدی را که به نام سانسور ایجاد 
کرده اند، بردارند در این صورت کسی کتاب قاچاق چاپ نمی کند و 
اگر  هم چاپ کند جلویش را می گیرند. من خودم نمی توانم کتابم 
را چاپ کنم اما کتابم را به صورت قاچاق چاپ کرده و جلو چشمم 
می فروشند. اعتراض هم می کنم، می گویند برای مان آورده اند. چه 

کسی آورده؟ می گویند آورده اند دیگر!

از کسانی که حکم کلی می دهند می ترسم
از کسانی که حکم  این که  بیان  با  امین، نویسنده  اما سلمان 
کلی صادر می کنند در هر زمینه ای که باشد می ترسد، می گوید: 
اگر مرادتان مخاطب نداشتن داستان و رمان و شعر ایرانی است، 
باید بگویم این سخن چندان دقیق نیست. مثل همه جای دنیا ما 
هم کتاب های پرفروش ایرانی داریم؛ از نویسنده مطرح، نویسنده  
عامه پسند، سلبریتی ها، شومن ها و چیزنویس های دیگر، چاپ های 
متعدد با تیراژ باال دارند و همایش های پی در پی  برگزار می کنند و 
گاهی در صدا و سیمای انحصاری هم تبلیغ می شوند. اما اگر مقصود 
شما مشخصا »ادبیات« است، اول باید بپرسید چقدر داریم ادبیات 
تولید می کنیم؛ زوال و رونقش پیش کش.  او می افزاید: ادبیات یعنی 
تفکر، زیست و تخیل. وقتی با سانسور - و بدتر از آن خودسانسوری- 
عرصه را تنگ می کنند، بستر خلق ادبیات جدی شکل نمی گیرد. 
نویسنده با محدودیت نمی تواند درست ببیند، درست فکر کند و 
درست بنویسد. محصول آن موجود ناقص الخلقه ای می شود که 
من و امثال من مدام به خورد ملت می دهیم. مخاطب ما به طور 
غریزی این چیزها را می فهمد. او خیلی ساده متوجه فاصله زیست 
خود از جهان فکری، قصه ها و واژگان ما می شود. او هر که باشد 
خودش در ساحتی دیگر دارد با این ممیزی ها دست و پنجه نرم 
می کند، پس می داند ما نویسنده ها هم مجال چندانی برای عبور 
از دیوار سانسور نداریم. رفته رفته اعتمادش را از دست می دهد و 
رو برمی گرداند، دست کم از نویسنده های داخلی. هر موضوعی که 
ارزش طرح داشته باشد به نوعی به یکی از کنگره های این دیوار بلند 
گیر می کند. حوزه های اجتماعی، سیاسی، مذهبی و حتی گاهی 
اقتصادی و فرهنگی از این حکم مصون نیستند. نمی خواهم بگویم 
اگر سانسور نباشد همه می شوند خالقان ادبیات. اما تردید ندارم تا 
زمانی که نویسنده بخواهد برای نوشتن از کسی اجازه بگیرد، حتی 
نمی تواند بد باشد؛ خوب بودن را که فراموش کنید. اگر اسم این 

زوال نیست، پس چیست؟

6فرهنگی

۴۰ سال عکاسی از آمریکا تا ایران

آلفرد  ایران« حاصل چهل سال عکاسی  انداز  نمایشگاه عکس  »چشم 
سواِیلند از آمریکا تا ایران است که در موزه آلبرتینا در وین روی دیوار 

رفته است.
به گزارش مهر، نمایشگاه عکس »چشم انداز ایران« حاصل پروژه مشترک رایزنی 
فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آلمان، آکادمی هنر آلمان )اشتوتگارت(، 
اداره کل همکاری های فرهنگی و هنری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و انستیتو حافظ برای گفت وگو و فرهنگ 

برلین است.
 عکس های این نمایشگاه حاصل ۴۰ سال عکاسی پرفسور آلفرد سواِیلند استاد 
رشته هنر عکاسی آکادمی هنر آلمان با عنوان از »آمریکا تا ایران« است که در دومین 
ایستگاه اروپایی خود به موزه آلبرتینا در وین پایتخت هنری اروپا رسید. این مجموعه 
عکس ها روایتی از نخستین سفر ۴۰ سال پیش هنرمند به آمریکا و آخرین سفرش 
که در پاییز سال گذشته به ایران انجام شد، است. نمایشگاه »چشم انداز ایران« تا 
سال ۲۰۲۲ در ۹ موزه بزرگ دیگر اروپایی و یک موزه در تونس به صورت فصلی 

به نمایش درخواهد آمد.

مطالعات و طراحی مرمت و احیای خانه موزه اخوان 
ثالث آغاز شد

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به 
اینکه احیاء و باز زنده سازی خانه مشاهیر، نخبگان و ترویج ارزش ها و 
اندیشه های نخبگان هنر و ادبیات از اهداف شهرداری تهران است، گفت: 
خانه اخوان ثالث از سوی شهرداری منطقه ۶ برای مرمت و احیاء در اختیار 
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران قرار گرفته و در حال 

حاضر نیز مرحله مطالعات و طراحی این خانه آغاز شده است.
به گزارش ایسنا،جعفر رحمانزاده با اشاره به ضرورت تملک و بهره برداری از اماکن 
تاریخی و فرهنگی شهر تهران، بیان کرد: شهرداری خانه اخوان ثالث را خریداری 

کرده و به زودی عملیات مرمت و احیای این مجموعه فرهنگی آغاز می شود.
به گفته وی، احیاء و باز زنده سازی خانه مشاهیر و نخبگان؛ تهران را به پایتخت 
فرهنگی قابل توجه تبدیل خواهد کرد؛ چرا که توجه به هنرمندان و بزرگان عرصه 
ادب و هنر به عنوان بخشی از مالکان فکری جامعه؛ اهمیت بسیار زیادی در تقویت 

فرهنگ و هنر اصیل ایرانی دارد.
وی با تاکید بر اینکه این خانه با حفظ هویت این بنای فرهنگی و مطابق با اصول 
علمی مرمت ابنیه تاریخی انجام خواهد شد، تصریح کرد: هدف اصلی ما حفظ اصول 

مرمت و احیاء، براساس مداخله حداقلی است.
رحمانزاده با اشاره به اینکه برگزاری جلسات راهبردی با اقوام، خویشاوندان و 
عالقمندان به اخوان ثالث ادامه دارد، گفت: تالش خواهیم کرد تا ماهیت معماری و 

روح حاکم بر بافت این مجموعه با همان حس و حال گذشته بازسازی شود.
منزل مهدی اخوان ثالث در خیابان دکتر فاطمی، خیابان ششم، کوچه خجسته، 
پالک ۳۱ قرار دارد و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۴۰۴ به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وکیل محمدرضا شجریان به رای برائت صدا و سیما 
اعتراض کرد

وکیل مدافع محمدرضا شجریان گفت که به رای صادره مبنی بر بی حقی 
موکلش در پرونده شکایت از صدا و سیما اعتراض کرده است.

محمد حسین آقاسی در گفت وگو با ایسنا در گفت و گو با ایسنا، از اعتراض به رای 
صادره مبنی بر بی حقی موکلش در پرونده شکایت از صدا و سیما به دلیل پخش 
بدون اجازه آثار این استاد آواز ایران خبر داد و افزود: جالب بود که قاضی شعبه در 
این جلسه بسیار محترمانه رفتار کردند و انکار کردند که من »ها ها ها« نگفته ام. با 
ایشان گفت وگویی داشتیم و من اعتراض را ثبت کردم. منتظر هستم که پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
آقاسی پیش از این در رابطه با این پرونده به ایسنا گفته بود: در تیر ماه سال ۱۳۸۸ 
به علت پخش بدون اجازه آثار استاد شجریان  و به استناد ماده ٢٣ قانون حمایت 
حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان  علیه صدا و سیما طرح شکایت کردیم. در 
خرداد ماه سال ۱۳۹۰ بازپرس با استناد به اینکه صدا و سیما سوء نیت نداشته است 

قرار منع پیگرد صادر کرد.
وی با اشاره به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس، و ارسال پرونده 
به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ کارکنان دولت، گفت: قاضی دادگاه قرار منع پیگرد 
صادر شده توسط بازپرس را نقض کرد و به دادسرا دستور داد که این پرونده تعقیب 
شود و متهمین احضار و به آنها تفهیم اتهام شود. پرونده خرداد ماه سال ۹۱ برای 
انجام این کار به دادسرا عودت شد. رسیدگی به این پرونده حدود ۶ سال طول کشید 
و نهایتا اردیبهشت ماه سال ۹۷ با تفهیم اتهام به متهمین این پرونده مجددا به دادگاه 
ارسال شد. ۱۱ شهریور ماه زمان محاکمه بود اما متاسفانه قاضی دادگاهی که نظر 
به مجرمیت افراد داشت، تغییر کرد. قاضی جدید از فضای موسیقی و امور مربوط به 
هنر اطالعات اندکی داشت و بر این عقیده بود که »آقای شجریان یک »ها ها هایی« 
کرده، چرا ما صدا و سیما را تعقیب کنیم؟ آنها سوء نیت نداشتند« و نهایتا توسط 

ایشان رای به عدم سوء نیت و برائت صدا و سیما داده شد.

هنرمند معیار انتخاب اثر
مشاور هنری پنجمین جشنواره بین المللی »هنر برای صلح« معتقد است 
برگزاری این جشنواره در شرایطی که منطقه درگیر جنگ و نابسامانی 

است، مغتنم شمرده می شود.
بهنام کامرانی نقاش، پژوهشگر هنر و مشاور هنری پنجمین جشنواره بین المللی 
»هنر برای صلح« درباره این جشنواره به مهر گفت: »هنر برای صلح« جشنواره ای 
است که طی پنج سال با زحمت فردی فریدون فربود برگزار می شود و من نیز تا 
جایی که توانستم به دلیل نگرش و موضوع آن که صلح است، از این جشنواره حمایت 
کرده ام. ما ایرانی ها همیشه صلح طلب بودیم و در شرایطی که منطقه درگیر جنگ و 

نابسامان است، فکر می کنم این جشنواره فرصتی مغتنم به حساب می آید.
وی درباره معیارهای انتخاب آثار برای نمایشگاه »هنر برای صلح« توضیح داد: 
معیار هنرمندانی بودند که طی سال ها به موضوع »هنر زیست محیطی« توجه کرده 

بودند و در واقع کارهایشان در نمایشگاه ها دیده شده است.

اخبار
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نمایشگاه مطبوعات امسال  برگزار نمی شود
به دلیل مشکالت اقتصادی رسانه ها به ویژه نشریات کاغذی با تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، امسال نمایشگاه سراسری مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار نمی شود.  به گزارش مهر، کمتر از دو ماه مانده به موعد همیشگی برپایی نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها )آبان ماه هر سال( خبرها از قطعی شدن عدم برگزاری این نمایشگاه سراسری در سال جاری حکایت دارد. سیدمحمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 31 شهریور از اعالم جزئیات تصمیم معاونت 

مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره نمایشگاه امسال در هفته جاری خبر داد.

احکام کلی با ادبیات چه می کنند؟

تالش برای مرده نمایی ادبیات

جشنواره اسپانیایی سن سباستین با نمایش فیلم آرژانتینی 
»یک عشق غیرمنتظره« با بازی ریکاردو دارین و مرسدس 

موران، کار خود را شروع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، جشنواره سن 
سباستین)SSIFF(  که به عنوان تنها رویداد سینمایی درجه 
یک اسپانیا شناخته شده از ۲۱ سپتامبر در شهر ساحلی سن 
سباستین در شمال منطقه باسک کارش را شروع کرد. »یک 
عشق غیرمنتظره« اولین تجربه کارگردانی خوان وِرا تهیه کننده و 
فیلمنامه نویس آرژانتینی آغازگر شصت و ششمین دوره جشنواره 
فیلم سن سباستین شد. این فیلم که از فیلم های بخش رقابتی این 
جشنواره برای صدف طالیی است، با بازی ریکاردو دارن ساخته 
شده و عوامل سازنده فیلم دیشب روی فرش قرمز مراسم حضور 

یافتند. این داستان عاشقانه آرژانتینی تا به حال توانسته در چند 
منطقه مختلف قراردادهای توزیع فیلم منعقد کند و گفته می شود 
برای پخش در ایاالت متحده، چین، ایتالیا و آلمان هم در حال 
مذاکره است. امسال این فستیوال حال و هوایی بسیار جوان تر 
داشت و تالش می کرد در راستای هدف از پیش اعالم شده خود 
برای تبدیل شدن به توقفگاهی برای چهره های جوان و تازه، حرکت 
کند. در این راستا بورخا کوبگا و دیگو سن خوزه دو نفر از برترین 
نویسندگان کمدی اسپانیا امسال برای این فستیوال یک سخنرانی 
افتتاحیه بسیار مفرح و شوخ طبعانه نوشته بودند و آغاز خوبی را 
برای آن رقم زدند. اما پل توماس اندرسون که تا به حال سه بار 
جایزه فیپرشی بهترین فیلم را دریافت کرده، برای دریافت جایزه 
ارشد منتقدان فیلم فدراسیون بین المللی برای فیلم »نخ خیال« در 

فستیوال حضور نداشت. خوزه لوییز هرویاس از کمپانی یونیورسال 
پیکچرز به نیابت از او این جایزه را دریافت کرد.

طبق سنت های دیرینه بزرگترین فستیوال فیلم اسپانیا، این 
فستیوال به زبان های انگلیسی، اسپانیایی و زبان محلی باسک 
برگزار می شود. محل برگزاری اصلی این جشنواره سالن آینده نگر 
کورسال است و همزمان با افتتاح جشنواره، این برنامه به طور 

مستقیم از کانال شماره دو تلویزیون اسپانیا روی آنتن رفت.
این جشنواره هر سال ۲۰۰ تا ۲۵۰ فیلم را در بخش های مختلف 
به نمایش درمی آورد که بخش رقابتی، بخش کارگردان های جدید، 
جمله  از  مروارید  بخش  و   Zabaltegi-Tabakalera بخش 
آنهاست. شصت و ششمین دوره جشنواره سن سباستین تا شنبه 

۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸ )۷ مهر( ادامه دارد.

فرش جشنواره سن سباستین پهن شد

خروج وضعیت  کاغذ از بحران 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه وضعیت کاغذ از شرایط بحرانی خارج شده است، گفت: بیش از 1۰۰ 

هزار تن کاغذ ثبت سفارش شده داریم که در مرحله تخصیص ارز هستند.
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت وگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت کاغذ مطبوعات و نشر با 
بیان اینکه وضعیت کاغذ از شرایط بحرانی خارج شده است، گفت: با چند تصمیمی که گرفتیم، کاغذهایی که در گمرکات باقی 

مانده بود همگی ترخیص شدند و در حال حاضر هیچ کاغذ ترخیص نشده ای باقی نمانده است.
وی افزود: در ثبت سفارش ها با کارگروهی که بین صنوف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد؛ ثبت سفارش ها و تخصیص ارز با سرعت بیشتری دارد اتفاق می افتد. االن 
بیش از ۱۰۰ هزار تن کاغذ ثبت سفارش شده داریم که یا در مرحله تخصیص ارز هستند و یا ارز به آنها تخصیص 

داده شده است.

میرباقری، اسکورسیزی ایران است
رضا رویگری می گوید: »بعضی از کارگردان ها هستند که حتی اگر نقش یک پالنی هم به تو پیشنهاد بدهند 
حاضری برایشان بازی کنی، مثال این اتفاق در آمریکا درباره اسکورسیزی می افتد، میرباقری در ایران برای من 
چنین کارگردانی است. برای »مختارنامه« همان اوایل کار بود که داوود میرباقری برای نقش کیان ایرانی با من 
تماس گرفت و توضیحاتی را هم درباره نقش و کار برایم داد، من خیلی از پیشنهاد او خوشحالم شدم و با تعاریفی 

که او کرد متوجه شدم کیان یکی از شاه نقش های »مختارنامه« است.«
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مهر ماه سال ۸۹ اولین باری بود که سریال »مختارنامه« از تلویزیون پخش شد، 
سریالی که لشکری از بازیگران در آن جلوی دوربین داود میرباقری رفته بودند و هر یک نقشی متفاوت با آنچه تا پیش 
از آن را بازی کرده بودند به نمایش گذاشتند. رویگری ادامه داد: »به نظر من یکی از ویژگی های »مختارنامه« هم عالوه 
بر روایت جذابش دیالوگ های جذابش است که چشم مخاطب را به دهان بازیگرانش می دوزد. زبان خیلی ها می شنیدم 

که از شنیدن این دیالوگ های جذاب به وجد می آمدند.«

تمدید مهلت شرکت در جشنواره  »تقدیر از مروجان کتاب خوانی«
مهلت شرکت در پنجمین جشنواره »تقدیر از مروجان کتاب خوانی« تا نیمه مهرماه تمدید شد.

به گزارش ستاد اطالع رسانی رویدادهای ترویج کتاب خوانی، عالقه مندان فعال ترویج کتاب خوانی اعم از افراد و گروه ها 
می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه چهاردهم مهرماه در این رقابت ترویج کتاب خوانی شرکت کنند. عالقه مندان می توانند 
گزارش ها و مستندات فعالیت های خود را در زمینه ترویج کتابخوانی به همراه فرم پیوست تکمیل و تاپایان وقت اداری چهاردهم 
مهرماه به دبیرخانه »پنجمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب خوانی« ارسال کنند.  افراد و گروه هایی در این بررسی ها برگزیده 
شناخته می شوند که واجد شاخص های انتخاب به این شرح باشند: تاثیر پایدار در گسترش کتابخوانی میان مردم، خالقیت 
و نوآوری در برنامه ها و شیوه های اجرایی، استفاده مناسب از مشارکت مردم و چهره ها، استفاده خالقانه و بهینه از امکانات 
و ظرفیت های عمومی و مردمی، قابلیت معرفی به سایر مناطق به عنوان الگو، اثربخشی فعالیت های کتابخوانی در رفتارهای 

اجتماعی یا فعالیت های عمومی مردم، فعالیت به شکل داوطلبی و فعالیت در قالب گروهی.

»زهرمار« جواد رضویان به سکانس پایانی رسید
جواد نوروزبیگی تهیه کننده »زهرمار« به کارگردانی جواد رضویان از پایان فیلمبرداری تا چند روز آینده 

خبر داد.
جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما در گفت وگو با مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی جواد 
رضویان عنوان کرد: »این روزها گروه مشغول ادامه فیلمبرداری هستند و تقریبا به سکانس های پایانی »زهر مار« رسیده ایم که 
آن هم تا یکی دو روز آینده به پایان می رسد.« وی افزود: »تدوین همزمان »زهر مار« توسط حسن حسن دوست در حال انجام 
است و این مرحله هم به طور مداوم پیگیری می شود.«  نوروزبیگی با اشاره به اینکه در حال رایزنی با افراد برای انجام کارهای 
ساخت موسیقی و صداگذاری این اثر هستند، بیان کرد: »باید ببینیم شرایط به چه صورت پیش می رود ولی احتمال دارد این 
اثر را برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر حاضر کنیم.« سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق فراهانی، 
سیامک صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند، علی استادی، رضا رویگری، حسین محب اهری و سیامک ادیب از جمله بازیگرانی 

هستند که در »زهر مار« مقابل دوربین تورج اصالنی قرار می گیرند.


