
روزنامۀ کیهان بر »همشهری« تاخته که چرا زادروز شاعری 
در اندازه و آوازۀ احمد شاملو را بهانه ویژه نامۀ »شعر« ساخته 
است. مشکل اما شعر و شاعری نیست. قطار شهردار راه افتاده و 

پرتاب سنگ به قطار در حال حرکت شروع شده است...
 مهدی دوستدار- روزنامۀ وزین کیهان، روزنامۀ همشهری را به خاطر 
انتشار ویژه نامۀ »شعر« به بهانۀ زادروز احمد شاملو )الف. بامداد( به باد 
انتقاد گرفته و از شاعر نامدار معاصر با عنوان »ملحد و ضد فرهنگ« یاد 

کرده و در نقد او نوشته است:
»شاملو خود معترف است که در نوجوانی برای نازی ها جاسوسی 
به عنوان یک کمونیست، عضو حزب توده  این فرد  می کرده است. 
می شود و بعدها به ]عضویت[ کانون نویسندگان تحت هدایت ساواک در 
می آید. وی که سابقۀ سرقت ادبی داشت در سایه حمایت فرح دیبا بود و 

از دفتر وی و چندین مؤسسه حقوق کالن می گرفت.«
نخست باید گفت این رفتار از کیهان عجیب نیست و مسبوق به 
سابقه است. چه، دیر زمانی است که این روزنامه با روشنفکران و شاعران 
و نویسندگان ناهمسو با سیاست های اینان سِر ناسازگاری دارد. هر که 
سری در سرها دارد و به فکر مستقل و نه گردن خم کردن باور داشته 
باشد، نواخته می شود. چه شاعر باشد، چه نویسنده. چه فیلم ساز و چه 

کارگردان.
البته وقتی درمرداِد سال 1379 و درهمان روزی که 10 هزار نفر پیکر 
شاعر را از بیمارستان ایرانمهر تا خیابان میرداماد تشییع کردند، علیه او 
نوشت و اتهامات متعددی را متوجه شاعر تازه درگذشته کرد، 18 سال 

بعد از درگذشت، چنین نوشته ای عجیب نیست.
علت دیگری که می گوییم عجیب نیست، این است که پس از تغییر 
مدیریت شهری، سیاست رسانه های اصول گرا و در پیشاپیش آنها کیهان 
انتقاد از شهرداری تهران و مؤسسات وابسته است. یک روز به همشهری 
گیر می دهند و روز دیگر به گالری های نقاشی. یک روز مسؤولیت 
دوچرخه سواری بانوان در صورت همراهی با شهردار حناچی را متوجه او 

می دانند و روز دیگر موضوعی دیگر.
متن کیهان برای شاملو

 انتقاد اینان از سازمان ها و نهادها بسته به این است که مدیریت 
آن در دست چه گرایشی باشد. مثال همین چندی پیش که تصاویر 
بدون حجاب خانم »آن ماری سالمه« بازیگر لبنانی سریالی در شبکه 
سه در فضای مجازی پخش شد کیهان برای اولین بار از حریم خصوصی 
دفاع کرد. )البته در لبنان پوشش این خانم همیشه به این صورت است 
یا تصاویر او در حال رقص در یک برنامه تلویزیونی( اما چون مدیریت 
جدید شبکه سه )علی فروغی( را می پسندند به نقش آفرینی این خانم 
گیر ندادند. البته قابل انتقادهم نبود. بازیگران در مقابل دوربین همان 
پوششی را ندارند که در بیرون و دربارۀ خانم لبنانی کامال قابل فهم بود.

یا به دانشگاه آزاد دیگر کار ندارند، چون مدیریت آن تغییر کرده است. 
پس دلیل اصلی حمالت سازمان یافتۀ اخیر خود شهردار و شهرداری 
است نه همشهری. جالب تر این که می گویند »همشهری« متعلق به 
مردم است و اموال عمومی. بله. به خاطر همین مردم اعضای شورای 
شهر را انتخاب می کنند و آنان شهردار را. پس نگران نظارت نمایندگان 

مردم نباشند.
دلیل دیگری که از تعجب می کاهد این است که قبل تر اتهامات به 
مراتب موهن تر و سخیف تری متوجه شاعر می کردند و این موارد نسبت 
به آنها سُبک است و از این نظر جای ُشکرش باقی است! چون در حیات 
شاملو مقالۀ بلند باالیی چاپ کردند با تیتر » آهای عمو« و همسر او 

»آیدا« را هم از لطف خود بی نصیب نگذاشتند.
پس همین که بحث اتهام جاسوسی در نوجوانی و بازداشت به دست 
نیروهای متفقین را مطرح کرده و به امور دیگر نپرداخته اند قابل توجه 
است. هر چند مشخص نمی کنند زندانی شدن به دست اشغال گران 
ایران قابل شماتت است یا نه. منتها به این موارد نمی توان بسنده کرد و 

جا دارد چند نکته دیگر و غالبا معطوف به تاریخ معاصر هم گفته شود:
1. ویژه نامۀ همشهری دربارۀ »شعر« است. آیا کیهان در شاعر بودن 
شاملو تردید دارد؟ با این حساب اگر دربارۀ فروغ بنویسند اتهامی دیگر 
را مطرح می کنند و اگر دربارۀ سهراب سپهری البد می گویند بودایی 
بوده و اگر مهدی اخوان ثالث، بحث نام فرزند او و عالقه به زرتشت و 
مزدک را پیش می کشند. به بهانۀ شعر به کدام شاعر بپردازند تا صدای 

کیهان درنیاید؟
شاعران پیش از انقالب یا غیر ایدئولوژیک که جای خود دارند. کیهان 
بعد از 88 آیا سهیل محمودی و ساعد باقری را هم طرد نکرده است؟ 
همین خدابیامرز ابوالفضل زرویی نصر آباد مگر منزوی نشده و به گوشۀ 
روستایی پناه نبرده بود؟ شاعر معاصر مورد تأییدشان کیست که به بهانۀ 

آن بتوان به شعر پرداخت؟
جدای این دربارۀ شعر می توان گفت جایگاه آن نزد ایرانیان چنان 
است که از خود شاعر - هر دیدگاهی درباره ُسرایندۀ شعر داشته باشیم- 
از شاعر باالتر می نشیند. منفورتر از یزید در فرهنگ ایرانی کیست؟ 
بی گمان هیچ کس! محبوب تر از حافظ در شاعران ما کیست؟ شاید 
هیچ کس! اما همین حافظ، شعری منسوب به یزید را در آغاز دیوان خود 
می آورد یا دست کم چنین شایبه ای وجود دارد. آیا گردی بر دامان حافظ 
می نشیند؟ نه! از یزید می شود نقل کرد و از شاملو نمی شود؟!  هویت 
ایران با شعر آمیخته است. فرهنگ ایران یعنی شعر. چرا برخی متوجه 

این نکته فارغ از اختالفات سیاسی و ایدیولوژیک نیستند؟
دوره  به  مربوط  جاسوسی  اتهام  نوشته  کیهان  که خود  2. چنان 
نوجوانی است و شاملو 57پنجاه و هفت هشت سال بعد از آن هم 
زندگی کرده و کنش و واکنش داشته است. ضمن این که به خاطر 
نفرت مردم ایران از روس و انگلیس به هر نیروی خارجی که علیه این 
دو بود گرایش داشتند. تبلیغ آلمان ها هم به این دلیل ساده بود که علیه 
روس و انگلیس بودند و شاعر بارها گفته جوان و خام بودیم و مانند او 

فراوان بودند.
در بلبشوی پس از جنگ جهانی اول حتی چهره هایی چون سید 
حسن مدرس هم این گرایش را داشتند و مثال در کرمانشاه دولت موقت 
تشکیل دادند و آلمان ها هم که متحد عثمانی ها شده بودند از این 
دولت حمایت کردند. اعضای این دولت موقت شامل مرحوم مدرس 
حتی متهم به دریافت پول هم شدند و  او خود بعدها در مجلس در 
این باره توضیح داد. ) در مجلس چهارم و با اشاره به سلیمان میرزا(. 

ملی تر و مردمی تر از مدرس داریم؟ اتهام وابستگی او آیا به ذهن کسی 
خطور می کند؟

3. با منطق کیهان اگر کسی دربارۀ سعدی هم بنویسد می توان بر او 
خرده گرفت چرا از شاعری که »هالکو خان مغول« را ستوده تجلیل 

کرده اید؟
با این منطق -و در واقع ضد منطق- اگر کسی دربارۀ حافظ هم 

بنویسد می توان او را به دفاع از ِمی خوارگی متهم کرد.
با این منطق- ضد منطق- از محمد زکریای رازی هم نباید گفت 
و می گفت هر  و تشکیک داشت  تردید  نبوت  او در  نوشت چون  و 
کسی با عقل خودش باید به خدا رهنمون شود و وقتی مجسمۀ او 
در میدان گمرک تهران نصب شد و نام میدان به رازی تغییر یافت 
مرحوم محمد  تقی جعفری اعتراض کرد که چرا مجسمه منکر نبوت 

در اُمّ القرای مسلمین نصب شده است؟
4. با منطق کیهان از محمد اقبال الهوری هم نباید یاد شود چون 
حافظ را »فقیّه ملت ِمی خوارگان، اماِم امِت بیچارگان« خوانده است 
هر چند عظمت و محبوبیت حافظ چنان بود که ناگزیر شد از این 

نظر برگردد.
5. با این منطق از مرحوم محمد تقی فلسفی - واعظ شهیر- هم 
نباید تجلیل شود چون صدای سخنرانی او در مسجد سید عزیزاهلل در 
گوش ها هست که » زنبور ها شاه دارند، مورچه ها شاه دارند، مملکت 
مگر می تواند شاه نداشته باشد؟«. البته قبل از 15 خرداد 42 و گرنه بعد 

از آن همان موضعامام خمینی را داشت.
 6. باز با این منطق البد سید جمال الدین اسدآبادی هم فراماسونر 
است یا از دکتر علی شریعتی هم نباید گفت و نوشت چون برخی از 
مراجع و در رأس آنها مرحوم آیت اهلل مرعشی نجفی برخی آرای وی را 
مغایر اسالم اعالم کردند و دلیل این که مهندس بازرگان امضای خود 
را کنار مرحوم مطهری گذاشت این بود که مقلد مرحوم مرعشی نجفی 

بود هر چند بعدتر امضای خود را پس گرفت.
7. این فهرست را می توان ادامه داد و مثال از نقل اشعار ایرج میرزا در 
کتاب  های درسی و حتیملک الشعرای بهار انتقاد کرد و گفت ایرج 
میرزا فالن اشعار را دارد یا بهار از روی کار آمدن لنیناستقبال کرده 
یا دکتر باستانی پاریزی فالن شعر را در هجو گفته و این قصه می تواند 

ادامه داشته باشد و منحصر به شاملو نیست.
چرا راه دور برویم؟ خود موالنا جالل الدین محمد رومی بلخی را مگر 

برخی فقها تکفیر نمی کنند؟ بار اول که ترانه » من دزد شب  رو نیستم، 
من پهلوان عالمم« با صدای علیرضا عصار از تلویزیون پخش شد کیهان 
که نمی دانست شعر از موالناست، تیتر زد: »بابات دزد شب روئه« و فکر 
می کردند شعر به ساحت موال علی ع جسارت کرده و البته بعدتر سوء 

تفاهم رفع شد.
اگر  از میرزا کوچک جنگلی هم  این منطق ضد منطق البد  8.با 
بنویسی می گویند او تجزیه طلب بود و »جمهوری شوروی سوسیالیستی 
گیالن« تشکیل داده بود در حالی که حین جنگ اول جهانی و پس 
از آن شیرازۀ امور از هم پاشیده بود و هر که به فکر منطقه خود بود نه 
آن که به جدایی بیندیشد. دولت مرکزی مقتدری اساسا وجود نداشت.

9. کیهان، جوری نوشته عضو حزب توده که انگار جالل آل احمد که 
این همه او را می ستایند و شماری از چهره های شاخص دیگر هیچ 
ارتباطی با توده ای ها نداشته اند. اما همین حزب توده آدمی مثلمرتضی 
کیوان را هم داشته که همه در مقاومت او متفق القول اند و دوست شاملو 
هم بوده. چرا اینها را نمی گویند؟ چرا اصرار دارند همه را لجن مال کنند؟

10. از کیهانیان می توان و باید پرسید جوان امروز با شعر شاملو آشنا 
باشد بهتر است یا ترانه های مبتذل را زیر لب زمزمه کند؟

کتاب پوران فرخ زاد درباره نگاه شاملو به زن را بخوانید تا ببینید چگونه 
دور از مایه های اروتیک، جنبه های انسانی و مادرانه را می ستاید. در اشعار 
آخر عمر و خصوصا »در آستانه« نوعی تجدید نظر دربارۀ دیدگاه او در 

متافیزیک دیده می شود؛ آنجا که از آیاتی از قرآن بهره می گیرد.
کافی است خاطرات آیدا را بخوانیم که از هر کتاب دیگری بیشتر به 
بقای خانواده ها و عشق ها کمک می کند. در روزگاری که فکر و ذکر همه 
شده پول و پول و پول و شب و روز از اقتصاد و مادیات سخن می گوییم 
این نماد زبانی و فرهنگی را تخریب می کنید که کی را و چی را به جای 

آن معرفی کنید؟ البدتتلو را!
این همه تخریب و تزریق سم نومیدی و ضایع کردن این و آن چقدر 

به ارتقای فرهنگی انجامیده که دست بردار نیستید؟
این نوشته اما تنها به قصد نکات پیش گفته تحریر نمی شود و اصل 
حرف این است که اصرار بر انتساب شاعر بزرگ ایران به فرح دیبا شاملو 

را ضایع می کند یا به نفع سلطنت طلبان است؟
اگر  نوجوانان   و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کتاب  اولین  مگر 
کتاب ترجمه و نقاشی خود فرح را منظور نکنیم- ماهی سیاه کوچولو 

نبوده؟ صمد بهرنگی هم آدم فرح بوده است؟
در آستانۀ چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و اوج گرفتن 
تبلیغات سلطنت طلبان در شبکه های تلویزیونی نسبت دادن شاعری 
مردمی و ضد سلطنت به فرح و دفتر فرح، تخریب او نیست. تبلیغ 

سلطنت و همسر آخرین شاه ایران است.
چرا که مخاطب جوان امروزی به خود می گوید: چه دفتری بوده که 
رییس آن سید حسین نصرفیلسوف بوده و از مهم ترین شاعر )شاملو( 
یا فیلم سازی چون عباس کیارستمی حمایت می کرده و بزرگ ترین 

داستان نویس ایران، کارمند کانونی بوده که به او منتسب بوده است.
راستی! به زندان مرتبط با جنگ جهانی دوم اشاره کردید و از بازداشت 
بعد از کودتای 1332 نگفتید. در این هنگام بود که شاعر جوان در 

زندان قصر سرود:
در خون و در ستاره و در باد، روز و شب

دنباِل شعِر ُگم شدۀ خود دویده ام
بر هر کلوخ پارۀ این راهِ پیچ پیچ

نقشی ز شعِر گم شدۀ خویش کشیده ام...
وقتی شاعر به دنبال شعر گم شده می گردد، مدعیان اخالق هم باید 

به دنبال اخالق گم شده شان بگردند...
جان کالم هم این است: آقای کیهان! این تخریب شاملوی شاعر و نقد 
همشهرِی شهرداری تهران نیست. تبلیغ ناخواستۀ سلطنت پهلوی در 

آستانۀ چهلمین سالگرد برافتادن آن است. متوجه هستید؟!

6فرهنگی

زخم شمشیر، بازیگران شاه لیر را بیمه کرد

کارگردان نمایش شاه لیر گفت، با زخمی شدن بازیگر نقش ادموند در این 
نمایش، بازیگران شاه لیر تا آخرین روز اجرا بیمه می شوند.

مسعود دلخواه که این شب ها نماش شاه لیر را در سالن اصلی تئاتر شهر روی 
صحنه می برد، در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید آسیب دیدن محمدرضا علی اکبری، 
بازیگر نقش ادموند روی صحنه و زخمی شدن پیشانی او با شمشیر در حین اجرای 
شب 21 آذر، بیان کرد: عالوه بر این اتفاق در اجرای همان شب، مجید قنبری بازیگر 
نقش یکی از شوالیه ها نیز دچار افت فشار شد، به همین دلیل تصمیم گرفتیم تمام 

اعضای گروه تا پایان اجرا بیمه شوند.
او تاکید کرد: بنابراین اکنون در حال مذاکره با یکی از شرکت های بیمه هستیم تا 

همه 100 نفر بازیگر این تئاتر بیمه شوند.
این کارگردان با بیان این که در اجرای پنجشبه 22 آذرماه نیز به دلیل تجویز 
پزشک، علی اکبری بازیگر نقش ادموند به دلیل اسیِب وارد شده، اجرا نداشت، 
افزود: خوشبختانه خطر زیاد جدی نیست، فقط وی باید چند روز دیگر استراحت 
کند، اما هیچ کس نمی تواند جای او را بگیرد و امیدواریم تا چند روز آینده به اجرای 

خود برگردد.
دلخواه با بیان این که در اجرای شب گذشته که با نیم ساعت تاخیر نیز آغاز شد و 
از همه تماشاگران عذرخواهی کرده و علت تغییر بازیگر را توضیح داده است، افزود: 
به جای علی اکبری، بازیگر رزو نقش ادموند سجاد بابایی با متن روی صحنه رفت و 

خوانش خود را اجرا کرد.
به گزارش ایسنا، نماش شاه لیر با مدت زمان سه ساعت با بازی مهدی سلطانی، 
الهام پاوه نژاد، بهاره رهنما، خسرو شهراز، رحیم نوروزی، محمدصادق ملک، ناصر 
عاشوری، محمدرضا علی اکبری، حمیدرضا هدایتی، محمد صدیقی مهر، محبوبه 
تفضلی، یلدا قشقایی، سجاد بابایی، محمد صادقی، امیرحسین سرداریان، حسین 
فربد غفاری، محمد  افشین حسنلو،  ابراهیمی، سعید عظیمی، سپاس رضایی، 
پیرالیاس، رضا ایزدخواه، منصور تمیزی فر، حمیدرضا جهانگیری، سعید مصطفایی، 
میالد پاک سرشت، حامد عباس پور، حامد آرامی، مجید قنبری، سارا خسروی و 

الهام قندهاری از مدتی قبل روی صحنه رفته است.

هنرمندان تئاتر خیابانی چشم به جشنواره ها دوخته اند
کارگردان نمایش های خیابانی گفت: این بخش از تئاتر گیشه فروش بلیت 

ندارد و هنرمندان فقط به موفقیت در جشنواره ها چشم می دوزند.
میالد حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تئاتر خیابانی از هیچ سو 
حمایت نمی شود، اظهار داشت: چون نمایش خیابانی گیشه فروش بلیت ندارد، باید 
از حمایت مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برخوردار باشد اما این اتفاق نمی افتد 

و ما باید در انتظار برگزیده شدن در جشنواره ها باشیم.
وی با بیان اینکه هزینه سفر و انتقال وسایل اجرا از شهری به شهر دیگر طی 
سال های گذشته افزایش چند برابری داشته است، خاطرنشان کرد: این در حالی  
است که تنخواه جشنواره ها برای گروه های نمایشی تغییری نکرده و این موضوع بر 

روند اجرای یک نمایش تاثیرگذار است.
حسین زاده با بیان اینکه در صورت حل مشکالت مالی، نمایش های خیابانی 
کیفیت بیشتری پیدا می کنند، تصریح کرد: به عنوان یک نویسنده و کارگردان وقتی 
به اجرا در جشنواره ها فکر می کنم، مجبور می شوم که برای کاهش هزینه از تعداد 
بازیگران کم کرده و دچار خودسانسوری می شوم. این در حالی ا  ست که اگر هزینه ها 

تامین شده باشد، با خیالی آسوده بر بهتر شدن اجرای نمایش تمرکز خواهیم کرد.
کارگردان نمایش »درها به روی که باز می شوند؟« با بیان اینکه این نمایش با 
دید تکراری به دفاع مقدس نگاه نکرده است، اظهار داشت: مقاومت را در زندگی 
امروز به لحاظ علمی، اقتصادی و حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی در این اجرا 

به نمایش می گذاریم.
وی با اشاره به راه یابی نمایش »درها به روی که باز می شوند؟« به جشنواره تئاتر 
فجر، تاکید کرد: خروجی موفق از یک جشنواره که باعث شود نتیجه زحمات خود را 
ببینید بسیار اتفاق خوبی است و این اتفاق حاصل همکاری گروهی و مشارکت 10 

ساله ما در تولید یک نمایش است.
نمایش خیابانی »درها به روی که باز می شوند؟« به عنوان نمایش برگزیده از 
شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به سی و هفتمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر راه یافت.

تجلیل از »ایرج« در کنسرت ساالر عقیلی

کنسرت ساالر عقیلی با تجلیل از حسین خواجه امیری )ایرج( در شیراز 
برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، ساالر عقیلی با همراهی ارکستر »آوای ایران« و گروه موسیقی 
»راز و نیاز« در شیراز به روی صحنه می رود. در این اجرا که »کنسرت جاودانه های 
ساالر عقیلی« نام دارد قرار است با حضور حسین خواجه امیری )ایرج( از مقام هنری 

این هنرمند تجلیل شود.
قطعه »همه چشما به ایرانه« با آهنگسازی مهیار فیروزبخت که چندی قبل 
موزیک ویدیو آن با همخوانی ایرج و ساالر عقیلی منتشر شد به همین مناسبت در 

کنسرت 28 و 29 آذرماه اجرا خواهد شد.
»کلنل«، »ایران«،»حانیه« و »چه بگویم« از جمله قطعات دیگری هستند که قرار 

است با صدای ساالر عقیلی در تاالر حافظ شهر شیراز اجرا شوند.
»کنسرت جاودانه های ساالر عقیلی« روزهای چهارشنبه و پنجشنبه )28 و 29 

آذرماه( ساعت 17:30 و 20:30 در  تاالر حافظ شهر شیراز به روی صحنه می رود.

اخبار
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آغاز به کار نخستین جشنواره بین الملل کتاب کودک و نوجوان کاشان
نخستین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان کاشان که با حضور 50 نویسنده، شاعر و تصویرگر ادبیات کودک همراه بود، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نخستین روز خود را به اتمام رساند. به گزارش ایسنا، در نخستین روز از جشنواره ادبیات کودک و نوجوان 
کاشان، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در آیین بهره برداری از حمام خان کاشان شرکت کرد. سید عباس صالحی در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، این شهر را دارالمومنین خواند 

و گفت: کاشان در حوزه علم، ادبیات، علوم انسانی، عرفان و... در زمره شهرهای مطرح است. این شهر در سال 97 به اعتبار ویژگی هایی که در آن است به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شده است و تالش خوبی را برای دفاع از این عنوان دارد.

باز هم افراطی گری  روزنامه کیهان

تبلیغ فرح یا تخریب شاملو؟!

یک فعال نشر عنوان کرد

هشدار درباره ترجمه های قالبی
مدیر فروشگاه انتشارات خوارزمی می گوید: ترجمه های قالبی افتضاح تر از 

قاچاق کتاب است و به زودی جای قاچاق کتاب را می گیرد.
سیدمجید طالقانی اصفهانی - مدیر فروشگاه انتشارات خوارزمی - که کتاب هایی از 
این نشر از جمله »سووشون« سیمین دانشور به صورت قاچاق چاپ و توزیع می شود، 
در گفت وگو با ایسنا درباره قاچاق کتاب اظهار کرد: چندسالی است که کتاب های ما 
به صورت قاچاق چاپ می شود و خواهد شد. مسبب این ماجرا هم وزارت ارشاد و قوه 

قضاییه هستند که این موضوع را جدی نمی گیرند.
او افزود: ارشاد به چیزهای الکی گیر می دهد و کتاب ها را سانسور می کند. در قوه 
قضاییه هم که اگر بخواهی کاری را انجام بدهی باید مدت ها دنبالش بدوی. به هر حال 
پدیده قاچاق کتاب هست. البته گسترش ترجمه های قالبی پدیده جدید و در حال 
رشدی است که در آینده جای کتاب های غیرقانونی را خواهد گرفت؛ برخی از ناشران 
با اسامی  بی خود کتاب ها را چاپ می کنند و در همه جا هم هستند؛ در همه نمایشگاه ها 
حضور دارند و از آن ها حمایت می شود، آن ها کتاب ها را با تخفیف 50 درصد به خورد 

مردم بیچاره می دهند. این موضوع از قاچاق  کتاب بدتر است.

طالقانی سپس بیان کرد: اطالع رسانی درباره کتاب های قاچاق کارِ رسانه هاست؛ 
آن ها باید کتاب ها و ترجمه های خوب را به مردم معرفی کنند و به آن ها بگویند 
سال ها این نویسنده ها و مترجمان زحمت کشیده اند تا کتاب خوبی به مردم ارائه 
بدهند؛ اما فردی می آید با تغییر »است« به »بود« نام خود را به عنوان مترجم 
بر روی کتاب می گذارد و کتاب ها را در کنار خیابان و ایستگاه مترو با 50درصد 

تخفیف می فروشند.
 مطمئنم 90 درصد از این مترجمان وجود خارجی هم ندارند و اسم شان را 

الکی بر روی کتاب ها می گذارند. از این کتاب ها در خیابان پر است.
 او با بیان این که فکر نمی کند وزارت ارشاد حمایتی از این قاچاقچیان داشته باشد، 
خاطرنشان کرد: اما زمینه  را برای شان فراهم می کند؛ وقتی کتابی را توقیف و یا ممنوع 
می کند، یا مواردی را  که به هیچ جا برنمی خورد سانسور می کند،  بهانه ای به دست 
قاچاقچیان می دهد که بگویند کتاب های ما سانسور نشده است. بعد هم به همین 
راحتی کتاب های ناشران را به بازار می آورند و با قیمت پایین تر می فروشند. شاید در 

این چند سال باالی 100 میلیارد تومان به نشر ایران ضرر زده اند.

سازمان  رییس  قول  از  موسیقی  خانه  عامل  مدیر 
برای  بودجه  در  عددی  اختصاص  برای  بودجه  و  برنامه 

فارغ التحصیالن رشته موسیقی خبر داد.
حمیدرضا نوربخش در گفت وگو با ایسنا، درباره حمایت خانه 
موسیقی به عنوان نهاد صنفی اهالی موسیقی از فارغ التحصیالن 
خانه  ساالنه  جشن  در  گذشته  سال  داد:  توضیح  رشته  این 
موسیقی که محمدباقر نوبخت ـ رییس سازمان برنامه و بودجه 
از آن  باره صحبتی مطرح کردم. بعد  این  ـ حضور داشت، در 
آقای نوبخت جلسه ای گذاشت و معاونت فرهنگی سازمان برنامه 

و بودجه را موظف کرد که این کار انجام شود.
او اظهار کرد: ما در حال تالش هستیم تا سازمان برنامه و 
بودجه عددی را برای اشتغال فارغ التحصیالن موسیقی در نظر 

بگیرد و آقای نوبخت نیز قول آن را داده است. 
مدیر عامل خانه موسیقی با بیان اینکه ما نهاد صنفی هستیم، 
اظهار کرد: از نظر ساز و کار تشکیالتی، نه امکانات مالی و نه 
که  هستیم  تخصصی  صنفی  نهاد  ما  داریم.  اجرایی  امکانات 
می توانیم  طبیعتا  دهیم.  انجام  صنفی  حمایت های  می توانیم 

حد فاصل دولت و حاکمیت با هنرمندان باشیم که این کار را 
می کنیم .

نوربخش با بیان اینکه یکی از دغدغه های جدی ما، جوانان 
تریبونی و در  فارغ التحصیل موسیقی است، گفت: من در هر 
هر سخنرانی حتی در جشن ساالنه خانه موسیقی این مساله را 
مطرح کردم. با وزارت آموزش و پرورش صحبت کردم که فارغ 
التحصیالن موسیقی به عنوان معلم هنر در مدارس َمشغول کار و 

جذب آموزش و پرورش شوند.
او بیان کرد: حتی در کمسیون هنر و معماری شورای عالی 
انقالب فرهنگی و همچنین در دیدار با مسؤوالن وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی این مساله را مطرح کردم. این مسائل باید در ساز 

و کار دولت دیده شود. 
مدیر عامل خانه موسیقی درباره کمک هزینه های تحصیلی به 
قشر دانشجو نیز اظهار کرد: ما امکاناتی نداریم و باید با سازمان 
برنامه و بودجه صحبت کنیم و ببینیم در این سازمان چنین 
با چنین موضوعی  به حال  تا  اما من  نه  با  امکانی وجود دارد 

مواجه نبودم.

نوربخش درباره حمایت خانه موسیقی از دانشجویان، گفت: 
انجام  را  الزم  حمایت های  وظایفش  حیطه  در  موسیقی  خانه 
بیمه   برای موضوعاتی مثل  فارغ التحصیالن موسیقی  می دهد. 
و صنفی به شکل اتوماتیک عضو خانه موسیقی می شوند و ما 
در آیین نامه عضویت بخش خاصی برای فارغ التحصیالن داریم. 

امیدوارم بتوانیم برای اشتغال  آنها نیز کاری انجام دهیم.
 - صالحی  دیلم  میالد  این  از  پیش  ایسنا،  گزارش  به 
اتنوموزیکولوژی  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  فارغ التحصیل 
از دانشگاه هنر تهران - درباره وضعیت دانشجویان این رشته 
بعد از تحصیل به ایسنا، گفت: به نظر می رسد برای خروجی 
فارغ التحصیالن رشته موسیقی هیچ فکری نشده است. تعداد 
سالن  دانشگاه ها در سطح کشور بیشتر شده است اما به این که 
نتیجه این ورودی ها باید به چه خروجی ختم شود، فکری نشده 
است. دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته موسیقی حتی برای 
گرفتن مجوز و بازگشایی آموزشگاه ها هیچ حقی ندارند و اگر هم 
بخواهیم از شرایط بیمه ای خانه موسیقی برخودار شویم هم باید 

هفت خان رستم را طی کنیم.

مدیر عامل خانه موسیقی عنوان کرد

وعده ای برای فارغ التحصیالن رشته موسیقی


