
 حال راسته کتاب انقالب، از نزدیک، چطور است؟ به راسته 
انقالب رفتیم تا از بزرگان این محدوده، حال این خیابان 
را بپرسیم، حال شلوغ ترین خیابان تهران را حال کتاب و 

کتاب فروشی را...
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، وقتی از کتاب فروشان انقالب 
صحبت می کنیم، همه آنها را شخصیت هایی شجاع می شناسیم 
که با شکوه حضور خود، به این راسته معنا بخشیده اند اما وقتی 
می پرسیم اوضاع چطور است؟ ترجیح می دهند نامی نباشد و 
نشانی پرسیده نشود. عجیب تر آن که روزگار این راسته و بازار 
راه  این  از  زندگی شان  همه  که  آن ها  اما  نیست  خوب  کتاب 
می چرخد و به قول خودشان اگر بی کار شوند، راه دیگری برای 
کسب و کار ندارند! نمی خواهند مورد بازخواست قرار بگیرند، اما 

کدام بازخواست و از طرف چه کسی؟
در جست و جوی پاسخ این سوال که چرا ناشران و کتاب فروشان 
به بی نامی اصرار می کنند نیستیم اما این توضیح برای ابهامی که 
در متن این گزارش به آن دچار شده ایم، الزم به نظر می رسد. 
در این گزارش، تنها در مواردی نام گوینده مشخص است که به 
مصاحبه های رسمی منتشر شده از خبرگزاری ایرنا، ارجاع شده 

باشد.
استخوان خرد کرده ها

در زمین بازی فوتبال به کسانی که تجربه زیادی دارند و از 
جان مایه می گذارند، استخوان خرد کرده می گویند، استخوان 
خرد کرده های میدان انقالب، قامت شان هم خمیده شده است. 
استخوان که خرد می شود، جان به لب می رسد و توان ایستادن 
باقی نمی ماند. قدیمی های این راسته پر از کتاب، می گویند مردم 
کتاب نمی خرند، وارث کتاب فروشی بزرگ خیابان انقالب که هنوز 
هم یک جای خالی بین کتاب هایش نیست، حتی دوست ندارد 

حرف بزند.
-من چه بگویم؟ از همسایه ها که حرف نزنم بهتر است، هر کس 
دلیلی برای بستن کتابفروشی اش دارد، از شرایط کاغذ هم که 
همه اطالع دارند، مردم هم که کتاب نمی خرند! حتی کتاب های 
دانشگاهی هم دیگر فروش ندارد! دیگر چیزی برای گفتن نمی ماند! 

از چه بگویم؟!
وقتی از حمایت دولتی می پرسم، می گوید: -چه بگویم خانم؟! 
به خواندن کتاب  اگر همین مردم  نیست!  نیاز  دخالت دولتی 
اهمیت می دادند، نیازی بود که دولت دخالت کند؟ مسلما که نه! 
دولت جاهایی که می تواند هم کار خود را نمی کند، چه برسد به 

کارهایی که وظیفه اش نیست.
چرا کتاب نمی خریم؟ کتاب فروش دیگری که 50 سال است 
در این راسته کتاب می فروشد، می گوید: از ابتدا هم فرهنگ کتاب 
در میان ما جا نیفتاد! هنوز هم مردم ما کتاب نمی خوانند، از اول 
هم نمی خواندند، از دوره فردوسی هم باسوادها خیلی اهل مطالعه 
نبودند! چهار نفر استاد و دانشمند، کتاب می خواندند و هنوز هم 

همان ها کتاب می خوانند!
او ادامه می دهد: سرانه کتاب را در هیچ جای دنیا با کتاب های 
تخصصی نمی سنجند، با کتاب های داستان و رمان می سنجند. 
چون عمومی است و برای هر قشر جامعه مطلبی دارد اما باز هم 
در همین زمینه، جامعه ما اهل مطالعه نیست، مگر جایی در یک 
برنامه پربیننده، کتابی معرفی شود یا کتاب خاصی، در بازار جلب 

توجه کند. در این حالت به چاپ چهل و پنجاه هم می رسد.
که  رود  نشر  و  کتاب فروشی  مالک  و  مدیر  زارع،  محمد 
کتابفروشی اش در خیابان کریم خان را بست و دوباره به همت 
مردم کتابفروشی تازه ای باز کرد نیز در مصاحبه با ایرنا گفت: 
نخریدن کتاب فاکتورهای مختلفی دارد، تامین کاغذ توسط دولت 
به روش های درست می تواند کمک کند که قیمت کتاب کم شود، 
این کاری ممکن است ولی همه چیز نیست. کپی رایت هم بخشی 
جدی از مسائل است. ناشر کتابی را ده سال دارد خاک می خورد 
هنوز باید آن را با همان قیمت بدهد. برخی کتاب های موفق، کپی 

می شوند و افست فروش می روند اما با این حال چون صنعت کتاب 
سر پا نیست، نمی تواند هزینه های کپی رایت را بپردازد، این ها 

همه آسیب است.
زارع می افزاید: برخی مسائل نیازمند کمک و همراهی مراجع 
ذی ربط است. مراجعی که بودجه ها را در اختیار دارند یا بودجه 
تعیین می کنند بسیار مهم هستند. کتاب فروختن، کار سختی 
است، حتی واژه سخت، برای این کار کم است. اگر به صنعت 
کتاب کمک نشود، به مسیر قهقرایی می رود. ما گاهی برای راحت 
کردن کار خودمان، مسائل چند فاکتوری را ساده می کنیم، مثال 
می گوییم علت فروش نرفتن کتاب، گران بودن است، خود را راحت 
می کنیم و پرونده را می بندیم اما آیا همه مساله این است؟ نه! باید 
درصدبندی شود. همه افراد دست در اندر کار باید بیایند و بررسی 
کنند، کسانی که جان شان را در این کار گذاشتند، افراد کارشناس 
باید بیایند و نظر بدهند، ما تنها بخشی از قضیه را می توانیم بگوییم 
اما این فیل موالناست که نمی شود آن را یک سویه دید. باید همه 
با هم کمک کنیم و مسائل را شناسایی کنیم. من معتقدم گرانی 
کتاب، 30 درصد کل موضوع کتاب نخریدن است. ما عمری در 
این کار بودیم و قضیه را می دانیم، فکر می کنم باید زودتر کاری 
انجام داد، ما می توانیم بر اساس آمار بگوییم که کتاب فروش ها در 
حال از بین رفتن هستند. تردید نکنید کتاب فروشیهایی که در 
ده سال اخیر از دست داده ایم، در ده سال آینده هزینه اجتماعی 
هنگفتی بر دوش ما خواهند گذاشت. کتاب بیمار است و این بیمار 
رو به احتضار است، اگر کمک نشود و سنگ اندازی شود، مساله 

خیلی جدی می شود.
به خیابان انقالب برمی گردیم، از کتاب فروشی های رنگارنگ 
که کم کم رو به بی رنگ شدن می روند، ویترین کالسیک یک 
کتاب فروشی با کتاب های زردش، توجه جلب می کند، وقتی سراغ 
دیرسال ترین فروشنده را می گیرم، از مردی سخن می گویند که 
به راستی کهنه کار راسته انقالب است، او می گوید: راسته انقالب از 
حالت قدیم خود درآمده است و مسائل مختلفی باعث آن  شده، 
وقتی کسب وکار نمی چرخد، خودبه خود این اتفاق می افتد، بعد هم 
راسته انقالب امروز راسته ده سال پیش نیست، مردم دیگر با این 
ترافیک و شلوغی از آن سر شهر به میدان انقالب نمی آیند، با باز 

شدن کتاب فروشی های سطح شهر، دیگر وقت اجازه نمی دهد که 
کسی تا روبه روی دانشگاه بیاید.

مرد کهن سال کتاب فروش که ایستادگی را خوب آموخته است، 
می گوید: این منطقه این روزها متعلق به دانشجویان و کتاب های 
دانشگاهی است اما آن ها هم خودشان و استادانشان، همه اهل 
جزوه شده اند، کتاب ها را زیراکس می کنند یا قسمتی که درس 
می دهند را در خود دانشکده ها کپی می کنند، دیگر کسی کتاب 
نمی خرد! این گونه مجبور می شوند که جمع کنند، مسائل مختلفی 
وجود دارد نه جای پارکی هست، نه راه برای رفتن. قدیم ها از 
شهرستان ها و اطراف شهر برای خرید کتاب، رو به روی دانشگاه 
می آمدند، اما اآلن دیگر نمی آیند. خریدهای آنالین و تلفنی هم 
هست و دیگر وقت و هزینه اجازه نمی دهد که بیایند در راسته 
انقالب خرید کنند. همیشه وجود داشته هنوز هم وجود دارد، 
از تیراژها مشخص است که وضعیت چگونه شده است. تیراژ ما 
کمتر از پنج  تا 10 هزار نبود، امروز اما کتاب در 300 سیصد نسخه 

منتشر می شود.
مرد با شانه هایی که هنوز از کشیدن بار این سختی چهل ساله، بر 
دوشش خسته نشده، ادامه می دهد: من از سال 1356 کتاب فروش 
هستم و 40 سال در این مجموعه و در این خیابان کار می کنم، 
من به یاد دارم قبل از انقالب و اوایل انقالب، دانشجویی که برای 
خرید کتاب می آمد در کنارش، دو سه کتاب دیگر هم می خرید، 
اآلن سه تا دانشجو می آیند و یک کتاب می خرند. همه از جزوات 
و کپی ها استفاده می کنند، ما در کتاب دانشگاهی هم افت فروش 
داریم و این افت از کتاب های دیگر بدتر است. بازار فقط دست یک 
سری کارهای رمان و یک سری کارهای روز است آن هم بعضی 
کارها اگر درباره اش صحبت شود و مطرح شود، خریداری می شود 
از سوی دیگر تعداد عناوینی که درمی آید هم زیاد نیست، نسبت 

به قدیم بسیار کمتر شده است.
او می گوید تغییر در مسیرهای رفت وآمد هم در فروش کتاب 
در این راسته اثر دارد و بیان می کند: بعدازظهر که مردم فرصت 
خرید دارند، ترافیک روبه روی دانشگاه را ببنید. سابق ایستگاه 
اهمیت  بسیار  موضوع  این  بود،  دانشگاه  در  روبه روی  اتوبوس 
دارد، اآلن ایستگاه را برده اند در خود میدان گذاشته اند، مردم از 

همان محدوده خرید می کنند، دیگر همه راسته را نمی گردند اما 
به هرحال مردم رابطه خوبی با کتاب ندارند و مهم ترین دلیل آن 
نشناختن کتاب است؛ عواملی که کتاب را به مردم معرفی کند 
نداریم. تلویزیون هم در کانال خاصی معرفی می کند، جاهای دیگر 
هم همین طور است. این کتاب فروشی سال 48 تأسیس  شده 
است، به هرحال یک برند است، وقتی کتاب چاپ می کرد، دو سه 
قدم از جامعه جلوتر بود، خودبه خود در روند اقتصادی می افتاد 
بوده است ولی حاال دیگر  پایه ای  به دنبال کارهای  و همیشه 
مخاطبان، همه جوره هستند، همه تیپی می آیند و خرید می کنند. 
یادم هست زمانی که کوپن داشتیم، آقایی بود که کوپن هایش را 
می فروخت و می آمد کتاب می خرید و یواشکی می برد خانه که 
همسرش با او دعوا نکند. پنج تا کتاب می خرید و یکی یکی می برد 
خانه، همین فرهنگ که »کتاب مهم نیست« در خانواده ها به 

خرید کتاب کم و کمتر کتاب منجر می شود.
حرف و سخن بسیار است، ناشران و کتاب فروشان غمگین اند، 
اندوهی که مثل زخمی التیام نیافته، روزبه روز بدتر و عمیق تر 
شبیه  انقالب،  راسته  فردای  آیا  می داند  کسی  چه  می شود، 

ناصرخسرو و باب همایون، نخواهد شد؟!
این راه به کجا ختم می شود، اگر کتاب فروشان همه بازی را 
به همه چیزفروشی های بزرگ و فانتزی ببازند و بی کار بمانند؟ آیا 
سهم آیندگان از خیابان انقالب، تنها کافه گردی در بافت تاریخی 

شهر خواهد شد؟
به کتاب فروشان می گویم، تالش می کنم با این گزارش ها به 
روزگار کتاب، کمک کنم، خیلی امیدوار نیستند، امیدواری برای 
نسل من، کم کم به غبار خاطره ای تبدیل می شود که آن را در 
گوشه های دهه های اخیر گم کرده ایم، حتی وقتی نسل دیروز، 

چشم اندازی برای فردا نمی بیند!
دفترم را می بندم و از راسته انقالب می زنم بیرون، دوست 
دارم بروم منیریه و ببینم هنوز راسته ورزشی فروشان، لباس 
ورزشکاران استخوان خردکرده را به دست مشتری می دهند 
کافه ای در منیریه هست،  نه  زیادتر می شوند،  روز هم  و هر 
نه تزیینات فروشی! هنوز هم در منیریه استخوان  خردکرده ها 

مشتری دارند...

6فرهنگی

می خواهی دیده شوی، سانسور شو!

سانسور در صداوسیما با توجه به گسترش شبکه های مجازی به رویکردی 
بی معنی تبدیل شده است. با این حال این روند همچنان در رسانه ملی ادامه 
دارد که اغلب باعث بیشتر دیده شدن بخش حذف شده در فضای مجازی 
خواهد شد؛ بر این اساس حذف قسمت هایی از یک رویداد در شبکه های 
تلویزیونی، نه تنها مانعی برای دیده شدن محسوب نمی شود که در نهایت 

به سلب اعتماد مخاطبان نسبت به یک رسانه هم منجر خواهد شد.
نمونه  اخیر از چنین سانسورهایی در صداوسیما، پخش مراسم اختتامیه نهمین 
دوره جشنواره مردمی فیلم عمار است؛ این مراسم در حالی به صورت زنده از شبکه 
نمایش به روی آنتن رفت که بخش هایی از صحبت های یکی از برگزیدگان به هنگام 
دریافت جایزه اش پخش نشد. در پی این اتفاق بخش های پخش نشده از صحبت های 
این تهیه کننده در فضای مجازی منتشر و واکنش کاربران را به همراه داشت؛ 
کاربرانی که در مواردی حتی بدون اطالع دقیق از موضوعی صرفا به انتقاد می پردارند.

بیژن نفیسیـ  روزنامه نگارـ  در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سانسور در رسانه های 
دیداری و نوشتاری بیان کرد: وقتی برنامه ای برگزار می شود و به هنگام پوشش آن 
تغییراتی از سوی رسانه ها رخ می دهدـ  در تلویزیون و رادیو بیشتر و در رسانه های 
نوشتاری کمترـ  این تغییر نمود پیدا می کند. در واقع زمانی که بیننده تلویزیون را 
تماشا می کند و رادیو گوش می دهد، چون همه حواسش معطوف به برنامه ای  است 
که به روی آنتن می رود، اگر خللی در پخش ایجاد شود و بخواهند عادی جلوه دهند، 

سخت تر خواهد شد.
او ادامه داد: وقتی برنامه ای به صورت زنده روی آنتن می رود، باید همه جوانب و 
مسائل را در نظر بگیرند. اگر حین پخش زنده اتفاقی بیفتد نمی توان آن را نادیده 
یا جلوی پخش آن را گرفت. قطع ناگهانی بخشی از برنامه می تواند بازار شایعات و 
مسائل حاشیه ای را افزایش دهد؛ برای مثال در پخش مسابقات ورزشی، زمانی که 

سانسور اتفاق می افتد، بیننده متوجه خواهد شد.
این روزنامه نگار قدیمی بیان کرد: ابعاد و حواشی جریان را نباید بیشتر کنیم تا 
شایعات و مسائلی که ممکن است واقعیت نباشد، در کنار آن ایجاد نشود. وقتی 
اتفاقی رخ می دهد، بهترین کار این است که از آن رخداد جلوگیری نشود و اگر قرار 

است مقابله شود باید از قبل پیش بینی های الزم انجام شده باشد. 
نفیسی اظهار کرد: زمانی که برنامه ای با چارچوبی معین اجرا می شود، مسووالن 
برگزارکننده، نباید اجازه دهند خارج از برنامه اتفاقی بیفتد و هرج و مرج ایجاد شود. 
اگر حرکت غیرمنتظره ای رخ دهد باید شیوه برخورد با آن را بدانند و در نظر بگیرند.
او درباره انتقادپذیری در بستر جامعه تصریح کرد: همیشه باید ظرفیت انتقاد و 
تعریف و تمجید را داشته باشیم و این بستر در جامعه فراهم باشد. همچنین باید 
بدانیم انتقاد مساله بدی نیست و اگر نظر مخالفی ابراز شود، خوب است به دلیل 
اینکه نقاط ضعف خود را می فهمیم. این فهم باعث می شود که برای بهبود حرکتی 
کنیم یا اگر مساله اشتباه بیان شده باشد آن را توجیه کنیم. این نوع دیالوگ ها در 
سطح جامعه بخصوص از رسانه پربیننده ای مثل تلویزیون کمک می کند به ابهامات 
و سواالت در جامعه پاسخ داده و برطرف شود. باید تحمل انتقاد را همیشه داشته 
باشیم اما  آماده پاسخگویی مناسب هم باشیم یا اگر اشتباه کردیم آماده اعتراف هم 

باشیم؛ البته اعتراف شجاعت می خواهد.

پشت پرده نوبل ادبیات در سال ۱۹۶۸

مخالفت با اعطای نوبل به »ساموئل بکت«
اسناد جدید منتشرشده درباره چگونگی اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال 
۱۹۶۸ حاکی از مخالفت سرسختانه رئیس آکادمی سوئد برای اعطای جایزه 

به »ساموئل بکت« نمایشنامه نویس برجسته ایرلندی است.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، بر اساس وصیت نامه »آلفرد نوبل« این جایزه 
باید به نویسنده ای تعلق بگیرد که برجسته ترین آثار را در جهتی ایده آل نوشته باشد؛ 
این برنده هر سال توسط اعضای آکادمی سوئد )فرهنگستان ادب سوئد( انتخاب 

می شود و سازوکار انتخاب برنده نهایی پس از 50 سال فاش می شود. 
بر اساس اسنادی که اخیرا درباره انتخاب برنده نوبل سال 1۹68 )پس از 50 سال( 
منتشر شده، »آندرس اوسترلینگ« رئیس وقت آکادمی سوئد با اعطای جایزه نوبل 
به »ساموئل بکت« مخالف بوده و درباره همسو بودن آثار »بکت« با روح جایزه نوبل 

تردید فراوانی داشته است. 
»اوسترلینگ« در توضیحی می نویسد: البته در تاثیر هنری نمایش نامه های »بکت« 
تردیدی نیست اما طنز انسان گریزانه و بدبینی مفرط در آثار او چشمگیر است. رئیس 
آکادمی سوئد در سال 1۹64 نیز با اعطای جایزه نوبل ادبیات به »بکت« مخالف بوده 

و این کار را پوچ و بیهوده توصیف کرده بود. 
با این وجود »ساموئل بکت« در میان دیگر اعضای کمیته اسکار سال 1۹68 
چهره ای محبوب بود و آن ها شفقت انسانی الهام گرفته در آثار او را می ستودند. در 
آن سال »آندره مالرو« رمان نویس فرانسوی، »ویستن هیو آودن« شاعر انگلیسی و 

»یاسوناری کاواباتا« دیگر شانس های اصلی دریافت نوبل ادبیات بودند. 
»ازرا پاوند« منتقد و شاعر آمریکایی و »ای ام فارستر« داستان نویس انگلیسی نیز 
به سبب سن باالی شان از گردونه رقابت نوبل ادبیات 1۹68 حذف شدند و »والدیمیر 
نوباکف« باز هم به سبب غیراخالقی خوانده شدن رمان »لولیتا« از سوی داوران 
کنار گذاشته شد. همچنین »اوژن یونسکو« برای ایجاد بدعت و خالقیتی جدید در 
نمایشنامه نویسی مورد تمجید قرار گرفت اما به سبب محتوای بحث برانگیز آثارش از 

گزینه های اصلی دریافت نوبل ادبیات 1۹68 حذف شده است. 
در این میان »آندرس اوسترلینگ« رئیس وقت آکادمی سوئد در تالش برای 
انتخاب »آندره مالرو« بوده است، گرچه این نویسنده در آن زمان وزیر فرهنگ دولت 
»شارل دوگل« بود. »اوسترلینگ« اعطای جایزه به »کاواباتا« و »ویستن هیو آودن« 
را نیز توجیه پذیر می دانسته و در نهایت نیز جایزه به »یاسوناری کاواباتا«ی ژاپنی 

رسید و هیات داوران او را به سبب روایت استادانه ستود. 
گرچه دست »بکت« آن سال از جایزه نوبل ادبیات کوتاه ماند اما او سال بعد 
)1۹6۹( توانست این جایزه را کسب کند. »ویستن هیو آودن«، »آندره مالرو«، 
»چینوآ آچه به«، »ازرا پاوند« و »ای ام فارستر« هرگز نتوانستند در سال های بعد 
هم برنده نوبل شوند.  »بکت« آثارش را به فرانسه و انگلیسی می نوشت و نخستین 
رمان او »مورفی« در سال 1۹38 ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه منتشر شد. 
مهم ترین اثر بکت که برایش شهرت جهانی آورد، نمایش نامه  »در انتظار گودو« است. 
برخی از آثار دیگرش »مالون می میرد«، »مالوسی«، »همه  افتادگان«، »آخرین نوار 
کراپ« و »آخر بازی« هستند.  مخفی نگه داشتن اسرار چگونگی انتخاب برندگان 
نوبل به این معناست که باید تا سال ۲066 منتظر بمانیم تا متوجه  شویم آکادمی 
سوئد چگونه و طی چه سازوکاری در نهایت نوبل ادبیات ۲01۷ را به »باب دیلن« 

ترانه سرا و خواننده آمریکایی داد؛ انتخابی که با انتقادهایی نیز همراه شد.

اخبار
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اسکورسیزی مستند جدید »باب دیلن« را می سازد
کمپانی نتفلیکس از ساخت یک اثر مستند به کارگردانی »مارتین اسکورسیزی« درباره تور معروف »باب دیلن« ترانه سرای برنده نوبل در اواسط دهه 7۰ میالدی خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، این مستند شامل مصاحبه های 

جدیدی با »باب دیلن« ترانه سرا، نویسنده و خواننده نامدار آمریکایی است و به روح پراضطراب آمریکا در سال ۱۹7۵ و موسیقی سرشار از لذت و شادی می پردازد که »باب دیلن« در پاییز آن سال در قالب تور 
»Rolling Thunder Revue« اجرا کرد.

 حال راسته کتاب انقالب، از نزدیک، چطور است؟

 مرثیه ای در سکوت؛هم نشینی با استخوان خردکرده های راسته انقالب

 گردشگری ایران، مهر برند می خورد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
ثبت برند گردشگری ایران به کمک دیگر ارگان ها از جمله وزارت خارجه 

خبر داد.
ولی تیموری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به جزئیات 
موضوع ثبت برندگردشگری ایران ،گفت: در کشورهایی دارای صنعت گردشگری 
قدرتمندی هستند از تصویر و لگو مشخص و ثابتی بر روی کاال و خدماتی که به 
گردشگران ارائه می دهند، بهره می برند تا متقاضیان با اطمینان از صحت و سالمت 

از آنها استفاده کنند.
وی افزود: این تصور به گردشگران اطمینان می دهد که این کاال و خدمات مورد 

تایید مراجع مربوط به حوزه توریسم در ایران است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در عین حال اظهار داشت: برای اجرایی 
شدن این پروژه بزرگ نیاز به همکاری بین دستگاهی از جمله وزارت خارجه و سازمان 

توسعه تجارت هستیم.
تیموری در پاسخ به این پرسش که چه زمانی این طرح اجرایی می شود؟، افزود: 
این یکی از پرژوه های بزرگ معاونت گردشگری است که پس از عملی شدن نیاز به 
زمان برای شناخت لوگو از سوی گردشگران وجود دارد که بطور یقین در این مرحله 

رسانه می توانند، تاثیر گذار باشند.
وی درباره سیاست سازمان میراث فرهنگی درباره گردشگری داخلی گفت: توزیع 
جغرافیایی و زمانی گردشگران داخلی از جمله این موارد است در برخی از ماه های 
سال بعضی از مناطق گردشگری با شلوغی زیاد مواجه هستیم در حالی که در مناطق 

دیگر کشور که جاذبه های توریستی خوبی نیز دارند، خالی از گردشگر است.
تیموری درباره راهکار برون رفت از مشکل هم گفت: در حال تنظیم بسته های 
مسافرتی هستیم که در آن عالوه معرفی مناطق کمتر شناخته شده از قیمت پایین و 

جذابیت نیز بهره مند باشند.

مردم  سلیقه  و  ذائقه  دنبال  به  نباید  موسیقی  »فعاالن 
برای فعالیت خود باشند. ما بقال نیستیم که هر چه مردم 

می خواهند برایشان فراهم کنیم.«
مشکالت  و  وضعیت  از  ایسنا  گزارش های  از  یکی  پی  در 
دانشجویان هنر که با خود آنها به گفت وگو پرداختیم، اکثر آنها 
از شرایط تحصیلی، امکانات دانشکده، سطح سواد استادان و آینده 

شغلی شان گله مند بودند.
دانشجویان رشته موسیقی اینگونه عنوان می کردند که برای 
درس خواندن در رشته های مختلف موسیقی و آموزش سازها 
دچار محدودیت باالیی هستند و تنها باید تحصیل و آموزش دیدن 
با سازهایی را انتخاب کنند که حوزه محدود دانشکده های موسیقی 
به آنها اجازه می دهد. همچنین بسیاری از آنها از آینده شغلی خود 
در رشته های موسیقی ناامید بودند و برخی از آنها نیز اظهار کردند 
که قصد ایران ماندن ندارند و می خواهند به خارج از کشور مهاجرت 

کنند.
در راستای این اظهارات به گفت وگو با برخی از هنرمندان که 
تعدادی از آنها سابقه تدریس در دانشگاه را هم داشته اند، درباره 

راهکار پیشنهادی شان برای حل مشکالت دانشجویان رشته های 
هنر پرداختیم.

تدریس  و  دانشگاه ها  وضعیت  از  که  دارند  »دانشجویان حق 
ایران بسیار  باشند؛ چراکه سیستم آموزشی در  شکایت داشته 

پیش پا افتاده و قدیمی است و اصال به روز نیست.«

اینها بخشی از سخنان اولیه نادر مشایخی ـ آهنگساز و رهبر 
ارکستر ـ درباره موضوع مشکالت دانشجویان رشته های هنر و 
راهکار او برای حل مشکالت این دانشجویان به خصوص در حوزه 

موسیقی است.
او ادامه داد: قریب به 50 یا 60 سال است که اتفاق خاصی در 
نحوه و روش های آموزشی ما نیفتاده و همچنان بر سر تغییرات 
روش های آموزشی در رشته های هنری بحث داریم. آموزش در 
ایران آنقدر بد است که دانشجویان نمی دانند باید چه چیزی یاد 
بگیرند و اصال چگونه یاد بگیرند. به همین دلیل در درجه اول باید 

یاد دهیم که یادگیری چیست و چگونه است.
مشایخی بیان کرد که در رشته موسیقی نمی توان به هنرجو یک 
نُت را داد و به او گفت که آن را حفظ کند. اصال چگونه باید این کار 
را کرد؟ آیا خود استادی که این حرف را به دانشجو می زند، می داند 

چگونه باید این کار را کرد؟
این موسیقیدان تأکید کرد که در درجه اول باید آموزش دادن را 
به خود اساتید یاد داد و سپس باید به دانشجو متد و روش یادگیری 

را آموزش داد.

او با بیان اینکه بعضی افراد به عمد اجازه ندادند تا دست در 
موسیقی زیاد شود و فعالیت در همه حوزه های آن آزاد شود، ادامه 
داد: خیلی ها که در عرصه موسیقی صاحب قدرت هستند قصد 
دارند موسیقی را در دست خود نگه دارند و اجازه پیشرفت به آن 
ندهند. ممنوعیت در موسیقی معنایی ندارد. کلمه هنر هیچ ربطی 

به ممنوعیت ندارد.
مشایخی درباره راه حل پیشنهادی خود برای ایجاد بازار کار 
برای موسیقی دان ها و یا دانش آموختگان موسیقی گفت: در ایران 
سیستم مدیریتی ضعیف است و باید این مشکل را حل کرد. در 
واقع مدیران برگزارکننده کنسرت و یا اسپانسرهای موسیقی نباید 
تنها به دنبال سلیقه مردم بروند. ما که بقال نیستیم که ببینیم مردم 
چه می خواهند و آن را برایشان فراهم کنیم. مدیر درست و حسابی 
کسی است که استعداد هنرمند را کشف و آن استعداد و هنر او را 

تبدیل به نیاز کند.
او ادامه داد: کار ما این است که هنر و استعداد خود را تبدیل 
به نیاز کنیم و اگر این کار را به درستی انجام دهیم می توانیم 

موفق شویم.

طرح مشکالت دانشجویان هنر با یک هنرمند

موسیقی دان ها بقال نیستند!


