
5
هنر

خرده روايت ها 

برش 

جنتی با تاکید بر اینکه باید نهضت کتابخوانی در نیش�ابور 
شکل بگیرد، گفت: اطمینان دارم که در سال آینده نیشابور 

به عنوان پایتخت کتاب کشور انتخاب می شود

برند ناشران ، پدیده نوظهور
کامران پارسی نژاد

مدت مدیدی است، برخی ناش��ران خصوصی به 
این گمان رسیده اند که در میان سایر ناشران برند به 
حساب می آیند و حاال باید از نوقلمان پول های کالن 

برای چاپ آثار طلب کنند.
در دنیای مد و لب��اس واژه بیگانه »برند« یا همان 
»مارک« س��ابق در میان ایرانیان جا افتاده اس��ت و 
همواره تب تند مد و مدگرایی با برخی ش��رکت های 
تولیدی لباس و غیره در هم تنیده شده است. در این 
دنیا بسیاری از کاال ها با این بهانه که توسط  برند های 
معتبر تولید شده و از کیفیت باالیی برخوردار هستند 
به فروش می رسند. در عین حال که این عبارت بسیار 
بین مردم نه چندان آگاه و دور اندیش مصطلح شده 

است : » پول برندش را می گیرد«.
مس��أله تولید لباس و مد و برندب��ازی در ایران از 
سابقه طوالنی برخوردار است و دیگر در میان جامعه 

مد زده نهادینه شده است.
اما وقتی پای ناش��ران و کتاب و چاپ اثر به میان 
می آید و س��خن از برند ناشران می ش��ود، آدم دچار 
شگفتی عظیم می شود! خاصه زمانی که در می یابد 
که ناشرانی از این دس��ت به این فکر افتاده اند که در 
میان سایر ناشران برند هستند و حاال باید پول هایی 
در حد 10 تا 20 میلیون تومان از مؤلف مدهوش��ی 
که گمان می کند، اگر اثرش توس��ط آن ناشر خاص 
تولید شود یک شبه ره صدسال می رود و می شود قله 
ادبیات کشور و این خطر بزرگی است که جامعه نشر ، 

کتاب و بالطبع ادبیات کشور را تهدید می کند.
 بی شک مس��ؤوالن از جمله نمایندگان مجلس ، 
کمیس��یون فرهنگی مجلس و ... که گاه و بی گاه به 
مقوالت فرهنگی و ادبی توجه می کنند، و معضالت 
فرهنگی چون فروش پایان نامه را در مجلس مطرح 
می کنند، می بایست به این پدیده نوظهور هم توجه 

کنند و مانع گسترش آن شوند.
در واقع بروز مشکالتی از این دست آن زمان آغاز 
شد که در س��الیان گذش��ته وزیری از دولتی دیگر 
برآن ش��د تا به جای حمایت از صنعت نش��ر و پدید 
آورندگان کتاب، برخی ناشران خصوصی را که بیشتر 
کتابفروش بودند، حمایت کند تا ناشر را به غول های 

نشر تبدیل کند.
حمایت چش��مگیر از تع��دادی ناش��ر خاص که 
معلوم نبود بر اس��اس چه قاعده و ضابطه ای صورت 
می گرفت، عماًل باعث شد تا برخی آقایان خاص یک 
ش��به به جایگاه رفیعی که اس��تحقاقش را نداشتند 

برسند.
این ناش��ران به جای آنکه تأثی��ر عمیقی در روند 
جریان س��ازی اصولی و مناس��ب در حوزه کتاب و 
ادبیات داشته باشند، بتدریج به معضلی تبدیل شدند 
در جهت اشاعه بسیاری از نابخردی ها، ناهنجاری های 
بزرگ اجتماعی و فرهنگی. به یاد دارم سال های قبل 
در یکی از خبرگزاری ها ای��ن آقایان و خانم ها حاضر 
بودند و قرار بود با برخی از نویسندگان  در خصوص 

کتاب و ادبیات  بحث کنند.
 یکی از خانم های آن جلسه به صراحت به همان 
وزی��ر بی نوایی که پول ه��ای هنگف��ت حمایتی در 
اختیارش قرار داده بود و کتابفروشی کوچکش را به 
غولی بزرگ مبدل کرده بود، توهین می کرد و عجیب 
بود که به صراحت دم از آزادی جنس��ی و آزاد بودن 

زنان متاهل برای برقراری روابط عاشقانه می زد.
 س��خنان آنچنان غریب بود که تمام آقایان ناشر 
هم��ان جبهه به مخالف��ت پرداختند.آقای ناش��ری 
می گفت ک��ه من ابت��دا کتابی را می خوان��م بعد در 
اختیار دختر جوانم قرار می دهم. س��ؤال این اس��ت 
که وقتی ناش��ری خودش دلنگران فرزندش است، 
چگونه برآن می شود تا آثاری را راهی بازار کتاب کند 
که جوانان را به سمت و سوی مس��ایل غیر اخالقی 
سوق بدهد؟ در آن زمان حمایت از ناشرانی با چنین 
تفکرات و باورهایی کار را به اینجا می رساند که حاال 

برند بازی در حوزه نشر علم شود.

موض�وع فیلم  جدی�د حاتمی کیا 
چیست؟

جدیدترین س��اخته ابراهیم حاتمی کیا با 
موضوعی اجتماعی و در فضایی شهری جلوی 
دوربین م��ی رود.  به گزارش ف��ارس این فیلم 
مضمونی اجتماعی دارد که در فضای شهری 
می گذرد همانگونه که از نام فیلم »بادیگارد« 
پیداست این فیلم درباره محافظ شخصی است؛ 
این محافظ شخصی در بخشی از داستان از جان 
یکی از ش��خصیت های مهم نظ��ام محافظت 
می کند اما در جایی و براساس حوادثی متوجه 
می شود که او بیش از آن که به فکر نظام باشد به 
فکر منافع شخصی است. محافظ شخصی دچار 
تشکیک می ش��ود و همین امر باعث می شود 

ک��ه محافظت از آن ف��رد را کنار 
بگذارد. اما به دلیل خدمات 
و خلوصی که در وی وجود 
دارد او را به محافظت از فرد 
دیگری می گمارند که یکی 

از فعاالن هس��ته ای کشور 
اس��ت. پیش تولی��د فیلم آغاز 

شده و فیلمنامه جهت دریافت پروانه ساخت 
به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارایه شده است.  
پرویز پرستویی و مریال زارعی دو بازیگر انتخابی 
این اثر هس��تند، همچنین بابک حمیدیان و 
فرهاد اصالنی هم از جمله گزینه های بازی در 

جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا هستند. 

اظه�ار نظ�ر مس�عود کیمیای�ی 
درباره فیلم جدیدش

مس��عود کیمیای��ی از آغاز فیلمب��رداری فیلم 
»معکوس« در 20 خردادماه خبر داد. این کارگردان 
که تهیه کنندگی نخستین ساخته سینمایی پسرش 
پوالد کیمیایی را ب��ر عهده دارد درب��اره این فیلم 

به ایس��نا گفت: در ح��ال مذاکره 
ب��ا بازیگ��ران هس��تیم و طی 
روزه��ای آینده ب��ه قطعیت 
خواهیم رس��ید. قص��ه این 
کار س��کانس های اکش��ن 

زی��ادی دارد و نی��از ب��ه پیش 
تولید ویژه ای اس��ت و ب��ا توجه به 

نقش پررنگ ماش��ین ها در این فیل��م گروهی به 
سرپرستی دکتر معتمدی در حال آماده کردن این 
بخش هس��تند. کیمیایی اولین ساخته پسرش را 
فیلمی برای نس��ل قدیم و بچه های امروز دانست 
که حرف های زیادی برای گفتن دارد.این کارگردان 
درباره ساخت فیلمی از زندگی شهید اندرزگو توسط 
او تأکید کرد: اصال چنین صحبتی نشده و حتی در 

این خصوص با یک نفر هم صحبت نکرده ام. 

بخشنامه ای جدید برای پخش تیزرهای 
سینمایی در شبکه های ماهواره ای 

مدیر کل س��ینمای حرفه ای درباره پخش 
تیزرهای س��ینمایی در شبکه های ماهواره ای 
غیر مجاز، بخشنامه ای به دفاتر تهیه و پخش 
فیلم سینمایی ابالغ کرد. به گزارش مهر، متن 

این بخشنامه به شرح زیر است:
»با توجه به وجود مواد قانونی و نیز به منظور 
اجرای سیاست های فرهنگی و هنری سازمان 
سینمایی و مطابق با اهداف عالیه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همچنان اس��تفاده از ماهواره 
ممنوع است و نمایش هرگونه فیلم سینمایی 
ایرانی، تیزر و آنونس فیلم های سینمایی ایرانی 
از طریق ش��بکه ماهواره ای غیر مجاز فارسی 
زبان منع قانونی دارد. بر همین اساس مقتضی 
است همچنان که مراکز محترم تهیه و پخش 
فیلم تا کنون به شایستگی مطابق قانون عمل 
کرده اند، نسبت به رعایت موضوع این بخشنامه 

توجه شایسته را مبذول کنند.« 

سينمای ايران 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مراسم بزرگداشت خیام 
که در فرهنگسرای سیمرغ 
نیشابور برگزار شد، با اشاره به اینکه حضور 
در نیشابور برای من یک افتخار بسیار بزرگ 
است تصریح کرد: در ایران کمتر شهری را 
می توان یافت که چنین فراوان دانشمندان، 
ادیبان و فقیه��ان نام��دار را در دامان خود 
پرورانده باش��د، کمتر شهری چنین عبرت 

انگیز و پر خاطره است.
جنت��ی با اش��اره ب��ه اینکه از نیش��ابور 
ادبیان بس��یار بزرگی برخواسته اند تصریح 
کرد:نیش��ابور زادگاه نخس��تین م��دارس 
اسالمی و مرکز تربیت بسیاری از پیشوایان 
عل��م و دین ب��وده و به قول علم��ای بزرگ 
نیش��ابور مهد عل��م و ادب ایران اس��المی 
است. در این میان خیام نیشابوری همچون 
ستاره ای در دل تاریخ نیشابور می درخشد، 
شاید بتوان گفت شعر اخرین و تفننی ترین 
تخصص خیام می باشد که شهره عالم شده 

است.
جنتی به شخصیت بسیار ارزشمند خیام 
نیش��ابوری اش��اره کرد و گفت: خیام یک 
شاعر، فیلسوف، ژرف اندیش، ریاضی دان، 
ستاره شناس و یک طبیب و موسیقی دان 

ارزشمند است.
وی به احاطه خیام در حوزه های مختلف 
علوم دینی اشاره کرد و گفت: جایگاه علمی 
خیام در دنیا بسیار ارزشمند است و رباعیات 
وی به ابت��کار ادوارد ب��ه زبان های مختلف 
ترجمه شده و امروز ش��عر ایرانی به وسیله 
خیام در کش��ورهای مختلف دنیا شناخته 

می شود.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصریح 
کرد: خیام ش��اعری ژرف اندیش و روش��ن 
بین است، او در ش��عرش سرنوشت بشر را 
می سراید و در همین بین هستی شناسی 
و سبک زندگی انس��ان را تحلیل و بررسی 

می کند.
جنتی با اش��اره به اینکه خیام هیچ گاه 
عنوان نمی کند تمام عمر را باید به خوشی 
طی کرد، خاطر نشان کرد: اندیشه خیام در 
حوزه ای همچون استفاده از لحظات زندگی 
شکل می گیرد. اندیشه خیام در حوزه هایی 
همچون استفاده از عمر و لحظات زندگی و 

دوری از غم خالصه می شود.
جنتی تصریح کرد: در اشعار خیام به غیر 
قابل بازگشت بودن آن زندگی اشاره شده و 
توصیه های اجتماعی در این حوزه توسط این 

شاعر ارزشمند ارائه شده است.
وی خاطر نش��ان کرد: ای��ن موضوعات 
خالصه اندیش��ه ادبیات خیام می باش��د و 

درسی بسیار ارزشمند برای جوانان است که 
باید برای این نسل بازگو شود.

وی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت ارش��اد از 
برگزاری مراس��م گرامیداش��ت برای شعرا 
حمایت می کند تصریح کرد: اس��اس نامه 
بنیاد علمی، فرهنگی خیام نوش��ته شود تا 
به زودی این موسس��ه در وزارت ارش��اد به 
ثبت برسد، برای مثال بنیاد فرهنگ و ادب 
آذربایجان که به تازگی به ثبت رسیده هفته 
آینده در سفر هیئت دولت به این شهر افتتاح 

می شود.
جنت��ی ب��ه حمای��ت وزارت ارش��اد 
از فعالیت های پژوهش��ی در ح��وزه خیام 
شناسی اشاره کرد و گفت: باید در شهرستان 
نیشابور یک مرکز مناسب علمی، فرهنگی 
برای معرفی ش��خصیت های ارزشمند این 

شهرستان ایجاد شود .
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه بای��د نهضت 
کتابخوانی در نیش��ابور شکل بگیرد، گفت: 
اطمینان دارم که در س��ال آینده نیش��ابور 
به عنوان پایتخت کتاب کشور انتخاب می 

شود.
همچنین س��ید عباس صالحی شامگاه 
یکشنبه در کنگره بین المللی »شعر از توس 
تا نیشابور« در محل آرامگاه خیام اظهار کرد: 
همه دنیا ایران را به فرهنگش می شناسند و 
نام فردوسی ها، خیام ها و عطارها بر تارک این 

فرهنگ می درخشد.
وی با بیان این که نمی توان بدون تداعی 
نام فردوس��ی ها و عطارها و خیام ها سخنی 
از فرهنگ ایرانی به می��ان آورد، افزود: اگر 
بخواهیم از فرهنگ ایرانی و هویت اسالمی 
ایرانی در جایی نام ببریم، باید توجه بیشتری 

به آثار این شاعران داشته باشیم.
مع��اون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی ادامه داد: طبق آم��ار خانه کتاب 
در سال گذش��ته ش��اهنامه ۵0 مرتبه و در 
مجموع ۴20 هزار نسخه چاپ شده و 1۴0 
مرتبه مورد بازنویسی قرار گرفته که یعنی 
روزی هزار و 200 نس��خه با نام فردوس��ی 

منتشر شده است.
وی تصریح ک��رد: در هیچ کج��ای دنیا 
چنین گستره ای از حضور ادبیات کالسیک 
را نمی یابیم و این نشان از حیات فردوسی ها 

و خیام ها و عطارها در فرهنگ ایرانی دارد.
صالحی با بیان این که فردوس��ی حافظ 
تاریخ کهن ماس��ت، تأکید کرد: فردوس��ی 
شاعری اس��ت که زبان معیار فارسی را در 
اختیار ما گذاشته و ما را از چندپارگی زبان 
رهانید .فردوس��ی در کنار میهن دوس��تی 

اخالق اسالمی را به ما منتقل کرد .
صالحی گفت: هنر فردوس��ی در ش��عر 

اوس��ت و این هنر در رگ های هن��ر ایرانی 
جریان دارد و در نمایش��نامه های پهلوانی، 
مینیاتورها، نقاشی ها و گرافیک ها شاهنامه 

ریشه دوانده است.
وی ب��ا تأکید بر این که هنر فردوس��ی و 
خیام و عطار جدا از هویت ایرانی و اسالمی 
نیس��ت، گفت: با ترجمه آثار خیام به ده ها 
زبان معروف و غیرمعروف ش��ناخت خیام 
از مرزهای ایران خارج ش��ده و اکنون بیش 
از ایرانیان هنردوس��تان خارج��ی خیام را 

می شناسند.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه تمام��ی وجوه 
باطنی هویت ایرانی خیام را می شناس��ند، 
افزود:خیام حکیمی بود که شعرفلس��فی و 
دغدغه هایش درباره معنای زندگی را به زبان 

ساده برای مردم بیان کرد.
در ای��ن مراس��م همچنی��ن اس��تاندار 
خراس��ان رضوی با اش��اره به ش��اهنامه به 
عنوان سند فرهنگ و تمدن اسالمی گفت: 
معرفی حکیمان پارسی زبان یکی از راه های 

گسترش فرهنگ غنی ایرانی است. 
علیرضا رش��یدیان در کنگره بین المللی 
شعر از توس تا نیشابور در محل آرامگاه خیام 
اظهار کرد: خراسان سرزمین طلوع شمس 
الشموس و گاهواره فرهنگ و تمدن اسالمی 
است.خراس��ان س��رزمین زادگاه فردوسی 
است که با رنج ۳0 ساله پارسی را زنده کرد و 
شاهنامه اش سند افتخار آمیز هویت ایرانی 
اسالمی سرزمین ماست. خراسان پر از اسرار 
ش��یخ عطار و حکیم عمرخیام و سرزمین 

اخوان ثالث ها و اندیشمندان بزرگ است.
وی ادامه داد: خراسان نه تنها در کشور 
بلکه در کش��ورهای پارسی زبان مهد علم و 
ادب و دین و فرهنگ محسوب می شود که 
دانشمندان و سیاستمداران و بزرگانی را در 

خود جای داده است.
وی با اش��اره به اینک��ه در جامعه برای 
گس��ترش فرهنگ غن��ی کش��ورمان باید 
چاره اندیشی کنیم، تصریح کرد: باید برای 
معرفی سایر دانشمندان و حکیمان چاره ای 

بیندیشم.
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی 
خراس��ان رضوی در این مراسم گفت: حد 
فاصل روزهای ملی فردوسی و خیام فرصت 

مغتنمی برای حوزه فرهنگ و هنر است.
سید سعید سرابی افزود: باید سعی کنیم 
از این فرصت ک��ه ط��ی دو روز حد فاصل 
بزرگداش��ت دو تن از مفاخر بزرگ کش��ور 
برای ما ایجاد شده است، استفاده کنیم و در 
راستای شناسایی این بزرگان به جامعه بویژه 

نسل جوان گام های بلندتری برداریم.
وی با بیان اینکه امیدواریم این کنگره در 

تقویم فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المی نیز گنجانده شود، اظهار 
کرد: نیشابور س��رزمینی بزرگ و مفاخری 
نام آور دارد ک��ه ما به داش��تن این بزرگان 
فرهنگ��ی از قبیل عط��ار و خی��ام به خود 
می بالیم و امیدواریم با برگزاری این مراسم 
و بزرگداش��ت آنان بتوانیم این بزرگان را به 

جامعه و نسل جوان معرفی کنیم.
مدی��ر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
خراس��ان رض��وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
معرفی ش��اعرانی همچون خیام به نس��ل 
جوان گفت: یکی از رویکردهای اصلی این 
اداره کل در س��ال جاری تجلی��ل از مفاخر 
 برجسته فرهنگی، هنری و ادبی این استان

 است .
وی همچنین خواستار همکاری سازمان 
میراث فرهنگی ، س��ازمان اوقاف ، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و فرمانداری نیشابور 
برای گسترش فضای آرامگاه خیام و ایجاد 
مس��یر و تبلیغات برای دسترس��ی به آن از 
طریق جادۀ مشهد- تهران شد.در این کنگره 
که با اجرای سید عباس سجادی همراه بود، 
شاعران برجسته کش��ور و استان از جمله : 
دکتر علیرضا قزوه، محمد حسین جعفریان، 
محمد کاظم کاظمی، محمد سلمانی، هرمز 
علیپور، آرش شفاعی، خدابخش صفادل و... 

اشعار خود را قرائت کردند. 
در ادامه این مراسم پس از خواندن بیانیه 
هیأت داوران توسط محمد کاظم کاظمی، 
ش��اعران برتر بخش مس��ابقه این همایش 

معرفی شدند و زهرا شعبانی از هندیجان به 
عنوان شاعر برگزیده معرفی و از چند شاعر 
دیگر نیز قدردانی شد. این آیین همچنین با 
اجرای برنامه آواز سنتی توسط استاد شهرام 
ناظری همراه بود که در پایان این مراس��م 
نشان فیروزه ای هنر توسط شهردار نیشابور 
به وی اعط��ا و به عنوان ش��هروند افتخاری 
نیشابور ملقب شد. از نکته های شایان اهمیت 
این مراس��م حضور نمایندگان سرکنسولی 
کش��ورهای عراق، افغانس��تان، پاکستان، 
جمهوری قرقیزس��تان، جمهوری ترکیه و 

ترکمنستان در مشهد بود.
حضور جمعیت مش��تاق هزاران نفری 
نیشابور نیز حکایت از اشتیاق این مرز وبوم 

به فرهنگ و ادب داشت.

کنگره بین المللی از توس تا نیشابور با صدای شهرام ناظری همراه شد

شب به یادماندنی شعر در کنار آرامگاه خیام
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