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ﺣﺮف درﺷﺖ

ﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮدا

دست وزارت بهداشت رو شد

روز ملی سینما؛ روزی برای وحدت

 پوریــا عالمی  -۱ :معاون بهداشــت وزارت :طبق
آمارهــا از هــر  ۱۰ایرانی باالی  ۱۸ســال ۹ ،نفر دچار
کمتحرکی هستند.ما رسما این حرف را رد میکنیم .در
مملکتی که اگر سهشیفت کار نکنی و مثل چی صبح
تا شب دنبال نان ندوی ،چطوری میشود  ۹نفر از ۱۹
نفر کمتحرکی داشته باشند؟ اگر علمی هم بخواهی
نــگاه کنی ،از هر  ۱۰۰نفر ایرانــی ،یک نفر آقا و آقازاده
هســتند که آنها از صبح تا شــب تکان نمیخورند و
فقط میخورند و  ۹۹نفر دیگــر تکانها را میخورند
و میدونــد تا در خوردن این دالوران وقفه نیفتد .پس
معلومدار شــد که آمار وزارت بهداشت غلط محض
اســت و از هر  ۱۰۰نفر ایرانی ،یکنفر تا ته میخورد و
 ۹۹نفر دچار بیشدوندگی هستند.
 -۲وزارت بهداشت :از هر  ۱۰نفر ایرانی ،یک نفر فشار
خون دارد.
ما این آمار را هــم رد میکنیم .وقتی در حالت عادی
برای مدیریــت زندگی به  ۱۰جای آدم فشــار میآید،
امــکان ندارد که از هر  ۱۰ایرانی یک نفر فشــار خون
داشته باشد .تازه این فشار خون تنها فشاری است که
وزارت بهداشــت بلد بوده ثبت کند وگرنه فشــارهای
اصلی به جاهای اصلی دیگر است و فشار خون توی
آن فشارها شوخی است.
 -۳وزارت بهداشــت :از هــر  ۱۰۰ایرانی ،دو نفر الکل
مصرف میکنند.
که این آمار هم به نظر ما دروغ محض است .همهش
دو نفــر؟ ما که میگوییم همیــن دو نفر را هم وزارت
بهداشــت اعالم کرده که جامعه چشم نخورد وگرنه
اگر اعالم میکرد الکل اصال در ایران مصرف ندارد ،آیا
خارجیها ما را چشم نمیزدند؟
 -۴وزارت بهداشــت :از هــر  ۱۰۰نفــر ایرانی ،یک نفر
سیگار میکشد.
بفرمــا .یا آن دونفری که گفتند الکلی هســتند ،الکی
است یا تا آنجا که ما تحقیق کردیم ،بعد از الکل ،یک
نخ سیگار روشن میکنند .پس شاید هم آمار مصرف
سیگارشان الکی است .ما نمیدانیم.
 -۵وزارت بهداشــت :بیماریهــای قلبــی و عروقی
نخستین علت مرگومیر ایرانیان است.
خب این هم خوب اســت .البته اگر ما از دســت
مسئوالن دق نکنیم ،ممکن است از خوشحالی جوش
بزنیم و با مراجعه به پزشک برای جوشهامان دچار
خطای پزشکی بشــویم و بخشی از رودهمان را بریزند
دور ،در نتیجــه اگــر در تصادفات جــادهای هم زنده
بمانیم و از آلودگی هــوا نمیریم و زیر بار قرضوقوله
نزاییم ،در نهایت همانطور که وزارت بهداشت گفته،
حتما با بیماریهای قلبی و عروقی میمیریم.
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اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ داوودى
ﮐﺎرﮔﺮدان
»روز ملی ســینما« اولین تصویری را که به ذهنم
میآورد ،تصویر ســیفاﷲ داد است .در آن زمان ما از
طریق خانه ســینما تقاضای نامگــذاری این روز را در
تقویم رســمی کشــور مطرح کردیم و یکی ،دو سال
طول کشید تا روند اداری آن انجام شد و اکنون این روز
در میان مردم و مخاطبان سینما به یک روز ملی بدل
شده است ،اما این تصویر تفاوت دارد با تصویری که از
خو ِد واژه سینما در ذهنم مجسم میشود .تصویری که

واژه ســینما در تصور من میسازد؛ تصویر یک ایدهآل
و اتوپیاســت؛ جایی که همواره آرزویش را داشتهام و
بهعنوان یک فیلمســاز ،همچنان در رؤیای آن هستم؛
لحظهای رؤیایی که حســرتی بر دل نمانده باشد و آن
چیزی که ســینمای کشورم ،پتانسیل و ظرفیتش را در
خود دارد ،محقق شده باشد .شاید برخی با شنیدن این
نام ،به یا ِد رفتارها و تحرکات کاســبمآبانهای بیفتند
که ســینما را به راهی برای کسب روزی و شهرت بدل
کرده است.
اهالــی ســینما در تمــام دنیــا ،از ویترینیتریــن و
بانفوذترین چهرههای مشــهور هر کشوری هستند که
میتواننــد نفوذ فکری خــود را در حوزههای مختلف
اجتماعــی و فرهنگــی و ملــی ،به نمایــش بگذارند.
کاش روزی برســد کــه در روز ملــی ســینما ،شــاهد

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

کنارهمقرارگرفتن اهالی سینمای ایران برای احترام به
عین وحدت باشیم .این زمان،
ســلیقههای مختلف در ِ
زمانی است که تفاوت سلیقهها محترم خواهد بود ،اما
کسی نگاه ابزاری به ســینما را برنمیتابد و مانع از آن
میشــود که این نگاه ،بدنه و رسالت و محتوای سینما
را مورد لطمــه قرار دهد .آرزویی که من برای ســینما
دارم همیــن اســت که در صنف و تولید اثر ســینمایی
به چنان وحدتی در مســائل بنیادین برسیم که بتوانیم
الگویی برای دیگر فعالیتهای هنری کشور و هنرمندان
آن عرصهها باشــیم .شــاید مرحــوم »داد« هم وقتی
که ایــده ثبت این روز را در تقویــم پیگیری میکرد ،در
جســتوجوی چنین ویژگیای بود تا »روز ملی سینما«
بهانهای شــود بــرای همگرایی ،برای وحــدت و برای
حرکت بر اساس یک اعتقاد واحد .تا باد ،چنین بادا!

روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎرى ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ

واﮐﻨﺶ

صدای دلخراش خراش خشونت!

ﭼﻮ ﭘﺮدهدار ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ...

ﻣﻬﺮداد ﺣﺠﺘﻰ
سالهاست که جهان از خشونت رنج میبرد و در
طول اینهمه سال همواره گروههایی بر آن بودهاند تا
مانع گسترش آن شوند ،هرچند که دولتها چندان
با این گروهها همراه نبودهاند ،اما اینان به شکلهای
مختلــف مدنی نظر خود را بیــان و برای تحقق آن
تالش کردهاند .این گروهها لزوما گروههای متشــکل
نزدیک به هم نیســتند ،اما گاه اشــتراکاتی آنها را در
کنار هــم قرار میدهد؛ نظیر آنچــه امروز در جهان
رخ داده اســت .در پی وقایع اسفبار میانمار از سوی
گروههــای مختلف مردم در سراســر جهان صدایی
واحد شــنیده شــد که خواهان توقف هرچهسریعتر
خشونتها در آن کشور شد .این همصدایی نشان از
بیداری وجدانها در سراسر جهان دارد؛ وجدانهایی
که رنــج هیچ بشــر بیگناهــی را از هر نــوع نژاد،
رنــگ ،مذهب و ملیت تــاب نمیآورند و همواره در
چنیــن مواقعی از خود واکنش نشــان میدهند .در
میــان این وجدانهــای بیدار ،گــروه روزنامهنگاران
صلحطلب نقش پررنگتری دارنــد .اینان بهعنوان
نبض تپنــده هر جامعــهای در بحرانهــا عالوه بر
نقش آگاهیرسانی ،نقش بیدارگری و متعادلکننده
را هم ایفا میکنند؛ نظیــر آنچه در مواقع جنگ رخ
میدهد و حاال البته جنگی داخلی نه به آن وسعت
که در حد درگیریهای خونباری که هزاران و بلکه
صدهــا هزار نفــر را از خانه و کاشــانه آواره کرده و
بســیاری از روســتاها را طعمه شــعلههای آتش
کرده در بخشــی از شرق آســیا در حال وقوع است؛
درگیریهایــی کــه هر صحنهاش جان هر انســانی
را میخراشــد و تن هر بشــری را به لرزه درمیآورد.
تعقیــب آوارگان و آتــشزدن پیکر بیجــان آنها از
جمله خبرهای تکاندهندهای است که در آن شرایط
بســته خبری از آن منطقه جنگزده بــه خارج درز
کرده و موجب حیرت جهانیان شــده است؛ خشمی
که ریشــه در تحریکات دینی و نژادی دارد و از بیرون
مرزها هم برآتش آن دمیده میشــود .این منطقه از
جهان میانمار اســت؛ جایی که در آن سالهاســت
گروهی اقلیت را به رســمیت نمیشناســند و آنها
را از ابتداییترین حقوقشــان محــروم کردهاند .قوم
روهینگیا ،قوم بختبرگشتهایاند که از بد حادثه در
محل تولد خود بیگانه شــمرده میشوند و همواره
با برچســب بیگانه با آنها رفتار شــده است .در آنجا
سخن از مذهب نیست ،سخن از بهرسمیتنشناختن
بخشــی از ملتی است که از سوی دولت و ارتش در
حال حذفشدن هستند! اتفاقی که سازمان ملل هم
آن را »قومزدایــی« خوانده و در باالترین ســطح به
آن واکنش نشــان داده است ،هرچند که این واکنش
صرفا در حد بیانیه اســت ،اما بیتردید متأثر از فشار
افکار عمومی جهان صادر شده است.
در ایران هم همســو بــا افــکار عمومی جهان
در همــدردی بــا قــوم مظلــوم روهینگیــا و خیل
آوارگان پناهجــو بیانیهای در قالب نامهای از ســوی
روزنامهنــگاران صلحطلب ایــران خطاب به کمیته
جایــزه نوبــل صلح صادر شــد کــه در نــوع خود
قابلتأمــل بود؛ ازایــنرو که در آن تالش شــده بود
بیهیچ تعصب و یکجانبهنگری ،مســتقل از رنگ،
نژاد ،مذهب و قوم به آن خشــونتها توجه نشــان
دهد و ضمن هشــدار بــه مقامات میانمــار توجه
کمیتــه جایزه صلح را به وظیفــه برندگان آن جایزه
از جمله »آنگ سان ســوچی« جلب کند؛ کسی که
خــود اکنون در زمره مقامات بلندپایه همان کشــور
است و از او انتظار میرود نسبت به این خشونتها
از خود واکنش نشــان دهد .این نگرانی وجود دارد
کــه در صورت گســترش خشــونتها و درگیریها
یــک فاجعه عظیم بشــری در آن منطقه رخ دهد و
جغرافیای سیاســی بخشــی از آســیا را دستخوش
تغییر کند! هشدار این گروه از روزنامهنگاران که خود
را صلحطلب میخوانند نســبت به سوءاستفاده از
گرایشهای دینی و برجستهکردن برخی تبعیضها
برای شعلهورترکردن خشونتها در میانمار از نکات
برجسته این بیانیه بود؛ هشداری که باید آن را جدی
گرفت و به آن پاسخ داد.
مادامی که خشــونت روح بشر را میخراشد ،هر
جامعهای به وجدانهای بیدار نیاز دارد.

ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎﺋﯿﺎن
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺮ ﭼﺸﻤﻪ
در صفحهی  ۱۰روزنامهی »شــرق« مورخ دوشــنبه
ششــم شــهریورماه گفتوگویی با همکار ناشرم جناب
آقای طائب بهعنوان مدیرعامل شــرکت ماهپیشــونی و
مدیر بخش کودک و نوجوان مجموعه باغکتاب منتشــر
گردیده است که در آن چندبار نام اینجانب و نشرچشمه
برده شــد.با وجود پرهیزی که در چند ماه گذشته از ورود
به این مســئله و پاسخ به برخی از سخنان داشتم ،اینبار
و از آنجایی که میبینم تالش شــده مشابهســازی بین
کتابفروشی شرکت ماهپیشونی در بخش کودک باغکتاب
با فروشگاههای نشرچشــمه بهعمل آید ،وظیفهی خود
میدانم پاســخ مختصری را جهت روشنترشدن اذهان
عمومــی بــرای آن روزنامهی محتــرم ارســال کرده و
امیدوار باشم به دور از جنجالها و تهمتزدنهای رایج
این روزهــا ،از هر طرف ،این گفتوگو بابی شــود جهت
رسیدن به نتایجی که ثمرات مثبتی برای فرهنگ مکتوب
مظلوممانده -کتاب -در کشورمان به همراه داشته باشد.
منتقدان راهاندازی کتابفروشــی در باغکتــاب دو ایراد
اساسی  -به زعم حقیر  -به این کار دارند:
 .۱نَفس راهاندازی کتابفروشــی توسط نهادهای دولتی
یا عمومــی )از قبیل شــهرداری( در جهت خالف اصل
 ۴۴قانون اساســی بــوده و رقابت نابرابــری بین بخش
خصوصی )از نــوع واقعی آن( و بخــش دولتی ایجاد
میکند .که نتیجه آن از پیش مشخص است! و میتواند
با توجه به امکانات گستردهی دولتی و نهادهای عمومی
موجب کسادی کار کتابفروشیهای سطح شهر شده و
حتی در مواردی آنها را به تعطیلی بکشاند.
 .۲اتفاقی که در مورد اجــارهی بخش کودک و نوجوان
باغکتاب افتاد ،بهرهمندی گروه اندکشــماری اســت از
امکانات گســتردهای که در عمل توسط شهرداری تهران
در اختیارشان قرار گرفت.
اجــازه میخواهم در حد بضاعتم به این دو موضوع
بپردازم.
 .۱چــرا راهانــدازی این کتابفروشــی )آن هــم با ابعاد
عظیمــی که گفتــه میشــود بزرگترین کتابفروشــی
دنیا اســت( در محل باغکتاب کاری نادرســت و به زیان
کتابفروشان است؟
واقعیت این اســت که ســرانهی مطالعــهی کتاب
در کشــور ما باال نیســت .تالشهایی که طی دهههای
گذشــته برای افزایش این ســرانه بهعمل آمده اســت،
چندان نتیجهبخش نبود .این واقعیت را از متوسط تیراژ
کتابها که برخالف عناوین آنها سالبهسال از آن کاسته
میشود ،میتوان دید .این تناقض آشکار و غیرقابلانکاری
است بین سرانهی پایین مطالعه در کشور ما و راهاندازی
بزرگترین کتابفروشی جهان !!
بههمیندلیل در جلســهای که جناب آقای طائب به
آن اشــاره کردند و به دعوت آقای دکتر مجید حســینی،
مدیرعامل محترم نشــر شهر در ســال گذشته در محل
باغکتاب تشــکیل شد ،اولین ســؤالی که از دکتر حسینی
پرسیدم این بود که آیا امکان حذف کتابفروشی را )چه
در حوزهی کودک و نوجوان و چه در حوزهی بزرگسال(
از مجموعــهی باغکتــاب دارند یا خیر؟ کــه گفتند خیر؛
ولی از فضای آن به اندازهای که میتوانســتم کاستهام.
در یادداشــتی که بعد از آن برای ایشان فرستادم ،نوشتم
که با اصل راهاندازی کتابفروشــی در باغکتاب مخالفم
ولی چنانچه حتما باید مبادرت به راهاندازی کتابفروشی
کنند ،چون پیشبینی اعتــراض همکاران کتابفروش و
ناشــرمان را میکردم ،پیشــنهاد کردم حتما هر کاری که
میکنند ،از مسیر اتحادیه باشد تا شبههای ایجاد نشود که
متأسفانه اینطور نشد.
البته میپذیرم که افتتاح هر کتابفروشــی در سطح
کشور میتواند به نوبهی خود مختصری به رونق بیشتر
امــر کتاب و کتابخوانی کمک کند ـ هر چند اصلیترین

معضل کتاب ،کمبود کتابفروشــیها نیست و در جای
دیگری است ـ اما نه به این شکل و شمایلی که در بخش
فــروش کتاب کودک مجموعهی باغکتــاب اتفاق افتاده
اســت .یعنی بهرهمندی اقلیتی در قالب یک شــرکت از
امکانات وســیع شــهرداری که در اختیار آنها قرار گرفته
است.
 .۲همــکاران منتقد ما بــر این گماناند کــه اتفاقی که
در مورد اجارهی کتابفروشــی و بخش کودک باغکتاب
افتــاد بهنوعی بهرهمندی از موقعیتــی انحصاری و برتر
توســط چند نفر میباشــد؛ هر چند با انگیزهی بهظاهر
مثبت فروش کتابهای کودک ،رخدادی که در این سالها
به دفعات شــاهد نظایر آن در رشتههای دیگر اقتصادی
بودهایم و در ُقبح آن کتابها نوشــته شده است.بررسی
تشابهسازی که خود جناب طائب بین کتابفروشی کودک
باغکتاب با کتابفروشــیهای نشرچشمه انجام دادهاند،
میتواند راه خوبی برای پیبردن به صحت یا ســقم این
مدعای منتقدان سهامداران شرکت ماهپیشونی باشد.
 .۱جمع مساحت کتابفروشیهای استیجاری نشرچشمه،
که مالکیت تمام آنها متعلق به بخش خصوصی است،
تقریبا یکپنجم فضای کتابفروشــی کــودک باغکتاب
است ولی برعکس اجارهی این کتابفروشیها حدود ۲۰
درصد بیشتر از اجارهای است که شرکت ماهپیشونی قرار
اســت ماهیانه به شــهرداری بپردازد  -با توجه به اینکه
تا آغاز پرداخت اجارهی کتابفروشی باغکتاب شش ماه
فرجه هم در اختیارشان قرارگرفته است.
 .۲برای دکوراســیون و قفســهبندی و راهاندازی هر یک
از شعبات نشــر چشمه حدود  ۱۷۵میلیون تومان هزینه
شده )جمعا حدود  ۷۰۰میلیون تومان( درحالیکه چند
میلیارد تومان هزینهی دکوراسیون و قفسهبندی فضای
کتابفروشی چهار هزار متری ماهپیشونی در مجموعهی
باغکتاب توسط شهرداری پرداخت گردیده است.
 .۳در شــروع بهکار یکی از شــعبات نشرچشمه جهت
اطالعرســانی این کتابفروشــی تنها در فضای داخلی
مجتمع تجاری  -فرهنگی که در آن واقع شــده بود ،آن
هم در زمانی محدود حــدود ده میلیون تومان هزینهی
این تبلیغات شد .درحالیکه در شروعبهکار کتابفروشی
ماهپیشــونی ،ایــن کتابفروشــی بهعنــوان جزئــی از
مجموعهی باغکتاب بهطور مجانی از دهها بنر بزرگی که
در سراسر شهر تهران جهت اطالع و هدایت مردم به آن
محیط از سوی شهرداری تهران نصب شده بود ،بهرهمند
شده است .البته به موازات آن اطالعرسانی گستردهتری
هم با پشتوانهی شهرداری تهران با استفاده از رسانههای
مختلف صورت گرفت.
در ماههای اخیر الاقل پنج ناشر -کتابفروش اقدام به
راهاندازی  -به قول جناب آقای طائب -کتابفروشیهای
زنجیرهای در ســطح شهر تهران و شهرستانها کردهاند.
چرا کســی به آنها اعتراض نمیکند؟ آیــا این قریب به
 ۳۵۰کتابفروش و ناشــری که به شــرکت ماهپیشونی
اعتراض کردهاند عقلشان نمیرســید به این همکاران
نیز اعتراض کنند؟ مســلم است که پاسخ منفی است و
بدیهی است به این دلیل واضح که منتقدان کتابفروش
و ناشــر جناب آقای طائب و دوستانشــان میدانند که
این کتابفروشــیها با استفاده از امکانات شخصی و در
حوزهی بخش خصوصی راهاندازی شده است ،و تفاوتی
ماهوی با کار ماهپیشــونی دارد .در پایان به جناب طائب
توصیه میکنم که در برخورد با منتقدان خویشــتنداری
کنند .به آنها اتهامزدن و پای این و آن را بهمیانکشاندن
مشــکلی از ایشان و دوستانشــان حل نخواهد کرد .اگر
میخواهند همچنان بهعنوان یک ناشر فعال و باسابقه
در میان صنف بمانند و ادامــه دهند راهش از میان این
هجمهها و دعواها نمیگذرد .واقعیت این است که وقتی
کتابفروشان میبینند هرساله پس از برگزاری  ۱۰روزهی
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،رکودی چندینماهه بر
بازار کتاب حاکم میشــود ،میگویند چطور ممکن است
فعالیت یک فروشگاه چندهزارمتری کتاب در طول سال
با این پشتیبانی گستردهی شهرداری تهران تهدیدی برای
بازار کوچک و محدود فروش کتاب آنها نباشد؟
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