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کارشناســان معتقدنــد بقــای 
کناب فروشی ها به حمایت  های دولتی 
نیاز دارد؛ چه با تاسیس فروشگاه های 
جدید در مراکز تجاری و چه با تسهیل 
در ایجاد مجتمع های فرهنگی با تلفیق 

کتاب فروشی، سینما، کافه و...
به گزارش ایبنا؛ اساســا ســاختار 
محله ای در شهر به فرد اجازه می دهد تا 
با مقداری پیاده روی بتواند تمام نیاز خود 
را تهیه کند. در این میان؛ یکی از نیازهای 
محلی، نیاز به وجود کتاب فروشــی در 
محله ها اســت. این درحالی است که 
در دهه های اخیر، ســاختار شهری در 
تهران با تغییرات فراوانی روبه رو بوده؛ 
به طوری که مفهوم محله  با چالش مواجه 
شده، اتوبان ها و بزرگ راه ها برخی از آن ها 
را به دست فراموشی سپرده و انبوه سازان 
و برج سازان، سر و شکل کامال متفاوتی 

به محله ها داده اند.
از سوی دیگر، با افزایش نجومی بهای 
زمین و ملک در تهران، توجیه اقتصادی 
مشاغل کوچک محلی، به مخاطره افتاد 
و طولی نکشید که کتاب فروشی ها یکی 
پس از دیگری از محله های تهران محو 
شدند و جای خود را به سایر مشاغل از 
قبیل اغذیه یا خواربارفروشی ها دادند. 
این رویه البته به تهران محدود نمی شود و 
در بسیاری از شهرهای ایران تکرار شده و 
متاسفانه سیاست  و قوانین اثرمندی برای 
حمایت از کتاب فروشــی های کوچک 
محلی اعمال نشده اســت. در چنین 
شرایطی آیا ممکن است کتاب فروشی 
محلی بار دیگر بتواند در ساختار شهری 

جای خود را پیدا کنند؟
 ، مــی جر نی جا یما ا حســین 
جامعه شــناس شــهری و عضو هیات 
مدیره انجمن جامعه شناسی ایران در 

توضیح تغییر ســاختار محله ای شهر 
تهران به خبرنگار ایبنا گفت: تهران در 
قدیم شــهری »محله مبنا« بود، اما در 
توسعه شــهری 100 سال اخیر، مراکز 
محله  ها به فراموشی سپرده شده و برای 

آن فکر نشده است.
وی مشــخصا درباره سرنوشــت 
کتاب فروشی ها در این فرآیند، توضیح 
داد: باید توجه کرد که در ساختار تهران، 
از ابتدا هم کتاب فروشی ها توزیع متوازنی 
نداشتند. راسته خیابان انقالب از قبل 
بوده و اکنون نیز این خیابان همچنان 
محل تجمع کتاب فروشی ها در تهران 
اســت.ایمانی جاجرمی دلیل کاهش 
کتاب فروشی های محلی در شهر تهران 
را قیمت باالی خرید و اجاره مغازه اعالم 
کرد و افزود: کتاب فروشی کسب و کاری 
نیست که سود آنچنانی داشته  باشد؛ در 
نتیجه فعالیت اقتصادی و سودآور نیست 
و معموال در محله ها کسی که می خواهد 
در حوزه کتاب فروشی فعالیت کند، باید 
از قدیم، مالکیت مغازه ای را داشته  باشد.

این جامعه شناس، بر نقش مدیریت 
شــهری در حفظ مشــاغل فرهنگی 
کوچک تاکید کرد و گفت: اینجا است 
که باید مداخله های مدیریت شــهری 
صورت بگیرد و برای مشاغل فرهنگی 
همچون کتاب فروشی ها، مجوزهایی 
صادر شود که با هزینه هایی پایین تری 
امکان فعالیت داشته باشــند. در غیر 
این صورت، کسی نمی تواند در محله ها 

کتاب فروشی داشته  باشد.
کتاب فروشی یک زیرساخت 

اجتماعی مهم است
در حالی کتاب فروشی های کوچک 
و محلی یکی پــس از دیگری تعطیل 
می شوند که در برخی از شهرهای توسعه 

یافته، بــا کمک تســهیالت دولتی یا 
برنامه های مدیریت شهری، تعداد قابل 

توجهی کتاب فروشی باقی مانده است.
این جامعه شــناس شــهری ادامه 
داد: بــرای مثال باید در شــورای عالی 
شهرســازی برای راسته های فرهنگی 
در شــهرها برنامه ریزی شــود. عمدتا 
فضــای شــهر در اختیار شــهرداری 
است، شهرداری مسئول اجرای طرح 
تفصیلی اســت و پروانه صادر می کند. 
حتما شــهرداری بایــد در این زمینه 
سیاست هایی داشته باشــد تا فعالیت 
کتاب فروشــی اقدامی به صرفه باشد. 
برای مثــال اگر افــرادی می خواهند 
کتاب فروشی تاســیس کنند، باید به 
آن ها یارانه تعلق بگیرد. این یارانه لزوما 
یارانه نقدی نیست و یارانه فضای شهری 
هم می تواند باشد، یعنی فضای شهری 
و تجاری به صورت رایــگان در اختیار 

کتاب فروشان قرار بگیرد.
این اســتاد جامعه شناسی، روش 
دیگر فعال ماندن کتاب فروشی ها را در 
گرو فعالیت ترکیبی آن ها اعالم کرد و 

توضیح داد: در این دیدگاه، کتاب فروشی 
با کافی شاپ و سینما همراه می شوند، 
زیرا سینماها هم همین مشکل را دارند. 
عمدتــا مراکز فرهنگی دچــار بحران 
شــدند و یکی از راه حل ها این است که 
با هم ترکیب شوند. در نتیجه می توانید 
مجموعه ای داشته باشــید که شامل 
سینمای کوچک –زیرا سینمای بزگ 
به صرفه نیست و بعد از همه گیری مردم 
در تعداد زیاد جمع نمی شــوند- یک 
کتاب فروشی جمع و جور و کافی شاپ 
باشــد. این  امکانات باید با هم، راه حل 
ایجاد کنند تا بتواننــد در کنار هم دوام 

بیاورند وگرنه کارشان تمام است.
کتاب فروشی با لوازم التحریر 

دوبرابر فروش دارد
کتاب فروشــی نــگاه در خیابــان 
کریم خان از معدود کتاب فروشی هایی 
است که فقط کتاب می فروشد. علیرضا 
رئیس دانایی، مدیر انتشــارات نگاه در 
گفت وگو با خبرنگار ایبنا درباره دلیل 
این رویکرد گفت: فروشــگاهی که در 
کریم خان تاسیس کردیم، کوچک است، 
به همین دلیل صرفا بــه فروش کتاب 
اختصاص داده شده است. پیش از انقالب 
نیز در کتاب فروشــی ها لوازم التحریر، 
کاغــذ کادو و ... می فروختند، فروش 
خوبی هم داشتند. فروش این موارد در 
کتاب فروشــی، به فروش کتاب کمک 
می کند.به گفته این ناشر، کتاب فروشی 
باید همه چیز داشته باشــد، او توضیح 
داد: اگر رقمی برای کتاب فروشــی که 
مانند ما فقط کتاب می فروشد، در نظر 
بگیرید، فروش آن هایی که برای مثال 
لوازم التحریر در کتاب فروشی دارند، دو 
برابر می شود. این کاالها باید در فروشگاه 
باشــد تا اگر فردی برای خرید آن ها به 
مغازه مراجعه کرد، شاید دو کتاب هم 

ببیند و بخرد.
رئیس دانایــی دربــاره تغییر بافت 
شــهر، نابودی محله ها و از بین رفتن 
کتاب فروشــی ها توضیــح داد: بافت 
شــهری تهران تغییر کرده است، تمام 
خانه های قدیمی را از نو ســاخته اند و 
برخی را تبدیل به برج کرده اند. ازدیاد 
جمعیت می طلبد که این ســاخت و 
ســازهای بلند مرتبه صورت گیرد؛ در 
نتیجه محله ها ساختار خود را از دست 
داده اند و دیگر خبری از فرهنگ محله 
نیست. انگار همه چیز نامرئی شده است.

وی گفت: من پیــش از انقالب در 
کتاب فروش بودم و کتاب فروشــی را 
پاتوق کرده بودم. افراد صرفا با معرفی من 
کتاب می خریدند و از 100 نفر، 99 نفر از 
خرید خود راضی بودند و شاید یک نفر 
کتاب پیشنهادی من را دوست نداشت 

که کتاب را از او پس می گرفتیم تا اعتماد 
مشتری را جلب کنیم.

 مردم باید در کتاب فروشی 
مکث کنند

کتاب فروشــی های محلــی در 
ســال های نه چندان دور پاتوق اهالی 
کتاب و قلــم بود، در ایــن گفت وگوها 
کتاب های گوناگون بــه افراد مختلف 
معرفی می شــد. این درحالی است که 
چنین ارتباطی کمتر در فروشگاه های 
بزرگ و فروشگاه مجازی کتاب شکل 
می گیرد.ایمانی جاجرمی درباره توسعه 
و گســترش فروش در فضای مجازی 
گفت: کم کم کســب و کارهای آنالین 
خدمات معرفی کتاب را هم خواهند داد 
و این مساله می تواند به کتاب فروشی ها 
صدمه بزند؛ کمااینکه شاهد هستیم که 
آمازون آسیب زیادی بر کتاب فروشی ها 

وارد کرده  است.
وی در تمایــز کتاب فروشــی های 
فیزیکــی و مجــازی، توضیــح داد: 
کتاب فروشــی ها باید به پاتوق محلی 
تبدیل شوند، یعنی به فضای بزرگ تری 
نیاز دارند. باید اقدامی انجام شود تا افراد 
در کتاب فروشی ها مکث و توقف بکنند. 
برای مثال در مجموعه کتاب فروشی-

کافه-ســینما مبل های راحتی وجود 
داشته باشد، آنجا قهوه سرو شود و فضایی 
برای مطالعه کتاب باشد. تلفیقی بین 
کتاب فروشی و کتابخانه در این مکان 

باید شکل بگیرد.
به گفته این جامعه شناس شهری، 
کتاب فروشــی باید به مرکز فرهنگی 
تبدیل شــود و تحقق این باید با کمک 
مدیریــت شــهری و وزارت فرهنگ و 

ارشاد باشد.
 مردم باید ناشر،

 نویسنده و مترجم را بشناسند
در سال های اخیر، کتاب فروشی های 
آنالین فعالیت خود را گسترده کرده اند 
و هر روز به تعداد آن ها افزوده می شود. 
رئیس دانایی درباره نحوه فعالیت آن ها 
گفت: فروشــگاه آنالینی که ناشرهای 
رسمی و معتبر ایجاد کرده اند، کتاب را از 
راه سالمت می فروشند اما بخش عظیمی 
از فروشــگاه های آنالیــن کتاب های 
غیرقانونی می فروشند که ترجمه خوبی 
ندارند. باید در جامعه فرهنگسازی شود 
و مردم شناخت خوبی از ناشر، نویسنده و 
مترجم به دست بیاورند. بعد از این است 
کــه می توانند به شــکل آنالین کتاب 
بخرند.مدیر انتشــارات نگاه با تاکید 
بر نقــش مخرب فــروش کتاب های 
غیرقانونی در فضای مجــازی، بیان 
کرد: در فروشگاه آنالین با نام تخفیف، 
کتاب هــا را گران تــر از قیمتــی که 

کتاب باید داشته باشــد می فروشند. 
قیمت پشــت جلد شــازده کوچولو 
انتشــارات نگاه 30 هزار تومان است. 
در فضــای مجازی ناشــری با قیمت 
40 هــزار تومان و دیگــری با قیمت 
60 هزار تومان و با 40 درصد تخفیف 
می فروشند. حتی اگر بعد از تخفیف، 
قیمت کتاب برابر با قیمت ناشر اصلی 
باشد، اما باید توجه داشت این کتاب  
ترجمه خوبی ندارد. این ها مســائلی 
است که گریبان گیر نشر شده و بعدها 

نتایج مخرب آن را خواهیم دید.
 در ساختار شهر

 امکان مراوده وجود ندارد 
تعداد فروشــگاه های زنجیره ای؛ 
فست فود ها، موبایل  فروشــی ها و... در 
سطح شهرها رو به افزایش  است؛ درحالی 
که این جریان برای کتاب فروشــی ها، 
حالت معکوس پیدا کرده اســت. مدیر 
انتشــارات نگاه دربــاره اینکه چگونه 
می تواند در شهر کتاب فروشی بیشتری 
وجود داشته باشــد، گفت: شاید مردم 
دیگر به کتاب نیاز نداشته باشــند، اما 
مطمئنم این اجحاف ها در حق کتاب 
و کتاب فروشــی روزی گریبانمــان را 

خواهدگرفت.
این ناشر و کتاب فروش پیشکسوت 
ادامه داد: کودکان پیش از این در کوچه 
بازی می کردند، زنان محله با هم صحبت 
می کردند و از هم خبر داشتند و در کل، 
همه در حال مراوده بودند و بخشــی از 
همین مراودات هم در کتاب فروشی ها 
اتفاق می افتاد. معماری شهر طوری شده 
که انگار فقط باید راه رفت و هیچ امکانی 

برای ایستادن و مراوده وجود ندارد.
به گفتــه ایــن ناشــر، راه اندازی 
کتاب فروشی در محله ها جای خود را 
به تاسیس کتاب فروشــی در پاساژها 
-مال ها- داده  اســت. باید در پاســاژ 
کتاب فروشی تاسیس شــود، تا در آن 
مجموعه همه نوع فروشــگاهی وجود 

داشته  باشد.

 ضرورتی که حمایت مدیریت شهری را می طلبد

جای خالی کتاب فروشی ها   در مراکز تجاری 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 صفـــحه اینـستـاگـــرامی کوچینــی
 )couchini_mag( که در حوزه فرهنگ و هنر 
فعالیت می کند، خبر داد که نمایشگاه نقاشی های 
مسعود کیمیایی در گالری گلستان با واکنش های 
متعددی همراه شــده، از وفور عنصر »چاقو« تا 

قیمت های متفاوت!
به گــزارش برترین ها، گالری گلســتان این 
روز ها میزبان نقاشی های مسعود کیمیایی است. 
نمایشگاهی متشکل از ۲1 تابلوی این سینماگر 
دوران ساز که یک بار دیگر ثابت می کند که مسعود 
کیمیایی همچنان، حتی در هشــتاد سالگی نیز 
توانایی غافلگیر کردن دوســتدارانش -و حتی 
مخالفانش- را دارد.آثار نقاشی مسعود کیمیایی 

که با تکنیک رنگ روغن روی بوم در سبک رئال 
و فیگوراتیو کشیده شده و از 90 تا 3۲0 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده اند. نکته جالب تر اینکه 
کاتالوگ نمایشگاه کیمیایی نیز که حاوی تصاویر 
چاپ شده نقاشی های حاضر در نمایشگاه است، به 

قیمت ۲00 هزار تومان به فروش می رسد.
این نمایشگاه در فضای مجازی با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شد. کاربری نوشت: »نقاشی های 
تهمینه میالنی، کنسرت مهران مدیری، بازیگر 
شــدن خواننده های دوزاری، شــعرهای بهاره 
رهنما، کالس طنازی بهنوش بختیاری و حاال هم 
نمایشگاه نقاشی های مسعود کیمیایی به همت 

خانم لیلی گلستان... ما هیچ ، ما نگاه.«

دیگری نوشت: »به جای این تالش پوچ و ناموفق 
برای کشیدن گل و پروانه، اگر تالشش رو روی فقط 
همون تصویرســازی چاقو می ذاشت واقعا موفق 
میشد: چند مدل نقاشی از چند چاقوی متفاوت 
به روایت مسعود کیمیایی به عنوان یک کارگردان 
عشق چاقو. واقعا جدی.«کاربر دیگر نوشت: »یکی 
مثل آیدین آغداشلو که عمری نقاشی کرده و منتقد 
هنری بوده. واقعن سطح نقاشی مسعود کیمیایی رو 
نمیفهمه؟...ولی خب حتمن باید تو نمایشگاه لیلی 
گلستان کنار رفیقش حاضر بشه.« دیگری نوشت: 
»خدایی اگه اسم مسعود کیمیایی رو این نقاشی ها 
نبود لیلی گلستان اینقدر تعریف وتمجید می کرد، ما 
فکر می کردیم این خانوم دغدغه اش هنر نقاشیه ولی 
فقط به فکر کاسبیه!«نظر کاربر دیگری درباره این 
نمایشگاه چنین است: »نقاشی های زشت و کریه و 
بیهودة مسعود کیمیایی را حداقل 90 و حداکثر 

3۲0 میلیون تومان می فروشند و می خرند.«

نمایشگاه  نقاشی های مسعود کیمیایی واکنش برانگیز شد

از وفور عنصر »چاقو« تا قیمت های گزاف!

نمایشگاه

مدیر انتشارات نگاه: 
راه اندازی کتاب فروشی 

در محله ها جای خود را به 
تاسیس کتاب فروشی در 

پاساژها -مال ها- داده 
 است. باید در پاساژ 

کتاب فروشی تاسیس 
شود، تا در آن مجموعه 

همه نوع فروشگاهی وجود 
داشته  باشد

جامعه شناس شهری: 
باید مداخله های مدیریت 

شهری صورت بگیرد و برای 
مشاغل فرهنگی همچون 

کتاب فروشی ها، مجوزهایی 
صادر شود که با هزینه هایی 

پایین تری امکان فعالیت 
داشته باشند. در غیر این 
صورت، کسی نمی تواند 

در محله ها کتاب فروشی 
داشته  باشد
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 چک چک؛ مهمترین
 زیارتگاه زرتشتیان در یزد

زیارتگاه َچک  َچک که به نام پیر سبز نیز معروف 
است، در استان یزد، شهرستان اردکان و در کوه های 
میان اردکان و انجیره واقع شده است. بنا به اعتقاد 
زرتشتیان زمان حمله اعراب به ایران که با سقوط 
پادشاه ساسانی وقت )یزدگرد( انجامید، نیک بانو 
دختر شاه از دست اعراب فرار کرد و به سمت اردکان 
آمده و در میان کوه مخفی و ناپدید شد و این محل به 

عنوان زیارتگاه زرتشتیان قرار گرفت.
عبادتگاه چک چک از مهمترین زیارتگاه های 
زرتشتیان ایران است و هر ساله زرتشتیان از روز ۲4 
خرداد به مدت چهار روز در این زیارتگاه دور هم جمع 
شــده و به نیایش می پردازند، این مراسم به حدی 
باشکوه است که به عنوان حج زرتشتیان شناخته 
می شــود. فضای داخلی زیارتگاه به شکل یک غار 
هست و یک تنه درخت قدیمی داخلی این زیارتگاه 
هست و قطرات آب از سقف زیارتگاه می چکد، و یکی 
از دالیل نام گذاری این مکان به اسم »چک چک« 

همین صدای قطرات آب است. 
ورود به زیارتــگاه چک چک مانند مســاجد 
مسلمانان مســتلزم رعایت یک سری آداب است. 
در این محل نیز مشابه سایر آتشکده ها باید هنگام 
ورود، کفش ها را درآوردید و سرپوش سفیدی )کاله 
سفید برای مردها و روســری سفید برای زن ها( بر 
سر بگذارید. از آنجا که کف این محل مرطوب است، 
دمپایی سفیدی به شما می دهند تا پاهایتان خیس 
نشود. در زمان مراسم عمومی زرتشتیان یعنی ۲4 
تا ۲۷ خردادماه و همچنین روز ســیزده بدر ورود 

غیرزرتشتیان به چک چک ممنوع است.

پاریس در میانه ایرانشهر
ایوب آقاخانــی از اجرای نمایش »ســه گانه 
پاریسی« در تماشاخانه ایرانشهر خبر داده است. 
این کارگردان قرار اســت بعد از ۲ ســال انتظار از 
1۸ آذر ماه این نمایش را در ســالن ســمندریان 
تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد. او گفته با توجه به 
ناگهانی بودن اجرا، این نمایش را با بازی خودش و 
وحید نفر روی صحنه می برد. وحید نفر در اجرای 
پیشین آقاخانی در ایرانشهر که اقتباسی از »گربه 
روی شیروانی داغ« تنسی ویلیامز بود نیز حضور 

داشت.
به گفته آقاخانی متن »ســه گانه پاریســی« 
اقتباسی از اثری فرانسوی اســت. این  نمایشنامه 
پیشتر نیز منتشر شده بود. آقاخانی همچنین اجرای 
نمایش »مکاشفه شب یلدا« را در تاالر مولوی روی 
صحنه دارد که محصول حضور چند دانشجو است. 
وی گفته این نمایش در ادامه همکاری با هلن بهرامی 
در مقام نویسنده و تمرین و آماده سازی نمایش با 1۵ 

نفر از 1۸ هنرجو است.
وی مدعی شده است »آنچه روی صحنه می رود 
آیینه تمام نمایی از سلوک معلمی من در تئاتر است؛ 
چون این بچه ها از من چگونه بــه درام نگاه کردن، 
نمایشنامه نوشتن، بازی کردن، اخالق داشتن و با 
یکدیگر تعامل داشتن در تئاتر، پای تعهد ایستادن و 
حتی روی صحنه راه رفتن را آموختند.« »مکاشفه 
شب یلدا« از سوم آذر تا 1۸ آذر ماه ساعت 1۷:1۵ در 

سالن اصلی تاالر مولوی به صحنه می رود.

گردشگری

تئاتر

فرهنگ و هنر


