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بازتاب: در حاشيه خبر تعطيلي كتابفروشي هاي كريمخان

كاش دستي از غيب برسد

 عزيز ُترسه

نوشته بوديد: چراغ ها را چه كسي خاموش مي كند؟ هيچ كس هنوز پاسخي به اين پرسش نداده
است و البته پاسخي هم داده نخواهد شد. چون اين از آن پرسش هاست كه پاسخ ندارد،
پاسخگو ندارد. ما مانده ايم و چراغ هاي خاموش كتابفروشي ها، در خياباني كه مي توانست يكي
از گذرگاه هاي زيباي فرهنگي باشد و صدالبته با ويترين هاي پربار كتابفروشي هايش كه البد نياز
روح را در طلب هاي معنوي اش برآورد. اما آيا كك كسي را گزيد وقتي در اين چنددهه ده ها
كتابفروشي، سالن سينما، گالري، پاتوق هاي فرهنگي – ادبي، انتشارات به محاق تعطيل فرو

رفتند؟ آيا كسي يا كساني – يا اصًال همه ما- فكر مي كنيم كه قرار است شهري داشته باشيم كه صرفًا كندوي
فعاليت اقتصادي نباشد و در آن رايحه اي از شعور و زيبايي و فرهنگ نيز پيچيده باشد؟ آيا مي توان با داغي بر دل از
خيابان هايي عبور كرد كه روزي روزگاري كتابفروشي هايش چشم را مي نواخت و تو گاهي سري به آنها مي زدي و

احيانًا با يكي دو كتاب نوعي كسب رضايت كرده به خانه مي رفتي؟

كتابفروشي ها هم مثل محله هاي قديمي كه يك به يك به دست دالالن بساز و بفروش دود شدند و به هوا رفتند،
درهاشان تخته مي شود و اين افسوس به دل حسرت خور ما مي ماند كه ديگر هرگز چراغ هايشان روشن نخواهد
شد. در اين ميان، متوليان فرهنگ و شهرداران و دست اندركاران هم چنان كه در برابر ويراني يادگارهاي معماري در اين
شهر سكوت پيشه كردند، باز خاموش خواهند ماند. تعطيلي كتابفروشي ها فقط يك دشواري اقتصادي را به نمايش
نمي گذارد، اين پديده در ذات خود ريشه هايي دارد كه باز نماياندن آنها ما را متوجه مسائلي عديده خواهد كرد. از
جمله مي توان به ژرف تر شدن از خودبيگانگي شهروندان و فرهنگ زدايي بيشتر در آنها اشاره كرد كه اينها همه مي
توانند عناصر معضل آفرين فرداي دور و نزديك اين ديار شوند. حال بايد ديد آيا دستي از غيب برون مي آيد و كاري مي

كند يا نه؟

رازها و نشانه ها: ارتباط مصرف با نشانه شناسي

رقابت بنز و پيكان

 محمد ضيمران

در آثار برجسته ماركس و از جمله «سرمايه» مولفه اصلي اقتصاد توليد معرفي شده است. اما با
گذر از قرن نوزدهم به بيستم، رفته رفته در حوزه اقتصاد تقدم توليد بر مصرف صورتي واژگون به
خود گرفت و در واقع مصرف از اولويت بي سابقه اي برخوردار شد و از اين دوره به بعد جامعه مدرن
را جامعه اي مصرفي ناميده اند. در قرن بيستم رفته رفته مصرف كاالهاي تجاري ماهيت زباني به
خود گرفت. در چارچوب اين زبان هر پديده مصرفي به صورت نشانه اي درآمد و دالي براي آن شيء
قلمداد شد. در يك معنا وقتي اتومبيل را خريداري مي كنيم يا بليت تئاتر يا اپرا و كنسرتي را مي

خريم، اين خريد معرف نظام نشانه شناختي است و بر وضعيت ما داللت مي كند لذا مي توان ارتباطي تنگاتنگ ميان
شيوه مصرف و نظام نشانه ها برقرار كرد. حال پرسش اين است كه چگونه مي توان اين نشانه ها را تصوير كرد. بحث
در اين است كه ما قادريم نشانه هاي مزبور را به سهولت تفسير كنيم زيرا همگي رمزگان حاكم بر دال و مدلول را نيك
مي شناسيم و زندگي ما به تاثير از آنها شكل مي گيرد لذا كدهايي وجود دارد كه نظام قوانين و هنجارها را تكوين
مي كند و به ما امكان مي دهد تا نشانه ها را دريافت كرده و آنها را با يكديگر مرتبط كنيم. به اين اعتبار رمزگان به ما
امكان مي دهد تا معناي اتومبيل بنز يا فراري يا پيكان را عميقًا درك كنيم و براي مثال به راحتي به ذهن ما متبادر شود
كه كسي كه اتومبيل خاصي را در اختيار دارد در جامعه از چه شأن و پايگاهي برخوردار است. اين به آن علت است
كه همه ما تابع رمزگان مزبور در جامعه رشد مي كنيم و تجربه هاي ما در اطراف آنها شكل مي گيرد لذا مي توان
گفت امروزه مصرف بر پايه اين امر قرار دارد كه ديگران مي توانند آنچه را كه ما مصرف مي كنيم تفسير كنند و وجهي
دور هرمنوتيكي ميان ما و ديگران برقرار مي شود. و اين دور هرمنوتيكي داراي دو طيف است؛ من و ديگري. لذا ديگري
آينه وضعيت، پايگاه و شرايط من محسوب مي شود و به تعبيري مصرف خود شكل دهنده هويت مان مي شود. از اين
رو انواع كاالها تعيين كننده سنخ و نوع افراد جامعه به شمار مي آيد. يكي از راه هاي شناخت جايگاه فرد در نظام
اجتماعي در بررسي نحوه مصرف فرد نهفته است لذا اتومبيل لكسوز پايگاهي واالتر از مصرف اتومبيل پيكان، الدا و
نظاير آن را به مخاطب نشان مي دهد. خريد اين گونه كاالها به ما امكان مي دهد تا فرآيند حركات مان را در نظام
طبقاتي جامعه تغيير داده يا به صورت مطلوب معرفي كنيم و بديهي است كه محدوديتي در اين زمينه وجود دارد لذا
بايد دانست اگر در پي تغيير موضع خود هستيم به ناچار بايد كااليي را مصرف كنيم كه بازنمود شأن و پايگاه واال در
جامعه محسوب مي شود و بدين نحو نظام طبقاتي در اغلب موارد نقش تعيين موقعيت را در جامعه مشخص مي كند
لذا افراد جامعه را از لحاظ هويت خود دستخوش مصرف اند و تعريف خود را به مدد مصرف كاالهاي اين گونه عرضه مي

كاش دستي از غيب برسد  ●

● رقابت بنز و پيكان

● اتهام هاي تازه به ناشران كتاب

تفكري كه در سلسله حقيقت نباشد تفكر نيست  ●

● دنياي عجيب و غريب

● همه دلخوشي هاي اين روزهاي من

● يك حساب ساده سرانگشتي

● شأن مديران هنري

● انتشار كتابي جديد درباره «بي نظير بوتو»

● «موناليزا» كجا كشيده شد

● ارائه اليحه اعتراضي براي تجديد نظر در حكم جعفر
پناهي

 انتشار كتابي جديد درباره «بي نظير بوتو»

«امير مير» نويسنده و روزنامه نگار
پاكستاني، چهارمين كتاب خود را با
عنوان «دادرسي قتل بوتو: از
وزيرستان تا مركز فرماندهي كل» در
جهت افشاي نام قاتالن نخست وزير
سابق اين كشور از طرف حزب حاكم

منتشر كرد. اين روزنامه نگار پاكستاني گفت: به نظر من
دولت پاكستان بايد به سرعت عليه متهمان قتل «بوتو»
اقدام كند، هر چند آنها خيلي قوي باشند. كتاب هاي
قبلي «مير»؛ «چهره حقيقي جهادي»، «پرچم برافراشته
جهاد» و «طالباني كردن پاكستان»، وي را به عنوان

تحليلگري زيرك به مردم شناساند.

 «موناليزا» كجا كشيده شد

خبرآنالين: ادعاي كشف محلي كه بر مبناي آن داوينچي
پس زمينه تابلو را طراحي كرده توسط مورخ هنري اهل
ايتاليا بيان شده است. كارال گلوري معتقد است پل سه
قوسي كه باالي شانه چپ زن تابلو ديده مي شود،
اشاره به «بوبيو» روستايي در تپه هاي جنوب «پياچنزا»
در شمال ايتاليا است. نظريه او بر مبناي كشف اخير
مورخ هنري ديگري به نام سيلوانو وينچتي شكل گرفته
» با مهارت » و «7 است. وينچتي كشف كرده ارقام «2
بسيار روي سنگ هاي پل نقش بسته اند. گلوري مي
گويد اين ارقام اشاره به سال 1472 دارند؛ سالي كه
سيلي شديد پل بوبيو را نابود كرد. اسناد تاريخي نشان
مي دهد اين پل كه به نام «پونته گوبو» يا «پونته وچيو»
(به معناي پل كهن) شناخته مي شود، زماني كه آب
رودخانه تربيا خروشان مي شود و از بند خود مي گذرد،

نابود مي شود.

 ارائه اليحه اعتراضي براي تجديد نظر در حكم جعفر پناهي

ايسنا: وكيل مدافع جعفر پناهي از تقديم اليحه اعتراضي
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فهمند، آن وقت و از هميشه دلخورتر مي شوند، البته مطمئنم نمي دانند كه عادت كرده ام به اين نفهميدن و اگر
برايشان توضيح بدهم كه طول مي كشد تا ترك عادت كنم و قول بدهم كه ديگر فكر نمي كنم كه نمي فهمند و عادت
هاي بدم را ترك مي كنم همه چيز درست مي شود و آشتي مي كنيم و دوباره دوست هستيم تا روز قيامت. اين بچه
ها با دنياي ساده پيچيده كودكانه شان به من كمك كرده اند كه خيلي چيزها را بفهمم. شعور خواستن را به من ياد
داده اند بعد از اين همه زندگي، و از بچه هايي كه هنوز هفت سال شان هم نشده شادي بدون دليل را ياد گرفته ام.
هر روز كه مي گذرد بيشتر عاشق دنياي كودكانه كودكان مان مي شوم. عاشق آدم هاي عجيب و غريبي شده ام كه
يكي از آنها هم پسرم است. حاال من مي خواهم مثل اين آدم هاي تندمزاِج مهرباِن كم حوصلِه پرتحمِل آراِم شلوغ

باشم؛ مثل خودشان بشوم بي دوز و كلك.

نماي نزديك: از انتشار كتاب تا اجراي نمايش

همه دلخوشي هاي اين روزهاي من

 پري صابري

به تازگي دو نمايشنامه را براي چاپ به ناشر سپرده ام. هر دو نمايشنامه هايي هستند كه روي
صحنه اجرا شده اند؛ «هفت خوان رستم» كه پيشتر آن را اجرا كرديم و «رستم و اسفنديار» كه
اجراي عمومي اش تازه به پايان رسيده. اما غير از اين نمايشنامه ها كتاب ديگري هم نوشته ام كه
«نگاهي بر احواالت شيخ سعدي» نام دارد. در اين كتاب به حوادث دوره زندگي، اشعار و حكايت
هاي شيخ اجل سعدي پرداخته ام. «نگاهي بر احواالت شيخ سعدي» نوعي نگاه به دوران زندگي
سعدي است. من يافته هايم از آن دوره را خالصه نكردم و از وسعت آنچه از آن دوره دستگيرم

شده بود، نكاستم. اميدوارم روزي بتوانم سريال دوره زندگي سعدي را بسازم يا حوادث آن دوره را خالصه كنم و
نمايش آن را روي پرده ببرم. اين روزها خودم را سرگرم نگارش نمايشنامه «خسرو و شيرين» كرده ام. «خسرو و
شيرين» قصه بسيار زيبا و جذابي است كه آرزو دارم آن را روي صحنه نمايش ببرم اما متن آن بسيار طويل است و اگر
قرار باشد اجرا شود بايد هر شب يك قسمت از آن به صحنه برود، مثل يك جور سريال تئاتري چون سريال تئاتري وجود
ندارد. مي خواهم متن قصه «خسرو و شيرين» را به صورت يك نمايشنامه دربياورم و به آرزويم جامه عمل بپوشانم و
«خسرو و شيرين» را روي صحنه ببرم. نمايشنامه «بابا نشاط» هم كه هميشه جزء مشغولياتم است؛ نمايشنامه اي
كه براي اجراي آن هيچ جوابي نگرفته ام. راستش بايد اعتراف كنم ما در اجراي نمايش ها تابع قوانين واحد نيستيم.
آدم ها عوض مي شوند و آدم هاي جديد با ساليق جديد وارد مي شوند و معلوم نيست سرنوشت نمايشي كه شما
درخواست اجرايش را داده ايد چه مي شود. به هر حال «بابانشاط» از آن دست نمايشنامه هايي است كه اجرايش
روي دلم مانده. مي دانيد يك بار درخواست اجرا داده ام و بي جواب مانده . «نه» نشنيده ام كه فكرش از ذهنم بيرون
برود اما كسي هم جواب «بله» نداده و «بابانشاط» در سردرگمي و بالتكليفي مانده است. تصميم گرفته ام دوباره

اجراي آن را مطرح كنم و اميدوارم اجازه اجرايش را بگيرم. فعًال به همين ها دلخوشم.

چشم انداز

يك حساب ساده سرانگشتي

 محمد حسيني

نويسنده يا مترجم وقتي كتاب را به ناشر تحويل مي دهد كتاب مراحل زير را طي مي كند.

- بررسي توسط ارزياب مورد اعتماد ناشر (كه به پذيرفتن يا نپذيرفتن آن منجر مي شود. بديهي 1
است كه اگر پذيرفته نشود به نويسنده يا مترجم بازگردانده مي شود و اگر پذيرفته شود طي كردن
مراحل نشر را ادامه مي دهد.) 2- ويرايش 3- حروفچيني 4- نمونه خواني 5- تصحيح در كامپيوتر و
صفحه بندي 6- تطبيق و بازبيني نهايي 7- بازبيني نويسنده يا مترجم 8- اصالح نهايي 9- ارسال به

- دريافت مجوز 2- اداره كتاب براي اخذ مجوز پيش از چاپ. در اداره كتاب هم اتفاقات زير براي كتاب محتمل است. 1
مشروط بودن دريافت مجوز به انجام اصالحاتي كه عمومًا مالحظات محرميت يا نام نوشيدني هاي الكلي يا برخي

موضع گيري هاي سياسي، تاريخي و... را شامل مي شود. 3- اعالم غيرمجاز بودن نشر كتاب.

اتفاق اول كه موجب خرسندي است. اتفاق دوم اگر چنان نباشد كه انتشار كتاب را ناممكن كند (كه گاه هست) تحمل
شدني است و سومين مورد جداي از لطمه مالي و ضربه جبران ناپذير روحي به نويسنده يا مترجم، ناشر را تا آستانه

ورشكستگي و در صورت مكرر بودن تا اعماق آن مي كشاند.

يك حساب ساده سرانگشتي چرايي ماجرا را روشن مي كند. كتابي 300 صفحه اي را در نظر بگيريد كه ارزيابان ناشر
آن را براي انتشار پسنديده اند. در يك نشر حرفه اي كتاب ابتدا ويرايش مي شود. هزينه ويرايش امروزه از صفحه اي
هزار تومان شروع مي شود و اگر مثًال ترجمه باشد و كار به ويرايش تطبيقي بكشد يا تاليف باشد و گاه بازنويسي
بخواهد، از صفحه اي چند هزار تومان خواهد گذشت. اين هزينه را به طور ميانگين براي هر صفحه دو هزار و 500 تومان
در نظر بگيريد. بنابراين هزينه ويرايش كتاب 300 صفحه اي 750 هزار تومان خواهد شد. حاال كتاب بايد حروفچيني
شود. اين هزينه نيز بسته به نوع كتاب متفاوت است. قطع آن چيست؟ پانويس دارد يا ندارد و اگر دارد به چه ميزان؟

فرمول نويسي مي خواهد يا نه و...

مبلغ صفحه اي 300 تومان مي تواند ميانگين اين هزينه باشد كه براي همان كتاب 300 صفحه اي خواهد شد 90 هزار
تومان. حاال كتاب بايد نمونه خواني شود. ناشران كاربلد اصرار دارند كتاب حتمًا دو بار و توسط دو نمونه خوان متفاوت
خوانده شود. صفحه اي 250 تومان مي تواند ميانگين هزينه نمونه خواني در هر نوبت باشد كه باز براي همان كتاب در
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دو نوبت 150 هزار تومان خواهد شد. نوبت تصحيح و صفحه بندي است، البته طبق معمول هزينه بسته به نوع كار
متغير است، اما صفحه اي 300 تومان مي تواند ميانگين در نظر گرفته شود كه در كتاب مورد نظر 90 هزار تومان خواهد
شد. تطبيق صفحه اي 100 تومان هزينه خواهد داشت و 30 هزار تومان خواهد شد. براي بازبيني مترجم يا نويسنده
مبلغي در نظر نمي گيرم كه قيمت گذاشتني نيست. كتاب اصالح نهايي مي شود تا به اداره كتاب برود. البته كتاب تا
به اينجا برسد، چهار بار پرينت گرفته شده است كه هر برگ آن 50 تومان هزينه برداشته است، يعني در كتاب يادشده
60 هزار تومان هزينه داشته است. اما نكاتي را نبايد از قلم انداخت. اول اينكه درصدي از كتاب ها تصوير دارند و
تصاويرشان بايد اسكن شود كه به هزينه كتاب خواهد افزود و مهم تر اينكه ناشران عمومًا با نويسندگان يا مترجمان،
به ويژه مترجمان، دو نوع قرارداد مي بندند؛ گاه درصدي از پشت جلد به آنان اختصاص مي يابد كه بديهي است كتاب
بايد منتشر شود تا جلد داشته باشد. گاه نيز خريد كتاب به صورت قطعي است. مثًال مولفي براي ناشري در ازاي
مبلغي توافق شده، «فرهنگي» تنظيم مي كند، يا مترجمي براي ناشر كتابي ترجمه مي كند و با تحويل ترجمه مبلغ
توافق شده را دريافت و كتاب را براي همه چاپ ها به ناشر واگذار مي كند. هر دو نوع قرارداد در حال حاضر در بازار
نشر ايران و ديگر كشورها جاري اند. بازگرديم به همان كتاب 300 صفحه اي كه به اداره كتاب ارسال شده است و سه
گزينه برايش محتمل است. ناشران صاحب نام كشورمان، به طور ميانگين، در سال حدود صد كتاب منتشر مي كنند و
كم و بيش يك سوم از كتاب هايشان خريد قطعي است. بنابراين اگر مبلغ صفحه اي 15 هزار تومان را به طور ميانگين
براي تاليف يا ترجمه يك كتاب در نظر بگيريم، در همان كتاب 300 صفحه اي به مبلغ چهار ميليون و 500 هزار تومان
خواهيم رسيد. باز به اين هزينه، هزينه رفت و آمد به اداره كتاب، زماني كه نيروي انساني صرف آن مي كند و هزينه
اسكن كه از آن ياد كرديم، اضافه مي شود. و حاال تصور كنيد 10 درصد كتاب هاي ناشر غيرمجاز اعالم شوند يا
شروطي كه مميزان اداره كتاب پيش پاي ناشر كتاب مي گذارند به گونه اي باشد كه عمًال انتشار آن را ناممكن كند،
به اين شكل ناشر با 27 ميليون تومان زيان قطعي در هر سال روبه رو خواهد بود. اگر 20 درصد كتاب ها چنين
سرنوشتي بيابند چه خواهد شد؟ اگر ميانگين صفحات كتاب ها 500 صفحه باشد، زيان چقدر خواهد بود؟ تازه زيان كه
فقط مالي نيست، آن همه كار مترجم، نويسنده، ويراستار، حروفچين، نمونه خوان و... همه يعني هيچ؟ مي دانم كه
پرسيده مي شود چرا مثًال قبل از انجام ويرايش و... كتاب را به اداره كتاب نمي فرستند؟ جواب ساده است؛ اداره
كتاب پرينت و فايل نهايي را مي خواهد، همان كه در صورت دريافت مجوز عينًا منتشر خواهد شد. و ديگر اينكه چرا

اصًال كتاب هايي كه احتمال مجوز نگرفتن شان زياد است، در جريان نشر قرار مي گيرند؟

جواب باز هم روشن است؛ اول اينكه ناشران حرفه اي براي خود مقام مميزي قائل نيستند و دوم اينكه اساسًا
احتمالي نمي شود داد. بسياري كتاب ها بارها منتشر شده و در چاپ هاي چندم غيرمجاز اعالم شده اند. چه بسا
اگر ناشري خود تصميم مي گرفت، هرگز منتشر نمي شدند. كتاب هايي هم با ترجمه و نشري مجوز گرفته اند ولي
با ترجمه و ناشري ديگر غيرمجاز اعالم شده اند. اما اينها را گفتم تا به زيان انباشته اي اشاره كرده باشم كه مدام به
اقتصاد ضعيف نشر كتاب در ايران افزوده مي شود، توان و روحيه اهالي كتاب و نشر را مي فرسايد و حاصلي برايش

متصور نيست جز به حاشيه رفتن و حتي تعطيلي نشر كتاب.

كرگدن نامه

شأن مديران هنري

mirfattah@yahoo.com -سيدعلي ميرفتاح 

توي وزارت ارشاد مسابقه تيراندازي راه انداخته اند و جواد شمقدري معاون محترم سينمايي، رتبه اول را آورده و اين
طور كه گفته اند همه تيرهايش به هدف نشسته و از صد امتياز، نود و پنج امتياز از آن خود كرده. اگر يكي دو تا تيرش
به هدف مي خورد، مي گفتيم كه اقبالش بلند بوده و تاسش خوش نشسته، اما وقتي همه تيرها سيبل را سوراخ
مي كنند، بايد بگوييم «احسنت و آفرين و حبذا و بارك اهللا و...» به نظر من اينكه آدم در غيرتخصص اصلي اش فني بلد
باشد و هنري از پنجه اش بيرون بريزد، بيشتر بايد ستايشش كرد تا كسي كه در حرفه اصلي اش مهارت خاصي از
خود نشان داده. يعني اگر مثًال رئيس پليس تهران، در تيراندازي صد امتياز بياورد، آنقدر هنر نكرده كه جواد شمقدري
نود و پنج امتياز آورده. درواقع اگر رئيس پليس عالوه بر فنون نظامي، لنزها را مي شناخت و دكوپاژ بلد بود و اهل فيلم
ديدن و فيلم نقد كردن بود، آنگاه بايد برايش هورا مي كشيديم. قديمي ها البته معتقد بودند كه ذي فن از ذي فنون
بهتر است، اما من داليلي دارم كه در روزگار ما ذي فنون خيلي بهتر است... خاصه در جايي كه براي هنر و فرهنگ كار
و تالش مي كنند، مجهز بودن به دانشي فراتر از كار و تخصص الزم است، اگر چه در عالم واقع، جز معدودي از مديران،
عمومًا حتي به لوازم اصلي كار خود نيز مجهز نيستند. آنقدري كه من با نهادهاي هنري سر و كار داشته ام، فهميده
ام كه دانش و تخصص هنري و فرهنگي، در گزينش مديران حوزه فرهنگ و هنر، خيلي دخيل نبوده و مديران، با
معيارهاي ديگري گزينش شده اند. آن معيارها هرچه بوده اند، البد الزم و ضروري بوده اند، اما دانش و تخصص هنري
هم جزء ضروريات هستند و نمي توان نابلدي هنري را در البه الي توانايي هاي مديريتي و تعهدات ديني و اخالقي
پنهان كرد. در واقع به بهانه توانايي عالوه آقاي شمقدري دارم عرض مي كنم كه مديران ارشاد و تلويزيون، فقط كافي
نيست كه مديران قابلي باشند و از هر نظر قابل اعتماد و اطمينان باشند، آنها در جايي مستقرند كه آشنايي به تاريخ
هنر، فهم زيبايي شناسي و هنر، جزء لوازم اصلي كار است. يك مدير ارشاد، حتمًا بايد با ادبيات و هنر آشنا باشد و
در حوزه مديريتي اش، به كار و موضوع احاطه و اشراف داشته باشد. من نمي گويم كه مدير موسيقي، الزامًا بايد
نوازنده باشد، بلكه مي گويم نمي تواند با دانش موسيقي بيگانه باشد. توانايي مديريتي يك بحث است، احاطه به
موضوع مديريت بحث ديگر. يعني چقدر خوب مي شد اگر در ارشاد عالوه بر مسابقات تيراندازي و فوتسال و شنا و...،
سالي يكي دوبار مسابقات هنري برگزار مي كردند تا هم بدانند كه مديران چقدر با موضوع كاري شان سر و كار دارند
و هم انگيزه اي ايجاد كنند كه دست اندركاران فرهنگ و هنر خودشان را به دانش هنري مجهز كنند. من شنيده ام كه
در فرانسه، در بين مديران عمومي، هر سال مسابقه انشا و امال برگزار مي كنند تا مبادا از زيردست مديران شان، در
نامه هاي اداري، غلط هاي فاحش در برود و باعث آبروريزي شود. آنها اين كار را مي كنند يا نه مهم نيست، مهم اين
است كه غلط ديكته در نامه مديران كشور ما قبيح است. قبيح تر از غلط ديكته، گاف هايي است كه گاه گاه كارمندان
دور هم جمع مي شوند و از ارشدهاي خود بازگو مي كنند. بين كارمندان تلويزيون خيلي شايع است كه ندانم كاري
هاي فني مديران شان را براي هم تعريف كنند و بعضي وقت ها به رويشان بياورند. اشكال از مديران هم هست كه بر
مسندي نشسته اند كه هيچ اطالعي از ساز و كار آن ندارند. البته اطالع را به مرور زمان پيدا مي كنند، اما دانش،
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