
پروازهای بین اسرائیل و امارات متحده عربی حدود یک 
ماه و نیم پیش آغاز شد و اینک گزارش هایی در باره سرقت 
اجناس قابل حمل از هتل های امارات متحده به ویژه در دبی 

از سوی گردشگران اسرائیلی شنیده می شود.
به گزارش دویچه وله، در اواسط آبان یک گروه گردشگر 
اســرائیلی با هواپیما »فالی دبی« به فرودگاه دبی منتقل 
شــدند تا گامی دیگر در مسیر عادی ســازی روابط میان 

اسرائیل و امارات متحده عربی شکل گیرد.
امارات متحــده عربی نخســتین کشــور عربی حوزه 
خلیج فارس اســت که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ 
روند عادی ســازی روابط با اســرائیل و برقراری مناسبات 

دیپلماتیک میان دو طرف را آغاز کرد.
اینک و بیش از یک مــاه پس از شــکل گیری پروازها 
بین اســرائیل و امارات متحده عربــی، روزنامه »یدیعوت 
اخرونوت« )یدیعوت آحارانوت( به نقل از یک تاجر اسرائیل 
در مورد دزدی گردشــگران اســرائیلی از هتل های دبی 

نوشت.

این تاجر اســرائیل در این باره گفت: سال ها پیش برای 
تجارت به امــارات متحــده عربی آمدم، در ماه گذشــته 
نیز مجددا به امارات بازگشــتم. زمانی کــه در البی هتل، 
اســرائیلی ها را دیدم وحشت کردم. اســرائیلی ها قبل از 
خروج )چک اوت( از هتل به خاطر سرقت وسایل قابل حمل 
اتاق ها، چمدان های خودشــان را باز کرده و مورد بررسی 

قرار می گیرند.
در اواسط ماه آبان گذشــته سایت »تایمز اسرائیل« نیز 
نوشت که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل نگران 

رفتار گردشگران اسرائیل در امارات متحده عربی است.
 نتانیاهو و ســایر وزرای اســرائیل نگران سوء تفاهمات 
احتمالی و اتفاقــات ناشــی از اختالفــات فرهنگی بین 
اســرائیلی ها و اماراتی ها پیش از آغاز پروازهای مستقیم 

بودند.
آنها در همان زمــان از انتشــار »کد رفتــاری« برای 
گردشــگران اســرائیلی که پس از امضای عادی ســازی 
روابط بیــن امــارات متحــده عربــی و اســرائیل قصد 

 ســفر به کشــور عربــی را داشــتند، حمایــت کردند. 
»گابی اشک نازی« وزیر خارجه اسرائیل در این باره گفت 
که توضیح عمومی برای نحوه رفتار )اسرائیلی ها( در امارات 
مورد نیاز است زیرا »اماراتی ها بســیار حساس هستند و 
گاهی اوقات اســرائیلی ها نمی دانند که چگونه باید رفتار 
کنند«. این وزیر اسرائیل در ماه گذشته با ابراز نگرانی اش 
گفت که اگر اسرائیلی ها »جنبه زشت« خود را نشان دهند، 

باعث آسیب دیپلماتیک خواهند شد.
در حالیکه نتانیاهو نگران رفتار اســرائیلی ها در امارات 
بود، واشنگتن پست در اوایل مهرماه سال جاری در مطلبی 
انتقادی نوشت که او در حین سفرهای دیپلماتیک به آمریکا 
چمدان لباس های کثیفش را برای شست و شوی رایگان به 

هتل های محل اقامت خود می برد.
ســایت »ســعودی 24« بــا نقــل از »یدیعــوت 
اخرونوت«نوشت: مدیر یک هتل مشرف به »برج الخلیفه« 
دبی در این باره می گوید: ما میزبان صدها گردشگر از تمام 
جهان هســتیم و تعداد کمی از آنها معموال مشکل ایجاد 

می کنند. اما اخیرا با گردشگران اســرائیلی که به هتل ما 
می آیند به مشکل خورده ایم. آنها هر چیز قابل حملی مانند 
حوله، چای کیسه ای، قهوه و حتی المپ ها را با خود می برند.

صاحب هتل در پاسخ به درخواســت روزنامه اسرائیلی 
برای تشریح نمونه ای از ســرقت ها گفت: در هنگام خروج 
یک خانواده و دو فرزندشان دریافتیم که برخی از چیزها از 
اتاق کم شده اســت. زمانی که نماینده البی در مورد موارد 
گم شــده توضیح خواست، مهمانان شــروع به جیغ و داد 
کردند. پس از صحبت و گفت و گو آنهــا حاضر به باز کردن 
کیسه و بسته های خود شدند. در نهایت ظرف یخ، گیره آویز 
و حوله های صورت پیدا شد. زمانی که تیم هتل اعالم کرد 
که مسئله را به پلیس اعالم می کند آنها حاضر به پس دادن 

وسائل و معذرت خواهی شدند.
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دوره قاجار را می توان اوج دوران 
ســاخت تکایا در کرمانشاه قلمداد 
کرد. تکایایی که هنوز پس از گذشت 

ســال ها معماری بی بدیلشان زیبا 
و چشــم نواز هســتند و از بناهای 
معاون الملک و بیگلربیگی می توان 

به عنوان دو مــورد از مهم ترین این 
تکایا یاد کرد.

تکیه معاون الملــک در خیابان 

حداد عــادل واقع شــده و در تاریخ 
۱۰ آذر ۱۳۵4 با شــماره ثبت ۹4۵ 
به عنــوان یکی از آثــار ملی به ثبت 

رسیده است.
این تکیه یکی از بزرگترین تکایای 
مینیاتوری است و به لحاظ معماری 
و کاشی کاری رنگ های طبیعی که 
در این بنا به کار رفته بی  همتاست. 
این تکیه عالوه بــر زیبایی و ارزش 
معماری، از بعد مذهبی نیز بســیار 
حائز اهمیت است و داری سه بخش 
حسینیه، عباسیه و زینبیه می باشد. 
در بخش عباســیه موزه پوشــاک، 
زیــورآالت و موزه مردم شناســی 

استان کرمانشاه وجود دارد.
وجــود کاشــی های زیبــا بــا 
طرح هایی بســیار منحصر به فرد و 
خاص و با قدمتی تاریخی، جذابیت 
این بنا را برای گردشگران داخلی و 

خارجی دو چندان کرده است.
در گوشه ی دیگری از شهر، یعنی 
در خیابان مدرس، تکیه بیگلربیگی 

قرار دارد.

ایــن تکیــه در ۱۹ آذر ۱۳۷۵ با 
شماره ثبت ۱۷۹۷ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده است و امروزه به 
عنوان موزه خط و کتابت کرمانشاه و 
همچنین موزه پارینه سنگی زاگرس 

مورد بازدید عموم قرار می گیرد.
تکیه بیگلر بیگــی دورادور یک 
حیاط باصفا سرسبز با حوضچه ای 
پرآب قرار گرفته که یک ســمت آن 
را ســاختمانی که ایوانی با دوستون 
سنگی سفید و یک ســقف شیبدار 
دارد، اشــغال کرده اســت. درهای 
رو به حیــاط ســاختمان همگی با 
شیشــه های رنگی و ارسی های زیبا 
پوشانیده شــده اند. این ارسی ها که 
متناســب با آب و هوای سردســیر 
کرمانشاه هم هســت زیبایی حیاط 
و ساختمان را دوچندان کرده است.

این تکیه به لحــاظ آیینه کاری 
در میان سایر تکایا بسیار بی نظیر و 
خاص است. در سمت غربی حیاط، 
تاالر آیینه کاری بزرگی ساخته شده 
که به حســینیه معروف است. این 

تاالر با تزئینات عالــی و کتیبه های 
متعددی مربوط به دوران ســلطنت 
مظفرالدیــن شــاه مزیــن و در دو 
ســوی دیگر، اتاق وسیع مهمانخانه 
بیگلربیگی واقع  شــده  است. چند 
روزی اســت که نقل ماجرای ویدیو 
کلیپی که در ســال ۹۶ با فن مونتاژ 
و بــا تصاویر ایــن دو تکیه توســط 
عده ای تهیه شــده بــود، مجددا به 
میان آمده اســت و با اشــاره به این 
ویدیو کلیپ که عامالن آن در همان 
سال بازداشت و مجازات نیز شدند؛ 
سخن از ســلب مالکیت این دو بنا از 
میراث فرهنگی است. تاکنون میراث 
فرهنگی هیچگونه دفاع و واکنشی از 
خود نشان نداده و مشخص نیست که 
چرا باید یک ویدیو کلیپ سبب چنین 
اتفاقاتی شود و اصال چرا بعد از گذشت 
این چند ســال، مجدد صحبت از آن 
به میان آمده اســت اما قطعا این دو 
بنا دو شریان اصلی بدنه گردشگری 
کرمانشاه هســتند که با کمی توجه 

حتی قابلیت ثبت جهانی را نیز دارند.

زمزمه های سلب مالکیت معاون الملک و بیگلربیگی از میراث فرهنگی به گوش می رسد 

دست های پشت پرده بر گلوی تکایای کرمانشاه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

زمان دقیق برگزاری سی ونهمین جشنواره 
تئاتر فجر مشخص شد

فجر آنالین، فجر غیرآنالین

 احسان زیورعالم

حسین مسافرآســتانه، دبیر ســی ونهمین 
جشــنواره تئاتر فجر خبر داده اســت با تبعیت از 
تصمیمات ستاد مقابله با کرونا، این رویداد را از ۱۱ تا 

2۱ بهمن ۹۹ برگزار می کند. 
 دبیر تئاتر فجر هرچند گفته است »تمرکز اصلی 
جشنواره امسال در شکل برگزاری بر بهره گیری از 
بستر فضای مجازی است«؛ اما با اعالم استفاده از 
ظرفیت ۵۰ درصدی تماشاخانه ها در زمان برگزاری 
جشنواره  نیز سخن گفته است. این در حالی است که 
از شهریور ماه تمامی فضاهای فرهنگی حوزه تئاتر 

تعطیل بوده است.

مسافرآستانه بدون ذکر نامی گفته تنها تعدادی 
از سالن های منتخب و دارای شرایط مناسب برای 
اجرای آثار در فجر حاضر هستند. هرچند در ماه های 

اخیر چند سالن تئاتر برای همیشه تعطیل شدند.
صحبت های دبیر جشنواره تئاتر فجر در حالی 
منتشر می شــود که در حوزه سینما، هیچ خبری 
مبنی بر برگزاری حضوری جشنواره مطرح نشده 
است. از سوی دیگر با وخیم تر شدن کرونا در کشور، 
اداره کل هنرهای نمایشی با هزینه نامشخصی اقدام 
به راه اندازی پلتفرمی برای پخش آنالین می کند که 
به نظر می رسید با هدف برگزاری آنالین جشنوار ه ها 
در کنار پخش فیلم تئاترها باشد. اگرچه بازگشایی 
سالن های تئاتر پیش از برگزاری فجر می تواند خبر 
خوبی برای جامعه تئاتر باشد؛ اما آقای مسافرآستانه 
توضیح نداده است در صورت وجود محدودیت هایی 
از جمله تردد میان شهرها و یا پذیرش هتل ها، چه 

اتفاقی برای جشنواره فجر رخ خواهد داد.

سنگ مزار استاد شجریان نصب شد
دیروز سنگ مزار استاد شــجریان در آرامگاه 
فردوسی نصب شد. همایون شــجریان چند روز 
پیش همزمان با انتشار عکسی از سنگ مزار خبری 
از نصــب آن در یکی دو روز آینــده داده بود. او در 
صفحه رسمی اینستاگرام خود درباره طرح روی 
سنگ نیز توضیحاتی به این شرح ذیل نوشته بود: 
»طراحی سنگ مزار پدر پس از به جا آوردن مراسم 
هفتم توسط اســتاد بیژن جناب، آغاز و چندین 
طرح آماده گردید. سپس با عزیزان بزرگوار استاد 
سایه و استاد شفیعی کدکنی مشورت انجام گرفت. 

 هر دو بزرگوار با این جانب هم عقیده بودند تا 
تنها به اســم پدر و عبارت خاک پای مردم ایران 
با دست خط خودشــان که دنیایی سخن است 
بسنده شــود چراکه نیاز به هیچ شعر و توصیفی 
برای پدر نیست و نامشــان گویای کامل شفاف 
همه چیز است. استاد امیرخانی بزرگوار نام پدر 
و تاریخ های وفات و تولد ایشــان را خوشنویسی 
کردند.  سپس جناب بهبودی و مجموعه ایشان 
که سالیان درازی است در داخل و خارج از کشور 
در زمینه سنگ فعالیت دارند، سنگ مزار پدر را به 

مردم ایران هدیه کردند.«

تئاتر

موسیقی

دیوید امیری

 یادم هست زمانی که ســرباز جنگ بودم، 
فرماندهان ارتش به ما یــاد می-دادند اول از 
خودمان محافظت کنیم تا ســپس بتوانیم از 
سرحدات کشــور دفاع کنیم. دقیقا شرایط 
االن جهان هم به نوعی حالت جنگ اســت. 
حاال گذشــته از عامدانه بودن تکثیر ویروس 
و یا غیر از این هــا، فرایند ایــن اتفاق طوری 
اســت که کل جهان را درگیر کرده و این مهم 
کتمان ناپذیر است. چند روز قبل طبق روال 
معمــول دعوتنامــه ای از یک گالــری برایم 
ارسال شد که کمی متفاوت تر بود. چون بعد 
از توضیحات الزم، عبــارت »بازدید با تعیین 
وقت قبلــی« برایــم جدید بود و خواســتم 
یادداشت این شماره را بر این اساس بنویسم 
که مگر بــازار هنرهای تجســمی در بهترین 
حالتش چقدر استقبال کننده داشت که حاال 
بخواهیم برای بازدیدکنندگان محدودیت های 
بیشتری قائل شویم! البته هیچ ایرادی نیست 
به حرکت گالری داران محترم بلکه قابل تقدیر 
هم هســت. غرض حفظ جان است که اوجب 
واجبات است و کار دست اندرکاران آن گالری 

هم کامال درست بوده است. چراکه با توجه به 
محدودیت هــای اجتماعی بهترین حالت آن 
اســت که هرکدام از ما ابتدا به فکر ســالمت 
خود باشــیم چون این پیش شــرط سالمت 
جامعه اســت. حاال که اکثر گالری های فعال 
که تعدادشــان زیاد هم نیســتند به صورت 
آنالین کارشــان را ادامه می دهند بهتر است 
همین روش آهسته و پیوسته را پیگیر باشند 
تا با توکل بر خــدا تمام مردم جهــان از این 
مرحله به سالمت عبور کنیم. آنگاه می توانیم 
تصمیمات بهتری بگیریم. اگر نخواهیم تقصیر 
کم کاری های مان را بر ســر کرونــا بگذاریم 
خیلی دقیق تر می توانیــم به رواج بازار عرصه 
هنرهای تجســمی بپردازیم. یکی از صفات 
بد بشریت به خصوص مردم کشور ما در تمام 
عرصه ها، مســئولیت ناپذیری است و همین 
خصیصه باعــث ضررهــای جبران ناپذیری 
به همگان شــده است. آنچه مســلم است در 
هر رشــته تصمیم ســازان و تصمیم گیران و 
مجریان آن رشــته تاثیر خود را هرچند کم، 
خواهند گذاشت. متاسفانه اکثر افراد مربوطه، 
توجه شــان به برنامه ریزی بــرای قرن آینده 
اســت! هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی 

واقعا روزگار سختی را سپری می کنند و هیچ 
ملجایی هم ندارند و اکثرشان کار دیگری هم 
بلد نیســتند. در مجموع این مشکالت باعث 
می شود سطح کیفی و یا کمی آثار هنری افت 
کند و خیلی از جوانانی که انرژی قابل توجهی 
داشتند از خط خارج شدند و حاال زمان شان را 
به کارهایی که یا عالقه ای ندارند، بپردازند و یا 
استعدادشان را هدر دهند. اگر واقع بین باشیم 
راه حل مشکالت اجتماعی و یا هر مشکلی در 
همان مثل معروف است: »عالج واقعه را قبل 
از وقــوع باید کرد«. حال اگــر به فکر عالجی 
نباشیم مســلما هنرمندان هم از این ضعف 
آســیب می بینند. جوانی تعریف می کرد دو 

ماه وقت گذاشته و یک تابلو کشیده و حاال که 
می خواهد بفروشدش، خریدار عددی معادل 
نصف پول رنگ هایی که در آن نقاشی مصرف 
شده را پیشنهاد داده است. بیایید کمی منصف 
باشیم، درست است در این صحرای بی آب و 
علف کســی برای هنر تره هم خرد نمی کند، 
ولی بهتر اســت کمی به همنوعان خود رحم 
کنیم و به فکر هم باشــیم. اگر قصد خرید آثار 
هنری را داریم حداقل درست قیمت بدهیم تا 
هنرمندان را مایوس نکنیم. درست است ۹۰ 
درصد )یا درصد باالیی( از لوازم باکیفیت هنر 
نقاشی و مجسمه-سازی، وارداتی است و برای 
آن ارز الزم اســت اما هنرمند که درآمد ارزی 

ندارد تا بتواند با این نابسامانی مقابله کند. پس 
باید چگونه گــذران روزگار کند؟ وظیفه ام به 
عنوان یک روزنامه نگار، مطرح کردن مسئله 
است و دیگرانی که دارای صندلی های چرمی 
با پشتی بلند و جک های هیدرولیک هستند 
باید درست تر بنشینند تا خون بهتر به مغزشان 
برسد بلکه تصمیمات بهتری بگیرند. البته این 
مشکالت فقط مختص به دوران شیوع کرونا 
نیســت بلکه مربوط به چندین دهه اســت. 
هرچند هنرمندان تجســمی، جمعیت کمی 
نیستند ولی متاســفانه پیرو دیگر ضعف های 
اجتماعی، فعالیت  ســندیکایی و انجمن های 
صنفی درســت و درمانی ندارند و تا جایی که 
می-دانم انجمن های هنــری وجهه صنفی 
قدرتمندی هــم ندارند. فقط یــک انجمن 
گالــری داران حــدود یک دهه و نیم اســت 
که فعالیــت روی کاغــذ دارد و چــون بازار 
زمین خورده ای اســت، اعضــای آن تمایلی 
به فعالیت یا فعالســازی انجمن شان ندارند. 
خالصه امــروز و آن دعوتنامه باعث شــد تا 
گوشه دیگری از مشکالت تکراری این بخش 
از جامعه هنری کشــورمان را دوباره مطرح 
کنم. امیدوارم گوش شنوایی باشد تا موجب 
دلگرمی هنرمندان این عرصه شود و بدانند در 
قشر مطبوعات هنوز دلسوزانی هستند که با 
عشق قلم می زنند. همواره آرزوی بهتر شدن 
این شــرایط ســخت را دارم و به سهم خودم 

تالش می کنم.

در باب تاثیر کرونا و سوءمدیریت بر بازار هنرهای تجسمی ایران

بازدید از گالری با تعیین وقت قبلی

از سرقت حوله تا چراغ اتاق

دزدی گسترده برخی گردشگران اسرائیل از هتل های دبی

تجسمی

گردشگری
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