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مجسمههایی راوی دغدغههای زنانه
گالری
روز

یگانه خدامی
خبرنگار

یک نمایشــگاه متفاوت بــا نامی عجیب.
این روزها نمایشــگاه گروهی آثار حجمی
بــا نــام «بــا ریشــههای پوشــیده در خاک
تیره انرژی خورشــید و گوهر ماه را در خود
جذب کردند خیس از باران و شــبنم ،آنها
فهمیــده بودنــد »...در گالــری پروژههای
آران در حال برگزاری اســت که در آن آثار
هفت هنرمند زن مجسمه ساز به نمایش

گذاشته شده است .مهدیه پازوکی ،پریسا
تقیپــور ،اعظم حســین آبــادی ،محبوبه
حسینی،فرنازربیعیجاه،نسترنصفایی
و فرنــاز مهری آثارشــان را بــا روش و زبان
خــاص خــود در ایــن نمایشــگاه عرضــه
کردهانــد .آثــاری متفــاوت و خــاص کــه
روحــی کامالً زنانــه دارند .این نمایشــگاه
به نوعی تصویری از زندگی امروز اســت و
این هنرمندان تصورشــان را از این زندگی
در قالــب مجسمههایشــان بــه تصویــر
کشــیدهاند .نــام نمایشــگاه هــم از کتــاب

«ذرت سرخ» اثر نویسنده چینی «مو یان»
گرفتهشدهاست.درمعرفیایننمایشگاه
آمده است« :آثار این نمایشگاه زاد ه امروز
این زمان و مکان هســتند ،جایی که در آن
خوشحالترینونگونبختترینهستیم.
ســرزمینی کــه مــدام در وضعیــت تغییر
است .جایی که شرایط غیرعادی همیشه
عادی است .با ریشههای پوشیده در خاک
تیره انرژی خورشــید و گوهر ماه را در خود
جذب کردند خیس از باران و شــبنم ،آنها
فهمیدهبودند.»...
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سرگذشت یک ماهی قرمز در چهارشنبهسوری
کتا 
ب
روز

ëëصاحبان اثر :مهدیه پازوکی ،پریسا
تقیپور ،اعظم حسین آبادی و...
ëëتاریخ برگزاری ۱۴ :تا  ۳۱تیر
ëëساعت بازدید۱۹ – ۱۳ :
ëëمکان :گالری پروژههای آران

زهره مسکنی
خبرنگار

مجموعه داســتان «آخریــن روزهای
ســال» شــامل  ۱۰داســتان برگزیــده
جایــزه ادبــی ارغــوان اســت کــه نشــر
مرکــز آنهــا را منتشــر کــرده اســت .بر
اســاس گزارش دبیرخانــه در انتهای
ایــن کتــاب ،فراخــوان ایــن جایــزه
شــهریور ســال  ۹۶منتشــر شــده و
متعاقــب آن بیــش از  ۴۰۰داســتان

توســط نویســندگان زیر  ۳۰سال برای
جشــنواره ارســال شــده اســت .ایــن
مجموعه شــامل داستانهایی متنوع
و فضاهایــی متفــاوت اســت .پشــت
جلــد کتــاب جمالتــی از احمــد پوری
عضو هیأت داوران اولین جایزه ادبی
ارغوان بهچشــم میخورد که معتقد
اســت داســتانهای ایــن مجموعــه
همــه پیرامــون موضوع حــال و هوای
پایــان ســال و بازتــاب حــوادث بومی
اســت .او گفته اســت این نویسندگان

کمتر تسلیم جریانات رایج و تکراری
داســتانهای کوتــاه روز شــدهاند و
میتــوان اســتقالل و طــراوت ســبک
نویســندگان را در آن دیــد .گــرد گل
بادام ،کجایی بهار ،چهارشنبهســوری
مختصری برای یک ماهی قرمز ،چند
ســاعت وقت دارم؟ ،خدای باالی در،
آخرهــای ســال مــنَ ،نرَبــچ ،دســت
راســتش را بریدنــد ،ســین از قفــس و
انقالب یک نفره عناوین داستانهای
این کتاب است.

مشاور آموزش و پژوهش بنیاد سعدی در گفتوگو با «ایران» مشکالت هشتاد و هفتمین دوره دانشافزایی زبان فارسی را تشریح میکند

تلگراف
خبــــــر

فرهنگ ،اولین قربانی شرایط نامطلوب اقتصادی

گزارش
یــــــک

مریم شهبازی
خبرنگار

سایت بنیاد سعدی

تحریمهــا و به تبع آن شــرایط نامطلوب
اقتصادی بــر آموزش زبان فارســی برای
زبانآمــوزان خارجــی هم ســایه انداخته
اســت .تــا جایــی کــه معــاون آمــوزش و
پژوهــش بنیــاد ســعدی در گفتوگــو بــا
«ایــران» تأکیــد میکنــد بایــد در اولیــن
گ ایرانی در این
فرصت کاری کرد تا فرهن 
بخش آسیب جدی نبیند .او تالش برای
گسترش زبان فارسی را از مهمترین راهها
برای دســتیابی بــه دیپلماســی عمومی
میدانــد و در عیــن حــال اظهــار تأســف
میکند که چرا فرهنگ همیشه نخستین
قربانیمسائلسیاسیقرارمیگیرد.
هشــتاد و هفتمین دوره دانشافزایی
زبــان فارســی در حالی بــه میزبانی بنیاد
ســعدی از بیســت و دوم تیرمــاه جــاری
آغاز شده که رضامراد صحرایی ،معاون
پژوهــش و آمــوزش ایــن مرکــز فرهنگی
انجــام چنیــن اقداماتــی را از مهمتریــن
راههــا بــرای تحقق دیپلماســی عمومی
و به شــکل خاص ،دیپلماســی فرهنگی
میدانــد .بــا ایــن حــال صحرایــی از این

مســأله هــم گالیــه دارد که چــرا فرهنگ
همــواره اولیــن قربانی حــذف بودجه در
شــرایط نامطلــوب اقتصــادی به شــمار
میرود .او در همین خصوص به «ایران»
میگویــد« :تهدیــد کرســیهای آموزش
زبــان فارســی و خطــر تعطیلــی آنهــا به
نفــع هیچ کس نیســت و به همین دلیل
اصــرار دارم که فرهنــگ آخرین گزینه در
صرفهجوییهــای اقتصــادی مســئوالن
کشور باشد .طی یکی -دو هفته اخیر خبر
تعلق دوباره بودجه به کرســیهای زبان
فارســی منتشــر شــد که جای امیــدواری
دارد» .آن طــور کــه صحرایــی میگویــد

در ایــن دوره که تا شــانزدهم مرداد هم
ادامــه خواهد داشــت زبان آمــوزان از 9
کشورجهانبهایرانآمدهاند.کشورهایی
همچون آلمان ،پرتغال ،بلژیک ،ترکیه،
ارمنســتان ،هندوســتان ،گرجســتان و
روسیه .از هر یک از زبان آموزان حاضر در
این دوره مبلغی برابر با  25تا  40درصد
هزینه تمام شده برای مدت اقامت آنان
دریافــت شــده اســت .البته آن طــور که
صحرایی میگوید این مبلغ برای انجام
کارهــای تحقیقاتــی و حمایتــی تحویل
رایزنیهای فرهنگی ایران در کشورهای
دیگر میشــود تــا صــرف فعالیتهای

فرهنگی شــود .او میگویــد« :از هر زبان
آموز با توجه به کشورمحل سکونت آنان
بین یکصــد تــا چهارصد یــورو دریافت
شده که تنها بخش کمی از هزینه اقامتی
آنان در ایران را پوشش میدهد .از بحث
هزینــه اقامت و آموزش زبان آموزان که
بگذریم مهمترین هدفی که از برگزاری
ایــن دورهها و صــرف هزینههای مذکور
دنبال میشود گسترش زبان فارسی در
فراسوی مرزهای جغرافیایی و سیاسی
کشــورمان اســت» .وی در خصــوص
سنگینی سایه تحریمها و مسائلی که از
جهت سیاســی متوجه کشــورمان شده
ادامــه میدهــد« :بــا وجــود آنکــه زبان
آموزان مذکور از برخی محدودیتهایی
کــه بواســطه ســفر به ایــران بــرای رفت
و آمــد با کشــور امریکا بــرای آنان پیش
میآید ،مشــتاقانه پذیرفتهاند که زودتر
از ایــن بایــد به ایــران ســفر میکردند تا
بــا جغرافیــای ایــران و بخشــی از چهرهِ
فرهنگی کشورمان آشنا شوند» .به گفته
صحرایــی از طریق این افــراد تنها زبان
فارســی نیســت که به نقاط دیگر جهان
راه پیــدا میکند بلکه هر یــک از آنان در
بازگشت به کشورشان تبدیل به سفرای
فرهنگــی کشــورمان میشــوند .او تأکید

ابزاری کارآمد در دستیابی به دیپلماسی عمومی

به آموزش زبان فارســی فراتــر از مرزهای
جغرافیایی کشــورمان میتــوان به عنوان
یادداشت یکــی از ابزارهــای کارآمد در دســتیابی به
دیپلماســی فرهنگی نــگاه کــرد ،اقدامی
که هنوز آنطور که باید و شــاید مورد توجه
متولیــان فرهنگــی و آموزشــی مــان قــرار
نگرفته.نکتهمهمیکهدراینرابطهنباید
حسن ذوالفقاری
استاد دانشگاه فرامــوش کــرد ضــرورت توجه بــه ارتباط
و عضو پیوسته پیوستهایستکهمیانسیاست،فرهنگ
فرهنگستان زبان و
ادب فارسی و حتــی اقتصــاد برقرار اســت ،آنچنان که
عملکــرد هر کــدام بــر دیگری هــم تأثیر
میگذارد .نمونه اش را میتوان در تأثیر شــرایط فعلی سیاســی و
مشکالتیدیدکهبهواسطهسیاستهایامریکابرایماایجادشده
و تمام بخشها از جمله ادامه فعالیت کرسیهای زبان فارسی را
به واسطه مشکالت ارزی و افزایش هزینهها تحت تأثیر قرار داده
اســت .با این حال حتی در شــرایط فعلی هــم میتوانیم با بهره
گیریازفرهنگاوضاعواحوالسیاسیمانراهمبهبودببخشیم.
نگاهــی بــه روابط سیاســی کشــورها کافی ســت تا ببینیــم هرگاه
دارد هیچکــدام از همکاریهــای بنیــاد
ســعدی برای آمــوزش زبان فارســی در
کشــورهای دیگر قطع نشده منتهی این

ëëآخرینروزهایسال
(ëëداســتانهای برگزیده اولین دوره
جایزهارغوان)
ëëگردآورنده:اوژنحقیقی
ëëناشر:مرکز

سیاســتمداران در اهداف خود به بن بســت رســیدهاند دســت به
داماناهالیفرهنگوداشتههایبخشهایمختلفآنشدهاند.
ایندرشرایطیستکهماایرانیانبهواسطهبرخورداریازادبیاتی
کهن و غنی از شــرایطی متفاوت برخوردار هســتیم .پژوهشگران
ادبیات عالقه بسیاری به اطالع از داشتههای ما به ویژه در ارتباط
بــا قلههای زبان فارســی همچون موالنا ،حافظ ،ســعدی و خیام
دارند .در چنین شــرایطی زبان اهمیت بسیاری دارد ،چراکه کلید
دستیابیبهاینگنجینههارادراختیارعالقهمندانقرارمیدهد.با
اتکا به کارکرد بی مانندی که زبان فارسی در دستیابی به موقعیتی
بهتــر در عرصه دیپلماســی عمومی برای ما به ارمغــان میآورد
امیدوارم که مسئوالن تا بیش از این دیر نشده دست به کار شوند؛
از تأثیر گســترش زبان فارســی در نقاط دیگر جهان و دستیابی به
دیپلماسی در اشکال مختلف آن که بگذریم برنامه ریزی در این
مسیروسرمایهگذاریبرایآموزشخارجیانعالقهمنددرنهایت
منجر به بازگشایی راهی برای ترجمه آثارمان و به عبارتی تربیت
غیرمستقیم مترجم هم میشود ،حداقل از این طریق میتوانیم
امیدوار باشیم که بخشی از این جاده یک سویه ترجمه به معرفی
داشتههایادبیماهمبینجامد.

مرکــز از نظر پرداخــت حقوق معلمان
خــود که بــرای کاهــش هزینههــا اغلب
بومی کشورهای مذکور به شمار میآیند

با مشــکل بســیاری روبهرو شــده است.
صحرایی امیدوار است با حمایت مالی
دولت این معوقهها پرداخت شود.

ëëایــرج راد ،بازیگــر پیشکســوت
ســینما ،تئاتــر و تلویزیــون و فــرزاد
هاشمی ،هنرمند عرصه عکاسی به
ترتیب رئیس و نایب رئیس شورای
عالی خانه هنرمندان ایران شدند.
ëëنمایشــگاه آثار برگزیده ششمین
جشــنواره بینالمللی عکس خیام
پــس از برگــزاری در شــهر بیلبائــو
اســپانیا در شــهر ســبزوار برگــزار
میشود.
ëëآییــن پایانی دومیــن دوره جایزه
آکادمی «سینماســینما» روز شــنبه
 ۱۹مــرداد در هتل اســپیناس خلیج
فــارس (بلــوار کشــاورز) برگــزار
میشود.
ëëســالن کارگاه نمایــش مجموعه
تئاترشــهر بــرای تولیــد رویدادهای
پژوهشــی و اجراهای نمایشی نیمه
دوم ســال  ۱۳۹۸خــود فراخوانــی
را بــر پایــه قالبهــای متنــوع ارائه
اثــر و همچنین اولویــتبندیهای
موضوعی خود منتشر کرد.
«ëëمــرد عنکبوتــی :دور از خانــه»
محصول سونی موفق شد تا در بازار
بینالمللی رکورد شکنی و نام خود
را بهعنــوان پرفروشتریــن فیلم از
مجموعه «مرد عنکبوتــی» در بازار
فروش خارجی ثبت کند.

