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من یک شهروندم
رضــا کیانیــان از آن دســت چهرههــای
شناخته شده است که حتی پیش از ظهور
تکنولوژیهای ارتباطی در پس هر رویداد
ناخوشاینداجتماعیدستبهقلممیشد
و با انتشــار یادداشت در نشریات ،واکنشی
فعاالنــه نســبت به معضــات اجتماعی
نشــان میداد .او که این وظایف را محدود
به دایره هنرمندان نمیداند و آن را مبتنی
بر مســئولیت شــهروندی عنــوان میکند،

معتقد اســت تمام کســانی اســت کــه در
جامع ه زندگی میکنند حقشان است که
با اتفاقات روز برخوردی کنشــگرانه داشته
باشــند .این بازیگر سهشنبه شب با انتشار
یادداشــتی به دفــاع از علی کریمــی و وریا
غفــوری پرداخــت و عنــوان کــرد کــه آنها
فقــط از وزیــر امــور خارجه ســؤال کردهاند
و ماننــد هــر شــهروند ایرانی راجــع به هر
موضوعــی کــه مصلحــت میبیننــد حق

اظهارنظــر دارنــد .کیانیــان همچنیــن به
تازگــی در گفتوگویی درباره هجمه علیه
ســلبریتیها در موضعگیــری نســبت بــه
اتفاقــات روز گفته اســت« :ایــن چیزهایی
که من مینویسم فعالیت سیاسی نیست
بلکه یک فعالیت اجتماعی اســت .چون
بــه نظــر مــن تفکــر سیاســی و اجتماعــی
دو تــا اســت ».او معتقد اســت کــه هر فرد
بهعنــوان شــهروند یــا هموطــن حقوقــی

دارد کــه قانــون تعییــن کــرده و میتوانــد
راجع بــه آن اظهارنظر کنــد اما« :بعضی
از تفکــرات اقتدارگرا همیشــه میخواهند
امــور اجتماعی را با امور سیاســی مخلوط
کنند که تا حرف اجتماعی میزنی بگویند
این حرف سیاســی اســت و حرف سیاسی
پیامد دارد .قاعدتاً شــهروند از ترس اینکه
مبــادا حــرف سیاســی زده باشــد ،بعضی
از درخواســتها یــا بعضــی از حقوقی که

در قانــون اساســی تصریــح شــده را ندیــد
میگیرد و مطالبه نمیکند ».کیانیان البته
در بخش دیگر گفتوگویش با خبرآنالین
تأکیــد کرده« :مــن کار خــودم را میکنم و
کاری نــدارم کــه فالوئــرم کم یا زیاد شــود.
من بلندگوی کسی نیســتم ،یک مسائلی
است که قلب من را به درد میآورد و فکر
میکنــم از حقوق شــهروندی من اســت،
بهعنوان یک شهروند مینویسم».

«ایران» به انگیزه شانزدهمین همایش حامیان نسخ خطی(جایزه استاد انوار) گزارش میدهد

نظام آموزشی اهمیتی به نسخ خطی نمیدهد
مریم شهبازی
خبرنگار

خبرگزاری فارس

ایران نه تنها در مقایسه با دیگر کشورهای
اســامی ،بلکــه حتــی در ســطحی فراتــر
نیز به جهــت برخورداری از نســخ خطی
بــاارزش جایگاه قابــل توجهــی دارد؛ این
گفتــهای اســت که هــراز چنــدی در خالل
سخنرانیهایبرخیمدیرانفرهنگیمان
میشــنویم اما گویا هنــوز بــه ضرورتی در
جهت بهبود نقاط ضعفی که در رابطه با
این بخش از داشــتههای مان وجود دارد،
منجر نشده است .از همین رو همواره یکی
از گالیههای نســخه پژوهــان و مصححان
بیتوجهی نظام دانشــگاهی به آموزش و
هدایت نسل جوان در مسیری منطبق بر
استانداردهایجهانیست.
ëëهویت هرکشــوری جــدا از گنجینههای
یاشنیست
فرهنگ 
یکی از اقداماتی که سال هاست در جهت
تشویقعالقهمندانبهانجامفعالیتهای
تحقیقــی -مطالعاتــی در رابطه با نســخ
خطی شاهد هســتیم ،برپایی همایشی با
عنوان حامیان نسخ خطی یا جایزه استاد
انوار اســت که نخســتین دورههــای آن به
میزبانــی کتابخانــه مجلــس برگزار شــده
و کمــی بعــد هــم وظیفــه برپایــیاش به
کتابخانه ملی واگذار شده است.
ســیدصادق ســجادی که
دبیری شانزدهمین دوره
ایــن جایــزه را برعهــده
داشــته یکی از مهمترین
دالیــل ضعــف در زمینــه تصحیح نســخ
خطــی را بیتوجهــی مراکــز دانشــگاهی
به آموزش اصــول ایــن کار میداند .البته
او منکــر تأثیــر مثبت فعالیت مؤسســات
و مراکــزی نظیــر کتابخانــه ملــی و مرکــز
دایرهالمعارف بزرگ اســامی نیست اما
تأکیــد دارد کــه برای بهبــود وضعیت این
بخشازفرهنگکشورماننیازمندتحولی
بنیادین درنظامآموزشیمانهستیم.
ایــن مصصح و اســتاد دانشــگاه با اشــاره
بــه ایــن کــه ســطح کیفی آثــاری کــه طی
ســالهای اخیــر در حوزههــای مرتبــط با
نسخخطیمنتشرشدهاندچندانمنطبق
براستانداردهایجهانینیستبه«ایران»
گفت«:میــزان عالقهمنــدی جوانــان بــه
فعالیت در زمینه نسخ خطی در مقایسه
بــا گذشــته افزایــش بســیاری داشــته امــا
مسأله اینجاســت که نظام آموزشی هنوز
در رابطــه با وظیفه خود در زمینه آموزش
و همچنین هدایــت فکری جوانــان برای

حفظ این گنجینههای کهــن کاری نکرده
است».
این مورخ کشــورمان که ســالها مدیریت
بخش تاریخ مرکــز دایره المعارف بزرگ
اســامی را برعهده داشــته ادامــه داد«:با
وجــود برخی کم کاریهــا و نقاط ضعف،
شاهد کارهای خوبی در زمینه حفظ نسخ
خطــی در مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی
هستیم ،آنچنان که طی چند سال گذشته
آثار ارزشــمندی در خصوص نسخ خطی
از ســوی مدیران این مرکز خریداری شده
است.بااینحالدریکسالاخیربهدلیل
شرایط اقتصادی حاکم برکشور بودجهای
برای ادامه این فعالیتها اختصاص پیدا
نکرده ،هر چند که امیدوارم این وضعیت
موقت باشد و بزودی شاهد بهبود شرایط
باشیم».
او برگزاری جایزهها و رویدادهایی همچون
همایش حامیان نســخ خطــی که پرونده
شــانزدهمین دوره آن چنــد روزی ســت
بســته شــده را اتفــاق مهمــی در راســتای
افزایــش انگیــزه جوانــان عالقهمنــد بــه
فعالیت در این زمینه میداند.
آن طور که ســجادی در گفته هایش تأکید
دارد ایــران در مقایســه با دیگر کشــورهای
اسالمی ازگنجینه غنی تری از نسخ خطی،
هم از نظر کمیت و هم کیفیت ،برخوردار
است که هنوز در ارتباط بسیاری از آنها کار
تحقیقی الزم انجام نشده است.
ســجادی ادامــه داد«:میــراث ادبــی مــا
ایرانیــان یکــی از غنیتریــن جلوههــای
ادبی-فرهنگی جهان اســت ،بــا این حال
نمیدانم چرا برخــی اصرار دارند بگویند
دوره بهره گرفتن از متون این نسخ گذشته
اســت! این که دانشــجوی ما حتــی بعد از
اتمام تحصیالت دکترا هم قادر به نوشتن
حتی یک صفحه انشــای بیغلط نیست
نتیجههمینتفکراتوکمکاریهااست».
وی آســیبی را که از ســوی فضــای مجازی
و شــبکههای اجتماعــی متوجــه شــیوه
نوشــتاری زبــان فارســی شــده هــم یکــی
دیگــر از نتایــج ایــن بیتوجهــی میداند.
او بــا ذکــر نــکات بیشــتری درایــن رابطــه
گفت«:بگذارید مثالی بزنم ،فکر میکنید
چــرا زبــان آمــوزی در نظــام آموزشــی ما
شکســت خــورده ،دانشآمــوزان مــا اگــر
بهطورشخصییادگیریزبانهایخارجی
را پیگیری نکرده باشــند از کالسهایی که
در مــدارس بــه این منظور برپا میشــوند
گریزان هســتند .به گمانم دیگــر وقت آن
شده که مســئوالن آموزشی از خود چرایی
این مســائل را بپرســند و فکری برای حل

تصویری از ترمیم نسخ خطی در کتابخانه ملی

تصحیحهایی که کممایه شدهاند

یکــی از ضعفهــای جــدی در
خصــوص کاهــش ســطح کیفــی
یادداشت نســخ خطی به وضعیت دانشگاه
هایمان بازمی گردد ،دانشجویانی
که عجول شــدهاند و اســتادانی که
یــا دانــش کافــی ندارنــد یــا زمانی
بــرای راهنمایــی رســاله و پایــان
سیدعلی آل داود نامههایــی کــه به عهــده گرفتهاند
نویسنده،مصصح
پژوهشگر صــرف نمیکنند .همین شــده که
و
اغلب تصحیحهای منتشــر شــده
در سالهای اخیر کممایه و شتابزده شدهاند .متأسفانه در
ارتباط با همین بحث نســخ خطی به رسالههای تألیفی
و تصحیحی برخورد کردهام که حتی یک بار هم از ســوی
اســتاد راهنمای آنها خوانده نشــدهاند .یکی از دالیل این
مســأله در کثــرت دانشــگاههایی اســت کــه در شــهرهای
مختلف دایر شدهاند! سؤال من از مسئوالن این است چرا
در کنار احداث بیرویه دانشــگاه به فکر اســتادان باتجربه
آنهابیندیشند».
ایــن محقــق و اســتاد دانشــگاه در پایــان
گفتههایش باز هم به نقش کتابخانه ملی
در حفظ نسخ اشــاره کرد و گفت«:یکی از
مهمتریــن وظایف کتابخانــه ملی حفظ
میــراث مکتــوب کشــورمان اســت چراکه
بیتوجهــی به ایــن کار بــه بیهویتی مان
میانجامد ،هویت هر کشوری چیزی جدا
از گنجینههای به یادگار مانده از گذشتگان
آنهانیست».
ëëآمــاری از تعــداد نســخ خطــی خانگــی
موجودنیست
از بحث آموزشی و ضعفهای موجود در

برای آموزش دانشــجویان نیســتند! کاهش سطح کیفی
تصحیــح و تألیفهای مرتبط با نســخ خطی یکــی ازآثار
دانشــگاههای بــدون اســتاد اســت .البته نمیتــوان منکر
این شــد که هنوز هم اســتادانی ،هرچند اندک هستند که
دلسوزانهبرایراهنماییدانشجویانخودوقتمیگذارند
و همچنین دانشجویان و عالقهمندانی که خواهان کشف
نکاتیدرگنجینههایکهنسرزمینمانهستند؛اماتعداد
ایــن افراد خیلی کم شــده .به گمانم وضعیت اقتصادی
نشــر هم در بیانگیزگی جوانان بــه این قبیل فعالیتها
بیتأثیر نبوده است.با این حال معتقدم در همین شرایط
هم نباید ناامید بود ،با به کار بستن راهکارهایی همچون
سختگیری بیشتر در انتشار رساله و پایان نامههای مبتنی
بر نســخ خطی و از ســویی اختصاص بودجه برای انجام
کارهــای تحقیقاتــی دراین بــاره میتوان بهبودی نســبی
در شــرایط فعلــی ایجاد کرد.از ســوی دیگــر اگر مدیریت
ســازمانها و مراکز مرتبط با نســخ خطی در دســت افراد
شایسته باشد به نتایج بهتری دست پیدا خواهیم کرد.

اینزمینهکهبگذریم،یکیدیگرازمسائلی
که متوجه نسخ خطی است خطر از میان
رفتن نســخی اســت کــه به شــکل میراث
خانوادگینگهداریمیشوند.
علــی اوجبــی ،مدیــر کل
اداره نسخ خطی سازمان
اســناد و کتابخانــه ملــی
هــم از جملــه افــرادی
اســت که سابقه سالها فعالیت در زمینه
نســخ خطی دارد ،او در پاســخ بــه این که
آمــاری در خصــوص تعداد این نســخ در
دسترس هست یا نه به «ایران» گفت«:نه
تنهــا در ایــران ،در هیــچ کشــور دیگــری

دسترسی به آمار دقیقی در این خصوص
ممکن نیســت .ما حتــی اطالعــی درباره
مالکان خصوصــی نداریم و تنها کاری که
از عهــده مــان برمــی آیــد این اســت که از
مردم بخواهیم نســخ خطی خود را به ما
بفروشند ،اهدا کنند یا حتی به شکل امانی
در اختیارمان بگذارند تا آنها را آفت زدایی
کرده و از نابودی نجات بدهیم».
همــان طــور کــه اوجبــی گفــت چنیــن
فراخوانی چند ســالی است منتشر شده و
برخی از مالکان خصوصی نسخ خود را در
اختیارکتابخانهملیودیگرکتابخانههایی
کــه برخــوردار از تجهیــزات الزم هســتند

گذاشتهاند .آنطور که این مسئول فرهنگی
میگوید نگهداری نســخ خطــی در خانه
و شــرایط نامطلوب تنها منجر به نابودی
آنهــا نمیشــود و از جهــت ســامتی هم
آسیبهایی جدی برای نگهدارندگانشان
به دنبال خواهد داشت.
این نســخه پــژوه ادامــه داد«:نســخههای
خطــی ،بویــژه آنهایــی کــه از کشــورهایی
نظیــر هنــد و پاکســتان آمدهانــد مملــو از
آفــت و میکروبهــای مختلفــی هســتند
کــه حتــی قــادر بــه آلــوده ســاختن هوای
اطراف خود هم هستند .به همین منظور
حداقــل فصلــی یک بــار نســخههایی که
خودمان نگهداری میکنیم بررســی شده
و در صورت لزوم ســم زدایی و آفت کشی
میشوند .آسیب این نسخ در حدی ست
که حتی کارشناســان ما هم هرازچندی با
مشکالتروبهرومیشوند».
یکــی از مهمتریــن وظایــف مرکــز اســناد
و کتابخانــه ملــی و همچنیــن دیگــر
کتابخانههای کشــور حفظ میراث مکتوب
و خرید و نگهداری نســخ خطی اســت ،در
همیــن خصوص بــه گفته اوجبــی طی دو
سالاخیربیشازیکهزارنسخهخریداری
شده که برخی از آنها نه تنها در ایران ،بلکه
در ســطح جهانــی هــم آثار بینظیــری به
شــمار میآینــد .یکــی از ایــن نســخ کــه در
عرصــه بینالمللــی ارزش بســیاری دارد،
نســخهای در زمینه داروشناســی اســت که
به قرن ششم هجری تعلق دارد .پروفسور
فواد سزگین ،مورخ ترک تبار مشهور جهان
که در آلمان زندگی میکرد و زمان چندانی
هــم از درگذشــت او نمیگــذرد جلدهــای
دوم ،ســوم ،چهــارم و پنجم ایــن اثر را پیدا
کرده و تحقیقاتــی در خصوص آنها انجام
داده بــود ،او آرزوی کشــف جلد نخســت با
نام«ادویــه مفرده» را داشــته که مســئوالن
کتابخانه ملی موفق به کشف و خرید آن از
مالکی در تبریز میشــوند ،که البته او را هم
در جریان این کشف میگذارند.
بــه گفتــه اوجبــی تعــداد نســخ خطــی
نگهداری شــده در مرکز اســناد و کتابخانه
ملــی بیــش از  40هــزار نســخه اســت کــه
بخــش قابــل توجهــی از آنــان بــه شــکل
آنالیــن در دســترس عالقه مندان اســت.
البته هماکنون فهرستی با عنوان «فخنا»
از سوی کتابخانه ملی تهیه شده که حاوی
همه نســخههای خطی موجود در کشــور
اســت .این فهرســت تا به امروز به شــکل
چاپــی بوده امــا از ســال آینده بــه صورت
آنالین هــم در اختیــار عالقه منــدان قرار
خواهدگرفت.

آنچه در شورای کتاب کودک اتفاق می افتد

ترویجکتابخوانیداوطلبانهوعاشقانه
سعیده احسانی راد
خبرنگار

ایبنا

شــورای کتاب کودک نهادی فرهنگی –
پژوهشی ،غیردولتی و غیرانتفاعی است
که در ســال  ۱۳۴۱تأســیس شــده است.
ایــن ســازمان در حوزۀ ادبیــات کودک و
نوجــوان فعالیت میکنــد و اعضای آن
نیروهایداوطلبهستند.
در شــورای کتاب گروههــای مختلفی در
زمینه ادبیات کــودک فعالیت میکنند
که یکــی از این گروهها ،کمیتــه خواندن
ادبیــات کــودک و نوجــوان اســت کــه
فعالیت خود را از ســال  ۱۳۸۰به منظور
گســترش فرهنگ کتابخوانــی با حضور
در مدارس ،کتابخانهها ،فرهنگســراها،
موزهها و بســیاری مراکــز فرهنگی دیگر
آغــاز کرد .این کمیته برای ترویج عادت
مطالعــه در کــودکان و نوجوانــان ،در
دو بخــش کارگاههــای آموزشــی بــرای
معلمان و مروجان و جلسات توجیهی
مخصــوص مروجان و همچنین اجرای
برنامههــای کتابخوانــی ،قصــه گویــی و
کتابسازیفعالیتمیکند.
لیال کفــاشزاده یکــی از اعضــای فعال
در گــروه مروجان شــورای کتــاب کودک

است که در دفتر کودک سازمان میراث
فرهنگــی برنامــه کتابخوانی در مــوزه را
توگو با «ایران» درباره
نیــز دارد و در گف 
فعالیتهای این گــروه مطالبی را بیان
کرد.
ëëگــروه مروجــان کتــاب چطــور شــکل
گرفت؟
شــورای کتــاب کــودک در ســال ۱۳۴۱
تأســیس شــده اســت و امســال وارد ۵۶
سالگی میشــود ،در این شورا گروههای
تخصصــی متنوعــی ایجــاد شــده که به
صــورت داوطلــب فعالیــت میکننــد.
گروه ترویج کتابخوانی یکی از گروههای
شــورای کتــاب اســت کــه بــا روشهــای
مختلف کتاب خواندن را ترویج میدهد
و ایــن کار را در مکانهــای مختلف مثل
مدرســه و مــوزه و مکانهــای دیگر اجرا
میکنــد و مخاطبــان بزرگســال هــم از
برنامههای این گروه بهره مند میشوند.
گروهــی که بــرای ترویج کتــاب خواندن
میروند چه شــیوههایی را برای تشویق
افراد به کتاب خواندن به کار میبرند؟
مــا هر هفته جلســه داریــم و هماهنگی
بــرای روشهایــی که قــرار اســت در آن
هفته برای کتاب خواندن داشته باشیم،
مــرور میکنیــم و آن روشهــا را قبــل از

اجرای اصلی یک بــار به طور کامل و به
صورت عملی تمرین میکنیم.
ëëکتابهایی که گروه مــروج کتابخوانی
انتخــاب میکند براســاس چــه معیاری
است؟
شــورای کتــاب کــودک ســایتی دارد
و گروههــای بررســی در موضوعــات
مختلــف کتابها را رصــد میکنند و هر
سال فهرستی به ما میدهند که تا سال
پیــش ایــن فهرســت بــه صــورت کتاب
چاپ میشد و االن به صورت دیجیتال
روی سایت شــورای کتاب قرار میگیرد.
مرجع انتخاب کتاب برای گروه مروجان

کتاب همین فهرســت بوده که کتابها
در موضوعات مختلف فهرســت شــده
مثل محیط زیســت ،دانــش اجتماعی
که متناسب با موضوعی که میخواهیم
کتاب بخوانیم به ســراغ فهرســت رفته
و کتــاب را انتخــاب میکنیــم .در ایــن
فهرست رده سنی کتابها به طور کامل
وجــود دارد و براســاس آن کتــاب بــرای
افرادانتخابمیکنیم.
ëëشــما خودتان به نهادها اعالم آمادگی
میکنیدیانهآنهابهسراغشمامیآیند؟
همه گروههای شورا یک هماهنگکننده
دارنــد کــه مســئول هماهنگــی

درخواســتهای افراد یا نهادها و شورا و
اعضا است .نحوه کار به این شکل است
کــه نهاد متقاضی درخواســتی به شــورا
ارسال می کند که توسط هماهنگکننده
به اطالع گروه میرسد .گروه درخواست
را بررسی کرده و فعالیتی متناسب با آن
به همــراه تعرفه و شــرح درس ارســال
میکنند.
ëëدر طرح ترویج کتاب کودک مخاطبان
فقطشنوندههستندومشارکتیندارند؟
وقتــی برنامــه ترویــج کتابخوانــی ارائــه
میگــردد تمــام کــودکان بــه شــیوههای
گوناگــون مشــارکت مــی کننــد؛ یــا بــرای
عروســکگردانی یا به شــکل قصه گویی
تعاملــی یا بــا تعریــف فعالیــت عملی
همــکاری و مشــارکت کــودکان گرفتــه
میشــود .بــا نمایــش ،بچهها مشــارکت
میکنند چون کتابخوانی تعاملی اســت.
قصــه گویــی و کتابخوانی امــروزی قطعاً
همکاری و مشارکت مخاطب را میطلبد.
ëëشــما خودتــان برنامــه کتابخوانی در
موزه دارید ،چطور شد که به سراغ برنامه
کتابخوانیدرموزههارفتید؟
ایــن طــرح اگرچــه یــک طــرح ترویــج
کتابخوانی است اما ارتباط مستقیمی با
گروه ترویج شــورای کتاب کودک ندارد.

مــن به علت مســئولیتم در پژوهشــگاه
میراث فرهنگی دوست داشتم طرحی
بــرای آشــنایی مردم بــا موزهها داشــته
باشــم و از آنجایــی کــه خــود مــروج
کتابخوانــی نیز هســتم ،طرحی بــه نام
خواندن در موزه اجرا کرد م که نزدیک به
دوســال از آغاز آن میگذرد .تا کنون ۶۸
برنامــه کتابخوانــی در موزههــای تهران
برگزار شــده اســت .کتابها متناسب با
مــوزه یا مناســبتی کــه در آن ایام اســت
انتخابمیشود.
بهعنوان مثــال ،در موزه ملــک ،تابلوی
عقدنامــه امیرکبیر و دختــر ناصرالدین
شاه به نمایش درآمده بود .برای آگاهی
بیشــتر بازدیدکنندگان از ایــن عقدنامه
و چگونگــی ازدواج امیرکبیــر بــا دختــر
ناصرالدیــن شــاه ســراغ کتــاب قمــر در
عقرب شــرمین نادری رفتیم و داستان
ِ
عاشــق شــدن دختر ناصرالدین شــاه و
ازدواج امیرکبیــر را خواندیم .همچنین
در مــوزه بــرج آزادی ،کتابهایــی بــا
موضوععروسکوفرهنگاستفادهآنها
در قومیتهــای مختلف ،انتخاب شــد.
شــرکت در ایــن طــرح برای عمــوم آزاد
و رایگان اســت که هر هفته سهشــنبهها
یشود.
رأس ساعت  14برگزار م 

جزئیات و شرایط حضور ناشران داخلی
در نمایشگاه کتاب

مدیــر کمیتــه ناشــران داخلی ســی و دومیــن دوره نمایشــگاه
کتاب تهران از برنامهریزیهای انجام شــده برای مدیریت این
ادبــیات
بخش از نمایشــگاه ســخن گفت .ســید رفیع احمــد جواهری،
مدیر انتشــارات ابوعطا و مدیر کمیته ناشــران داخلی سی و دومین دوره نمایشگاه
کتــاب تهران دربــاره برنامهریزیهای صورت گرفته برای مدیریت ناشــران داخلی
بــرای حضــور در ایــن رویداد عنوان کــرد :نوع نگاه مــا به مدیریت ایــن بخش نگاه
رئیسی  -معاونی نیست و تصمیم داریم در قالب کارگروهی این کمیته را مدیریت
کنیم که این کمیته احتماالً شامل پنج نفر خواهد بود و در قالب یک برنامه گروهی
سعی خواهند کرد کارها را به صورت اهم فیاالهم جلو ببرند .وی ادامه داد :سعی
خواهیم کرد با همفکری دوستان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران این بخش را
امسال به شکلی جلو ببریم که حاشیههای موجود در آن کم شود .در همین زمینه
قوانین و مقررات حضور در بخش داخلی نمایشگاه و نیز ثبت نام از ناشران نسبت
به ســال قبل تغییر نخواهد کرد ولی اســتثناهایی مانند تمامی دورههای قبل قائل
خواهیم بود .جواهری درباره شیوه و متراژ تخصیص غرفهها به ناشران نیز گفت :هر
کدام از بخشها برنامهای برای تخصیص متراژ به ناشران زیرمجموعه خود دارند.
ما تالش داریم در کار آنها چندان دخالتی نداشته باشیم و با همان شیوهنامه سابق
و با احترام به راه و روش تجربه شــده در این زمینه کار به نتیجه برســد در این زمینه
البته من فکر میکنم نباید تنها شمارگان و تعداد کتاب را مد نظر قرار داد و از منظر
مفهوم نیز باید به تولیدات ناشران توجه کرد.

آمار رسمی از وضعیت مخاطبان سینما

بررسی آمار فروش فیلمها در یازده ماهه سال  ۹۷نشان میدهد
روی خط
کــه میزان فــروش فیلمها و تعداد مخاطبان ســینما نســبت به
خبــــــر
مدت مشــابه در ســال ،۹۶افزایش داشته است .به گزارش روابط
عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ،محمود اربابی معاون توسعه فناوری
و مطالعات ســینمایی اعالم کرد :ســینمای ایران در یازده ماهه ســال  ۱۳۹۷به فروشی
معــادل ۲۳۱میلیــارد و ۶۱۸میلیون و ۷۸۲هزار تومان رســیده اســت و در این مدت۲۶
میلیونو ۵۳۸هزارو ۸۲۰نفربهتماشایفیلمهایدرحالاکراننشستند.

نمایشگاه«روبآرت» از آثار دو هنرمند آلمانی
در آرتسنتر باغ

نمایشــگاه کنــوت و اینگریــد راینهــارد ،دو هنرمنــد آلمانــی باعنــوان «روبآرت»
در آرتســنتر برگزار میشــود .این دو هنرمند درباره کارشــان که ترکیبی از نقطه و
خط اســت ،بــه «ایــران» توضیح دادند«:مــا در ایــران روابطی را میــان کاراکترهای
خوشنویسی با هنر خودمان یافتهایم .درک ما از تجلی هنر خود بهعنوان نوشتاری
متشــکل از خطها و نقطههاســت .در کار این هنرمندان پنلهای شیشــهای سوراخ
شــده کــه از پــس یکدیگر نمایان میشــوند ،فضایــی را با کمک نور خلــق میکنند.
خ شده یکی پس از دیگری برای ایجاد یک
انعکاس ورقهای شیشهای با نقاط سورا 
شئ سه بعدی چون کره ،سر انسان ،پیکر و ...در زبــان مصنـوعی ما ،علوم طبیعی
معــــاصر محـور اندیشــــههای ما بود .نتــایج تحقیقات نانــــو برای ما الهــامبخش
ســاخت ســــازههای مشــابه با ابــــزارهای مدرنی همچون رایانهها و روباتها بود».
گشایش این نمایشگاه روز جمعه  ۳اسفند ماه ساعت  ١٦تا  ٢١است و عالقهمندان
میتوانند تا  ۱۴اســفند ماه هر روز ســاعت  ١٢تا  ٢١به بلوار اندرزگو ،خیابان ســلیمی
شمالی ،پالک  ،١٤٥باغ انجمن خوشنویسان ،آرتسنتر باغ مراجعه کنند.

برپاییجشنوارهتئاترشهروند«خارگ»

دومین جشنواره تئاتر شهروند خارگ با عنوان ُ
«در درخشان خلیج فارس» اسفند
ماه امسال باحضور گروههایی از  ۱۰استان کشور به صورت رقابتی برگزار میشود.

معرفینامزدهایبهترینپوسترجشنوار هتئاترفجر

پنج نامزد دریافت جایز ه بهترین پوســتر اعالم شدند.گروه انتخاب این بخش
متشکل از فرزاد ادیبی ،ساعد مشکی و صالح تسبیحی تحت مدیریت ابراهیم
حســینی از میــان  ۱۱۷هنرمند و  ۴۳۵اثر از  ۳۲شهرســتان ،پنــج نامزد دریافت
جایزه بخش مسابقه پوستر را معرفی کردهاند.

کنسرت موسیقی در فیروزه خراسان رضوی لغو شد

ابوالفضل حکیمپور سرپرست فرمانداری فیروزه در خراسان رضوی گفت :به دستور
دادستانی این شهرستان برگزاری کنسرت «هوروش بند» که پیشتر اجرای آن اعالم و
برنامهریزی شده بود ،لغو شد .وی افزود :این در حالی است که همه مجوزهای الزم
برای برگزاری این کنسرت دریافت شده بود و مشکلی برای برپایی آن وجود نداشت.

اسفند و تجلیل از هنرمندی آذری

آییــن نکوداشــت «منوچهــر آذری» بازیگــر و گوینده طناز ایرانی شــنبه چهارم
اســفندماه جاری در فرهنگســرای ابن سینا برگزار میشــود .این آیین همراه با
رونمایی از مســتند «شــادخوان» به تهیهکنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی
نهمین قسمت از مجموعه مستندهای «پیشکسوتان دوبله و صدا» است که با
محوریت  60سال زندگی حرفهای منوچهر آذری ساختهشده است.

«آدم خانگی» و «روباه» به جشنواره «آتن»
یونان راه یافتند

چهاردهمین دوره جشــنواره فیلمهای انیمیشن «آتن» از ۲۳
آن سوی
تا  ۲۶اســفندماه  ۹۷در کشــور یونان برگزار میشــود و در بخش
مـــــــرز
رســمی ایــن جشــنواره ،فیلمهــای انیمیشــن «آدم خانگــی»
ســاخته مرضیــه ابــرار پایــدار و «روبــاه» بــه کارگردانی صــادق جوادی بــه نمایش
درمیآیند.در این دوره از جشنواره «آتن»  ۳۴۰فیلم کوتاه انیمیشن از  ۴۹کشور دنیا
روی پرده میروند .انیمیشن آدم خانگی ،داستان یک مرد فروشنده حیوانات است
که در مغازهاش به خواب رفته و خود را گرفتار در قفس حیوانات و کابوسی ترسناک
میبیند .او در پی نجات از حیوانات میگریزد ،ولی هربار به مانعی برخورد میکند...
در خالصه داستان انیمیشن «روباه» هم آمده است« :روباه جوان و چاالکی هنگام
تجرب ه اولین عشق به دست شکارچی اسیر میشود .شکارچی زنگولهای بر گردنش
آویخته و رهایش میکند .روباه زنگوله بر گردن توانایی زندگی در جنگل ،شکار و ...را
از دست میدهد و تنها راه نجاتش ،اهلی شدن و بازگشت نزد شکارچی است»...

