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مناسبات تاریخی ایران و اسپانیا در بستر چهار قرن

یادداشت

 400سال ارتباطات فرهنگی و تمدنی

سینما

بیش از ۵هزار فیلم کوتاه و بلند
متقاضی حضور در جشنواره جهانی فیلم فجر

علیرضاشجاعنوری،سخنگویسیوپنجمینجشنوارهجهانی
فیلم فجر گفت :بعد از اتمام جشــنواره سال گذشته با تشکیل
یــک دبیرخانــه ثابــت کــه در تمــام طول ســال هم فعــال بود،
بالفاصله کار را برای جشــنواره امســال شــروع کردیم تا بتوانیم
اشرافبیشترینسبتبهفیلمهایسراسرجهانداشتهباشیم.
به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر ،شجاع نوری اضافه
کرد :ســعی کردیم دامنه فیلمهایی که مورد غفلت جشــنواره بــوده را روز به روز کمتر
کنیم و به جایی برســیم که بتوانیم ادعا کنیم تمام ســینمای جهان را پوشش دادهایم
و میخواهیم گزیده آنها را در اختیار مخاطبان جشــنواره جهانی بگذاریم .این کار نیاز
به زمان و برنامهریزی زیادی داشت که خوشبختانه توانستیم به نتیجه خوبی برسیم.
وی ادامه داد :بهعنوان نمونه ،با ثبت جشــنواره جهانی فیلم فجر در دو ســایت مهم
 Film Freewayو  Fest homeکــه ثبتنام فیلمها درجشــنوارههای مهم دنیا از طریق
آنها صورت میگیرد ،بیش از 5هزار فیلم بلند و کوتاه برای حضور در جشنواره جهانی
فرمتقاضاپرکردهاند.همچنیندراینمدتچندصدفیلمنیزازطریقسایتجشنواره
جهانی ثبتنام کرده و متقاضی حضور آثارشان درجشنواره بودهاند.

مدیر عامل صندوق اعتباری هنر:

فرهنگ

کارآفرینی درحوزه فرهنگ و هنر
نیازمند سرمایهگذاری است

مدیــر عامل صندوق اعتبــاری هنر با تأکید بــر ایجاد و
شــکلگیری کســب و کار در حــوزه فرهنگ و هنر گفت :برایــن باوریم کارآفرینی و
اشــتغالزایی در این حوزه مســتلزم ســرمایهگذاری و حمایت مالی از طریق ارائه
وامهای کم بهره بانکی است .غالمرضا خلیل ارجمندی روز چهارشنبه در مراسم
امضای تفاهمنامه همکاری صندوق اعتباری هنر با صندوق کارآفرینی امید که
با حضور اصغر نورالهزاده مدیر عامل این صندوق برگزار شــد ،افزود :در راستای
تحقق اهداف توسعه فرهنگی کشور منطبق با سند چشمانداز جمهوری اسالمی
ایران در افق  1404هجری شمسی و با رویکرد گسترش همکاری در جهت ارتقای
جایگاه اقتصاد فرهنگ و هنر و تقویت حمایت از تولید و عرضه آثار و محصوالت
فرهنگــی و هنری ،این تفاهمنامه به امضا رســید .خلیل ارجمندی در عین حال
اظهار داشت :بر این باوریم که با وامهای کم بهره عالوه بر کارآفرینی و اشتغالزایی
در حوزه فرهنگ و هنر باعث رونق این عرصه نیز شده و میتوان کمک حال اهالی
فرهنگ و هنر هم بود.

سیفاهلل صمدیان در نشست خبری خبر داد

بزرگداشت جهانی عباس کیارستمی در «تصویر سال»
«پالسکو»فرصت نگاه خالق و آرتیستی برای عکاسان به وجود آورد

صبا موسوی

نشست خبری چهاردهمین جشن تصویر
ســال و جشــنواره فیلــم تصویــر ،دیــروز با
حضور سیفاهلل صمدیان دبیر این رویداد
در خانــه هنرمنــدان ایــران و با اعــام آغاز
این جشــن به همراه بزرگداشــت زندهیاد
عباس کیارستمی فیلمســاز جهانی ایران
برگزارشد.
به گزارش «ایران» ،سیفاهلل صمدیان
بــا اشــاره بــه اینکــه کیارســتمی همــراه
همیشــگی تصویر ســال بــوده و آثــارش را
فروتنانــه در کنار آثــار جوانان قــرار میداد
گفت :بزرگداشــت جهانی برای او را از اول
تا هشــتم اردیبهشــت ماه ســال آینــده در
پردیس چهارسو برگزار خواهیم کرد و آثار و
فیلمهای کیارستمی را در خانه هنرمندان
ایران نمایش خواهیم داد.
وی با اشــاره بــه اینکه نمیدانــد تا چه
زمانــی تصویــر ســال برگــزار خواهد شــد،
افزود:برایمنظمتروحرفهایترشدناین
رویداد ،ورودی در نظر گرفتهایم تا هرکسی
نتوانــد در آن شــرکت کنــد .اما بــا اینحال
تعــداد آثــاری که برای ما ارســال میشــود
زیــاد اســت؛ بــرای دوره چهاردهــم بیــش
از  40هــزار اثر به دبیرخانه رســید و ســعی
کردیم هیچ عکســی با تفکیــک و انتخاب

درســت از نظرمــان دور نمانــد .هــدف ما
حضــور نخبــگان در تصویر ســال نیســت
ب باالتر از
بلکــه هدفمان انتخاب آثار خــو 
ســطح متوســط اســت .صمدیان با اشاره
به مشکالت غیر قابل پیشبینی که باعث
عقــب افتــادن کار میشــود ،توضیــح داد:
امسالعالوهبررحلتآیتاهللرفسنجانی،
فاجعه پالسکو کار ما را جدیتر کرد و برای
نخســتینبار در جشن تصویر ســال اعالم
کردیــم کــه در ایــن زمینه ،فقط عکاســان
خبــری حرفهای کــه شــبانهروز در نزدیکی
فاجعه حضور داشــتند و عکاســی کردند،
میتواننــد آثارشــان را بــرای تصویر ســال
ارسال کنند .این کار برای حفظ حرمت این
عکاســان انجام شــد .وی افــزود :در بخش
نمایشــگاهی ،آثــار منتخــب عکاســان در
پنج بخش خبری ،مستند اجتماعی ،هنر
و هنرمند ،خالقه (نگاهی دیگر) و ورزشــی
بهنمایش گذاشــته میشــود .دبیر تصویر
ســال با اشــاره به ارائه آمار مربوط به دیگر
بخشهــای این رویــداد ،گفــت :در بخش
گرافیککهمطیعانجمنطراحانگرافیک
هســتیم از  ۲۸۰اثر رســیده ،حدود  ۱۳۳اثر
در کنار آثار پیشــگامان روی دیــوار میرود.
صمدیــان افــزود :در بخــش کاریکاتور نیز
از پیشــگامان کاریکاتــور آثــاری بهنمایش

گذاشته خواهد شد .عالوه بر این ،در بخش
کاریکاتور نشــریات و روزنامههای ایران که
توســط «آروین» گردآوری شده است۱۰۰ ،
کار از ۵۱کارتونیست فعال مطبوعاتی روی
دیــوار میرود .وی با اشــاره بــه حادثه تلخ
پالســکو بیان کرد :حدود دو هفته عکاسان
مطبوعاتــی درگیر فاجعه پالســکو بودند.
ایــن حادثــه جــدا از تلخیهــا ،یــک اتفاق
بصــری خارقالعــاده بــود .فضایــی که در
پالســکو ایجاد شــد در عکاسی کمتر پیش
میآید و عکاســان فرصت داشــتند عالوه

بر کار عکاســی و خبررســانی با نگاه خالقه
و آرتیســتی به این فاجعــه بپردازند .وی با
اشــاره به بخش عاطفی عکاســی امســال
گفت :موضــوع ما «مادربزرگ و پدربزرگ
ایرانی اســت» که بهخاطر کمبــود فضا در
مــوزه هنرهــای ایرانی بهنمایش گذاشــته
میشود و تا پایان فروردین 96ادامه خواهد
داشت .صمدیان همچنین بیان کرد :من
یکی از اعضای شــورای سیاستگذاری گروه
ســینمایی «هنــر و تجربه» هســتم .حدود
سه سال اســت که به کمک سینمای بدنه

آمدهایموخیلیازفیلمهاییراکهدرنوبت
اکران ،امکان نمایش نداشتند و در قالب و
ســاختار رایج ســینما نبودند ،در این گروه
نمایــش میدهیــم .این کار پیــش از آنکه
در هنــر و تجربه انجام شــود ،از ســال دوم
جشــن تصویر سال آغاز شــده بود .جشن
تصویــر ســال محــل عبــور گامهــای اولیه
بســیاری از فیلمسازانی اســت که در حال
حاضر برای خودشــان نامی رقم زدهاند و
درجشنوارههایجهانیحضوردارند.دبیر
تصویر سال ادامه داد :ما سه سال است با

همکاریسازمانسینماییعالوهبربخش
آزاد و جوان ،بخش جشــنواره جشنوارهها
را ایجــاد کردهایــم که در ایــن بخش برای
نخســتینبار تمــام فیلمهــای برگزیــده
جشــنوارههای کشــور بهنمایش گذاشــته
میشوند و عالقهمندان به مدت  ۲۰روز در
دو سانس در سالن ناصری فرصت دارند
کــه با ذهنیــت کامل یک ســال ســینمای
ایران آشــنا شــوند .صمدیان توضیح داد:
 ۲۱۶اثــر از بیــن آثار رســیده در این بخش
انتخــاب شــده اســت .در ایــن بخــش بــه
بهترینتصویرنیزجایزهدادهمیشود.این
کار با این هدف انجام میشــود که نشــان
دهیم در دنیای امروز که انقالب دیجیتال
همه چیز را پیچیده کــرده ،تصویربرداری
اهمیت بیشــتری پیدا کرده است .با اینکه
دوربیــن در اختیــار همه اســت ،اما تعداد
عکاسان کمتر شده است .سهلالوصولی،
انگار سهلاندیشی ایجاد کرده و امیدوارم
با انتخابی که در جشنواره داریم ،این اتفاق
جا بیفتــد که همــراه با فیلمبــرداری باید
تفکر و سابقه ذهنی هم در شخص وجود
داشته باشــد .چهاردهمین جشن تصویر
ســال و جشــنواره فیلم تصویر از اول تا ۲۰
اســفندماه در خانه هنرمندان ایران برگزار
میشود.

جشن  70سالگی «سید احمد وکیلیان» عصر سهشنبه در خانه کتاب برگزار شد

نماد حکمای قصههای ایرانی
حمیدرضا محمدی

 70ســالگی ســن عجیبی اســت؛ جایی است میان
میانسالی و کهنسالی .ایستگاهی ک ه آدمی میتواند
کارنامه یک عمــرش را ورق بزنــد و احیاناً فرصتی
تــا نقــاط نیمهروشــن را در مقــام روشــنایی برآیــد.
حــاال اگر نیم قرن از این ســالها را صرف شــناختن
و شناســاندن فرهنگ شــفاهی و ادبیات عامه کرده
باشی که دیگر 70سالگی توقفگاه درخشانی خواهد
بــود که رواســت تا خیلیهــا ـ از پیر و جــوان و خرد و
کالن ـ بیایند و به تمجید و تجلیل آن بنشینند .عصر
سهشنبه اما خانه کتاب میزبانی کرد از «سید احمد
وکیلیان» که  26بهمن 1325زاده شده بود و باید که
جشن تولدی برایش گرفته میشد به پاس 50سال
فعالیتدرعرصهمردمشناسی.
مجیــد غالمــی جلیســه ،مدیرعامــل مؤسســه
خان ه کتاب با اشــاره به اینکه پیــش از حضور در این
خانــه ،افتخار همــکاری با مجله «فرهنــگ مردم»
را کــه تحــت مدیریــت او منتشــر میشــود داشــته،
ابــراز امیــدواری کــرد تــا شــاهد انتشــار یکصدمین
شــماره ایــن فصلنامه باشــیم .علی بلوکباشــی با
اشــاره به ســالها دوســتی با احمد وکیلیــان گفت:
ایــن مــرد وارســتگی کامــل دارد و صاحــب اخالق
حسنه است که برای یک انسان فضیلت محسوب
میشــود و من این فضیلت را در ســفر و حضر از او
دیدهام .قدما این خصلت را داشتند که به فرهنگ
و معرفــت مــردم توجــه نمیکردنــد .بلکــ ه طبقه
خواص برایشان مهم بود ،عوام را بیفن وفرهنگ
میدانســتند و همیــن تفکر باعث شــد که فرهنگ
مردم ثبــت تاریخی نشــود و امروز ایــن فرهنگ به
دســت فراموشی ســپرده شده اســت .مدیر بخش
مردمشناســی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اســامی
ضمن اشــاره به گفتهای از ایرج افشار که خطاب به
منتقدانگفتهبود،سنخیتفکریشماطوریاست
که به شعر فاخر نگاه میکنید اما متوجه نیستید که

آنچه میماند فرهنگ عامه مردم است و همچنین
نقل قولی از اورتگا گاســت ،مردمشناس اسپانیایی
کــه گفته اســت اندیشــمندانی کــه به حــوزه دانش
مردم وارد نمیشوند ،میانمایهاند ،گفت :قصهها
کهنهترین و ابتداییترین اندیشــه تاریخی انسانها
در اجتماع هســتند و بررسی قصهها ،بررسی تمام
فرهنگ عامه مردم اســت و اگر ما بخواهیم مدلی
از یــک جامعه بســازیم ،باید مطالعــه روی همین
فرهنــگ معنــوی داشــته باشــیم .وی در ادامــه به
قصههای شفاهی در ایران اشــاره کرد و اضافه کرد:
نخســتین کســانی که بــه جمــعآوری ایــن قصهها
همت گماردند ،امیرقلی امینی ،صبحی مهتدی و
صــادق هدایت بودند .تا آنکه این نهضت به ســید
ابوالقاسم انجوی شیرازی و بعد ،احمد شاملو رسید
کهاودرکتابهفته،بخشیراتحتنظارتبندهپایه
گذاشتکهکتابکوچهنامداشتوبهمکتوبسازی
قصهها وارد شد .بلوکباشی با اشاره به فعالیتهای
احمــد وکیلیان گفــت :او با همکاری افــرادی مانند
اولریــش مارزلف از آلمان و شــین تاکههــارا از ژاپن،
مجموعههای متنوعی را جمعآوری و منتشر کرده،
امــا بهترین شناســنامه فعالیتهــای فرهنگی وی
مجله «فرهنگ مردم» است چراکه جای خالی این
مجله ســالهای سال احساس میشــد و راهاندازی
آن یکی از آرمانهای مرحوم انجوی شیرازی بود.
یکــی دیگر از پژوهشــگران فرهنــگ فولکلور که
دربارهوکیلیان،برایحاضرانسخنگفت«،محمد
جعفــری قنواتــی» بــود کــه پــس از ذکر نخســتین
آشــنایی در  18ســال پیــش ،دربــاره ویژگیهــای
برجسته او خاطرنشان ساخت :یکی از آنها نوآوری
در پیشــنهادات و اندیشــههایش اســت کــه نمونــه
بــارز آن را در راهانــدازی فصلنامه «فرهنگ مردم»
میبینیــم .افزون بر اعتقــاد به کار جمعــی ،دیگر،
احتــرام به اســتاد و همچنین ،دســتگیری علمی یا
مادی از آنانی است که به او رجوع میکنند که نشانه

عکس :رضا دشتی

سخنگوی این جشنواره خبر داد:
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عکس :ایسنا

ممکن اســت سؤال شــود که چرا عنوان نشست امروز
بزرگداشت چهار قرن روابط دیپلماتیک ایران و اسپانیا
انتخاب شــده اســت .فوریتریــن پاســخ میتواند این
باشــد که اکنون  400ســال از ســفر دن گارســیا دوسیلوا
فیگوئــروا نجیــبزاده اعزامــی فیلیــپ ســوم پادشــاه
مرتضی دامن پاک جامی
اتحادیــه اســپانیا و پرتغــال بــه دربار شــاه عبــاس اول
معاون پژوهشی مرکز
میگــذرد .او پــس از تــرک لیســبون در آوریــل  1614و
آموزش و پژوهشهای
بینالمللی وزارت امورخارجه توقــف طوالنــی در بنــدر گــوا ،در مارس ســال  1617به
ســواحل خلیج فارس رسید و پس از توقفی در جزیره
هرمز و شیراز ،مأموریت مهم سیاسی خود را به سمت اصفهان ادامه داد .البته ،دو
اتفاق مهم تاریخی دیگر در روابط ایران و اسپانیا نیز باید در این بزرگداشت مورد
توجه قرار گیرد؛ اول امضای عهدنامه مودت و تجارت در سال  1842که اکنون 175
ســال از امضای آن میگذرد و گشایش ســفارت ایران در مادرید برای نخستین بار
در سال  1916که امسال ما پایان یکصد سالگی این نمایندگی سیاسی را نیز جشن
میگیریم .این ســه رویداد تاریخی ،آن قدر مهم هســتند که علت برگزاری برنامه
امروز را به خوبی توضیح دهند .اما برای درک واقعی اهمیت روابط ایران و اسپانیا
باید باز هم در دل تاریخ به گذشتههای دورتر سفر کنیم و ریشههای این ارتباطات
توجو کنیم.
را جایی در دوران باستان جس 
این یک واقعیت مهم تاریخی است که ایران و اسپانیا بهعنوان دو کشور دارای
پیشینه تمدنی پرمایه و اثرگذار در تاریخ جهان ،مناسبات فرهنگی و سیاسی کهن و
ریشهداری از دوران باستان تاکنون با یکدیگر داشتهاند .دالیل و شواهد زیادی نشان
میدهد طی قرون متمادی و در مقاطع مختلف تاریخی؛ روابط سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی قابل توجهی بین دو سرزمین بزرگ و باستانی ایران و اسپانیا به صورت
مســتقیم یا غیرمســتقیم وجود داشته اســت .در واقع ،روابط ایران و اسپانیا بسیار
پیشتر از استقرار اعراب مسلمان در اسپانیا وجود داشته و بعد از افول هالل عربی
نیز تداوم یافته است.
بــا توجــه به این ســابقه دیرینه از ارتباطات تمدنهای ســاکن در دو ســرزمین،
میتوان ادعا کرد که تأثیرات فرهنگی ایران بر اســپانیا در دورههای پیش از اســام
و در دوران حضور مسلمانان در اندلس و پس از آن ،چنان قوی و پربار بوده است
که پس از گذشت قرنها ،همچنان در بخشهایی از تاریخ ،فرهنگ ،ادبیات و هنر
اســپانیا و نیز در هنر و ادبیات ایران مشــاهده میشــود .این تأثیرات آنچنان قوی و
محکم است که امروز به جرأت میتوان ایران و اسپانیا را با وجود دوری سرزمینی،
از معدود کشورهای آسیایی و اروپایی متعلق به تمدنهای هند و اروپایی دانست
که بیشترین مشابهتهای فرهنگی و تمدنی را با یکدیگر دارند.
اسپانیا و ایران در دوران معاصر نیز مراودات مبتنی بر دوستی و احترام متقابل را
مبنای روابط خود قرار دادهاند که تأثیر آن را میتوان در روابط بین دو کشور در دوران
بعد از انقالب اسالمی ایران به خوبی مشاهده کرد .این روابط در سه دهه گذشته با
وجود برخی فراز و نشیبها ،از اصل ثبات و تداوم پیروی کرده است .اسپانیا از جمله
کشــورهایی اســت که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،سیاستی معتدل و سنجیده
در قبــال ایــران اتخــاذ کرد تا جایــی که تحوالت داخلــی آنها و تحــوالت منطقهای و
بینالمللی مانع از تداوم مناســبات دوســتانه دو کشور نشده اســت .اسپانیا همواره
در تنشهای ایجاد شده بین اتحادیه و ایران نقشی مثبت و سازند ه ایفا کرد ه است.
بهعنوان نمونهای روشــن از این موضوع باید به نقش مثبت و تأثیرگذار اســپانیا در
جریــان اعمــال فشــارها و تحریمهای اتحادیه علیه برنامه هســتهای ایــران در دهه
گذشته اشاره کرد که همواره تعدیلکننده مواضع اتحادیه بوده است .بدون تردید،
ایفای این نقش مثبت از سوی اسپانیا ،برگرفته از درک صحیح مادرید از اهمیت و
جایگاه ایران در منطقه و مبتنی بر یک نگاه مثبت تاریخی نسبت به ایران است که
ریشه در ارتباطات فرهنگی و تمدنی بین دو سرزمین دارد.
از سوی دیگر ،فضای ایجاد شده در تعامالت ایران با جامعه جهانی پس از روی
کارآمدن دولت اعتدالگرای دکتر حســن روحانی در ایران ،بویژه شــرایط پس از حل
و فصل برنامه هستهای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) ،به
تقویت و تحکیم مناسبات ایران و اروپا کمک کرده است .با وجود برخی نگرانیها و
تردیدها در مورد سرنوشت توافق هستهای ،مردم و دولت ایران همچنان در اجرای
این توافق و ادامه همکاری ســازنده با شــرکای خود در غرب و اروپا مصمم هستند و
ضمن عمل به تمامی تعهدات خود در برابر توافق هستهای به اعتراف آژانس انرژی
اتمی ،نمیخواهند آغازگر نقض برجام باشند .با وجود همه نگرانیها ،باید اذعان
کــرد کــه فضای کنونی حاکم بر روابــط ایران و اروپا فضای مثبــت و امیدوارکنندهای
است و روابط ایران و اسپانیا نیز میتواند از این فضا بیشترین بهره را ببرد.
ســخنرانیدرهمایشبزرگداشــتچهارصدمینســالروابطایرانواسپانیاکه
عصر امروز (پنجشــنبه 28بهمن) در مادرید برگزار میشــود ،متن آن اختصاصاًدر
اختیار«ایران»قرارگرفتهاست.

فرهنگ و هنر
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«ســید احمد وکیلیان» در حوزه قصهپژوهی بســیار بر ما دین دارد؛
او نخســتین کســی بود که به طبقهبندی قصههای ایرانی براســاس
آنچــه در جهــان پذیرفته شــده بــود ،پرداخت .این همت او ســبب
شــد تا شــباهتهای قصههای ایرانی با دیگر ســرزمینها مشخص
شود .چند سال پیش هم با همکاری محمد جعفری قنواتی ،طرح
دایرةالمعارف قصههای ایرانی را تدوین کردند اما با وجود مراجعه
نوشآفرین انصاری
به خیلیها ،متأســفانه هیچ سرمایهگذاری پیدا نشــد .آن هم برای
دبیر شورای کتاب کودک کاری که برای شــناخت میراث شفاهی کهن ،میتواند مبنا و معیار
باشد .او البته در سطح جهانی هم شناخته شده است و با وجود آنکه
از پیروان مکتب انجوی شــیرازی است اما با اولریش مارزلف و شین تاکههارا همکاری داشته
است؛ و البته فصلنامه «فرهنگ مردم» که با همیاری همسرش ،زهره زنگنه منتشر میکند اما
الزم است تا کتابخانهها و نهادهای فرهنگی ،با خرید آن ،نسبت به حمایت و حفظ این مجله
که صرفاً با سرمایه شخصی منتشر میشود ،قدم بردارند .همین شماره آخر که درباره تهران
است ،مملو از مطالب مختلف درباره زوایا و نگاههای مختلف به پایتخت است .گاهی قلب
پژوهشهای علمی در دانشگاهها نمیتپد؛ وکیلیان نمونه اعالی این گفته است.
فتوت اوســت .او ضمن اشاره به فصلنامه فرهنگ
مردم بهعنــوان تنها مجله فرهنگ عامــه در حوزه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم قدردانی از شهرهای نامزد پایتخت کتاب:

ریشه بحرانهای اخالقی ،انگزنی و افشاگری ،فرهنگی است

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از  20شهر راهیافته به
مرحله نهایی داوری جشــنواره پایتخت کتاب ایران
قدردانــی کرد .صالحی امیری در نشســتی با حضور
نماینــدگان  20شــهر نامــزد عنــوان پایتخــت کتاب
ج کتابخوانی
ایران از فعالیتهای آن شهرها در تروی 
قدردانی کرد .شــهرهای اوز ،برازجان ،بوشهر ،تبریز،
تفت ،دزفول ،دمق ،زرند ،کاشان ،کنگان ،شبانکاره،
شهرری،شهرضا،شهرکرد،شیراز،الهیجان،ورامین
و یزد از جمله شهرهای نامزد کسب عنوان پایتخت
کتاب ایران هستند .سیدرضا صالحی امیری در این
مراسم گفت :در ایران با سوء مصرف فرهنگی روبهروایم و بهسرعت
نیازمنــد ارتقای ســطح مصرف فرهنگــی و بویژه کتاب هســتیم .وزیر
فرهنگ و ارشــاد اســامی که در جمع رؤســای ادارات فرهنگ و ارشاد
اسالمی و شهرداران 20شهر راهیافته به مرحله نهایی سخن میگفت،
با اعالم این مطلب افزود :ما برای مصرف مواد غذایی ،حداقلهایی
را تعریــف کردهایــم ،امــا برای مصــرف فرهنگــی ،برنامهریزی جدی
انجــام ندادهایم .یکی از کانونهای مهم این مصرف فرهنگی کتاب و
کتابخوانی اســت .اگر امــروز در جامعه با بحران اخالقی ،آســیبهای
اجتماعــی ،انگزنــی ،افشــاگری و تخریب مواجه هســتیم ،ریشــه آن
فرهنگی و ناشــی از این اســت که در گذشــته به مسائل فرهنگی کمتر
توجــه کردهایــم .وی خطاب به مدیران شــهری و فرهنگی شــهرهای
دوســتدار کتاب گفت :کار شــما ،کاری بزرگ و شایسته قدردانی است.
چراکهسالمترینرقابت،رقابتبرایدستیابیبهپایتختیکتاباست
که در آن حســادتی وجود ندارد ،مناســبات غیراخالقی حاکم نیســت

دلسو ِز فرهنگ عامه

و در یــک کالم ،یــک رقابت ســالم اســت .وی افزود:
مــا بهعنوان وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،صرفاً
وظیفهایجادبستروفضایترویجکتابخوانیراداریم
امابایدکاریکنیمکهاینمسئولیتفرهنگی،هرچه
بیشتربهنهادهایمردمیواگذارشود .وزیرفرهنگو
ارشاد اسالمی گفت :شاخصهای توسعه در جهان،
نزدیکی به بیمارستان ،نزدیکی به نخستین ایستگاه
حم لونقل و نزدیکی به نخســتین کتابخانه اســت.
شــعار ایفال در ســال  2020نیز ،تکثیــر کتابخانههای
موبایلی است .به این معنی که مردم سراسر جهان،
بتوانندبااستفادهازتلفنهمراه،بهآرشیوکتابخانههایجهاندسترسی
پیدا کنند .کاری که شما برای ترویج کتابخوانی در کافهها ،رستورانها،
مترو ،تاکســی تلفنی و ...انجام دادهاید ،در راستای ایجاد کتابخانههای
کوچکسیاروپویاستودرجهتشعارایفالحرکتمیکند.
ëëجشنوارهفجربا20میلیونبیننده،ترازاولمنطقه
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،جشنواره فجر را یکی از کانونهای
اصلی نشاط اجتماعی برشمرد که با داشتن 20میلیون بیننده تراز
اول منطقه اســت و گفت :نباید با حــرف و حدیثهای جانبی این
جشــنواره را بــه کام مــردم تلخ کرد .ســید رضا صالحی امیــری روز
چهارشــنبه پس از جلســه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود:
امســال جشــنواره فجر در تراز انقالب اســامی برگزار شــد.از ســال
 1361تاکنــون که  35ســال از برگزاری جشــنواره فجــر میگذرد ،به
طور طبیعی حــرف و حدیثهایی وجود دارد که من معتقدم این
اعتراضاتونقدهابرایماسازندهاست.

فارسیزبانان ،تصریح کرد :او نخستین کسی است
که کوشــش کرد قصههای ایرانی را طبق گونهبندی

جهانــی ،کدگــذاری کند .مــن ،وکیلیان را نمــادی از
شخصیتهایحکیمقصههایایرانیمیدانم.
اولریش مارزلف ،اســتاد ایرانشناســی دانشگاه
گوتینگن آلمان با بیان نخســتین آشنایی که به 28
ســال قبل برمیگردد ،گفت :حاال هر وقت به ایران
سفر میکنم نخستین شب و آخرین شب اقامتم را
در منزل احمد وکیلیان میگذرانم و از این دوســتی
بسیار خوشحال هستم .در ادامه حسن ذوالفقاری
ســردبیر فصلنامــه فرهنــگ و ادبیات عامه پشــت
تریبونحاضرشدودربارهاینمردمشناسبرجسته
گفت :در جایی خواندم که احمد وکیلیان گفته بود
فرهنگ و ادبیات جهان وامدار داستانهای فولکلور
ایرانی اســت و مــن این جمله را تکمیــل میکنم و
میگویمافسانههایایرانیوامداروکیلیاناست.
در پایان ســید احمد وکیلیان پس از آنکه شــمع
 70ســالگیاش را فــوت کــرد و کیــک را بریــد ،بــا
دوستداران خود کوتاه سخن گفت :امروز به یاد شیراز
افتــادم؛ زمانــی کــه در دوران کودکــی ،در شــبهای
تابستانبههمراهمادربزرگمدرحیاطمیخوابیدیم،
به آسمان زل میزدم و تصور میکردم میتوانستم
ستارههارابگیرم.مادربزرگمتازمانیکهخوابمببرد،
برایم قصه تعریف میکرد و به این شکل بود که من
به قص ه عالقهمند شــدم .مدیــر فصلنامه فرهنگ
مردم ادامه داد 20:ساله بودم که به خدمت سربازی
رفتم به یاد دارم که همه گردانها در شــیراز ماندند
و تنهــا گردان مــا راهی تهران شــد و من به پایتخت
آمــدم .در ابتدا در فروشــگاه فردوســی مشــغول کار
شدم اما از آنجا رضایت نداشتم و با پیشنهاد پدر نزد
استاد انجوی که پسرعمه پدرم بود در رادیو رفتم .او
مــرا به اتاقــی برد با انبوهی از مطالب .شــروع به کار
کــردم و اینگونه به پژوهش در قصــه و ادبیات عامه
پرداختم .توانستم به آرزوی دوران کودکیام برسم،
آن هــم کنــار این مــرد شــریف .کاری کــه آن را ادامه
دادهام تا به امروز.

در هفتمين روز «برليناله  »2017روي داد

تغيير رويه آشكار «اگنيژكا هولند» لهستاني

وصال روحانی

شــصت و هفتميــن دوره جشــنواره فيلم برلين
آلمان كه پس از كن فرانســه و همپا با ونيز ايتاليا
دومينجشنوارهبزرگسينمايجهانبهحساب
ميآيد ،هفتمين روز خود را نيز پشــت سر نهاد و
در اين روز پخش فيلم «( »Spoorرد پا) ســاخته
جديد اگنيژكا هولند لهســتاني در بخش مسابقه
جشنواره با نظرات موافق اكثر كارشناسان مواجه
شد اما حمايت مردمي از آن اندك بود.
ايــن فيلم مبتني بر ســوژه جنايــت و انتقام و
پشيماني،يكتغييررويهآشكارازجانبهولندوازسرراستترين
فيلمهاي عمر طوالني هنري وي بهشمار ميآيد كه كارهايش در
تضاد با اين فيلم معموالً سرشار از ايدههاي انساني و اجتماعي و
دربردارنده مشكالت عادي خانوادگي و داراي روندي كند و ماليم
بوده است .اين فيلم براساس سناريويي از خود هولند ساخته شده
ولــي او اثــر جديد هنرياش را از روي كتاب رمان «ردشــدن از روي
اســتخوانهاي مرده» نوشــته اولگا توكارژوك اقتباس كرده است.
بازيگــران نقشهاي اصلــي اين فيلم جاكــوب گيــرژال ،كاتارزينا
هرمن و اندرزيگرابوفســكي هستند و موســيقي متن هم سروده
آنتونــي الزاركوويچ اســت و مديريت فيلمبــرداري را در يك گروه
توليدكامالًلهستانييوالنتاديلفسكاانجامداد هاست.
ëëجالبترينچالش«سابو»يژاپني
ديــروز «آقاي النگ» فيلم جديد ســابو هنرمنــد ژاپني هم در
جشــنواره شصت و هفتم برليناله اكران شد تا از  18فيلم مسابقه

 14فيلــم بــه نمايش درآمــده باشــند .اين فيلم
كه ســناريوي آن را نيز ســابو نوشــته و چانگ چن
ايفاگــر نقــش اول آن اســت ،محصول مشــترك
كشــورهاي ژاپن ،چين ،تايوان و آلمان به حساب
ميآيــد و متمركز بر يك خانواده بحران زده و راه
حلهــاي نه چنــدان مؤثر اعضاي خانــواده براي
حل بحرانهاست .سابو خالق اين فيلم ملودرام
بــراي غربيها هنرمند چندان شــناخته شــدهاي
نيست اما در شــرق آسيا مشهور و معتبر است و
در پيشينهاش ســاخت «دونده دانگان» (،)1996
«قهرمــان بدشــانس» (« ،)2003خانــم زامبي» ( )2013و «ســفر
چاســوكي»( )2015هم مشاهده ميشود و شــركت او در جشنواره
امسال برلين از قول خود وي از جالبترين چالشهاي زندگياش
بهشمارميآيد.
ن
ëëیادبودعباسکیارستمیدرجشنوارهبرلی 
سهشنبه شب در شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم برلین ،یاد
سینماگرفقیدایراناستاد«عباسکیارستمی»؛بااکرانویژهنسخه
ترمیمشدهفیلمسینماییکلوزآپگرامیداشتهشد.
اکران این فیلم -که سهشــنبه شــب دومین نوبــت نمایش آن در
ســالن شماره  ٨مجموعه ســینمایی کوبیس در مرکز شهر برلین
سپریشد -از اتفاقاتویژهجشنوارهبرلین امسالبهشمارمیآید.
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابــی به همراه امیر
اســفندیاری مدیــر امــور بینالملــل بنیــاد در این مراســم حضور
داشت.

