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در گذشت دو هنرمند بزرگ موسیقی نواحی

یاران موافق رفتند

موسیقی

ندا سیجانی
خبرنگار

عیسی رســتمیافین ،هنرمند پیشکسوت موسیقی
مقامی خراســان جنوبی ،چهارشــنبه  ۱مردادماه بر
اثــر ابتال به بیماری کرونا درگذشــت و چند روز بعد
خبر درگذشت رسول بخش زنگشاهی نوازنده چیره
دســت ســاز قیچک و از هنرمندان بزرگ موســیقی
سیستان و بلوچستان بهعلت بیماری رسانهای شد.
از جملــه اخبار تلخ و ناخوشــایندی که ازکشــته
شــدگان ویــروس کرونــا بــه گــوش میرســد ،خبــر

درگذشــت عیســی رســتمی افین براثر ابتــا به این
بیماری در شــهر قاین باردیگر هنرمندان موسیقی
نواحی را ســوگوار کرد .عیسی رســتمی از نوازندگان
شناخته شده دوتار بود و هنرش را در محضر استاد
ذوالفقارعســکریان آموخته بود .این نوازنده متولد
سال ۱۳۴۷دهســتان افین ،بخش زهان شهرستان
زیرکــوه بود و بهســبب عالقه به موســیقی محلی از
دوران نوجوانی آواز محلی را دنبال میکرد و از سال
 ۱۳۷۸بهصــورت تجربــی دوتــار نــوازی را آغاز کرد
درواقــع بــه جهت عالقهمندی به موســیقی هم در
زمینه خوانندگی و هم نوازندگی فعالیت داشــت و

آثار ارزشمندی از دوتار و آواز او در آرشیو مرکز صدا
و ســیمای اســتان خراســان جنوبــی موجود اســت،
او از ســال  ۱۳۸۵با صداوســیمای خراســان جنوبی
همکاری داشت.
امــا خبــر درگذشــت رســول زنگشــاهی خبــر
ناراحــت کننــدهای دیگــری بــرای حــوزه موســیقی
نواحی بود .زنگشــاهی که او را با نام پهلوان رســول
نیــز میشناســند ،از هنرمنــدان مطــرح موســیقی
نواحــی بود کــه شــهرت و حرفــه این هنرمنــد تنها
درکشــورخودش خالصــه نمیشــد بلکــه قــدرت و
تبحرنوازندگی وهنرنمایی او موجب شــد تا صدای

زنده یاد عیسی رستمی افین

یکــی از ســازهای اصیــل ایرانــی را بــه گــوش مردم
کشورهای فرانسه ،سوئد ،بلژیک ،آلمان ،سوئیس،
ایتالیا و امارات متحد عربی برســاند و کنسرتهای
بســیاری در خارج از ایران برگزار کند .پهلوان رسول
ازهمان دوران نوجوانی عالقهمند به موســیقی بود

به بهانه نمایش نسخه ترمیم شده «شطرنج باد»
در بخش کالسیک جشنواره کن

ُمدرن کالسیک

یادداشت

سر باز کردن
زخمهای کهنه

نرگس عاشوری

سینما

خبرنگار

فیلم «شطرنج باد» ساخته محمدرضا
اصالنــی در حالی قرار اســت در بخش
کالسیکهای جشــنواره فیلم کن 2020
بهنمایشدربیایدکهسازندهآنشنیدن
این خبر را ســر باز کردن زخمهای کهنه
عنــوانمیکند.اینشــاعر،ســینماگرو
هنرپــژوهبــهایــنبهانــهدرگفتوگوبا
«ایران» از جــای خالی تحلیل ،تئوری و
نظریه در هنر ایران و بــه تبع آن حذف از
تاریخهنرجهانگفتهاست.
ëëفیلم«شطرنجباد»سالهادچاردرک
نشدگی بود .شاید به این دلیل که شما با
اقیانوسیازخردباداشتههایتانفیلمی
ســاختید کــه درک آن با پیشــینه اندک
مخاطبسختبود.
از کــوزه همــان بــرون تــراود کــه در
اوست .نه کسی میتواند ادعا کند که در
کوزه من آب یا سرکه است و نه میتوان
کوزههــا را بــه یــک محتــوای مشــترک
محدود کرد .از ســوی دیگر توقعی هم
نمیتوان از مخاطب داشــت .آنچه در
کوز ه وجودش هســت بیرون میتراود.
ما که فاشیست نیستیم بگوییم در کوزه
تو حتماً باید عســل باشــد .ایــن توقع،
توقــع بیجایــی اســت .اشــکال بزرگ
امــا این اســت کــه در تفکر ســنتزده،
متفــاوت بــودن پذیرفته نیســت .حال
این ســنت میتواند حتی سنت مدرن
مثــل ســینمای هالیــوود باشــد .ملت
ســنتزده هر چیزی را تبدیل به سنت
میکند ،شــابلون و برچســب میسازد
و از هــر آنچــه بــا آن همخوانــی نــدارد
دچار آشــفتگی میشــود .از سوی دیگر
خیلیهــا خودشــان را معیــار و محــور
شــناخت جهان قرار میدهند که البته
ایــن معضــل صرفــاً مختــص ایــران
نیست و مشــکل تمام جهان است .به
همین جهت مــدام دچار ســوءتفاهم
بیــن االذهانی میشــویم .این موضوع
امری طبیعی و در عین حال تأسفبار
اســت« .شــطرنج بــاد» در زمانــه خود
کاری مــدرن بود .زمان را میشکســت
و بــرای اولیــن بــار به جــای فلشبک،
فلــش فــوروارد عرضه شــده بــود .این
کــه در پالن آخر تصویــر و زمان قصه از
فضای تاریخی به شهر مدرن و روزمره
کشیده میشود برای آن زمان شوکآور
بــود ،چرا که تــا آن زمان فیلم تاریخی،
تاریخــی بــود و فیلــم روزمــره ،روزمره.
تداخلــی نداشــتند امــا در ایــن فیلــم
تداخل زمانهــا به نحو دیگری مطرح
شد.بخشیازجامعهسینماییآندوره
نمیخواست سینمای دیگرگونی وارد

سینمای ایران شود و این مقابله صرفاً
ســلیقهای نبــود بلکه رویکرد سیاســی
ن مسائل باعث شد
هم داشت .همه ای 
«شــطرنج باد» به یک جنجال تبدیل
شــود تا به یــک فهم یا حتــی پذیرش.
شــرایط آنقدر بــد بود که اگــر به خودم
اطمینان نداشتم ،خودکشی میکردم.
زمان نمایش فیلم در جشنواره تهران
توطئههاییعلیهفیلمشکلگرفت.در
اتفاقی بیسابقه چند پرده پس و پیش
نمایش داده شد و درجه لنز پرژکتور به
یک ســوم تقلیل پیدا کرد .فیلم آنقدر
تاریک شــده بــود وقتی خــودم فیلم را
دیدم وحشت کردم.
ëëدر حالــی کــه فیلمبــرداری و نــور از
امتیازهــایفیلــماســتکهمتناســب
هماندوراناست.
بلــه ،خــود هوشــنگ بهارلــو هــم
دچــار قبــض روح شــده بــود .داشــت
ســکته میکرد .به او حق میدادم .این
توطئه در شــب دوم هم داشــت اتفاق
میافتــاد .بــا اینکــه همه چیــز را چک
کردهبودم،دقایقیقبلازنمایشبرای
اطمینان تصمیم گرفتــم همه چیز را

نمیکننــد که این فیلم را جــای دیگر و
یک بار دیگر ببینند کــه آیا تاریک بوده
یا نــه .نمیخواهند بدانند .کســی را که
خواب اســت میشــود بیدار کرد اما آن
که خود را به خواب زده ،نمیشود بیدار
کــرد .یــک عــده از روی غــرض ورزی و
یک عده هم از ســر درک نشدن گفتند
با فیلم معوجی مواجه هســتیم .چون
اینکه از یک ســاختمان و زمان تاریخی
بــه زمــان روز و مــدرن بیایــی برایشــان
شوکهکننده بود ،پیش خودشان گفتند
کارگردان نفهمیده و فضای شهر به روز
اســت .برایم عجیب اســت به این فکر
نکردنــد که فرضاً کارگــردان نفهمیده،
مانیتور و فیلمبردار و بازیگرانی که یک
ســال در این پروژه کار کردند هم به این
بــه زعم آنهــا اشــتباه پی نبرده اســت.
واقعاً این سادهلوحی حیرتآور است.
هنر مــدرن در زمان خــودش با همین
مشکل مواجه میشــود .در مورد واگنر،
پازولینی ،روسیلینی و  ...هم واکنشها
متفاوت بود« .پرســتش بهار» اثر ایگور
استراوینسکى هنگامى که نخستین بار
در تئاتر شــانزه لیزه بــه نمایش درآمد

فیلــم «شــطرنج بــاد» بــه کارگردانــی محمدرضــا
اصالنی در ســال  1355ســاخته شد .این فیلم درباره
خانــواده ای اشــرافی اســت کــه خانم بــزرگ ،بزرگ
خانــواده فــوت میکنــد ،حال برســر تصاحــب ثروت
خانوادگــی ماجراهایی پیش میآیــد .دراین فیلم که
تصویربــرداری آن برعهــده هوشــنگ بهارلــو اســت،
محمدعلــی کشــاورز ،اکبــر زنجانپور ،حمیــد طاعتی،
فخری خوروش ،شــهره آغداشــلو ،آنیک شــفرازیان،
جواد جوادی و شهرام گلچین بازی دارند .تهیه کننده
«شــطرنج باد» بهمــن فرمــانآرا اســت و تدوین آن
برعهده عباس گنجوی بوده است.
دوباره بررســی کنم و باز متوجه شــدم
کــه تمــام حلقهها پــس و پیش شــده
و درجــه لنز تغییــر کرده اســت .گفتند
تصادفی اســت اما چرا فقط این فیلم
دچار چنین سرنوشتی شــد .نه یک بار
بلکه ســه بــار و آن هم در جشــنوارهای
که از منظمترین جشنوارههای جهانی
بــود و در همین چند دوره به جشــنواره
درجه یک تبدیل شد .فیلم برای هیأت
داوران هم در چنین وضعیتی نمایش
داده شــد .در واقــع به نوعی فیلــم را از
داوری خــارج کردند و بعد از آن هم به
داوری دیگری ســپرده نشد و خاموش
ماند .فقط فحشها ســرجای خودش
تثبیــت شــده ماند .هنــوز هم کســانی
از آن دوران میگوینــد مــا کــه فیلمــی
ندیدیم ،فقــط تاریکی بــود .حتی فکر

جــارو جنجال عجیبى برپا شــد و کار به
فحاشــی کشــید .این موضــوع در همه
جــا وجــود دارد امــا در عیــن حــال در
ایــران وضعیت بدتر اســت .همگرایی
عجیبــی در نفــی یک کار جدیــد وجود
دارد .همــه متحد هســتند .تنها کســی
که درباره این فیلم پافشــاری و کشــف
دوباره کرد سعید عقیقی بود .او خیلی
به گــردن فیلم حــق دارد .نگاتیو فیلم
ســالها در گوشــه پرتــی افتــاده بــود،
آفتــاب خــورده بــود و زیــر دســت و پــا
مانــده بود .به هر حال جهان ما همین
اســت .خود ما زیر دســت و پا له شدیم
و این امر چنان روزمر ه شــده که تبدیل
بــه امر طبیعــی و عادت شــده اســت.
وقتــی نگاتیوها در اختیــارم قرار گرفت
با مجوز ســازمان سینمایی ،به فرانسه

با سرپرستی دخترم فرستادم .نه برای
اینکه دیده شود .فرستادم چون شرایط
نگهداریاش را نداشــتم .با گذشت 40
سال دیده شدن فیلم برای من منتفی
است ،فیلم باید در زمان خودش دیده
میشد،تأثیرمیگرفتیاتأثیرمیداد.
ëëپس از خبر اکران فیلم «شطرنج باد»
در جشــنواره کن برخی صاحبنظران از
جای خالی تاریخ ســینما در دانشــگاه و
امکاندسترسیبهآرشیوتاریخسینمای
ایرانبرایپژوهشگراننوشتند.
بلــه ،همین بــی اعتناییهــا باعث
شــده کــه بــا وجــود تاریــخ  100ســاله
ســینمای ایران ،وقتی تاریخ ســینمای
جهان را ورق میزنیم اســمی از تاریخ
سینمایایراننیست.چرا؟درحالیکه
از اواخر دهه  30تا  55دوره درخشــان و
پیشرو سینما را داریم .ما اولین کسانی
هستیم که سینمای مستند دراماتیک
را در ایران شــکل دادیم ،از فیلم رهنما
گرفته تا انور و فروغ و حتی گلســتان که
ســابقه سینمای کالســیک انگلیسی را
دارد اما در عین حال یک امر دراماتیک
زبانــی و روایت شــکل گرفته اســت .در

برش

باشــد که پس از سالها «شــطرنج باد» نشان
میدهــد .فیلــم بی آنکــه فریــاد بزنــد عمیقاً
ایرانــی اســت و بینیاز از عقــده کهتری ایرانی
بــرای پذیرفتــه شــدن در «فرهنــگ برتــر» و
تمنــای نخــل و شــیر و خــرس ،در مقیــاس
زیبایی شناســی جهانی .فیلم عصارهای است
از آن چه فیلمی نقاشــانه باید داشــته باشــد و
درسی است در کج کردن بیراهه ُپرکلیشه ژانر
کالســیک به سمت شــاهراه روایتگری همواره
تــازه مدرنیســتی و انحــراف از معیــار جهــان
محدود «قاتل کیســت؟» به ســوی چشمانداز
پرســشهایی ژرفتر از جنس« :تاریخ به کجا
مــیرود؟» ،بــا دوربینــی کــه در پایــان بــه یک
حرکت بیُبرش در زمان و مکان پیش میرود
و بخش عظیمی از ســینمای هم روزگارش را
جا میگذارد .بدبیــاری این بود که زمان فیلم
به عصر ویروس «کشف» جشنوارههای غربی
نخــورد .سرخوشــی ترمیم و نمایــش فیلم در
زمانــه زخمهــای بــاز بهجــای خــود؛ ایکاش
فیلم در زمان خودش دیده میشــد .شاید در
ایــن صورت ،طی چهل ســال گذشــته بر پرده
ســینما بیش از یــک بار میدیدیم« :نوشــته و
کار محمدرضا اصالنی».

واکنش متفاوت محمدرضا اصالنی
به نمایش «شطرنج باد» در کن

دهه  90بیبیســی کبادهکش سینمای
دراماتیک میشــود و ما از تاریخ حذف
میشــویم .یــک تحلیل و نقد درســت
از ایــن فیلمهــا نیســت .انگار نــه انگار
کــه ســاخته شــدند .فحــش خوردنــد
امــا تحلیــل نشــدند .تئوریزه نشــدند.
ســینمایی کــه تئــوری صــادر نمیکند
جایی در تاریخ ســینما ندارد .سینمای
گــدار ،برســون ،درایر و حتی ســینمای
اسکورســیزی و بخشــی از ســینمای
هالیوود و شوروی فقط به خاطر پیشرو
بودن جاودانه نشدند اگر این فیلمهای
پیشرو تحلیل و تئوریزه نمیشد مسأله
ایجاد نمیکرد .در مجامع زبانی است
کــه ســینما تبدیل بــه تاریخ میشــود.
ســینمایی که تئوری تولیــد نمیکند به
تاریخ تبدیل نمیشــود اگر نه سینمای

و در  14ســالگی نواختن ســاز قیچــک را نزد پدرش
آموزش دید و این عشق و عالقه تا بدانجا رسید که
بیش از  60ســال ازعمر خود را به آموزش موسیقی
در بلوچســتان پرداخــت .ایــن هنرمنــد در ســی و
دومیــن جشــنواره موســیقی فجــر بهعنــوان چهره

ایتالیــا بعــد از جنگ جهانــی با چیچو
و فرانکــو مطرح میشــد چــون فروش
یک فیلمشــان برابر با تمام فیلمهای
روســلینی اســت اما ســینمای ایتالیا با
روســلینی و «رم شــهر بیدفاع» شروع
میشــود .فیلمهای تجــاری پرفروش
هم باید ساخته شود اما آنها صرفاًجزو
آمار تولید هســتند نه خود ســینما .این
اتفــاق فقط مختص امثال «شــطرنج
باد» نیســت در دهــه  60و  70و  80هم
اتفاقهای مشــابه میافتــد اما همگی
خاموشانــد .بــه همیــن خاطر مــا در
تاریخ ســینما جایی نداریــم .ما باید به
شکل تئوری سینمای ایران را در جهان
مطرح کنیم .اگر کسی چیزی به جهان
مــدرن اضافــه نکنــد ســهمی از تاریخ
نخواهد داشت .ما سهممان را از تاریخ
از دست دادهایم در حالی که در نقاشی
هم پیشــرو بودیم اما هیچکس درباره
آن صحبت نکرد .در دوره قاجار امثال
محمودخان ملک الشــعرا را داریم که
منفیلم«شطرنجباد»راباالگوبرداری
از نقاشــی «استنســاخ» او ســاختم .در
نورپردازی هم از آن الگوبرداری کردیم.
این نقاشی اکسپرسیونیســتی  80سال
از اکسپرسیونیسم آلمان جلوتر است.
اما چه کسی درباره آن حرف زده؟ من
به اینکــه دوره قاجار به لحاظ سیاســی
بــد بــوده کاری ندارم امــا ایــن دوره که
فقط دوره قاجاریه نیســت ،دوره ملت
ماست .چرا ملت ما را تحقیر میکنید
و میگوییــد دوره انحطاط اســت .ما در
خوشنویســی آکستراســیون را اختــراع
و بــه جهــان عرضــه کردیم 120 .ســال
جلوتــر از آکستراســیون اروپــا .آیــا ایــن
عقــب افتادگــی یــک ملــت اســت؟ با
وجــود حکومتهــای فاســد ،مــا ملت
پیشرویی در فرهنگ بودهایم .چه کسی
اینهــا را گفتــه و مطرح کــرده .ملت که
فقط دولتها نیســتند .ما در هــر دوره
امری مدرن شــکل دادیم .بدتر از دوره
مغولها که نداریم اما درخشــانترین
دوره رنســانس فرهنگیمان در همین
دوره اســت .چــرا دائــم خودمــان را به
عقــب افتادگی متهــم میکنیم .کمی
به خودمــان بیاییم .امروز دیده شــدن
فیلــم «شــطرنج بــاد» بیــش از اینکــه
م کهنه من
خوشــایند باشــد فقط زخــ 
را بــاز کــرده اســت .نمیتوانــم بگویــم
خوشــحالم .تمام چیزهایی که ســعی
کــردم فراموش کنم و نبینــم دوباره رو
آمده است .تلخ است .تلخ.
ëëتحلیلگرهایی که به جــای خالی آنها
اشــاره کردید چقــدر در تربیت ســلیقه
مخاطــب میتوانســتند نقش داشــته
باشــند؟ همیشــه بــرای حمایــت از
فیلمهای مصطلح شــده بــه فیلمهای
فرهنگــی ،تقصیرها متوجــه مخاطب
اســتکهبااثــرارتباطنمیگیــرد،جای
اکراننداردو...
ناقد واسط بین هنر و جامعه است.
ناقــد بــه ارزش آثــار و رخدادهــای هنر
پی میبــرد .چه کســی میتوانــد تأثیر
اندیشــههای جــان راســکین را نادیــده
بگیرد .شــارل بودلر در کیهان شــعری،
خــود پیشــرو اســت امــا اوســت کــه بــا
تحلیلش هنر رئالیســم را از دست هنر
اســتودیویی رنســانی نجات میدهد و
جامعــه را بــا آن مواجــه میکند .اینکه
مخاطب نمیفهمد توهیــن به مردم
اســت .نفهمیدن فحش است .چطور
فهــم خودتــان را بــه ملــت منتســب
میکنیــد .چــرا آنقــدر این تفکــر غلط
را تکــرار کردهایــم کــه بــه رگ غیــرت
مخاطب هم برنمیخورد و نفهمیدن
افتخار شــده اســت .حیرت آور اســت.
بــه واقــع خبــر اکــران «شــطرنج بــاد»
زخمهــای کهنــه مــن را باز کــرد .اگر نه
این روزهــا در خلوت خودم متمرکز بر
نگارگری ایران بودم .فارغ از کرونا و دالر
و غوغای جهان .آنقدر به خلوت رانده
شــدهایم که فکر میکنیــم جهان به ما
ربطیندارد.

پیاموزیرفرهنگبرای«جامباشگاههایکتابخوانی»:

فرصتی برای اتفاقات خوب

گزارش

خبر اکران شطرنج
بــاد در کن مــرا ُبرد
بــه نزدیــک ســی
ســال پیش نســخه
سعید عقیقی
«وی.اچ.اس»
مدرس و منتقد رنــگ برگشــته و
سینما
بیترمیــم؛ فیلــم
را از یــک «ایرانــی
بــاز» گرفتــم که از الله زار و ناصرخســرو فیلم
میآورد – فیلم از آن «ایرانی»ها بود که کسی
نمیخواست -و دیدم؛ حیران روایتپردازی
و شخصیتســازی و قاببنــدی و بــازی و
بــرش و موســیقی ،همــان نســخه کرایــهای را
خریــدم و با فیلمــی در وطــن خویش غریب
دنبال چشــم و گــوش و هم فکر و هم ســخن
گشتم که تا سالها نبود« .شطرنج باد» هرگز
بــه اکــران نرســید و در همــان چنــد نمایــش
جشــنوارهای جز ناســزا دریافت نکرد .از نسل
پیشــین جز یکی دو نفر کســی اقبالی به فیلم
نداشــت و آنکــه داشــت چیــزی ننوشــته بود.
یکــی ازســازندگان کتابهــای قطــور توخالی
ســالهای بعد نوشــته بــود که کارگــردان باید
بــرود دیســکوتک بگردانــد و ُشــکر کــه تاریخ
مــا خیابــان یــک طرفــه اســت و پژوهشــگری
نیســت کــه نظــری بهنظــر «صاحبنظــران»
بیندازد و دســتکم بداند چه شــد کــه به این
جــا رســیدیم .بیننــدگان «خــاص» جشــنواره
فیلــم تهــران هنــگام نمایش فریــاد میزدند
«چــرا تاریــک اســت؟» انــگار اگــر روشــن بود
چیــزی میدیدنــد .حتــی یکــی پرســیده بود:
«چــرا جــای اذان ،قوقولــی قوقــوی خــروس
نگذاشــتهای؟» یــا «چــرا آخــرش کولرهــای
پشت بام دیده شد؟» و از همه مهمتر« :شما
چرا فیلمســاز شــدید؟» هر دیدنــی که دیدن
نیســت .فیلم با آن نورنایــاب دوران بیبرقی
ش داســتانش میدرخشــید و
صــد ســال پیــ 
پایین ُســریدن خانــم کوچک افلیــج از پلّهها
بــرای رازورزی تأمل میخواســت که دوربین
هوشــنگ بهارلو داشــت و چشــم اهل نظری
هم اگــر بود ،میدیــد و در تاریکــی مطلق هم
باریکــه روشــن حقیقــت را مییافــت .در دهه
 1370فقــط میشــد همــان نســخه را نشــان
داد و شــگفتی را در چشــمهای نســل بعــدی
دیــد ،تــا امروز بارهــا فیلم را دیــدهام؛ بیش از
بیســت بار و دو ســه بار بر پرده .بیتردید یکی
از پنج فیلم ممتاز تمام تاریخ ســینمای ایران
اســت .بعضی فیلمها باید خوشــحال باشــند
که راهــی به کن یافتهاند و کن باید خوشــحال

زنده یاد رسول زنگشاهی

برتر قیچک ایران معرفی شــد و مــورد تجلیل قرار
گرفــت و عــاوه بــر آن دارای مــدارک ارزشــمندی
چــه در داخــل و چــه خــارج از کشــور و دارای درجه
یک هنــری (معــادل دکتری) از شــورای ارزشــیابی
کشور است .پهلوان رســول 4سال گذشته(سال)95
بهدلیــل بیمــاری دیابت کــه مدتها با آن دســت به
گریبــان بــود یکی از پاهای خود را از دســت داد و دو
ســال بعد از ایــن اتفاق دچارعارضه ســکته مغزی
شد و سرانجام پس از سالها تحمل بیماری دیابت
و عوارض ســکته مغزی دوم مردادماه  99دار فانی
را وداع گفت.

گروه فرهنگی  /وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی برای مراسم
پایانــی «جــام باشــگاههای
کتابخوانــی» کــه بــه صورت
مجــازی برگــزار شــد ،پیامی
صــادر کــرد .ســیدعباس
صالحی با اشــاره به شــرایط
ایــن روزهــا و کرونــا در ایــن پیــام آورده اســت« :جــام باشــگاههای
کتابخوانی که امسال چهارمین دوره آن را گذراندهایم و در چهارمین
دوره آن حضــور داریــم اتفاقات بســیار خوبــی را در این چهــار دوره
شــاهد بوده اســت .از یک ســو گســترش کمی جغرافیایی و اعضای
جام باشگاه مدنظر است ،در سال نخست یعنی سال  ۱۳۹۵تنها ۱۵
شهر با دو هزار باشگاه و ۲۲هزار عضو را داشتهایم اما در سال ۱۳۹۸
این رقم به  ۳۰۰شــهر ،هزار و  520روســتا و  ۲۲هزار باشــگاه با ۳۳۶
هزار عضو میرســد .این روند رو به رشــد و قابل توجه نشــاندهنده
این اســت که اتفاقات خوبی هرســال رخ داده است که موجب شده
یــک جهــش قابل توجــه را تا ســال پیش داشــته باشــیم .همچنین
برنامههای باشگاههای کتابخوانی تنوع قابل توجهی را در این چهار
سال داشته است .باشگاهها دیگر صرفاً فضایی برای خواندن کتاب
نیســت ،بلکه این باشــگاهها هم به خواندن کتاب و هم به گفتوگو
در باب کتاب ،خرید کتاب ،مبادله کتاب ،نامه به نویســندگان ،فیلم
معرفــی کتابهــای خوانــده شــده و دههــا فعالیــت خالقانــ ه دیگر
پرداختهانــد .نکتــه دیگــری کــه میتوان به عنوان مســیر رو به رشــد
جام باشــگاههای کتابخوانــی از آن یاد کرد تنوع مکانی باشــگاههای
کتابخوانی اســت .مدارس ،کتابخانههــا ،کانونهای فرهنگی هنری
مســاجد ،مهدکودکها ،فرهنگسراها ،مجتمعهای مسکونی بزرگ
و کوچک و دهها مکان دیگر فضایی را برای باشــگاهها ساخته است،
اینکه هر نقطه اجتماعی میتواند یک مکان خوب برای گفتوگو در
باب کتاب ،کتابخوانی و خالقیتهای مبتنی بر کتاب باشد .از طرفی
دیگر شــاهد این هستیم که با گســترش و تنوع فعالیتها رقابت در
حوزههای مختلف در جام باشــگاههای کتابخوانی دیده شده است،
در ســال  ۹۸شــاهد باشــگاههای منتخب ،نامههــای منتخب اعضا
بــه نویســندگان ،فیلمهای منتخب در باب کتاب ،تســهیلگرانی که
کوشــیدند و در این تالش مزیتهای ویژهای داشــتند ،نویسندگان و
مترجمان منتخب ،مراکز فعال منتخب اعم از مدارس ،کتابخانهها،
کانونهــا ،مهدکودکهــا و ...هســتیم ،در مجموع تنوعــی در فضای
رقابت فعاالنه در جام باشگاههای کتابخوانی پدید آمده است .این
جریان در چهار سال گذشته در مقطع نخست متوقف نشده است،
بلکه سال به سال هم در گستره و تنوع کمی و هم در عمقبخشی و
کیفیتافزایی تالشهای قابل توجهی داشته و این نمود کامل دیده
میشود».
ëëسهمباالیزنانازعالقهبهفرهنگ
در بخــش دیگــری از ایــن پیام آمده اســت« :بنده به ســهم خود
از مجموعههــای مختلفــی که در ایــن پویش و ســرعت دادن به آن
ســهیم بودند ،مربیان مهدکودکها و مجموعههای دیگر که در این
مجموعه عظیم  ۲۰هزار نفری ســهم قابل توجهی را داشتند تشکر
میکنم ،ســهم زنان عالقهمند به فرهنــگ و کتاب در این مجموعه
 ۸۰درصد است ،همچنین از دستگاههای مختلفی که با این حرکت
وسیع جغرافیایی ایران مساعدت داشتند همچون نهاد کتابخانهها،
آمــوزش و پــرورش ،کتابفروشــیها ،مســاجد ،بهزیســتی ،بســیج و
مجموعههای دیگر که تالش کردند با مساعدت خود این حرکت را
به این نقطه برســانند تشکر میکنم .همچنین از معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تشــکر میکنم که اصل ایــن ایده و
مدیریت آن را برعهده داشتند و با ارائه پارهای از تسهیالت همچون
ارائــه  ۵۰درصــد یارانــه خرید کتــاب در این پویــش عظیم فرهنگی
اجتماعی نقش مؤثری را ایفا کردند».
ëëفرصتیبرایاتفاقاتخوب
در بخــش پایانی پیام ســیدعباس صالحی آمده اســت« :به نظر
میآیــد جام باشــگاههای کتابخوانی فرصتی را بــرای اتفاقات خوب
فراهم کرده است ،هم در ارتقای سطح مطالعه این کانونها با حدود
بیــش از  ۳۳۰هــزار عضوی که مــا در مجموعه داریــم و هم تالش و
اثرگذاری که در ارتقای تفکر انتقادی ،گفتوگو و خالقیت در کودکان
و نوجوانان داشــتهایم .امروز جریان باشــگاههای کتابخوانی عالوه بر
گســتره و وسعت کمی و کیفی که داشــته طبعاً دستاوردهای مهمی
را بــرای آینــده کشــور خواهد داشــت .نســلی که ســرانه مطالعه آنها
باالتر خواهد رفت ،نســلی کــه از طریق گفتوگو و خالقیتهای ارائه
شده در باشگاهها نسل خالقتری خواهند بود ،نسلی که از طریق کار
جمعی که در باشگاه دارند مشارکت اجتماعی آنها ارتقا پیدا خواهد
کرد و نســلی که اعتماد به نفس بهتری پیدا میکند ».این مراسم به
صورت مجازی و با معرفی باشــگاههای برگزیده ،نامههای برگزیده،
کلیپهای برگزیده ،نویسنده برگزیده و تسهیلگر برگزیده برگزارشد.
ëëاصحابفرهنگوهنرمنتظرند
ســیدعباس صالحی همچنین در صفحه شــخصی توئیتر خود با
اشــاره به ثبتنام اهالی فرهنگ ،هنر و رســانه در ســامانه کارا نوشت:
«تاکنون حدود  ۱۰هزار پرونده تســهیالت بانکی از مشــاغل فرهنگی،
هنــری ،ســینمایی و رســانهای در ســامانه کارا ثبــت شــدهاند .مبلــغ
درخواستی تاکنون حدود  ۴۳۶میلیارد تومان است .از بانکها انتظار
میرود که ســریعتر در چارچوب دســتورالعمل ابالغــی ،به پروندهها
رســیدگی کنند .اصحاب فرهنگ و هنر منتظرند ».اشــاره صالحی به
درخواســت تســهیالت مخصوص مشــاغل آســیب دیده در شــرایط
کروناییاست.

