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برپایی چهاردهمین طرح سراسری تخفیف فصلی کتاب
با همراهی  768کتابفروشی

دوساالنه سرامیک دریچهای برای بیان «خود» هنرمند است
یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک پس از  9سال برگزار میشود

گزارش روز
و کنش خردمندانهتری بین فهم ســرامیک
و معنــا و مفهــوم متبــادر شــده خواهــد
داشت».

خط خبر

سینمای جهان
 نمایی از فیلم مفرح و قدیمی « »The Gooniesکه سالها پس از اکران اولیهاش یک بار دیگر صدرنشین سینماهای کرونا زده امریکایشمالی شده است

سینماهایامریکایشمالیهمچنانکمرونقاند

فیلم  35سال پیش در صدر پرفروشها!
وصال روحانی
خبرنگار

در ادامــه روند عرضه مجدد فیلمهای قدیمی و
معروف در ایام کرونازده و کم رونق ســینماهای
جهــان این هفته نیز چند فیلــم از این قبیل از نو
اکران شــدند و یکــی از آنها کــه «»The Goonies
نام دارد و ســاخته سال  1985ریچارد دانر است،
به صــدر جدول پرفروشهای امریکا صعود کرد
و فیلــم جدید «ملک اجارهای» را که هفته پیش
صدرنشین این جدول بود ،به رده دوم تنزل داد.
البتــه « »The Gooniesاز چهــار هفتــه پیش
س از ســه هفته
مجدداً بهنمایش درآمده بود و پ 
چــرخ زدن در ردههــای دوم تــا پنجــم جــدول
سرانجام این هفته به نقطه نخست رسید .رقمی
که این فیلم را صاحب این توفیق کرد 158 ،هزار
دالر بود که از  145تماشــاخانه شــامل  115سالن
سربســته و  30سینما ماشین در ســطح امریکا و
کانادا حاصل شــده و با احتســاب آمار ســه هفته
قبلــی تاکنون و در اکران اواســط ســال  2020خود
مجموعاً  563هزار دالر پولسازی کرده است .این
محصول پر سروصدا ،مرموز و جذاب استودیوی
بــرادران وارنــر که کاری مفــرح و پرماجرا اســت،
نامهــای بزرگــی را در جمــع عوامــل تولیــد خود
یدک میکشــد .بر این اســاس اضافه بــر ریچارد
دانــر که عالوه بر کارگردانی یکی از دو تهیهکننده
اصلی فیلم هم هســت ،نوشتن سناریو را کریس
کلبــوس بــر عهــده داشــته کــه از مطرحتریــن و
بهترین سناریســتهای دهههــای  1980تا 2000
بــود و چندیــن و چنــد فیلــم را هــم کارگردانــی
کــرده اســت و اصل داســتان و بواقع نســخه خام
و اولیــه آن را که با هاشــورها و ترمیمهای بعدی
کلمبــوس و دانر به خمیرمایه فیلم تبدیل شــد،
کســی ننوشــته اال اســتیون اســپیلبرگ معروف،
بواقع اسپیلبرگ و کمپانی اختصاصی وی بهنام
امبلیــن از دیگــر تهیهکننــدگان اصلــی این فیلم
بودهاند و موسیقی متن شــادمانانه دیو گروزین،
فیلمبرداری حســابگرانه نیک مــک لین و ادیت
ســریع مایــکل کان دیگــر عوامــل هســتند کــه به
« »Gooniesموفقیتــی دیرپــا را بخشــیدهاند .اگر
هم پس از این توضیحات و معرفیهای ضروری
مایل باشــید از موضوع این فیلم سر درآورید و با
فیلمی بیشتر همسو شوید که جوانان و نوجوانان
دهــه  1980بــه آن دل باختنــد و امروزیها هم با
آن همسو شــدهاند ،باید متذکر شــویم که با یک
داستان فانتزی و شاهپریانی روبه رو هستیم .این
فیلم متمرکز بر گروهی از خردساالن و نوجوانانی
است که در شهری کوچک بهنام گون داکز واقع در
حومه شهر استوریا در ایالت اورگان امریکا زندگی
میکنند .روزی آنها مطلع میشــوند که به سبب
دیــر کرد والدینشــان در پرداخت اقســاط تملک
خانههایشــان در آســتانه بیخانمانی قرار دارند
و دســت به تکاپــو میزنند ولی بهجــای مدارکی
که ثابت کند پولهای پرداختی قبلیشــان برای
تملک خانهها کافی اســت ،به نقشههایی دست

مییابند که وسیله کشف گنجی کهن و زیرخاکی
متعلق به «ویلی یک چشــم» است که از دزدان
دریایــی افســانهای قــرن هفدهــم بــوده اســت.
بدیهــی اســت که تــاش آنهــا بــرای یافتــن این
گنج بزرگ و حل مشــکالت مالیشان با کوشش
همزمــان مشــتی از خالفکاران و اشــرار مصادف
شــود کــه میخواهند این ثــروت نــه از آن بچهها
بلکه متعلق به خود آنها گردد.
ëëنویسندهای که از عزلت خارج میشود
 20رده اول جــدول در آمدســازان ایــن هفتــه
ســینماهای امریــکا حــاوی فیلمهــای قدیمی و
معــروف دیگری مانند «ژوراســیک پــارک یک»
ساخته ســال  1993اســتیون اسپیلبرگ ،قسمت
اول «بازگشــت بــه آینده» فیلم بســیار پرفروش
ســال  1985رابــرت رمهکیــس کــه قســمتهای

مســأله نگرشــی تــازه را در این نویســنده ایجاد و
او را وارد فضایــی متفاوت میکنــد .این فیلم 99
دقیقهای که از تصویربرداری الری رز و موســیقی
متــن خــوب وولکــر برتلمــن بهــر ه میگیــرد ،به
جــز جما آترتــون از بــازی لوکاس باند ،دیکســی
اگریکــز ،شــیان فیلیپــس ،پنهلوپ ویلتــون و تام
کورتنــای کهنــهکار و مجــرب در ســایر نقشهای
اصلیاش سود میجوید و درحالی که از دو هفته
پیــش در کشــور محل تهیــهاش (بریتانیــا) اکران
شــده بود ،در اولین هفته پخشاش در امریکای
شــمالی در ســطح  100ســالن بیشــتر از  78هزار
دالر نفروخــت اما همین رقم بســیار خرد و نازل
هــم کمک کــرد تــا « »Summer Landدرجایگاه
هفتم جدول پرفروشها قرار گیرد .این در حالی
است که بودجه تولید این فیلم نیز بهرغم حضور

هفت فیلم تازه
و «باب اسفنجی» در راهند

قــدر مســلم اینکــه اکرانهــا و اتفاقــات فــوق پایانــی بــر پروســه
پخــش فیلمهــای ولو درجه دوم و ســوم و آثــار قدیمی و محبوب
گذشــته در ســطح امریکای شــمالی و حتی اروپا وآســیا نیســت و
از جمعــه ایــن هفته برابــر با  24مــرداد طبق روال معمول ســایر
جمعههــا فیلمهــای تازه یــا قدیمی دیگــری کــه در نوبت پخش
قــرار گرفتهانــد ،بهنمایــش در میآیند .تعداد ایــن فیلمها هفت
اســت و در میانشــان میتوان به «درون یک زندگی موســیقایی»،
«اسپاتینک»« ،فاتیما»« ،عرضه مجدد» و «خلیج سکوت» اشاره
کــرد که جملگــی فیلمهــای رده  Bو  Cو آثاری کم هزینه هســتند
کــه پیش از غوغای هولناک کرونــا فقط قرار بود وارد بازار نمایش
خانگــی شــوند ولی حــاال کــه اســتودیوهای ســینمایی همچنان از
پخــش آثار جدید پرهزینهشــان ابا دارند ،بــه نعمت غیر منتظره
پخــش در تماشــاخانهها هــم نایــل شــدهاند .فیلمهــای فــوق و

دوم و سوم آن نیز بعداً ساخته شد و «گریز» یک
فیلــم موزیکال و موفق ســال  1978با بازی جان
تراولتا و اولیویا نیوتون جان هم میشــود ولی در
مکان هفتم به فیلم جدید «سرزمین تا بستانی»
میرســیم کــه محصــول  2020و کاری دراماتیک
از ســینمای بریتانیــا اســت و نوشــتن ســناریو و
کارگردانی آن با جســیکا ســوئیل بوده اســت .در
ایــن فیلم که تهیهکننــدگان اصلی آن گای هیلی
و ادریان اســترجس بریتانیایی هســتند و متعلق
به اســتودیوهای کوییک فایر و الیونز گیت است،
بــا کاراکتــری مرکزی بــا بازی جمــا آترتون طرف
هستیم که نویسندهای مطرح اما عزلتگرا است.
وی مجبــور میشــود روزی برخــاف روحیــات و
خواســتههایش سرپرســتی موقتــی پســربچهای
س از وقــوع یک طوفــان مهیب
را بپذیــرد کــه پــ 
در حومــه لندن بیخانمان شــده اســت و همین

همچنین نســخهای قدیمی از کارتون پر طرفدار «باب اســفنجی»
از چهــار روز دیگــر در حــدود  70تا  120ســالن سربســته یا ســینما
ماشــین و همچنیــن در سیســتمهای «( »VODاجــاره نوارهــای
ویدئویی) و «( »Streamingدانلود فیلم در ســایتهای مرتبط با
اســتودیوهای تولیدکننــده آن) به نمایــش در میآیند و بخت گره
زده خود در این ایام تلخ جوالن کرونا را میسنجند و البته چه بسا
بــاز در جدول پرفروشهــا مغلوب یکی از آثــار قدیمی و محبوب
ســالهای اخیر ســینما شــوند که یک بــار دیگر روی پــرده نقرهای
نشانده شدهاند.

جمــا آترتون و تــام کورتنــای از  1.8میلیــون دالر
فراتــر نرفته که رقمی ناچیز و بــاور نکردنی برای
دنیــای بهغایــت پرهزینه فعلی ســینما اســت و
فقط کرونا و تبعات وحشــتآور آن میتوانســت
و میتوانــد ایجــاب کند کــه فیلمی با ایــن میزان
فروش تمســخرآمیز در  Top Tenموفقترینها
و آن هــم در ســرزمین هالیــوود و ســرمایههای
نجومی آن جای گیرد.
ëëظهورمجددیکفیلمقدیمیکانادایی
دیگــر فیلمتــازهای که این هفته بــه جمع 20
فیلــم نخســت جــدول سودســازان ســینماهای
امریکایــی شــمالی ورود کــرد« ،گریزلیهــا» نــام
دارد کــه با فروشــی  34هزار دالری در  32ســالن
شــامل  20سالن سربسته و  12ســینما ماشین در
کشــورهای امریــکا و کانــادا و مکزیــک در چنیــن
جایگاهــی قــرار گرفت و دهم شــد امــا این فیلم

خبرنگار

تابســتانه کتــاب دیگــری از راه رســیده تــا بلکــه قــدری از ســردی حاکم بر
کتابفروشــیها کــه بخــش عمدهاش بــه لطف شــیوع بیماری کروناســت
بکاهد؛ البته این نخستین طرح تخفیف فصلی کتاب نیست ،منتها تفاوتی
جدی با دورههای پیشــین دارد .از ســویی شرایط اقتصادی و تحریمها و از
ســویی هم اثرات سوء این میهمان ناخواسته که ماه هاست همه را گرفتار
خود کرده موجب کم رونق شــدن هر چه بیشــتر مراکز فرهنگی شــده .در
چنین شرایطی بیش از پیش ضرورت همراهی دوستداران کتاب احساس
میشــود؛ چــرا که طــی ماههــای اخیر شــاهد تعطیلــی چند کتابفروشــی
بودهایم و حاال فرصتی است برای بیعتی دوباره با کتاب و اهالی اش.
ëëافزایش دوبرابری بودجه تابستانه کتاب
نگرانیها از تعطیلی پی درپی کتابفروشــیها که از تازهترین موارد آنها
طی ماههای اخیر میتوان به کتابفروشــیهای «هنوز» و «دف» اشاره کرد
و همچنین ارائه برخی راهکارها از ســوی ناشــران مبنی براین که میتوان
ل جاری
بخشــی از بودجه نمایشــگاه کتاب تهران که برپایی اش برای ســا 
لغو شــده را به چنین طرحهایی اختصــاص داد افزایش دوبرابری بودجه
تابستانه کتاب را بهدنبال داشت.
حــاال در چهارمیــن روز تابســتانه کتــاب هســتیم ،در کنــار امکانــی کــه
همچنــان بــرای مراجعه حضــوری به کتابفروشــیها وجــود دارد بعضی
کتابفروشان شرایط سفارش تلفنی آثار و حتی ارسال از طریق پست را هم
فراهم کردهاند .اگر ترجیحتان به خرید تلفنی کتابهای مورد نظر اســت
بد نیست که ابتدا سری به نشانی الکترونیکی  http://tarh.ketab.irبزنید
و از فهرست کتابفروشیهای عضو در تابستانه کتاب با خبر شوید.
در این فهرســت  768کتابفروشــی قرار دارند که بنا به محل ســکونت
یــا حتــی کار خود میتوانید تلفنی یــا حضوری از آنها آثار مــورد نظرتان را
خریداری کنید .باوجود آنکه برخی کتابفروشــان ،بویژه آنهایی که شــرایط
مالــی به نســبت بهتری دارند دســتکش و محلــول ضدعفونــی در اختیار
مراجعهکنندگان میگذارند اما بهتر است در راستای تحقق شعار تابستانه
امســال «کتاب بخوانیــم ،ایمن بمانیــم» از همان ابتدا بــا رعایت توصیه
متخصصان قدم به کتابفروشی بگذاریم.
 ëëسقف خرید  150هزار تومانی
اما اگر نخستین مرتبهای است که خواهان استفاده از این طرح تخفیف
شــده ایــد بد نیســت بدانید که ســقف مجاز برای هــر خریدار تــا  150هزار
تومان اســت که برابر با  20درصد آن از ســوی معاونت فرهنگی پرداخت
میشود که  30هزار تومان از کل مبلغ مذکور را شامل میشود .در این بین
بد نیســت به نقل از علیرضا اسماعیلی ،مشاور اجرایی معاونت فرهنگی
توگویــی که با «ایران» داشــته اطمینــان خاطری هم
وزارت ارشــاد در گف 
برای کتابفروشان داشته باشیم.
یکی از گالیههای کتابفروشــان طی دورههای قبل این تخفیف فصلی،
تســویه حســاب دیرهنگام معاونت فرهنگی برای پرداخت مابه التفاوت
تخفیــف طــرح مذکــور بود کــه حــاال اســماعیلی تأکیــد کرده تحــت هیچ
شرایطی مدت آن بیش از یک ماه نخواهد شد ،اما از این  768کتابفروشی

جمــا نــه یــک محصــول  2020و کاری نــو بلکــه
فیلمــی بالنســبه قدیمــی از ســینمای کانــادا و
محصول سال  2018است که پس از یکی دو سال
گشــتزنی در چرخهنمایش خانگــی با توجه به
پرهیز اســتودیوهای بــزرگ از اکــران محصوالت
اصلــی و پرهزینهشــان در دوران رکــود کرونایــی
به نعمــت اکران عمومی هم دســت یافت .این
فیلم البته در سال  2018در کشور محل تولیدش
هم اکران شــده و گیشــهای  518هزار دالری را به
ثبت رســانده بــود و دو ســال بعــد از آن تاریخ با
تماشاگرانی متفاوت و تازه و البته اندکتر مواجه
اســت کــه در دل ایــن فیلــم دراماتیــک ورزشــی
هیجان نابی را جستوجو میکنند که شاید بتواند
ناقض بیروحیهگی و شکستهای اجتماعی در
ایام جوالن «کووید »19باشد .این فیلم که میراندا

دوپنســیه آن را کارگردانی کرده و مویرا والیبکت
و گراهام یوست داستانش را نوشتهاند ،براساس
رویــدادی واقعــی و پیرامــون یک تیم ورزشــی از
رشته زمستانی موســوم به الکروز است که اهالی
منطقــهای سردســیر در کانادا بهنــام ناناووت آن
را حمایــت و راهانــدازی میکننــد تــا بــا فتوحات
و دســتاوردهایش بــه جوانان ناآمیــد آن منطقه
روحیه ببخشــد و مانع استمرار موج خودکشیها
بین آنها شود که از شرایط بد زیستی و اقتصادی
در آن منطقه نشأت گرفته است .بازیگران اصلی
ایــن فیلــم ،اغلــب کانادایــی و مشــتمل بــر ویل
ساســو ،بن اشنتزر ،تانتو کاردینال و اریک شوایگ
هســتند که البته هیچیک چهرههای سرشناســی
در جهان سینما نیستند و اگر ویل ساسو را نادیده
بگیریــم ،در خــارج از مرزهــای کانادا کمترکســی
آنها را میشناسد.

برش

ëëتازهتریــن آلبــوم فریــدون شــهبازیان
آهنگســاز و رهبــر ارکســتر شــناخته شــده
کشــورمان بــا عنــوان «وقتــی برگشــتم»
مشتملبرچندموسیقیفیلمازاینهنرمند
در دســترس مخاطبــان قــرار گرفــت .ایــن
مجموعه شامل بیســت قطعه بیکالم و دو
قطعه باکالم از موسیقی فیلم «شیر سنگی»
بــه کارگردانــی مســعود جعفــری جوزانــی
اســت .خوانندگی دو قطعه باکالم را تورج
زاهدیبرعهدهداشتهاست/.مهر
ëëمؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
با شــیوع ویروس کرونا ،نمایشگاه مجازی با
عنوان تصویری از یک تجربه را با محوریت
آثارتازههنرمندانبرگزارمیکند/.ایلنا
ëëبهگفتــه ابراهیــم گلــهدارزاده مدیرعامل
انجمن تعزیــه ،برگزاری مجالــس تعزیه در
ایام محــرم نباید متوقف شــود و میتوان با
حفظ پروتکلهــای بهداشــتی نمایشهای
آیینیرااجراکرد/.مهر
ëëآلبومفیزیکی«تاتوبامنی»بهآهنگسازی
ناصر ایــزدی ،همراهی ارکســتر ملی «مهر»
با اجرای آثار شــاعران معاصر کشــورمان از
جمله ســهراب ســپهری و هوشــنگ ابتهاج
منتشرشد/.ایرنا
ëëنمایــش «پنهــان خانــه پنــج در» بــه
نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی آرش
فالحت پیشــه که اجرای مجدد خــود را از ۹
تیرماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی آغاز
کرده بــود تا  ۲۸مــرداد روی صحنه میرود/.
مهر
ëëگروه موســیقی «نقــش» به سرپرســتی و
آهنگسازی امیر شــریفی و آواز مهدی امامی
در چهارمیــن شــب از اولین دوره کنســرت
آنالین موســیقی دســتگاهی در تاالر رودکی
رویصحنهرفت/.ایلنا
ëëبهگفتــه مرتضــی شایســته دبیرشــورای
صنفــی نمایش ،ســینماها از اول تــا یازدهم
شهریورتعطیلاستوبعدازآنازدوازدهم
شــهریورماه با اکران فیلم ســینمایی «کاکا»
سینماهابازودایرخواهدبود/.ایسنا
ëëنمایش «اسموکینگ روم» به نویسندگی
مهــدی زندیــه و کارگردانی ســعید زارعی از
بیســت و نهم مرداد ماه  ١٣٩٩در تاالر استاد
سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای خود
راآغازخواهدکرد/.ایسنا
ëëفیلم کوتاه کالس رانندگــی بهکارگردانی
مرضیهریاحیدردیویدیفینالیستهای
جشــنواره «منهتــن» امریــکا منتشــر
شد.جشــنواره «منهتــن» واجــد شــرایط
آکادمــی اســکار و بزرگتریــن و نخســتین
جشــنواره جهانــی فیلــم کوتــاه در جهــان
اســت که ۱۰فینالیســت منتخب خود را در
 ۴۰۰سالن ســینما در  ۶قاره جهان به نمایش
میگذارد.ایــن فیلــم ســال  ۲۰۱۹بهعنــوان
نخســتین و تنها نماینده ســینمای ایران در
طول تاریــخ برگزاری این جشــنواره ،جزو ۱۰
فینالیستبرترجشنوارهبود/.ایرنا
ëëانیمیشــن کوتــاه «خــورده شــده»
بهکارگردانــی محســن رضاپــور در بخــش
رقابتــی یازدهمیــن جشــنوار ه انیمیشــن
«آنیبار»کوزووبهنمایشدرمیآید/.ایسنا
ëëانتشاراتعلمیوفرهنگیکتاب«کمبریج
بر چخوف» اثر جیمز.ن.لوئلین را با ترجمه
سعیددرودیمنتشرکرد/.ایلنا
«ëëشــرلی آن گــرو» ،نویســنده امریکایی بر
اثر عوارض ناشــی از سکته درسن  91سالگی
درگذشت .این نویسنده در سال  ۱۹۶۵برای
نــگارش رمــان «کارگــران خانــه» موفق به
کسبجایزهپولیتزرادبیاتشد/.ایسنا
ëëنخســتین جشــنواره فیلم کوتاه «ســلفی
 »۲۰از قهرمانان و شهدای سالمت در مبارزه
علیه کرونا تقدیــر میکند و تیزر فراخوان آن
با صــدای علیرضا زحمتکش منتشــر شــده
است/.ایلنا
ëëفیلــم کوتاه انیمیشــن «خرچنــگ» تنها
نماینده ایران در بخش مســابقه بینالملل
نوزدهمین جشنواره «انیمافست» قبرس
شــد.این انیمیشــن کــه محصــول کانــون
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و
بهکارگردانیشیواصادقاسدیاستدراین
رقابتبینالمللیقراراستبافیلمهاییاز
کشورهای فرانسه ،مکزیک ،آلمان ،بلژیک،
امریکاوروسیهرقابتکند/.مهر

نمایشــگاه را هدفمنــد میکنــد ،مســیرها و
دروازههایــی برای هنرمند بــاز میکند تا از آن
منظر به بیان شخصی خود برسد».
او در ادامــه میگویــد« :در ایــن دوســاالنه
صحبت از رسانه سرامیک است ،به سرامیک
بــه عنوان واســطه گفــت وگو نگریســته شــده
است .خودکاوی در ســرامیک بسیار میتواند
بــازه گســتردهای داشــته باشــد .پرداختــن به
تکنیکها همیشــه مدنظر بوده اســت .پخت،
لعــاب بدنــه و تکنیکهــای تخصصــی در
ســرامیک؛ امــا شــاید از ایــن منظر هــم بتوان
بــه مســأله توجــه داشــت کــه فراتــر رفتــن از
تکنیکهــا گاهــی میتوانــد خودکاوی باشــد،
نــه ضدیت با تکنیــک .اســتفاده از تکنیک در

مریم شهبازی

کتاب

یازدهمیــن دوره دو ســاالنه ملــی ســرامیک
ایران قرار اســت پس از  9ســال وقفــه در پاییز
امســال برگزار شــود .قرار اســت در ایــن دوره
هنرمنــدان ســرامیک بــا مضمــون درونمایــه
«خــودکاوی» اثــر خلــق کننــد .مضمونــی نــو
و فــارغ از ســبک هــای دورهای و بــر اســاس
شــناخت هنرمند از خود ایجاد میشــود .این
دوســاالنه ســعی دارد هنرمندان را به سمتی
ســوق دهد که به دنبال بازتولیــد کهن الگوها
نباشــند و در حقیقت به ســمت جریــان روز و
تولید آثار تکرار ناپذیر حرکت کنند.
خردادمــاه امســال هیربــد همــتآزاد بــا
حکــم هــادی مظفــری ،مدیــرکل هنرهــای
تجســمی وزارت ارشــاد به دبیــری یازدهمین

دوســاالنه ملی ســرامیک ایران منصوب شد.
او کــه هماکنــون رئیــس انجمــن ســفالگران
ایران است ،در این دوره در کنار منیژه آرمین،
کــورش آریــش ،صــادق باقــری ،رجحانــه
حســینی و فــرزاد فرجــی هدایت ایــن دوره از
دوساالنه را برعهده دارد.
هیربــــــــد همــــــــت آزاد
سرامیســت و دبیــر ایــن
دوســاالنه در گفتوگویــی
اختصاصــی بــا «ایــران»
دربــاره ایــن خــودکاوی
ت دادن
مــی گویــد« :نقــش درونمایــه ،جهــ 
بــه دوســاالنه نیســت؛ بلکــه ابــزاری بــرای
بیــان اســت .فراتــر از اینکه مجمــوع آثار یک

خدمــت بیــان ،نــه الزامــاً اســتفاده از تکنیک
برای خلق فرمی زیبا».
دبیــر دوســاالنه ســرامیک دربــاره هدف
این دوســاالنه توضیــح میدهــد« :در واقع
تجســم درونیاتی اســت که متأثــر از عوامل
بیرونــی اســت ،حتــی بــرای هنرمنــد جوان
نیــز نوعــی خــودکاوی اســت .از ســوی دیگر
مــا خــودکاوی درون رســانه را داریــم .هنــر
ســرامیک هــم بایــد همســو بــا رویکردهای
نویــن هنــر امــروز ،مرزهایــش را گســترش
دهد .ســرامیک یک رســانه است برای آنکه
میتوانــد پیامــی از زبان خودش بیــان کند.
هر چه این گســترش مرزهای بیان ،وسعت
یابــد ،مفاهیم عمیقتری را بازتاب میدهد

فروش سه میلیارد تومانی کتاب
در کمتر از سه روز

که عضو تابستانه کتاب شدهاند آنطور که آمار نشان میدهد تا ظهر دیروز
مراجعهکننــدگان از  663کتابفروشــی اســتقبال کردهاند کــه در نهایت به
فروش  81هزار و  113کتاب انجامیده است.
مبلــغ کل فــروش این تعداد کتاب نیز تا زمان یاد شــده برابر با بیش از
 3میلیارد تومان بوده است .اما سهم تهران با  117کتابفروشی از این طرح
تا دیروز ظهر ،هزار و  14کتاب به مبلغ تقریبی  450میلیون تومان است که
 15درصد کل فروش این چند روز را در برمی گیرد.
 ëëمسکنهای موقتی که حاال حیاتی شده اند
طی سالهای گذشته یکی از مهمترین گفتههای اهالی نشر این بود که
برپایی طرحهای تخفیف فصلی تنها در حکم مسکنهایی موقت هستند،
هرچند که به لطف شــرایط نامطلوب حاکم براین روزهای نشــرمان حاال
همیــن مســکن موقت هــم در حکــم کمکی حیاتی ســت که بــا همراهی
دوســتداران کتاب میتواند زمان بیشــتری در اختیار حداقل کتابفروشــان
بگذارد تا بلکه چارهای برای خاموش نشــدن کســب و کار خود بیندیشند؛
مســألهای که بیــش از همراهــی مردم نیازمنــد در نظرگرفتــن تمهیداتی
جدی از سوی مسئوالن فرهنگی و اقتصادی کشور است.
آن طور که گفتههای شــورای سیاستگذاری نمایشــگاه کتاب تهران و از
ســویی مســئوالن معاونت فرهنگی نشــان میدهد بهدنبال لغو برگزاری
نمایشگاه کتاب به شــکل فیزیکی و همیشگی اش ،قرار به برپایی مجازی
آن در ابعادی محدودتر گذاشــته شده است،البته هنوز خبری درباره کم و
کیف چگونگی آن منتشر نشده و گویا هنوز بررسیها با همراهی نمایندگان
صنوف نشــر از جمله اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران ادامه دارد .با
این حال گفتههای اســماعیلی حاکی از آن اســت که وزارت ارشاد در حال
فراهم کردن بســترهای الزم برای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران
در تعامــل بــا دیگــر وزارتخانههایــی همچــون وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعات اســت .حاال باید دید ســرانجام این شــیوه برپایی نمایشگاه که تا
به امروز هیچ تجربهای در خصوص آن کسب نکردهایم به کجا میکشد و
چقدر در جلب نظر مردم و ناشران موفق عمل خواهد کرد.
بازگردیم به طرح تابستانه کتاب  ،99برای شرکت در این طرح سراسری
تا ســیام ماه جاری فرصت هســت و همین حــاال میتوانید با مراجعه به
نشــانی الکترونیکــی اعالم شــده فهرســت ،نشــانی و حتی شــماره تماس
نزدیکترین کتابفروشــیها به محــل زندگی یا کار خود را پیدا کنید؛ شــاید
بخش عمدهای از حفظ شریان نشرمان به سیاستگذاری مسئوالن فرهنگی
و اقتصادی کشــور بســتگی داشته باشــد اما هر یک از ما عالقه مندان کتاب
هم میتوانیم با استقبال از کتابفروشیها تا اندازهای به روشن نگاه داشتن
چراغ آنها کمک کنیم .اما نکته آخر اینکه کتاب های عمومی ،دانشــگاهی
و کودک و نوجوان مشمول طرح میشوند ولی کتاب های آموزشی ،کمک
آموزشی و چاپ افست مشمول طرح تابستانه کتاب نمیشوند.

