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بیست و هشتمین دوره هفته کتاب با میزبانی از «پاییزه کتاب» و
«روز کتابگردی» پایان یافت

ششمین جشنواره بینالمللی فیلم زنان هرات در ایستگاه پایانی
خبر روز

داشــتهاند ،رخشــان بنیاعتمــاد از جمله
سینماگران ایرانی است که در دوره پیشین
این جشنواره بهعنوان داور حضور داشت
و فاطمــه معتمدآریا ،مهناز افشــار ،آزاده
موســوی ،مهــراوه شــریفینیا و ....از دیگر
میهمانان دورههای گذشته این جشنواره
بودنــد .امســال نرگــس آبیــار در جمــع

هیأت داوران این جشنواره حضور داشت
کــه عمومــاً متشــکل از دســتاندرکاران
ســینما و فعــاالن حقوق زن از کشــورهای
افغانســتان ،هند ،امریکا ،اسپانیا ،روسیه،
یونان ،تاجیکستان ،فرانسه ،ترکیه و ایران
هســتند .این جشنواره شــامگاه پنجشنبه
 29آبانمــاه پــس از چهار روز برگــزاری با

جادوی هنر نوشتن
ندا طیبی
خبرنگار

داشــتن یــک کتابفروشــی ،نوشــتن یک
داســتان جــذاب یا شــاید ترجمــه اثری
ارزشــمند ،رؤیای بســیاری از هنرمندان
بــوده اســت .رؤیایــی کــه برخــی آن را
عملــی کردهانــد و بعضــی دیگــر در
پــی فرصتهــای بهتــر هســتند .در این
نوشــتار اشــارهای بســیار کوتــاه داریم به
فعالیــت چند تــن از بازیگــران در حوزه
کتــاب .با ایــن توضیــح که ایــن کتابها
عموماً داســتان ،ترجمه یا شــعر است و
کتابهای تخصصی را دربر نمیگیرد.
ëëیک کتابفروشی؛ یک رؤیا
حســین پاکــدل ،مردی
کــه همیشــه کتــاب بــه
دســت دارد ،اوایل دهه
 90وقتــی کــه از قیــل و
قــال تهــران دل کنــد
و کــرج را بــرای زندگــی انتخاب کــرد ،با
همراهی همسرش عاطفه رضوی کافه
کتابی به نام «همیشــه» بــه راه انداخت
کــه در آن برنامههــای گوناگونــی برگزار
میشــد؛ از نمایشــنامهخوانی تــا نقالــی
و شــاهنامهخوانی و حتــی نمایشهایی
در فضای بــاز که همه به صورت رایگان
در اختیــار مخاطبــان قــرار میگرفــت.
در مدتــی کــه ایــن کافــه میهمــان بــاغ
ایرانیــان بود ،پای بســیاری از چهرههای
فرهنگی به این کافه باز شــد .مهمترین
دلمشــغولی حســین پاکــدل ،توجــه به
ادبیــات ایران بود ولی این مکان با همه

ذوق و ســلیقهای که پشت آن بود ،چند
سالی دوام آورد و بعد از مدتی ،به دلیل
مشکالت مالی تعطیل شد.
رضــا فیاضــی ،دیگــر
بازیگــری اســت کــه به
وسوســه راهانــدازی
یک کتابفروشــی پاسخ
داده اســت .او نیز چند
سال پیش خســته از هیاهوی تهران به
آرامــش جزیره کیــش پناه بــرد .عالقه
فیاضی به شــعر و شــاعری بر دوستان
نزدیکــش پوشــیده نبــود .او ســالها
جلسات شب شعر بازیگران تئاتر را در
خانه تئاتــر برگزار کرده بــود و در کیش
هم یــک کتابفروشــی برپا کــرد؛ همراه
بــا آموزشــگاهی بــرای آمــوزش تئاتر و
تماشــاخانهای بــرای اجــرای نمایــش
عروســکی ولی بــا ورود نابهنگام کرونا،
مهر تعطیلی بر پیشــانی هر سه مکان
نشســت و فیاضی به تهران بازگشــت.
او البتــه در برنامــه «خــوش برگ» هم
حضــور دارد که به نوعی معرفی کتاب
اســت و ماجــرای آن در رســتورانی
میگــذرد که به جــای غذا ،کتاب ســرو
میکنــد .ضمــن اینکــه کتابهــای او
شامل مجموعه داســتان «روایتهای
زنانــه»« ،الــو اینجــا پــدری بــه قتــل
رســیده» همچنیــن یــک مجموعــه ۵
جلدی به نام «ســارا و نقاشــیهایش»
و رمان «داســتان تتو» در آستانه انتشار
اســت .برخــی از ایــن کتابهــا پیشتر
در قالــب نســخه الکترونیکــی منتشــر
شد هاند.

ëëاستفاده از تریبونتلویزیون
ســروش صحــت بــه
تهایش
واســطه فعالی 
در حــوزه نویســندگی
از جملــه چهرههایــی
است که همواره ارتباط
تنگاتنگــی با کتــاب و کتابخوانی داشــته
اســت .اینکــه یــک بازیگــر ،کتابخــوان
باشــد ،نه تنها عجیب نیست بلکه کامالً
ضــروری اســت ولی وقتــی او بــه عنوان
مجــری کارشــناس در رســانهای فراگیــر
ماننــد تلویزیــون حضــور پیــدا میکند و
اجــرای برنامــه «کتاببــاز» را برعهــده
میگیرد ،تأثیر این اتفاق بر عموم مردم
باالتر است .همچنان که پیش از صحت
نیــز امیرحســین صدیــق ،اجــرای ایــن
برنامه را برعهده داشت.
رامبد جوان هم دیگر چهرهای است
کــه در برنامه «خندوانــه» تالش کرد در
چارچــوب آزادی عملی که تلویزیون در
اختیــارش میگــذارد ،بــه معرفی کتاب
بپردازد و این تریبون را غنیمت بداند.
البته کــه این روزها و بویــژه در دوران
کرونــا بســیاری از چهرههــای هنــری در
صفحــات شــخصی خــود در فضــای
مجــازی بــه معرفــی کتــاب میپردازند

ولی کمــاکان از تلویزیون بــه عنوان یک
رســانه رســمی توقع مــیرود کــه در این
زمینه بیش از پیش همراه باشد.
ëëبازیگرانی که دست به قلم دارند
هر چنــد کار هنــری در مقــام بازیگر
تجربههــا و جاذبههای بســیار به همراه
دارد ولــی بــرای کســی کــه دلبســته
فعالیتهــای نوشــتاری اســت ،ایــن
جذابیت کافی نیست و این چنین است
که بســیاری از بازیگران گاهگاهی دســت
بــه قلــم بردهانــد ،داســتان یــا شــعری
نوشتهاند یا کتابی ترجمه کردهاند.
مرجــان شــیرمحمدی از جملــه
بازیگرانــی اســت کــه داستاننویســی را
هم به طــور جدی دنبال کرده اســت .او
تا بــه حال چند کتاب بــا نامهای «خانه
لهســتانیها»« ،آذر ،شــهدخت ،پرویــز
و دیگــران»« ،ایــن یــک فصــل دیگــر
اســت»« ،یــک جــای امــن» و «بعــد از
آن شــب» نوشــته و بــرای دو کتاب خود
جایزه داستاننویسی هوشنگ گلشیری
را دریافــت کــرده اســت .همســرش
بهروز افخمی ،بر اســاس داســتان «آذر
شــهدخت ،پرویز و دیگران» ،فیلمی به
همین نام ســاخته و رسول صدرعاملی
نیز فیلم «دیشب باباتو دیدم آیدا» را بر

اساس داستان کوتاه شیرمحمدی با نام
«بابای نورا» ساخته است.
ترانه علیدوستی بازیگر گزیده کار ،نیز
در حــوزه ترجمه فعال اســت .او تاکنون
کتــاب «تاریــخ عشــق» نوشــته نیکــول
کرواس و «رؤیای مادرم» نوشــته آلیس
مونــرو را به فارســی برگردانده اســت که
کتاب دوم در بخش «ادبیات و زبانهای
دیگر» جایزه کتاب ســال  1390شایســته
تقدیر شد.
نیکی کریمی هم دیگر بازیگری اســت
که با ترجمه کتابهای «عشق زمان غم»
و «نزدیکی» نوشــتههای حنیف قریشــی،
«آوازهایــی کــه مــادرم به مــن آموخت»،
«نــور مــاه بــر درختــان کاج» عالقهمندی
خود را به این حوزه نشان داده است.
افشین هاشــمی هــم چند ســال پیش
کتابــی درباره خوابهای خــود روانه بازار
کرده که عنــوان آن «خوابنگاریهای 12
سال و یک بهار» است.
امــا بهزاد فراهانی نیز بــه تازگی وارد
حــوزه ادبیــات داســتانی شــده و بعد از
نوشــتن چنــد نمایشــنامه و فیلمنامــه،
کتاب خاطرات خــود را با عنوان «پنجاه
و پنــج داســتان کوتــاه» نوشــته کــه در
برگیرنده خاطــرات این بازیگر از کودکی

تا به امروز است.
رضا کیانیان دیگر بازیگری اســت که
گاهی دست به قلم میبرد .او که سالها
پیش از بی اعتنایی نشــریات ســینمایی
بــه مقوله بازیگــری و نقــد و تحلیل آن،
برآشــفته شــده بــود ،ابتــدا در نشــریاتی
ماننــد مجله فیلــم به تحلیــل بازیگری
پرداخــت و در ادامه دغدغههای خود را
در این حوزه با نگارش کتاب ،پاسخ داد.
کیانیــان در آغــاز کتــاب «بازیگــری»
را نوشــت .ســپس فعالیــت نوشــتاری
خــود را با نــگارش کتابهایــی همچون
«تحلیل بازیگری»« ،شعبده بازیگری»،
«ناصــر و فردیــن» و «بازیگری در قاب»
اســتمرار بخشــید کــه ایــن کتــاب آخــر،
مصاحبه او با تدوینگران سینما و درباره
تأثیــر تدوین بر کار بازیگر اســت و کتاب
«ناصر و فردین» همانگونه که از نامش
برمیآیــد ،گفتوگــوی او بــا ناصر ملک
مطیعــی و محمدعلــی فردیــن اســت.
ایــن بازیگر مدتی بعد کتاب «این مردم
نازنین» را نوشــت که شامل خاطرات او
در برخورد با مردم کوچه و بازار اســت و
با نگارش این کتاب ،فعالیت نوشــتاری
خود را از محــدوده تخصصی بازیگری،
فراتر برد.

کتاب

گروه فرهنگــی :ســینما در افغانســتان به
نسبت کشــورهای همسایه رشــد نداشته
و حــال و روز چندان خوبی ندارد .بازنشــر
فیلــم کوتاهــی از تخریــب ســینما پــارک
کابــل و گریههــای صحــرا کریمــی رئیس
افغان فیلم در هفته گذشــته نشــانهای از
همین شــرایط اســت .نبود حمایتهای
دولتی ،نبود چرخه تولید و امنیت شغلی
و ...بســیاری از فیلمسازان جوان را مجبور
بــه مهاجرت کــرده اســت تا در آن ســوی
مرزها رؤیایشــان را جستوجو کنند .اگر
چه وضعیت این کشور همچنان زیر سایه

تهدیــد طالبــان ،ناامــن به نظر میرســد
برگزارکننــدگان «جشــنواره بینالمللــی
فیلمزنانهرات»تالشمیکنندازدریچه
هنر و فرهنگ صدایی برای صلح باشند.
جشــنوارهای که از سوی بنیاد آرمانشهر و
خانه فیلم رؤیا و بویژه همت رؤیا سادات،
فیلمساز شناخته شــده افغانستان برگزار
میشود و آنطور که در بیانیه این جشنواره
آمده هدفش این اســت با ایجاد فرصت
بــرای گردهمایــی نخبــگان افغانســتان،
منطقه و جهان از رهگذر تبادل تجربیات
بــرای دســتیابی بــه آینــدهای روشــنتر و

عادالنهتــر بــرای جهان قلم و قــدم بزند.
این جشــنواره حدود ســه ســالی اســت از
هــرات بــه کابل آمده و امســال ششــمین
دورهاش روز دوشــنبه  26آبانماه در قصر
تازهبازسازیشده دارالمان در کابل افتتاح
شد .این دوره از جشنواره میزبان  73فیلم
منتخــب در دو بخش رقابتی «ســینمای
جهان» موضــوع آزاد و «ســینمای زنان»
متمرکــز بــه مســائل زنــان بود .بــه خاطر
همزبان بودن و زندگی بسیاری از افغانها
در ایران زنان ســینماگر ایران در سالهای
گذشــته حضــور فعالــی در این جشــنواره

اعــام برگزیــدگان بــهکار خود پایــان داد.
سعید روستایی برای فیلم بلند داستانی
«متری شــیش و نیم» ،سارا بهرامی برای
بازی در فیلم «دارکــوب» ،هادی زارعی و
مهدی زارعی برای فلم مستند «خاتمه»،
ملیحه غالمزاده برای انیمیشن «کالف»،
آزاده موسوی برای فیلم کوتاه «مالقات»
از جمله سینماگران ایرانی بودند که از این
جشنواره جایزه دریافت کردند .همچنین
فیلم «خداحافظ دختر شیرازی» ساخته
افشــین هاشــمی نیز بهدلیل نگاه ویژه به
زنان لوح تقدیر گرفت.

ضرورت حمایت از کتابفروشی محلهها
مریم شهبازی
خبرنگار

بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتاب هــم پایان یافــت ،آنهم در شــرایطی
متفاوت از همهســالهای برپاییاش .محدودیتهــای کرونایی در کنار همه
مشــکالتی که سبب شــده تلنگری نیز برای همه ،اعم از مسئوالن فرهنگی و
حتی مخاطبان کتاب به همراه داشــته؛ اینکه در انطباق با رهاوردهای دنیای
تکنولوژیبهشتاببیشتریوالبتهبرنامهریزیهایدقیقترینیازمندهستیم
تادیگرباغافلگیریهایاینچنینیروبهرونشویم.

ëëانتقال برنامههای فرهنگی از دنیای فیزیکی به مجازی
البتــه همانطور که میدانید این اتفاقی نیســت که تنها مــا ایرانیان با آن
روبهرو شــده باشــیم؛ همه کشــورها با برخورداری از هر ســطحی از پیشرفت
ماههاســت کــه بهنوعی بــا ایــن محدودیتهــای کرونایی دســتوپنجه نرم
میکننــد .مصــداق مهــم فرهنگــیاش را بایــد عرصه کتــاب دانســت که به
بهرهمنــدی هرچه بیشــتر از فضای مجــازی انجامید .از جمله تأثیــری که در
چگونگــی برگــزاری ویژهبرنامههــای نشســتهای خــاص این هفته شــاهد
بودیم که اغلب از طریق فضای مجازی پخش شدند .حتی هشتگ «#من_
هم_میآیــم» کتابگردی ســالهای گذشــته هم بنا بــر ضرورتهای رعایت
پروتکلهای بهداشــتی هفتمین دوره برپاییاش بــه «#درخانه_میمانیم»
تغییر کرد .البته برای جلوگیری از محروم شدن عالقهمندان مطالعه و کمک
به تحقق یکی از اهداف اصلی برگزاری این روز که همان بحث رونق بخشیدن
بهکتابفروشیهاستطیهماهنگیهایشکلگرفتهکتابهایخریداریشده
رایگان به خانه تهرانیها ارسال شد .اتفاقی که به شکلهای دیگر در برخی از
استانهایکشورمانهمشاهدبودیم.

ëëوعده تسویه حساب دو هفتهای با کتابفروشان
بــا هــدف حمایت از فعاالن نشــر و مخاطبان در شــرایط فعلــی نهتنها در
تابســتانه کتاب شاهد صرف بودجه بیشــتر و از سویی تسویهحساب سریعتر با
کتابفروشــان بودیم ،پاییزه کتاب هم با افزایش یارانه بیشــتری روبهرو شــد که
بودجــهاش  4میلیارد تومان اعالم شــد ،برابر با امکان خریــد  200هزارتومانی
بــرای هر نفر کــه با در نظر گرفتن تخفیــف  20درصدی برابر بــا  40هزار تومان
میشد.آنطورکهایوبدهقانکار،مدیرعاملخانهکتابوادبیاتایران،مؤسسه
مجری برگزاری طرحهای تخفیف فصلی در گفتوگو با «ایران» اعالم کرده؛ از
آنجایی که بنای این طرحهای تخفیف فصلی بر حمایت از کتابفروشان است
بنا شده تا نهایت دو هفته بعد از اتمام پاییزه کتاب با  848کتابفروش عضو
تسویهحساب شود .ما به ازای تخفیف 20درصدی این طرح در خرید کتابهای
عمومــی ،کودک و نوجوان و همچنین دانشــگاهی از ســوی معاونت فرهنگی
وزارت ارشــاد به کتابفروشــان پرداخت میشــود .البته روز کتابگردی ،همچون
دورههای قبل برخی کتابفروشــان درصد بیشتری به این تخفیف از سوی خود
اضافه کردند که در برخی موارد آن را از  20درصد به  30درصد رساند .اما حتی
حاال که هفته کتاب و روز کتابگردی به پایان رســیده نباید این نکته را فراموش
کنیــم حاال کــه با محدودیتهــای رفتوآمــدی روبــهرو شــدهایم و اغلبمان
خریــد کتابهــای موردنظرمــان را از طریق فضای مجازی انجــام میدهیم از
کتابفروشیهایمحلههایمانغفلتنکنیم.باتوجهبهشرایطیکهطیماههای
شــیوع کرونا رقم خورده بخشــی از کتابفروشــیها دســت به راهاندازی صفحه
فروشخاصخوددرفضایمجازیوحتیشبکههایاجتماعیزدهاند.آنهایی
هم که هنوز از چنین امکانی برخوردار نشدهاند برای عالقهمندان شرایط خرید
تلفنی را در نظر گرفتهاند .بنابراین همانطور که هومان حسن ،رئیس اتحادیه
ناشران و کتابفروشان تهران هم در خالل گفتوگویی که با او داشتهایم از مردم
درخواســت کرده حواسمان باشد با خرید از سایتهای غیرمجاز فروش کتاب
حیاتکتابفروشیهارابهخطرنیندازیم.اغلبکتابفروشیهاییکهطیماههای
اخیرناچاربهتعطیلیشدهاندسرمایههاییهستندکهدیگرامکانبازگشتآنها
به عرصه فرهنگ فراهم نیست؛ پس همانطور که این روزها بارها تأکید شده
نگذاریمچراغکتابفروشیهاخاموششود.

