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افتتاح کتابخانه مرکزی یزد بعد از  25سال با حضور معاون اول رئیس جمهوری

کتاب بزرگترین انتقالدهنده فرهنگها و تمدنهاست

کتاب

گروه فرهنگی :کتابخانه مرکزی یزد در حالی
بعــد از  25ســال بــه بهرهبــرداری رســید که
معــاون اول رئیــس جمهــوری در مراســم
افتتاحیــه ایــن مرکــز فرهنگــی بــر ضــرورت
شــکلگیری تعامــل میــان کتابخانههــای
داخلی با کتابخانههــای مهم دنیا تأکید کرد
و گفت که اینها نباید تنها به ساختمانهای
خود محدود شوند.
مراسم افتتاحیه این کتابخانه روز گذشته
با حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیــسجمهوری ،ســیدعباس صالحی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محمدعلی طالبی

استاندار یزد ،علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد
کتابخانههــای عمومــی کشــور و همچنیــن
جمعی دیگر از مســئوالن فرهنگی و کشوری
برگزار شــد .جهانگیــری با تأکید بــر اهمیت
فرهنگــی دولــت
«کتابخانــه» در بخــش
ِ
گفت« :توجــه به «کتابخانه» جزو مهمترین
موضوعاتــی اســت کــه دولــت در بخــش
فرهنگــی همــواره در دســتور کار خــود قــرار
س جمهوری
داده اســت ».معــاون اول رئیــ 
در ادامــه یــزد را نگیــن بســیار ارزشــمندی
در کشــورمان خوانــد .جهانگیــری بــا اشــاره
بــه اهمیــت کتابخانــه و کتاب تصریــح کرد:

نگاه مؤثری در حــوزه فرهنگ بویژه فرهنگ
مکتوب و کتابخوانی داشته است و امیدواریم
ایــن حمایتهــا تــا پایــان ایــن دوره دولــت
تقویت شــود ».علیرضــا مختارپــور ،دبیرکل
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور هم درباره
روند افتتاح کتابخانهها در کشور گفت« :نهاد
کتابخانههــای عمومــی کشــور ســال پــر بار و

پرفعالیتی را پشــت سر گذاشت؛ بهطوریکه
از اســفند  ۱۳۹۸تــا بــه امــروز تعــداد  ۹۴باب
ح شــده اســت و در
کتابخانــه عمومــی افتتــا 
طــول  ۱۰روز آینده نیز  ۶بــاب کتابخانه دیگر
ن ترتیــب در طول
افتتــاح میشــود که ب ه ایــ 
یک ســال اخیــر یکصــد کتابخانه به نــاوگان
کتابخانههــای عمومی کشــور اضافه خواهد

مروری بر هجدهمین جشنواره عروسکی تهران  -مبارک که امروز به کار خود پایان میدهد

رایزنفرهنگیجمهوریاسالمیایراندراسپانیا
بارئیسکتابخانهملیاینکشوردیدارکرد

دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی
نواحی ایران معرفی شد

محسن بوالحسنی

فرهنگ

گزارش

خبرنگار

هجدهمیندورهجشنوارهنمایشعروسکی
تهران – مبارک عصر امروز در تاالر وحدت و
با معرفی برگزیدگان نهایی بهکار خود پایان
خواهد داد .جشنوارهای که متفاوت از تمامی
هفد ه دوره پیشــین برگزار شد و حضور تمام
و کمال در بســتر مجازی مهمترین تعریف
و تجربهای بود که جشــنواره امسال بهعنوان
یــک چالش و البته امکان بــا آن مواجه بود و
این چالشها و امکانها گروههای نمایشی و
دســتاندرکاران آنها را مانند برگزارکنندگان
جشــنواره در برابــر موقعیتــی قــرار داد کــه
تاکنونتجربهنکردهبودند.بهگفتههنرمندان
شرکت کننده در جشنواره امسال اگر چه نبود
تماشــاگران پر شــور و شوق و کمســن و سال
بههمراه خانوادههایشــان ،کمبــود حضور و
انرژی آنها را بسیاربســیار نشــان مــیداد اما
محاسن بسیاری هم داشــت که میشود در
آینده از آنها استفاده کرد و سود جست.
ëëچالشهاوفرصتها
فاطمــه برومنــد و رعنــا
زیادلو دو کارگردان جوان
گرگانــی بودند که امســال
بهصــورت مشــترک بــا
کارگردانی نمایش «آدی و بودی» در بخش
صحنهای جشــنواره شرکت کردند .زیادلو در
گفتوگو با «ایران» درباره تجربه شــرکت در
این دوره از جشنواره و چالشهای پیش روی
حضورمجازیشانمیگوید«:طبیعیاست
که اگر جشــنواره بهصورت همیشــگی برگزار
میشــد مــا با حــس و حــال بهتری از ســوی

تماشــاگران روبهرو بودیم و بر کسی پوشیده
نیست که تئاتر در هر شکل و فرماش وابسته
به حضور فیزیکی و نفس تماشاگر است؛ اما
بیمــاری که امســال در همه دنیا شــیوع پیدا
کرد ،چیزی بود که نمیشد جز آنچه امسال
در مســیر انجام گرفت برایش متصور بود».
او بــا ابراز خوشــحالی از این نکتــه که با تمام
مسائلومشکالتجشنوارهبرگزارشدبهاین
نکته اشــاره میکند که «ضبط آثار بهصورت
ویدیوییوانتشارآنرویپلتفرمهایاینترنتی
واقعــاً تجربــه جدیدی بــود که همه مــا را با
چالشهایی جدید روبهرو کرد .بههر صورت
مــا از تمرینها گرفتــه تا اجرا ،فــرم و فضای
متفاوتــی را بــا گروه تجربــه کردیــم .در واقع
چالــش مهم این بــود کــه در زمانی محدود
بایــد کار را ضبــط میکردیم و بــرای تمرین
همبیشتراز 6-5جلسهوقتنداشتیم.همه
اینها باعث شد که ما و البته مطمئناًبسیاری
ازگروهها،ایدههاییتازهومتناسببهکارشان
تزریــق کنند و ایــن تجربهها حتمــاً در آینده
بــه درد ما خواهد خــورد ».کارگردان نمایش
«آدی و بــودی» دربــاره امــکان دسترســی
همگانیتربرایتماشایآثارجشنوارهامسال
هم میگوید« :واقعاً این مسأله بسیار بسیار
مهم و خوب بود .اینکه چند روز برای همه در
هر شهر و استانی این امکان وجود داشت که
کارها را از طریق اینترنت تماشا کنند و نیازی
نبود به تهران بیایند از مزایای این اتفاق بود
و فکــر کنم بشــود بــرای ســالهای آینده نیز
چنین امکانی را در نظر گرفت تا همه بتوانند
مخاطــب جشــنواره باشــند و از مرکزگرایی و
مسائل مربوط به آن کمی دور شویم».

ëëدکوپاژراتجربهکردیم
سعیده دهقانینژاد یکی
دیگــر از کارگردانهــای
جــوان امســال جشــنواره
هجدهمعروسکیتهران
 مبارک بود که با نمایش «َپِر خورشــید» دربخــش صحنــهای کــودک و نوجــوان در این
جشنواره شــرکت کرده بود .دهقانینژاد هم
از تجربــ ه خوب حضور در جشــنواره امســال
راضی اســت و میگوید« :امسال تجربههای
خــوب و بــد در کنار هم بــود اما بخش خوب
این تجربهها وزنه سنگینتر و مهمتری دارد.
اینکــه از حضــور و حس تماشــاگر در ســالن
محــروم بودیم تجربــهای به ناچــار و بد بود
ش آنها را
که نمیتوانســتیم بازخورد و واکنــ 
ببینیم اما اینکه هر کسی امسال میتوانست
در هرکجــای ایــران ،براحتی بنشــیند و کارها
را بــا فرزندش تماشــا کند از جملــه اتفاقات
و تجربههای خوبی بود که جشــنواره امسال
در خود داشــت .در بخش فنــی و هنری هم
ضبط آثار ،یکسری تجریههای کارگردانی به
مــن و دیگر دوســتان هنرمند اضافــه کرد که
حتمــاً برای ما هم چالش بود و هم امکان».
او دربــاره ایــن چالشهــا میگویــد« :مثــاً
وقتی قرار بود نمایــش بهصورت فیلمتئاتر
فیلمبرداری بشود ،طبیعتاًیکسری از اجزای
دکور باید حذف و المانهایی اضافه میشد
تا مخاطب توسط آنها تا پایان کار با نمایش
همراهــی کنــد و در واقــع ،دکوپــاژ باید اتفاق
میافتــاد و همــه اینهــا نیــاز بــه تجربههایی
بصری داشــت که پیشــتر نیازمود ه بودیم».
دهقانینژاد در پایان برگزار شدن جشنواره را

موسیقی

تجربه ای متفاوت از تمام ادوار

گسترش ارتباط فرهنگی ایران
و اسپانیا در زمینه اسناد تاریخی
و کتابهای پژوهشی

محمدمهدی احمدی ،رایزن فرهنگی جمهوری
اســامی ایران در اســپانیا با رئیــس کتابخانه ملی
ایــن کشــور دیــدار کرد .ایــن دیــدار در دفتــر خانم
«آنــا ســانتوس آرامبــورو» رئیــس کتابخانــه ملی
اســپانیا برگزار شــد .رایــزن فرهنگی کشــورمان در
این جلســه به بیان دو پیشــنهاد همکاری از سوی
رایزنــی فرهنگی ایــران پرداخت .نخســت امکان
دسترســی پژوهشــگران ایرانی به فهرســت کتب
مربوط به ایرانشناســی و اسالمشناسی در اسپانیا
و در مقابل ما نیز فهرســت کتب مرتبط با اسپانیا
و جهان اسپانیایی زبان را در اختیار محققان شما
قرار خواهیم داد .دیگر دسترسی دوجانبه در حوزه
اســناد تاریخی دو طرف به نحوی که اسناد مربوط
به تاریخ و فرهنگ اســپانیا از سوی ایران در اختیار
محققان اســپانیایی قرار بگیرد و اســناد مربوط به
حــوزه ایرانشناســی و مطالعــات اســامی نیز در
دسترسپژوهشگرانایرانیباشد.رئیسکتابخانه
ملــی اســپانیا نیز در ایــن دیدار با اشــاره بــه ارزش
کتابخانههای ملی به عنوان میراثدار فرهنگ آن
کشــور گفت :بخش زیادی از آرشــیو اسناد و منابع
کتابخانهملیاسپانیابهصورتدیجیتالیدراختیار
پژوهشگران قرار گرفته است و قابلیت جستوجو
و ذخیــره ســازی دارد .ایــن امــکان میتوانــد در
اختیــار محققــان ایرانــی بــا ابزارهای بیشــتر قرار
بگیرد .همچنین آرشیو مطبوعات این کشور برای
بهرهبرداریپژوهشیازسویاینکتابخانهمیتواند
دراختیارپژوهشگرانایرانیقراربگیردوبادانستن
جزئیاتبیشتریازامکاناتوقابلیتهایکتابخانه
ملیایرانمیتوانیمگامهایمناسببرایتقویت
این ارتباط را طراحی و اجرا کنیم.

«کتاب بزرگتریــن انتقالدهنده فرهنگها
و تمدنهاســت .از همیــن رو همراهیهــا و
کمکهــا چه از ســوی اســتاندار ،چه از ســوی
نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور و چه از
ســوی مجموعه دولــت باید باعث شــوند تا
کتابخانــه مرکــزی بتوانــد از همــه ابزارهــای
الزم برخوردار شــود و خودش را مجهز کند».
ســیدعباس صالحــی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی بعد از اشــاره به برخی رویکردهای
نهاد کتابخانههای عمومی کشور در سالهای
اخیــر ،گفت« :نخســتین رویکرد مــورد توجه
نهاد طی ســالهای اخیــر ،انجام فعالیتها

به پشــتوانه دانش علمی بوده است .دومین
رویکرد ،تبدیل کتابخانه به باشــگاه فرهنگی
مبتنــی بــر کتاب بــوده اســت .بر این اســاس
کتابخانه تنهــا مرکزی برای امانــت و قرائت
کتاب نیســت ،بلکــه باشــگاهی اجتماعی با
محوریت کتاب محسوب میشود» .
صالحــی ادامــه داد« :ســومین رویکــرد،
توجــه ویژه بــه حوزه کــودک و نوجــوان بوده
است؛ چنانچه کودک و نوجوان ما کتابخوان
شوند ،جامعهای کتابخوان خواهیم داشت.
اگــر نســلی کتابخــوان تربیــت کنیــم ،نســل
ســالمی خواهیم داشت .خوشبختانه دولت

ن یکی از دستاوردهای مهمی است
شــد و ای 
که مســئوالن در تمام دســتگاهها با حمایت
دولت محترم به انجام رســاندهاند ».گفتنی
اســت این پــروژه پــس از حدود  ۲۵ســال ،به
همت نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور در
اواخــر ســال  ۱۳۹۸آمــاده افتتاح شــد ،اما به
دلیل آغاز شــیوع کرونــا افتتــاح آن به تأخیر
افتاد که در نهایت طی مراســمی روز گذشته
بــه بهرهبــرداری رســید .بــا افتتــاح کتابخانه
مرکزی یزد ،تعــداد کتابخانههای مرکزی به
 ۱۰بــاب رســید و حــدود  ۸هــزار مترمربع به
سرانه کتابخانهای کشور افزودهشد.

یک اتفــاق خوب میداند و میگوید« :من از
جملهکسانیبودمکهبسیارموافقبابرگزاری
جشنواره بودم و از اول فکر میکردم میشود
بــا ایدههایی جدید جشــنواره را برگــزار کرد و
خوشحالم که چنین اتفاقی افتاد و تجربهای
بهتجربههایهمهمااضافهکرد».
ëëوقتبیشتربرایکیفیتبهتر
میثم یوســفی کارگــردان
بــا تجربــهای اســت کــه
امسال با نمایش «جنگ
و صلــح» در بخــش
میهمان جشنواره امسال شــرکت کرد .او که
سال گذشــته با نمایش «هدیه اســرار آمیز»
در جشــنواره شــرکت کرده بود درباره تجربه
حضور در شــکل و شــمایل جدیــد و مجازی
جشــنواره امســال ،آن را حایــز تجربیــات و
امکاناتیمیداندکهقابلتوجههستندوباید
برایدورههایبعدهمبهاینامکاناتتوجه
کرد .یوســفی هم البته مثل بســیاری دیگر از
هنرمنــدان تئاتری ،تئاتر را هنری وابســته به
نفــس و حضور تماشــاگر میدانــد و معتقد
اســت هر چه غیر از این باشــد نمیتوان نام
تئاتر بر آن گذاشت .کارگردان جنگ و صلح
به خبرنــگار «ایران» میگویــد« :با این حال،

وقتی چارهای نیســت و وضعیت بهگونهای
اســت کــه امــکان هرگونــه حضــور فیزیکــی
هنرمنــد و تماشــاگر در کنــار هــم ،بهدلیــل
کرونا ،سلب شــده باید به راهکارها و راههای
جدید فکــر کرد .از ایــن زاویه من دید مثبتی
به قضیه دارم ».او نظر خود را اینطور بسط
میدهد« :یکی از حســنهای کار این بود که
هزینههای اضافی تبلیغات و ...حذف شــد.
نکته دیگر اینکه همه مردم در سراســر ایران
از طریــق اینترنت توانســتند در طــول مدت
چنــد روز به تماشــای آثار دسترســی داشــته
باشــند و دیگــر الزم نبــود کســی مســیری را
برای تماشــای تئاترهای محیطی یا سالنی،
طی کند .نکتهها و امکاناتی که امسال تجربه
شــد حتماً میتواند بــرای ســالهای آینده و
در شــرایطی طبیعی هم مورد استفاده قرار
بگیرد تا در وهله اول تئاتر ،در دسترس همه
باشــد و فاصله ،مانعی برای عدم دسترسی
مردم نشود .با این حال میشد برنامهریزی
دقیقتری داشــت و وقت بیشتری در اختیار
گروههــا قــرار میگرفت تا بــا کیفیت بهتری
کارهــا را ضبط کنند و به جشــنواره برســانند؛
چوناینکمبودوقتدرصدباالییازکیفیت
کار را تحت الشعاع خود قرار میدهد».

گــروهفرهنگی:محمدعلی مرآتــی بهعنوان دبیــر چهاردهمین
جشنواره موسیقی نواحی ایران انتخاب شد .این انتصاب از سوی
ســید مجتبی حســینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمیصورتگرفت.جشنوارهموسیقینواحییکیازبزرگترین
رویدادهایموسیقیایراناستکهتقریباًیکدههونیمازعمرآن
میگذرد و با وجود کم ســن و سال بودن توانسته حامی و معرف
بزرگی برای کهنترین موســیقیهای ایران باشد ،موسیقیهایی
کــه برخاســته از نواهــا و آواهای فرهنگ و هنراصیل ایران اســت،
ازمقاماتموسیقیآذربایجانیکهدرپستویروستاهایدورافتاده
آن قــرار گرفته تا موســیقیهای خراســان ،ترکمن ،کــردی ،لری،
بختیاری ،گیلکی ،مازندرانی و ترنمهای شاد جنوب که در بوشهر،
خوزستانو...پنهانشدهاسترابهگوشمردمبرساند،تالشیکه
ابتدا با همت محمدرضا درویشی انجام گرفت تا عالوه بر روشن
شدن چراغ دل هنرمندان موسیقی نواحی ،کرامت هنر موسیقی
اقوام و اســتادان برجســته این حوزه هم حفظ شــود ،بزرگانی که
بســیاری از آنها دیگر در بین ما نیســتند وحتی هنر و سازهایشان
هم کمکم به فراموشی سپرده میشود .اما این جشنواره  14ساله
درکنار نگاه حمایتی به پیشکسوتان این حوزه ،همچنان در تالش
اســت تا بستری باشــد برای شــکوفایی و پرورش نسلهای جوان
موسیقیاقوامایرانواستعدادهاییکهمیراثدارهنرآباواجدادی
خود هستند .محمد رضا درویشی که سکان دار این جشنواره بود،
بهمدت  6ســال دبیری این جشــنواره بزرگ را برعهده داشت (تا
سال  )83و بعد از آن یعنی از سال  84تا سال  92که توقفی چند
ســاله براین جشنواره حاکم شد و ســرانجام در سال  90هفتمین
دوره آن با دبیری جهانگیر نصر اشــرفی و در شــهر کرمان شــکل
گرفــت و بعد از آن هشــتمین دوره آن با حضور بهمن کاظمی و
نهمین دوره آن با دبیری ایرج نعیمای برگزار شــد و از دوره دهم
یعنیازسال 96تا 99احمدصدریبهمدتچهارسالدبیریاین
جشنواره را برعهده داشت .باید دید با حضور محمد علی مرآتی
که خود نوازنده کمانچه و آهنگساز است چه اتفاقات خوبی شکل
خواهد گرفت .البته ناگفته نماند انتخاب برخی ازاعضای شورای
سیاســتگذاری هم مزید بر علت بوده تا این بار توجه بیشتری به
نســل جوان موســیقی و ایدههای نوی آنها داشــته باشــند که این
انتخابهممیتواندبهنوعینویداتفاقاتتازهباشد.

