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پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به چهلمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد

دعوت به حضوری شورآفرین

فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پیامی به مناســبت چهلمین جشــنواره فیلم
فجــر نوشــت :مــردم عزیــز ایــران از شــما دعــوت میکنــم بــا شــرکت و حضور
شورآفرین در چهلمین جشنواره فیلم فجر تالشهای ارزنده و خالقه فرزندان
میهن را ارج بنهید و مشوق هنرمندان برای خلق آفرینشهای بیبدیل بر پایه
مواریث تمدنساز و گرانسنگ فرهنگی و معرفتی باشید.
در بخشــی از متن پیام وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به این جشنواره آمده:
«چهل ســال همراهی ســینمای ایران با فجــر انقالب اســامی معنایی جز این
نــدارد کــه انقالب خــود روایتی پرشــور و سرشــار از لحظات جــذاب و قصههای

تلــخ و شــیرینی اســت کــه راویــان آن در قابی مشــترک و بــرای نیل بــه آرمانی
مشــترک با یکدیگر هم پیمان شــدند ...اینک در نخســتین سالهایی که پویشی
همگانی برای همراســتایی در گام دوم انقالب برداشــته شــده اســت ،سینمای
ایــران بیــش ازگذشــته نیازمنــد همــکاری ،همراهــی و اندیشــهورزی جمعــی
همهجانبــه قاطبــه ســینماگران اســت تا ضمن فهــم ضرورتها و آســیبهای
ایــن عرصه بــه اتفــاق و همدالنه رویکــرد و نگاه مبتنــی بــر «عدالتمحوری»،
«قانونگرایــی» و «استانداردســازی» در ســینما را تقویــت و تبییــن
هنرمندانه کنند.

«داستان اضطراب من»

سفیرهشتسالهسیمرغکشورمانمطرحکرد

کودکان و نوجوانان از فضای مجازی برای خرید کتاب بهره ببرند
کتاب

دهنــد .فضــای طراحــی شــده بــرای بازدیــد از
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران نیز به قدری ساده
طراحی شــده کــه مخاطبان کم ســن هم براحتی
میتوانند از آن استفاده کنند».
این کودک شاهنامه خوان در پایان گفت« :من
کتــاب خوانــدن را خیلی دوســت دارم .من ســال
گذشــته دو عنوان کتاب از نمایشگاه مجازی کتاب
تهران خریدم و امســال نیز قصد دارم کتابهایی
را از آن نمایشــگاه تهیــه کنــم .بچهها مثــل من از
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ،کتاب بخرند و این
محصول فرهنگی را دوست داشته باشند».

دلواپسی های یک زن در مواجهه با سرطان

گــروه فرهنگی :داســتان «اضطــراب من»،
رمانی اســت درباره زنی حدوداً 50ســاله به
نــام لئا کــه خیلــی اتفاقــی و غافلگیرکننده
متوجــه وجود توده ســرطانی در ســینهاش
میشــود .زنــی نویســنده کــه دو پســر از دو
ازدواجــش دارد و پســر همســرش هــم در
تعطیــات با او و همســرش شــالوم زندگی
میکنــد .لئــا تمــام ســالهای گذشــته خود
را وقــف کار منظــم ،نوشــتن و بچههــا و
همســرش کرده و حاال که این توده بدخیم
در مســیر زندگــیاش قــرار گرفتــه تــاش
میکنــد بــا بازنگــری بــه گذشــته ،رابطــه با
والدیــن  -خصوصــاً مــادر -ازدواج اول و
شــوهر فعلــیاش و انتظــارات و مشــکالت
بچههــا ،دنبال دالیــل روانی منجرشــده به
بیمــاری خــود بگــردد .نویســنده کتــاب در
مصاحبــهای به مترجم گفــت« :آنقدر فرد
سرطانی در تجربه این بیماری تنهاست که
قهرمان داستان نیازی به یک همراه دارد و
به همین دلیل لئا در جریان شیمیدرمانی
عاشــق میشــود و باید برای مــدت محدود
زندگــی پیــش رو تصمیــم بگیــرد .اینکــه
میخواهــد آالم روحی و جســمی را در کنار
چه کســی تاب بیــاورد .لئا در طول داســتان
بارهــا بــه بیان روشــن اقــرار میکنــد که هر
زمــان که شــوهرش بــا او قهرهــای طوالنی
کــرده یــا او را تحقیر کرده و نادیده انگاشــته
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خودش متوجه شده که اتفاق ناخوشایندی
در بدنــش در حال روی دادن اســت .همان
چیــزی کــه ســرانجام بــا هیوالیــی بــه نــام
یآورد».
سرطان سربرم 
بینیــاردی نویســنده کتــاب خــود تجربه
توپنجه نرمکردن با ســرطان را از ســر
دســ 
گذرانده و در ابتدای کتاب سعی دارد زندگی
شخصی خود را به شکلی قاطعانه از داستان
لئــای کتابــش مبــرا کند ،امــا کمــی پیگیری
اخبــار زندگــی شــخصی او و شــباهتهای
رفتــاری مادر لئا و مــادر خودش که در کتاب
اول او ـ یتیمان بزرگسال  -بخوبی اضطراب
او و تأثیر آن بر فرزندانش به تصویر کشــیده
شده ،نشــان میدهد لئا چقدر و تا کجاها به
بینیاردی شــبیه اســت .همیشــه داســتانها
زمانی به دردآورترین شــکل ممکن نگاشته
میشــوند کــه بیشــترین قرابت را بــا تجربه
واقعــی نویســنده خــود از جهــان واقعــی و
زیســت او دارنــد .و داســتان اضطــراب مــن
خواننــده را دچــار دردی که لئا با آن دســت
بــه گریبان اســت میکند و موجب میشــود

به فکر ســامت روح و تــن خود بیفتد پیش
از آنکه خیلی دیر شده باشد.
لئا همزمان با شــیمی درمانی و بازبینی
رژیم غذایی خود ،سعی به پاره کردن زنجیر
اضطــراب در خانواده میکنــد تا فرزندانش
مانند او نباشــند و از بار اضطراب مادرشــان
رهــا شــوند گرچــه همچنــان در ذهنــش به
لبــاس نــازک فرزنــدش در هوای ســرد فکر
میکنــد امــا با عــدم بیان آن ســعی میکند
فرزندش را از این طلسم خانوادگی رها کند
تا شاید خود او نیز به آرامش بیشتری دست
یابد ،معنای دیگری به عشق و مادری دهد،
همانطــور کــه در بخشــی از کتــاب از «اگــر
کســی مرا واقعاً دوســت دارد ،قادر به انجام
هــرکاری برایــم اســت» بــه «بــرای دوســت
داشــته شــدن بایــد اول خــودت ،خــودت را
دوست داشته باشی» گذر میکند.
توگویــی کوتــاه بــا
نویســنده در گف 
مترجــم کتــاب اعالم کرد« :ایــن کتاب یک
رمــان اســت و قصــدی بــرای انتقــال پیــام
بــه مخاطبــان نــدارد ،مانند همــه کتابها
برداشــت مخاطب آزاد و حتی فارغ از متن
اســت ،امــا اگــر ناخواســته پیامــی در رمان
نهفتــه اســت ،آن پیام بــرای زنــان ۶۰-۴۰
ســاله اســت .میخواســتم ب ه آنهــا بگویم
خــود را بیش از حد خســته کــردن صحیح
نیست.متأســفانه گرایشــی و تصــوری در

عکس :ایبنا

گــروه فرهنگــی :جامعه هــدف برپایی نمایشــگاه
مجــازی کتــاب تنهــا بزرگســاالن نیســتند ،اهالــی
نشــر بویــژه آنهایی کــه در حوزه کــودک و نوجوان
فعالیت دارنــد آثار متنوعی برای این گروه ســنی
ارائــه میکننــد .در همیــن رابطــه ســیده بــاران
فاطمینــژاد ،کودک هشــت ســالهای کــه بهدلیل
مهارت در شاهنامهخوانی بهعنوان سفیر سیمرغ
هــم فعالیت دارد از همســن و ســاالن خــود برای
شــرکت در ایــن نمایشــگاه و خریــد کتــاب دعوت
میکند.
ســیدهباران فاطمینژاد کودکی 8ســاله است
کــه از 5ســالگی ورزش کوهنــوردی را دنبــال کرده
و امــروز نــه تنهــا بهعنــوان کوچکتریــن کوهنورد
حامی طبیعت و محیط زیست کشورمان شناخته
میشــود ،بلکه بهدلیــل عالقهاش به شــاهنامه و
تســلطش به شــاهنامهخوانی ،سفیر ســیمرغ نیز
شده است.
او که ســال گذشــته نیز با خرید کتــاب از اولین
نمایشــگاه مجــازی کتــاب تهــران از برگــزاری این
نمایشــگاه اســتقبال کــرده اســت ،ب ا وجود ســن و
ســال کــم تأکیــد دارد« :نمایشــگاه مجــازی کتاب
تهران به محیط زیست کمک میکند چون مردم
بــرای بازدیــد از آن نیــازی بــه اســتفاده از وســایل
حملونقل عمومی و شخصی ندارند و به تبع آن
باعث تشدید آلودگی هوا نمیشوند».
وی افــزود« :همــه مــردم از سراســر کشــور
میتواننــد بدون صرف هزینه ،وقت و انرژی فقط
با یک کلیک از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کنند
و کتابهای مورد نظرشــان را بخرند .این مســأله
بویــژه برای ما کــودکان و نوجوانان اهمیت زیادی

دارد چراکــه برای خرید کتاب دیگر نیازی نیســت
که منتظر والدین خود بمانیم».
کوچکترین کوهنورد حامی طبیعت و محیط
زیســت کشورمان با اشــاره به اینکه تحویل رایگان
کتــاب درب منــزل یکی دیگــر از مزایــای برگزاری
نمایشــگاه مجازی کتاب تهران است ،عنوان کرد:
«بچهها امروزه و پــس از همهگیری ویروس کرونا
بیش از پیش وقتشــان را صرف گشــت وگذار در
فضای مجازی میکنند ،در چنین شــرایطی بهتر
است آنها بخشــی از زمانشان را به جستوجوی
کتابهای مناســب و تهیه آن کتابها اختصاص

خادمــان فرهنگی شــما ،مردم و ولینعمتان انقالب اســامی در ســالهای
پیــش رو و در دولــت ســیزدهم نهایت تــاش خــود را خواهند کرد تــا کلیدواژه
عدالــت و بســط گفتمــان معنویــتزا ،اخالقگرایانــه و امیدآفریــن در تولیدات

ســینمای ایــران بیش از گذشــته نمــود یابد و ســینمای ایران از سرچشــمههای
معرفتی و شهودی اسالم انقالبی تعین و تشخص بارزی یابد.
جشــنواره فیلم فجــر در چهلمین دوره خود که دوران بلوغ اســت ،بهعنوان
نقطه عطفی تاریخی در مســیر پرفروغ اندیشه انقالبی ،گامهایی بلند برداشته
تا تصویری روشن و مشحون از آگاهی و بیداری مردمان این سرزمین را جلوهگر
سازد .برگزاری همزمان جشنواره فیلم فجر در مراکز استانهای کشور ،معنایی
جز این ندارد که این «ضیافت نور و صدا» ترنم عدالت را زمزمهگر است و همه
ایرانیان به شرکت در این جشن با شکوه دعوت هستند». ...

مــا زنــان ،در ایــن محــدوده ســنی در تمام
دنیا و کامالً ناخواســته بر اثر الگوهای غلط
فرهنگــی و قوانیــن ناکافــی حمایتی وجود
دارد که تصویر درستی نیست ...مثالً تصویر
یک قهرمان همه فن حریف را الگوبرداری
میکنیــم ...تصویــری کــه نــه وجــود دارد و
نــه حتــی در صــورت وجــود ،الگوی ســالم
و صحیحی نیســت :زنــی که شــاغل یا غیر
شــاغل اســت و بــه تمــام کارهــای خانــه و
فرزنــدان میرســد؛ بــدون کمــک و آن هم
بیعیب و نقص .بدون حمایتهای دولتی
و قانونــی الزم ماننــد ســاعات اســتراحت
بیشــتر یا قابل تنظیم برای کارمندان مادر،
ســاعات کاری آزاد ،دورکاری از منزل ،مهد
کــودک و مدرســه رایــگان و ...ایــن الگــوی
غلــط میگوید چنیــن کســی عالوهبر همه
فعالیتهــای کاری ،خانــه و شــخصی،
برای خود و خانــواده فعالیتهای هنری و

ورزشی هم زمان دارد ،تازه به والدین خود
هــم کمــک میکند و بــا کمتریــن محبت و
عشــقی زنده اســت و هیچ اخــاق و عادت
مخربــی هم نــدارد و همــواره بــا آرامش و
مهربانــی ،زیبــا و آراســته ،در حــال لبخنــد
زدن به اعضای خانواده اســت .این تصویر
واقعی نیست».
داریــا بینیاردی ،نویســنده کتاب مانند لئا
قهرمان داستان ،عالو ه بر بازنگری در روابط
شــخصی خود ،پــس از تجربه ایــن بیماری،
از شــغل مهم مدیر شــبکه  ۳رای (تلویزیون
ملی ایتالیا) اســتعفا کرد .بیشــتر به نوشــتن
پرداخت و در دوسال اخیر برنامهای رادیویی
بــرای معرفی کتابهــا دارد .آخرین کتاب او
نیــز در این ماه با نــام «کتابهایی که زندگی
مــرا تباه کردند» به چاپ رســید کــه در عین
معرفی بهترین کتابهای پیشنهادی ،گذری
از خاطرات خود با آنها نیز بیان میکند.

