
عنــوان هفتمیــن پایتخــت کتــاب کشــورمان 
از  کــه  نصیــب ســنندجی ها شــده؛ طرحــی 
چندیــن ســال قبل با هدف تشــویق ســاکنان 
شــهرهای مختلــف بــه کتابخوانــی و همــراه 
کردن تشــکل های مردم نهاد بــرای نهادینه 
و  شــده  اجرایــی  مطالعــه  فرهنــگ  کــردن 
می شود. نکته جالب توجه اینکه سنندجی ها 
از میان ۱۹۲ شــهر ایران به این جایگاه دست 

یافته اند.
ë طرحی جهانی که در کشورمان بومی شد 

پیــش از ســنندج و در دوره هــای قبــل ایــن 
عنــوان به ترتیب به شــهرهای اهــواز )۱۳۹۴(، 
کاشــان   ،)۱۳۹۶( بوشــهر   ،)۱۳۹۵( نیشــابور 
 )۱۳۹۹( شــیراز  و   )۱۳۹۸( یــزد   ،)۱۳۹۷(
اختصــاص یافتــه بــود؛ دوســتداران کتــاب و 
متولیــان فرهنگــی و شــهری شــیرازی از آغــاز 
آذرمــاه  تــا  گذشــته)۱۳۹۹(  ســال  فروردیــن 
ســال جاری به ترتیــب این عنــوان را در اختیار 

خود داشتند.
بنای اجرایــی کردن طرح انتخاب پایتخت 
کتاب ســال کشــورمان به عنوانــی بازمی گردد 
که ســال ۲00۱ از سوی یونســکو پایه گذاری شد 
و هر ســال به یکی از شــهرهای مختلف جهان 
اختصــاص پیــدا می کــرد. همــان طــور کــه در 

ســایت »شــبکه ترویج کتابخوانی ایــران« هم 
آمــده بخش هایــی از ایــن طــرح از چگونگــی 
انتخاب پایتخت جهانی الگو برداری شده ولی 
مابقی آن بر اســاس ساختار بومی و ملزومات 

کشور خودمان است.
در نخســتین دوره برگزاری طرح انتخاب 
پایتخت کتاب ســال کشــورمان، 64 شــهر با 
۳۹0 طــرح و برنامــه به فراخوان آن پاســخ 
داده و خواهــان انتخاب شــهر خود به عنوان 
پایتخــت کتــاب آن ســال بودنــد. در نهایت 
نیــز شــهر اهــواز به دلیــل ارائــه برنامه هــای 
نوآورانه، مشــارکت جویانه، مؤثر و منســجم 
و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، 
تشکل های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و 
فرهنگی، لوح افتخار وزرای کشــور و فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و همچنیــن لــوح تقدیــر 

کمیسیون ملی یونسکو را از آن خود کرد.
از نکات جالب توجه درباره برگزاری این 
طــرح می توان به برگــزاری هم زمــان آن با 
جشــنواره های دیگری همچون »روســتاها و 
عشایر دوســتدار کتاب« و »جام باشگاه های 
کتابخوانــی کــودک و نوجــوان« اشــاره کــرد. 
طــی ســال هایی کــه از عمــر برگــزاری ایــن 
رویدادهــای فرهنگــی می گــذرد نــه تنها به 
گفته متولیان و دســت انــدرکاران امر، بلکه 
بــه اذعــان خــود اهالــی فرهنگ هم شــاهد 

افزایــش ســرانه مطالعه و جــذب گروه های 
بیشتری به جامعه کتابخوان هستیم.

ë موفق در جذب مردم به کتابخوانی 
برگــزاری  در  نمی تــوان  کــه  مســائلی  از 
جشنواره هایی که به آنها اشاره شد صرف نظر 
کــرد، تاش هــای مؤثر برای جــذب مخاطبان 
کــم ســن و ســال بــه کتابخوانــی اســت، ایــن 

و  کــودکان  دربــاره  همــه  از  بیــش  مســأله 
نوجوانــان، به دلیل برگزاری جام باشــگاه های 
کتابخوانی صادق اســت. برگزاری این طرح ها 
و جشــنواره ها شــاید در وهله نخســت از سوی 
متولیــان دولتــی باشــد امــا مســأله مهــم این 
اســت که دولت ها تنها در نقش تسهیلگر وارد 
شــده اند و کار را بــه خــود تشــکل ها، NGO ها 
و ســازمان های عاقه منــد به فعالیــت در این 
زمینه ســپرده اند و به عبارتی ایــن خود مردم 

هستند که کار را پیش می برند.
پــای گفته هــای هــر کــدام از عاقــه مندان 
کتــاب و اهالــی فرهنــگ کــه بنشــینید از ایــن 
جشنواره ها به عنوان الگویی موفق یاد می کنند 
که به نوعی قابــل تعمیم به دیگر بخش های 
فرهنگ نیز هســت. رویدادهایــی فرهنگی که 
متولیــان درآن نقــش تســهیلگری دارنــد امــا 
حضور مستقیمی در روند کار ندارند تا پیشبرد 

اهداف به عهده خود عاقه مندان باشد.
 اما بازگردیم به سنندج، شهری که در این 
دوره موفــق به کســب عنــوان پایتختی کتاب 
شــده، همــان طور که در ابتدا هم اشــاره شــد 
این شــهر -مرکز اســتان کردســتان- در حالی 
پایتخــت کتاب شــده کــه ۱۹۲ شــهر دیگر هم 
برای کســب ایــن جایــگاه در تــاش بوده اند. 
حاضــران در مراســم اعــام شــهر برگزیــده، 
انتخاب ســنندج به عنــوان هفتمین پایتخت 

کتــاب ایــران را نشــان از هویــت فرهنگــی و 
علمــی آن خواندنــد و تأکیــد کردنــد کــه این 
اتفــاق ســبب می شــود مــردم، ســاکنان ایــن 
شــهر را به عنوان افرادی اهل کتاب و مطالعه 
بشناســند. به گفته متولیان امر، برگزاری این 
طــرح را می تــوان فرصتــی بــرای مدیریــت 
فرهنــگ  ســطح  ارتقــای  بحــث  در  شــهری 

عمومــی و شــهروندی دانســت.  آن طــور کــه 
در خبرهــا آمــده، کردســتان دارای ۷۸ بــاب 
کتابخانه عمومی و از جمله چهار کتابخانه در 
سنندج اســت. چهار مرکز کردستان شناسی، 
۷0 کتابفروشــی و ۶۷ ناشــر، ۶ کافــه کتاب در 
این شــهر فعال هســتند. در کنار سنندجی ها، 
شــهرهای اَِوز )اســتان فارس(، بــم )کرمان(، 

سمنان )سمنان( و نجف آباد )اصفهان( هم 
به دلیل برنامه های مشارکتی و مردمی در امر 
ترویج کتابخوانی، مشارکت نهادهای شهری 
در انتخــاب پایتخت کتاب، فعالیت مســتمر 
در فضــای مجــازی، توجــه بــه حــوزه کودک 
و نوجــوان جایــگاه شــهرهای خــاق ترویــج 

کتابخوانی ایران را از آن خود ساخته اند.
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جشنواره عکس »پالک ۱۱۰« 
برگزیدگانش را شناخت

اختتامیــه  مراســم  فرهنگــی:  گــروه 
دومین جشــنواره عکس»پــاک ۱۱0« 
و معرفی نفرات برگزیده روز دوشــنبه 
۶ دی مــاه در فرهنگســرای گلســتان 
برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن مراســم، 
فرهنگــی  مدیــر  رنجبریــان،  ســعید 
هنری منطقه ۸ و رئیس فرهنگسرای 
گلســتان صحبــت کرد و گفــت: مردم 
جوامــع مختلــف بــر اســاس باورهــا و 
اعتقادات شــان ارزش هایــی را متصور 
ارزش هــا  آن  براســاس  و  می شــوند 
به دنبــال نمــاد و ســمبل هســتند، تــا 
آن ارزش شــان بیشــتر دیده شــود. در 
خیلی از شــهرها می بینیم که بسیاری 
از تندیس هــا و مجســمه ها به عنــوان 
ارزش و نمــادی قابــل احتــرام بــرای 
مردم آن شــهر بــه نمایش در می آید. 
او با اشــاره به ظرفیت خوب »ســردر« 
منازل گفت: ســردرها ظرفیت بســیار 
خوب و پایداری در شهرهاست؛ گاهی 
اوقــات هســت کــه برخی ســمبل ها را 
خود نظام و حاکمیت در ســطح شهر 
نصب می کند اما برخی نمادها کامًا 
مردمی و براساس تعلق خاطر مردم 
شهر بر ســردر منازل شان نقش بسته 
می شود. این موضوع نشان دهنده باور 
خودشان است. جالب است که هر چه 
به قدیم تر می رویــم می بینیم که این 
ســردرها ارتباط قدســی تری بــا مردم 
دارد. قدیمی هــا همیشــه یک کاشــی 
۱۵ در ۱۵ داشــتند کــه روی آن نوشــته 
شــده بــود: »الهی بــه امید تــو«، »هذا 
من فضل ربــی«و... در بخش دیگری 
از ایــن مراســم از یــک عمــر فعالیت 
هنری مرتضی کاشی تراش اصفهانی 
هنرمند پیشکســوت کشــورمان تقدیر 
شــد. وی در این مراســم گفت: از سن 
۱0 ســالگی کاشی تراشــی را آغاز کردم 
و چندین دهه اســت کــه در حوزه این 
ابتــدا  در  دارم.  فعالیــت  هنــری  کار 
کمــک پــدرم می کــردم و در اصفهان 
کار می کردیم. از همان بچگی عاشــق 
کاشــی کاری بــودم و ایــن شــغل را بــا 
عاقــه دنبــال می کــردم. او ادامه داد: 
در بین صنایع دســتی، کاشــی کاری از 
بقیه بســیار ســخت تر اســت. عاوه بر 
این، شهر اصفهان مهد کاشی کاری به 
شــمار می رود و سابقه آن در این شهر 
بســیار زیاد اســت. در دل کاشــی کاری 
هنرهــای دیگر هــم وجــود دارد. برای 
مثال خوشــنویس باید روی کاشــی ها 

بنویسد. 

 مریم شهبازی
خبرنگار
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

 تکمیل ساخت 4۰۰ سینما تا پایان سال
محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســامی در حاشــیه نشست مشترک 
بــا کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: »بــا عــزم و اراده راســخ و 
روحیه جهادی مصمم به سر و سامان دادن 
اقتصاد فرهنگ و هنر هســتیم.« اسماعیلی 
به حضــور نماینــده اصنــاف و اتحادیه های 
ســینما و بیــان مشــکات ایــن صنف اشــاره 

کرد و افزود: »برگزاری این جلسه قدم بسیار 
خوبــی بــود که رئیــس کمیســیون اقتصادی 
برداشــت تــا بتوانیم در ســال آتــی موضوع 
اقتصاد فرهنگ و هنر را سر و سامان دهیم.« 
او با بیان اینکه امروز مشــکات زیرساختی و 
محتوایی در کشــور وجود دارد، تصریح کرد: 
»ایــران با این قدمت و جامعه هنری بســیار 
باال که رتبه ۹ الی ۱0 تولید فیلم در دنیا را در 

اختیار دارد در بحث تعداد صندلی ســینما 
جزو کشــورهای رنکینــگ پایین جهــان قرار 
دارد.« وی ابــراز امیدواری کــرد، با همکاری 
و  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  اعضــای 
نماینــدگان مجلــس برخی از مشــکات در 

سال آینده مرتفع شود.
ë پیشنهاد ارائه تسهیالت با نرخ سود پایین

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 

پیشــنهاد داد: »در  بــه مجلــس  ادامــه 
بررســی الیحــه بودجــه ۱۴0۱ امکاناتــی 
در اختیــار وزارت فرهنــگ قــرار دهنــد. 
از جمله تســهیات بــا نرخ ســود پایین 
کــه از اهمیــت زیــادی برخوردار اســت. 
همچنیــن نیــاز اســت اعتباراتــی بــرای 
حمایــت از بخش خصوصــی که تمایل 
به ورود در عرصه های هنری و فرهنگی 

تخصیــص  وزارتخانــه  ایــن  بــه  دارنــد 
یابد.«

ë بنای دولت تصدی گری نیست
عضــو کابینــه دولت ســیزدهم تصریح 
و  نبــوده  تصدی گــری  دولــت  کرد:»بنــای 

رئیس جمهــور و هیــأت دولــت طــی ایــن 
بــر دو  بالــغ  اســتانی  مــدت در ســفرهای 
ســازمان  منابــع  از  تومــان  میلیــارد  هــزار 
برنامــه و بودجه و ســایر بخش های دولت 
حــوزه  زیرســاخت های  تکمیــل  بــرای 

فرهنــگ هزینــه کردنــد، امــا حجــم کارها 
و پروژه هــای بــر زمیــن مانــده بســیار زیاد 
اســت.« اسماعیلی با تأکید بر اینکه حدود 
۴00 ســینما در حال ســاخت داریــم، ابراز 
امیــدواری کــرد: »با کمک مؤثــر مجلس و 
کمیســیون اقتصادی این تعداد ســینما را 
تکمیل کرده و تا پایان سال ۱۴0۱ به تعداد 

هزار سینما در کشور برسیم.«
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گزارش »ایران« از سابقه انتخاب شهرهایی به عنوان پایتخت کتاب

سنندج چگونه هفتمین پایتخت کتاب شد؟

نمایشگاهی از پروژه های تحقق نیافته محسن وزیری مقدم

»پردیس« زنده می شود

تحقق نیافتــه«  پروژه هــای  وزیری مقــدم:  »محســن 
نمایشگاهی است که از ۶ آذرماه امسال در کارخانه آرگو به 

نمایش درآمده و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.
محســن  زنده یــاد  فرزنــد  وزیری مقــدم  هامــون 
وزیری مقدم اســتاد هنر مجسمه سازی، طراحی و نقاشی 
معاصر ایران، این مجموعه آثار را گردآوری کرده اســت. 
ایــن اولین نمایشــگاه آثار وزیری مقدم بعد از درگذشــت 
اوســت. هامون وزیری مقدم درباره ایده شــکل گیری این 
نمایشــگاه به »ایران« می گوید: »در شــش ســال گذشــته 
بیشــتر پیگیر آثار پدرم بودم. در سال ۲0۱۷ که پدرم هنوز 
در قیــد حیــات بود بنیــادی را به  نــام او در شــهر رم ثبت 
کردیم که از آن پس همه کارهای مربوط به او و آثارش از 
این طریق پیگیری می شد. ایده این نمایشگاه از آنجا آمد 
که ســه ســال پس از فوت پدرم برایم مهم بــود که اولین 
نمایشــگاهی که از آثار او برگزار می شــود در تهران باشــد. 
تابســتان گذشــته با حمیدرضا پژمان مدیر بنیاد پژمان و 
کارخانه آرگو در این رابطه صحبت کردم و عاقه ام برای 
نمایــش مجســمه های پدرم را اعام کــردم. آقای پژمان 
هــم متقابا تمایل خودشــان را برای چنین نمایشــگاهی 

اعام کردند و به این صورت همکاری ما شکل گرفت.«
او در ادامــه افزود: »به همین خاطر وقتی مجســمه ها 
را به همــراه ســری دیگری از آثــار نزد آقای پژمــان بردم، 
بــه مــن راجــع بــه هانــس اولریــش اوبریســت کیوریتــور 
شناخته شــده ســوئدی گفتنــد که مدیــر گالری ســرپنتین 
در لنــدن اســت و مدت هاســت روی پــروژه ای کار می کند 
پیرامــون پروژه های محقق نشــده هنرمنــدان. او قرار بود 
با منیــر فرمانفرماییان هم برای این پــروژه همکاری کند 
امــا در نهایــت ایــن اتفــاق در ایران نتیجــه نــداد. از آنجا 
کــه مــا هــم پروژه هایــی از کارهــای محســن وزیری مقدم 
داریــم که هنــوز انجام نشــده اند تصمیم گرفتیــم تمرکز 
نمایشــگاه روی مجســمه ای بــه  نــام »پردیس« باشــد که 

اکنــون در حیــاط کارخانه آرگو نصب شــده اســت. این در 
واقع مجســمه ای است که در سال ۱۹۷۸ ساخته و بنا بود 

در پارک جمشیدیه تهران نصب شود.«
وزیری مقدم توضیح می دهد:»پدرم اتودهای مختلفی 
می زنــد و در نهایــت بنــا می شــود مجســمه »پردیــس« از 
جنــس آهــن و با ابعــاد حــدودی ۸ متر در کنــت انگلیس 
ساخته شده و به تهران بیاید. قطعات این مجسمه ساخته 
شــد ولی متأســفانه چون مصادف بود بــا روزهای انقاب 
وقتــی پــرواز از لنــدن به تهران رســید بــه آنها مجــوز ورود 
ندادنــد. دیگر این مجســمه را پــدرم ندید و هرگز کســی از 
سرنوشت آن مطلع نشد. بنابراین چون این مجسمه قرار 
بود در تهران نصب شود ما هم تصمیم گرفتیم برای این 

نمایشگاه روی ساخت همین اثر تمرکز کنیم.«
او ادامــه داد:»در حقیقــت ایده این پروژه از ســال ۲0۱۶ 
شروع شد. روزی پدرم در رم به من گفت:»دلم می خواهد 
بخشــی از مجســمه هایی کــه نتوانســتم بســازم یا ســاخته 
بودم و به دالیل مختلف خراب شــدند را دوباره بســازم.« 
همان طــور کــه برخــی از ایــن مجســمه ها را در دهــه ۷0 
میادی با پلکســی گلس ساخت این کارها را هم در تهران 
و رم شــروع کــرد و از روی طراحی های قدیمــش این کار را 
انجــام داد. برای این نمایشــگاه هم بــا هماهنگی و کمک 
بنیــاد پژمان در تهــران چنــد کار با پلکســی گلس بازتولید 
شــد و در معــرض دیــد عمــوم قرار گرفــت. و به پیــروی از 
همــان تجربه ای کــه محســن وزیری مقدم در ســال ۱۹۷0 
در نمایشــگاهش بــه مــردم اجازه مــی داد با آچــار فرم ها 
را عــوض کنند، تصمیــم گرفتیم در این نمایشــگاه هم به 

بازدیدکنندگان امکان انجام همین کار را بدهیم.«
گردآورنــده این نمایشــگاه افــزود: »برای اولیــن بار کل 
طراحی های دهه ۷0 را نشان می دهیم و با کارهای قدیمی 
چوبی و پلکســی گلس هایی که ساخته شدند بیشتر از صد 
اثــر در کارخانــه آرگــو ارائه شــدند و اتفاق خوبی کــه افتاده 
این است که بین فضای نمایشگاه که یک کارخانه قدیمی 

است و کارها ارتباط بسیار خوبی به وجود آمده است.«

مریم سادات گوشه
خبرنگار


