
در حالی که طبق روال هر ساله مدتی کمی تا برگزاری 
بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات باقی مانده است، 
این زمینه  نتیجه قطعی در  به  هنوز معاونت مطبوعاتی 
نرسیده و رسما درباره برگزار یا برگزار نشدن نمایشگاه 

اعالم نظر رسمی نکرده است.
از مدتی پیش احتمال منتفی شدن نمایشگاه مطبوعات بیست 
و چهارم به دلیل مشکالت مالی دولت و مطبوعات در برخی از 
رسانه ها عنوان شد در ادامه بحث برگزاری منطقه ای به میان آمد. 
با این حال علیرغم اخبار منتشر شده، همچنان معاونت مطبوعاتی 

به نظری قطعی در این زمینه نرسیده است.
از  برخی  با  گفت وگو  در  ایسنا  خبرنگار  راستا،  همین  در 
مدیران مسوول روزنامه ها نظر آنها را به عنوان شرکت کنندگان 
نمایشگاه  نشدن  برگزار  درباره  رسانه ها،  ساالنه  گردهمایی  در 
مطبوعات و تاثیرات برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته، 

پرسیده است.
وزارت ارشاد کار خوبی می کند اگر قید نمایشگاه 

مطبوعات را بزند
مهدی رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه »شرق« درباره احتمال 
برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات امسال، اظهار کرد: در مقطعی 
توسعه  که  زمانی  اما  بود،  خوب  مطبوعات  نمایشگاه  برگزاری 
کرد،  پیدا  افزایش  اجتماعی  شبکه های  کارکرد  و  دیجیتالی 
نمایشگاه مطبوعات نیز فاقد ضرورت شد و جز هزینه نتیجه 
خوبی  کار  ارشاد  وزارت  می کنم  فکر  بنابراین  نداشت.  دیگری 
می کند اگر قید نمایشگاه مطبوعات را بزند تا نه برای خودش 

زحمت درست کند و نه برای رسانه ها.
او در پاسخ به این پرسش که آیا روزنامه »شرق« در صورت 
برگزاری، در نمایشگاه امسال شرکت می کند، گفت: ترجیح ما این 
است که در صورت برگزاری نمایشگاه مطبوعات در آن شرکت 
نکنیم، مگر آنکه اجباری در کار باشد. اگر تیم توانا و آشنا به امور 
طرح و ساختار جدیدی برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات ارائه 
دهند،  شاید بتوان گفت که نمایشگاه مطبوعات می تواند کارکرد 
خوبی برای رسانه ها داشته باشد؛ اما آنچه به ماسبق برمی گردد 
نشان می دهند که ضرورتی به برگزاری نمایشگاه مطبوعات نیست 

و ما نیز انگیزه و عالقه ای به شرکت در آن نداریم.
نمایشگاه مطبوعات در شرایط فعلی صرفا جنبه تبلیغاتی 

دارد
همچنین حسین عبداللهی، مدیرمسوول روزنامه »آرمان امروز« 
درباره تاثیرات برگزاری نمایشاه مطبوعات در سال های گذشته، 
خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه مطبوعات باید ارتقای 
سطح کمی و کیفی رسانه ها باشد،  اما وقتی رسانه ها حتی کاغذ 
نمایشگاه  برگزاری  نمی دهد.  معنی  ارتقای کمی،  دیگر  ندارند 
مطبوعات برای وقتی است که نیازهای اولیه رسانه ها فراهم باشد 
و آنگاه بتوانند با حضور در نمایشگاه مطبوعات با مخاطبان ارتباط 

برقرار کنند و سطح کمی و کیفی خودشان را ارتقا بدهند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی رسانه های مکتوب، اظهار کرد: 
اگر می خواهیم رسانه های داخلی مورد اعتماد مردم واقع شوند،  
باید اجازه دهیم که در خط مقدم مبارزه با فساد قرار بگیرند و این 
امر بیش از هر چیزی به آزادی عمل رسانه ها نیازمند است. وقتی 
که آزادی عمل دچار دست اندازهایی است که مدیران رسانه ها را 
دچار دردسر می کند، رسانه ها به سمت خودسانسوری می روند 
و طبیعتا جامعه مخاطبانشان را از دست می دهند. زمانی که 

رسانه های داخلی نتوانند به نیاز مخاطبان پاسخ بدهند،  آن ها نیز 
به سراغ رسانه های خارجی و به قول معروف غیرخودی می روند. 
طبیعی است که رسانه های خارجی مقید به قانون اساسی و قوانین 
دادرسی نیستند و می توانند هر طور که می خواهند رویدادها را 
پوشش خبری بدهند. این درحالی است که رسانه های داخلی به 
هر حال در چاچوب قوانین داخلی عمل می کنند و به یک سری 

از اصول پایبند هستند.
عبداللهی افزود: بنابراین نمایشگاه مطبوعات زمانی می تواند 
معنی و مفهوم داشته باشد که مسووالن بتوانند نیازهای بدیهی 
رسانه ها را برطرف کنند. نیازهای رسانه ها هم شامل موضوعات 
اقتصادی همانند بحران کاغذ و هم شامل اجازه انتشار مطالب 
می شود. تا زمانی که شرایط کاری رسانه ها آنطور که باید فراهم 
نشود،  برگزاری نمایشگاه مطبوعات فایده ای نخواهد داشت. این 
امر درست همانند این است که مغازه ای داشته باشیم و بدون 
اینکه این مغازه امکانات اولیه داشته باشد، برای آن ویترین بچینیم.

مدیر مسوول روزنامه »آرمان امروز« با بیان اینکه »ما نتوانسته ایم 
آن چیزی که مخاطب نیاز دارد را در اختیار او بگذاریم«، گفت: 
زمانی که اجازه بدهند رسانه ها تمام دغدغه های مردم را پوشش 
بدهند، آنگاه نمایشگاه مطبوعات می تواند محل عرضه و تعامل 
بیشتر با مخاطب باشد. نمایشگاه مطبوعات در شرایط فعلی صرفا 
برای وزارت ارشاد و زیرمجموعه های آن جنبه تبلیغاتی دارد. البته 
اصل برگزاری نمایشگاه مطبوعات خیلی خوب است، اما نه زمانی 
که هنوز رسانه ها درگیر برطرف کردن نیازهای اولیه خود هستند.

او همچنین تاکید کرد که باید از هزینه های نمایشگاه مطبوعات 
در مسیر ارتقای کمی و کیفی رسانه ها استفاده شود.

نمایشگاه مطبوعات خوب است؛ به شرطی که مفید باشد

در  نیز  »شهروند«  روزنامه  مدیرمسوول  رمضانی،  اسماعیل 
سخنانی در پاسخ به این پرسش که آیا از برگزار نشدن نمایشگاه 
مطبوعات استقبال می کنید، اظهار کرد: از برگزار نشدن نمایشگاه 
مطبوعات استقبال نمی کنیم، اما در عین حال باید به این نکته 
نیز توجه داشت که نمایشگاه  مطبوعات در سال های اخیر بیشتر 
درون گروهی بوده است، هیچ وقت مردم را به رسانه ها وصل 
نکرده و موجب ارتقای این ارتباط نشده است. البته این مشکل در 

نمایشگاه های دیگر نیز وجود دارد.
او ادامه داد: مشخص و واضح است که نمایشگاه مطبوعات در 
سال های اخیر در زمینه ارتباط بیشتر با مخاطب، به آن اندازه ای 
که انتظار می رفته، عمل نکرده است. طبیعی است که اگر نمایشگاه 
مطبوعات به این شکل ادامه پیدا کند، بهتر است که با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور و رسانه ها برگزار نشود؛ ولی در عین حال از 
برگزار نشدن نمایشگاه استقبال هم نمی کنم، چراکه دوست دارم 
یک نمایشگاه خوب و مفید برای ارتباط بیشتر مردم با رسانه ها 

برگزار شود.
رمضانی یادآور شد: اگر نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر مخاطب 
با رسانه ها برگزار شود و بتواند به فضای رسانه ای کشور رونق بدهد،  
از برگزاری آن استقبال می کنم؛ کما اینکه این رونق را سال های 
پیش تجربه کرده ایم. سال هایی که مطبوعات رونق و جایگاه خوبی 
در میان مردم داشتند، نمایشگاه مطبوعات هم به معنای واقعی 
یک نمایشگاه برای مردم بود. اگر نمایشگاه مطبوعات بتواند به 

شرایط آن زمان بازگردد، از برگزاری آن استقبال می کنیم.
نداشتن  رونق  علت  درباره  روزنامه »شهروند«  مسوول  مدیر 
امروز حال  نمایشگاه مطبوعات در سال های اخیر، اظهار کرد: 
رسانه ها در کشور خوب نیست و نمی توان انتظار داشت که تعامل 

خوبی هم با مخاطبان داشته باشند. نمی توان گفت رونق نداشتن 
نمایشگاه مطبوعات فقط به خاطر خوب برگزار نشدن نمایشگاه 
است یا فقط به خاطر اهالی رسانه است که عملکرد خوبی ندارند. 
این یک چرخه معیوب است که هر سال ادامه پیدا می کند؛ شرایط 
اقتصادی رسانه ها، میزان تاثیرگذاری آنها روی مخاطب، پیشرفت 
رسانه های جدید و ... همگی باعث می شود، نمایشگاه مطبوعات 

مفیدی برگزار نشود.
چه بهتر که نمایشگاه مطبوعات برگزار نشود

محمدعلی پیرعلی، مدیر مسوول روزنامه »سیاست روز« نیز 
درباره احتمال برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات، خاطرنشان کرد: 
در کشور ما بسیاری از اتفاقات صرفا جنبه سمبلیک و سطحی 
دارد که نمایشگاه مطبوعات نیز از جمله همین موارد است. این 
نمایشگاه پیش از آنکه بتواند کارکرد موثری برای رسانه ها داشته 
باشد، صرفا به یک سمبل تبدیل شده بود. البته اثرات جانبی 
نمایشگاه مطبوعات را رد نمی کنم،  اما متاسفانه کارکرد اصلی خود 
را در سال های اخیر از دست داده است. بنابراین فکر نمی کنم که 

برگزار نشدن نمایشگاه مطبوعات امسال خللی ایجاد کند.
او افزود: این موضوع را می توان به اغلب نمایشگاه هایی که در 
کشور برگزار می شود، تعمیم داد. متاسفانه بسیاری از نمایشگاه ها 
سطحی هستند و آنطور که باید در ارتقای تعامل بیشتر با مخاطبان 
خود موفق نیستند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و 
رسانه های مکتوب، عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات خللی ایجاد 

نمی کند و حتی چه بهتر که برگزار نشود.
پیرعلی در پاسخ به این پرسش که در صورت برگزاری نمایشگاه 
مطبوعات در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد،  اظهار کرد: با توجه 

به مشکالت مالی در نمایشگاه امسال شرکت نخواهیم کرد.

6فرهنگی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

گستره جغرافیایی رزمندگان حلقه ای دیگر به وحدت 
ملی اضافه کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با هشت سال جنگ یک حلقه دیگر 
برای وحدت ایران به وجود آمد و امروز همه اقوام ایرانی یک تاریخ مشترک 

باهم دارند.
به گزارش ایسنا،  سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم 
به مناسبت حادثه حمله  گرامیداشت هفته دفاع مقدس ضمن عرض تسلیت 
تروریستی در اهواز در سخانی بیان کرد: دفاع مقدس برای ما ایرانی ها و تاریخ ما 
»لیلة القدری« است، اگر لیلة القدر شب نزول مالئک بوده و تقدیر یک سال ما 
تعریف می شود و شبب برتر از هزار ماه است قطعا هشت سال دفاع مقدس نیز چنین 

جایگاهی را در ایران دارد و این تفسیر و تعبیر گزاف گویی نیست.
وی ادامه داد: از زوایای مختلف می توان این تعریف را تعبیر کرد، در تاریخ ایران 
در حدود ۲۰۰سال گذشته حافظه تاریخی ما در نبردهای ایرانی با خارجی ها حافظه 
شکست است و چه در اواخر صفویه و چه تا دوره های بعدی یک فضا تزلزل ملی را 
نشان می داد. هشت سال دفاع مقدس حافظه تاریخی را تغییر داد و ما در جنگی 
قرار گرفتیم که دو امپراطوری شرق و غرب بر ما هجوم آوردن و با هدف تجزیه ما 
به میدان آمدند اما علیرغم همه این ائتالف جهانی علیه ایران ما از جنگ سربلند 
بیرون آمدیم و یک وجب از خاک خود را تسلیم دشمن نکردیم. همچنین حافظه 
شکست پذیر دویست ساله را عوض کردیم و نشان دادیم هشت سال مقاومت می 

کنیم اما تسلیم نمی شویم.
صالحی یادآور شد: ویژگی تاریخی و اقلیمی ایران به گونه ای است که تنوع اقوام 
و مذاهب در آن وجود دارد، اما وحدت ایرانی ها در طول سال های پیش از طریق 
دین و زبان شکل می گرفت، اما در دوان هشت سال دفاع مقدس گستره جغرافیای 
رزمندگان از شرق به غرب، از شمال به جنوب یک حلقه دیگر را به وحدت ملی 
اضافه کرد و تمام اقوام ایرانی با حس مشترک در کنار هم برای ارزش های انقالبی، 

ملی و دینی جنگیدند.
وی افزود: با هشت سال جنگ یک حلقه دیگر برای وحدت ایران به وجود آمد 
و امروز همه اقوام ایرانی یک تاریخ مشترک باهم دارند و آن هم هشت سال دفاع 
مقدس است که خاطرات شیرین و تلخ با آن دارند، شهدای ادیان توحیدی و اقوام 
مختلف همه در کنار هم قرار گرفتند تا از ارزش های ملی، انقالبی و دین حفاظت 

کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطر نشان کرد: این هشت سال برای انسجام ملی 
بسیار کمک کننده بود، ما در هیچ دوره تاریخی چنین تجربه ای برای وحدت را 
نداریم، فرصتی که هشت سال دفاع مقدس برای الگودهی به ما داد خیلی مهم بود. 
گستره ایرانی ها در دفاع مقدس بسیار فراوان است و از منظر جنسیت، مذاهب، اقوام، 
طبقات اجتماعی و گروه سنی همه در کنار هم قرار گرفتند، تنوع حضور در هشت 
سال دفاع مقدس آنقدر باال است که برای هر فردی الگوهای زیادی وجود دارد، دفاع 
مقدس این فرصت را ایجاد کرده است که هرکسی برای خودش شخصیت های 

بزرگ را پیدا کرده و الگو قرار دهد.
وی در پایان گفت: یک اقیانوس وسیعی در این دفاع مقدس وجود دارد که می توان 
برای الگو استفاده کرد، این هشت سال را می توان به عنوان نقطه ابدیت برای ایران  
اسالمی و ماندگاری آن نگاه کرد، همچنین از اصحاب فرهنگ و هنر که هرکدام ذوق 
و هنری دارند می توان برای تصویرسازی این ذخیره استفاده کرد تا بتوان از این 

ذخیره بهره الزم را برد.

 نامزدهای جایزه »آسترید لیندگرن« 
معرفی می شوند

کاندیداهای دریافت جایزه جهانی »آسترید لیندگرن« در سال ۲۰۱۹ طی 
مراسمی در روز ۱۱ اکتبر )۱۹ مهر( و در بخش ویژه کودکان هفتادمین 

نمایشگاه کتاب فرانکفورت معرفی می شوند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، این 
جایزه که از آن به عنوان گران ترین جایزه ادبی در زمینه ادبیات کودک و نوجوان 
نیز یاد می شود و یکی از جایزه های بسیار معتبر بین المللی در رشته ادبیات کودک 
و نوجوان است هر سال به بهترین برنامه یا برترین افراد در رشته ادبیات کودک و 

نوجوان اهدا می شود و مبلغ آن ۵۷۰ هزار یورو است.
نامزدهای این دوره از این جایزه از میان نویسندگان، تصویرگران، داستان نویسان 
شفاهی و مروجان خواندن میان کودکان انتخاب می شوند؛ آن ها از میان بیش از ۱۰۰ 

نامزد معرفی شده از سراسر جهان انتخاب خواهند شد.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در سال جاری علی اصغرسیدآبادی را در 
زمینه ترویج کتابخوانی و جمشید خانیان را در زمینه نویسندگی به هیات داوران 
این جشنواره برای انتخاب معرفی کرده است. همچنین شورای کتاب کودک فرهاد 
حسن زاده را به عنوان نویسنده و طرح »با من بخوان« موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
کودکان را در بخش ترویج خواندن برای دریافت این جایزه معرفی کرده است. کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز هوشنگ مرادی  کرمانی را به عنوان نویسنده 

و کتابخانه های سیار روستایی را در بخش مروجان کتاب خوانی معرفی کرده است.
برگزیده نهایی جایزه »آسترید لیندگرن« روز دوم آپریل سال ۲۰۱۹ اعالم خواهد 

شد.
سال گذشته ژاکلین وودسون از ایاالت متحده آمریکا برنده این جایزه بود.

اخبار
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استعفای دبیر پیشین جشنواره تجسمی فجر پذیرفته شد
مدیر کل هنرهای تجسمی در پی پذیرش استعفای دبیر پیشین جشنواره تجسمی، تغییرات ساختاری در برگزاری و بدنه اجرایی و سیاستگذاری یازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی را موجب دگرگونی های مهم محتوایی در جشنواره دانست.  

به گزارش ایسنا به نقل از واحد ارتباطات و رسانه مرکز هنرهای تجسم، هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی  گفت: مجتبی آقایی در چند دوره گذشته در جایگاه دبیر جشنواره تجسمی فجر زحمات بسیاری کشیده است و با توجه به کارنامه کاری و 
مستندات ادوار گذشته جشنواره، تالش های وی قابل ستایش است. آقایی چندی پیش متن استعفای خود را نوشت و با توجه به تغییراتی که قرار است در شکل برگزاری و ساختار جشنواره رخ دهد روز گذشته این استعفا پذیرفته و در رسانه ها اعالم شد.

صاحبان روزنامه ها پاسخ دادند

نمایشگاه مطبوعات؛ آری یا نه؟ 

 مدیرعامل بنیاد رودکی:

موسیقی حماسی در دفاع مقدس نقشی موثر داشت
مدیرعامل بنیاد رودکی در دیدار با جمعی از نوازندگان ارکستر سمفونیک 
تهران که در دفاع مقدس برای رزمندگان به اجرای برنامه می پرداختند و 
خوانندگان سرودهای آن دوران گفت، کاری که شما کردید ماندگار است 
و آیندگان خواهند دانست که موسیقی حماسی چه نقشی در دفاع مقدس 

داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، علی اکبر صفی پور در این 
رویداد خطاب به پیشکسوتان ارکستر سمفونیک گفت: شما در سال های جنگ برای 
دفاع از کشور و ملت به جبهه ها رفتید و به رزمندگان خدمت کردید. کاری که شما 
کرده اید نشان می دهد موسیقی ما چه نقشی در دفاع مقدس داشته؛ نقشی که توجه 

به آن ضروری است.
وی ادامه داد: ما هم تالش می کنیم سهم خودمان را در حوزه دفاع مقدس با 
گرامی داشت رشادت های شما انجام دهیم و به طور حتم مردم عزیزمان نیز  سپاسگزار 

و قدردان شما هستند.
صفی پور با مرور فعالیت های بنیاد رودکی در حوزه دفاع مقدس گفت: انتشار اثر 
سعید شریفیان، ساخت سمفونی آزادگان از ساخته های استاد احمد پژمان، اجرای 
سمفونی پیروزی با ارکستر سمفونیک از جمله فعالیت های بنیاد رودکی در گذشته 
است؛ اخیرا هم ساخت سمفونی دفاع مقدس را به لوریس چکناواریان سپرده ایم که 

امیدواریم امسال آماده اجرا شود.

 جعفری بهنام: ما گروهی ۲6 نفری بودیم که روز قبل از عملیات برنامه اجرا 
می کردیم

در این دیدار ابتدا محمدرضا جعفری بهنام صدابردار پیشکسوت حوزه موسیقی 
توضیح داد: گروهی که اکنون در اینجا جمع شده اند، گروهی ۲6 نفری بود که 
به  بار  سیزده  نیز  مجموع  در  می رفتند.  به جبهه  داوطلبانه  دوستان  این  همه 
منظور اجرا برای رزمندگان به جبهه سفر کردیم و بسیاری از ما در این سفرها 

مجروح شدند.
صدابردار ارکستر سمفونیک تهران تاکید کرد: معموال ما روزهای پیش از عملیات 
برای رزمندگان اجرا می کردیم و خوشبختانه عملیات هایی که روزهای بعد از اجرای 
ما انجام می شد معموال با پیروزی همراه بود. خوشحالیم که پس از 3۰ سال بنیاد 
رودکی می خواهد بزرگداشتی برای ما برگزار کند و خوشحالیم که باالخره ارگانی به 

فکر ما افتاده است.
 گلریز: توقع ما توجه بیشتر به موسیقی حماسی و دفاع مقدس است

در بخش دیگری از این دیدار، محمد گلریز خواننده آن سال های ارکستر، در 
سخنانی گفت: عزیزانی که برای ملت و مردمشان به جبهه رفتند توقع چندانی ندارند. 
همه کسانی که در آن سال ها با ما به جبهه  آمدند، برای خدمت به میهن می آمدند. 
با این حال توقع ما از مسئوالن فرهنگی توجه بیشتر به موسیقی حماسی و دفاع 

مقدس است.

 تقریبا تمام گروه ارکستر سمفونیک شرکت کننده در جبهه ها شیمیایی 
شده اند

الزم به ذکر است در هفته های آینده مراسم  گرامیداشتی برای نوازندگان ارکستر 
سمفونیک تهران که در هشت سال دفاع مقدس به جبهه رفته اند، برگزار می شود.

این نوازندگان طی هشت سال دفاع مقدس و در قالب ارکستر سمفونیک تهران، 
به جبهه ها رفته  و برای باال بردن روحیه رزمندگان، کنسرت هایی را برگزار کرده اند.

در یکی از این سفرها ارکستر مورد حمله شیمیایی رژیم بعث قرار می گیرد و تقریبا 
تمام اعضای ارکستر جانباز شیمیایی می شوند.

» در زمان کیارستمی: نوشته هایی درباره سینمای ایران« به 
قلم »گادفری چشایر« منتقد آمریکایی با جمع آوری کمک 
مردمی ۲6 هزار دالری از سراسر جهان در مراحل پایانی 

نگارش قرار دارد.
به گزارش ایسنا، »گادفری چشایر« عضو انجمن ملی منتقدین 
سینمای آمریکا و رییس پیشین حلقه منتقدین نیویورک که با 
کامنت«،  »فیلم  »ورایتی«،  تایمز«،  »نیویورک  چون  نشریاتی 
»نیویورک پرس«، سایت »راجر ایبرت« و ... نیز همکاری داشته 
است، اولین منتقد آمریکایی است که از چند دهه پیش به صورت 

گسترده ای به سینمای پس از انقالب ایران پرداخته است. 
این منتقد سینمایی در دنبال کردن سینمای ایران تنها به نوشتن 
درباره سینما بسنده نکرده است و در جریان سفرهای متعدد خود 

به ایران، مطالعات فراوانی نیز درباره فرهنگ ایرانی داشته است.
وی هنگام دریافت جایزه نخل طالی کن و شیر نقره ای ونیز در 
کنار کیارستمی بوده است و همچنین به دعوت کیارستمی از محل 
ساخت سه گانه کوکر )خانه دوست کجاست؟ )۱366( زندگی و 
دیگر هیچ )۱3۷۰( و زیر درختان زیتون )۱3۷3(( بازدید کرد تا 

اولین خبرنگار آمریکایی نام گیرد که پس از انقالب در تهران با 
اجاره خانه برای مدتی زندگی می کند.

»چشایر« چند سالی است مشغول نگارش کتابی جامع درباره 
سینمای ایران است و این کتاب در حال حاضر با جمع آوری بالغ 
بر ۲6 هزار دالر کمک های مردمی از طریق سایت »ایندی گوگو« 
در مراحل پایانی نگارش قرار دارد. تاکنون ۲۴۵ نفر مبالغ ۱ تا ۵۰۰ 

دالر را برای کمک به تکمیل و نگارش این کتاب کمک کرده اند. 
 »گادفری چشایر« امسال و در جریان برگزاری جشنواره جهانی 

فجر در گفتگو با ایسنا درباره این کتاب توضیح داد: 
این کتاب با عنوان » در زمان کیارستمی: نوشته هایی درباره 
سینمای ایران« ماحصل تجربه من از سینمای ایران طی این 
سال هاست که شامل سفرهایم به ایران و مقاالتی است که در طول 
مدت اقامتم در ایران نوشتم، مروری بر تاریخ سینمای ایران از ابتدا 
تا به امروز و بخش بزرگی ویژه سینمای کیارستمی نیز در کتاب 
خواهد آمد. همچنین بخشی نیز شامل مقاله هایی است که درباره 
جنبه های گوناگون سینمای ایران و شخصیت ها نوشتم، به عنوان 
مثال مصاحبه ای با ابراهیم گلستان در انگلستان انجام داده ام و با 

وی درباره فروغ فرخزاد و خلق فیلم »خانه سیاه است« صحبت 
کردم و همچنین مصاحبه ای با بهرام بیضائی و از این دست مقاالت 
که فکر می کنم برای خوانندگان جذاب باشد. بخشی نیز به دیگر 
کارگردانان ایرانی اختصاص یافته و در کل کتاب حجیمی خواهد 

شد که شامل بخش های متنوعی است.
کیارستمی:  زمان  برای کتاب » در  ویژه ای که  در وب سایت 
نوشته هایی درباره سینمای ایران« طراحی شده است بخش های 
مختلف این کتاب این گونه معرفی شده است: سفر من با سینمای 
ایران )مرور شخصی گادفری چشایر از آشنایی دیرباز با ایران و 
فرهنگ فیلم چشمگیر آن؛ اولین برخورد )مقاله پیشگامانه گادفری 
چشایر که در سال ۱۹۹3 که در مجله معتبر فیلم کامنت منتشر 
دوران  در  ایران شد(؛  درباره سینمای  او  مطالعه  و سرآغاز  شد 
انقالب اسالمی )گزارش هایی درباره چندین سفر به ایران از سال 
۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷(؛ داستان پس زمینه )تاریخ سینمای ایران از سال 
۱۹۹۰ تا ساخت فیلم کلوزآپ کیارستمی(؛ استاد سینما )بررسی 
تفصیلی بسیاری از فیلم هایی که عباس کیارستمی را به یکی از 
تحسین شده ترین کارگردانان تاریخ بدل کرد و همچنین تعامالت 

گادفری چشایر با این کارگردان ایرانی(؛ کارگردانان و فیلم ها )بررسی 
آثار هنرمندانی چون داریوش مهرجویی، محسن مخملباف، جعفر 
پناهی، اصغر فرهادی، محمد رسول اُف، مجید مجیدی، بهمن 
قبالدی و دیگران(؛ جنبه های سینمای ایران )گزارش و مقاالتی 
درباره موضوعات گوناگون از جمله ابراهیم گلستان و فیلم خانه 
سیاه است، پیشتازان سینما در ایران چون فریدون هویدا و فرخ 
 ... غیره  و  کودکان(  فیلم های  در  ایران  غفاری، سنت سینمای 
»گادفری چشایر« در بخش هایی از این کتاب درباره سینمای 
ایران می نویسد: زمانی که برای اولین بار با فیلم های ایرانی رو به 
رو شدم به شدت تحت تاثیر اخالق و محبتی قرار گرفتم که در 
مرکز بسیاری از این فیلم ها وجود دارد. این فیلم ها تصویری بسیار 
متفاوت از ایرانی ها در مقایسه با تصاویر خصمانه رسانه های خبری 
به ما نشان می دهد. من هنوز فکر می کنم فیلم های ایرانی نه تنها 
می تواند موجب شود که آمریکایی ها درباره عدم وجود ارزش های 
انسانی در فیلم هایشان تفکر کنند بلکه می تواند به ایجاد نوعی از 
درک بیانجامد که برای پایان کشمکش میان ایران و آمریکا نیاز 

است، خطری که امروز بسیار واقعی به نظر می رسد. 
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