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هنر پس از دین بزرگترین 
معرفت بشری است

تا زمان اکران »رستاخیز« 
سکوت می کنم

»ابراهیم فیاض« در نشست بررسی 
افق های هنری شیعی عنوان کرد؛

احمدرضا درویش: 
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  قصد تقلید از »فاطماگل« 
را ندارم

ضیاء الدین دری تکذیب کرد: 

محمود صالحی رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران: 

سرانه آمار مطالعه 
دقیق نیست

محمود صالحی در حاش�یه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب 
تهران همچنین از دستور شهردار تهران برای پیوستن   ۳۰۰ کتابخانه معاونت 
فرهنگی اجتماعی به س�ازمان فرهنگی هنری و مدیریت یکپارچه ۳۸۰ 

کتابخانه عمومی پایتخت خبر  داد.  ...

مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد:

ایران ارزان ترین مقصد گردشگری جهان!

شب عبدالوهاب شهیدی در حضوربزرگان هنر

مرغ پربشکسته را آواز نیست

بهشتی رییس پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری تاکید کرد:

دستگاه های دولتی از 
نقش میراث فرهنگی 

غافل هستند
تالش می کنیم بدون اتکا به جایگاه گذش�ته پژوهشگاه را به عنوان 
ی�ک نهاد علمی پژوهش�ی به موقعیت ممتازی برس�انیم که فراتر از 
سال های گذشته بتواند نقش منطقه ای نهاد های بین المللی مرتبط 

را ایفا کند. ...

خلیج فارس همیشه 
خلیج فارس است 

استاد محمدرضا شجریان در بازدید از نمایشگاه »ماهی و مرجان« :
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ضرورت ترجمه فصلنامه فرهنگ رضوی
معاون وزیر ارشاد با اشاره به ضرورت ترجمه فصلنامه فرهنگ رضوی، تاکید 
کرد: در شرایط فعلی که دشمنان اسالم، به ترویج  اسالم هراسی  می پردازند، 
ترجمه فصلنامه فرهنگ رضوی می تواند چهره واقعی دین مبین اسالم را به 
مردم نشان دهد و  اقدامات آنان را خنثی کند. دینی که سرچشمه رفعت و 
مهربانی است. رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا)ع(  تصریح کرد: 
امروز شاهد رونمایی از هشتمین شماره این فصلنامه هستیم. امیدوارم روزی 
ش��اهد توزیع فصلنامه فرهنگ رضوی  در جهان و ترجمه آن به زبان های 
مختلف باشیم.  در ادامه این مراسم ،سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین 
المللی امام  رضا)ع( و مدیرمس��ئول فصلنامه فرهنگ رضوی، با بیان اینکه 
ایران نعمت بزرگی مثل بارگاه ام��ام رضا)ع( را دارد و اگر بخواهیم  وظیفه 
خود در قبال آن حضرت را انجام دهیم باید به رسالت هایمان در این موضع 

توجه کنیم، گفت: اگر این پیام را به خوبی  دریافت کنیم، جامعه ای با نشاط 
و برگرفته از الهام رضوی و سراسر خیر خواهیم داشت. جعفری با بیان اینکه 
مجوز علمی و  پژوهشی فصلنامه فرهنگ رضوی 2 سال قبل دریافت شده 
است، ادامه داد:  بعد از انتشار 7 شماره از این نشریه، مجوز علمی  و پژوهشی 
بودن آن نیز از س��وی وزارت علوم صادر شد که شماره هشتم آن همزمان 
با صدور مجوز علمی و پژوهش��ی است،  البته چون این نشریه دارای غنای 
محتوایی است اجازه داده شده تا از همان شماره اول عنوان علمی و پژوهشی 

برای آن لحاظ  شود. 
یاد و نام حضرت ثامن الحجج)ع( و رونمایی از فصلنامه 

شماره هشت
در ابتدای این نشست نیز، دکتر جالل درخشه سردبیر فصلنامه فرهنگ 
رضوی،با بیان اینکه در پاییز 93 رای نهایی کمیسیون  نشریات کشورکه 

وظیف��ه تعیین درجات نش��ریات کش��ور را دارد، رای مثبت به فصلنامه 
فرهنگ رضوی داد و درجه علمی  پژوهشی برای آن صادر کرد، گفت: ایده 
اولیه انتش��ار این فصلنامه در سال 92 شکل گرفت. همچنین اخذ مجوز 
این نشریه  مهم بود زیرا مخاطبان آن افراد فرهیخته اند. وی درباره دالیل 
رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی عنوان کرد:  رونمایی 
از این فصلنامه همزمان با اخذ درجه علمی پژوهشی و عدد هشت به یاد 
و نام حضرت ثامن الحجج)ع( صورت گرفت.  یادآوری می ش��ود؛ همزمان 
با سالگرد انتشار فصلنامه فرهنگ رضوی، هشتمین شماره این فصلنامه 
و مجوز علمی و پژوهشی  آن توسط علی اصغر کاراندیش مروستی معاون 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین 
المللی  امام رضا)ع( و دکتر جالل درخشه سردبیر فصلنامه فرهنگ رضوی 

در پایان این جلسه رونمایی شد. 

در آیین  رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی مطرح شد: 

مقابله با اسالم هراسی
معاون وزیر فرهنگ و ارش�اد اس�المی در مراسم رونمایی از هشتمین ش�ماره فصلنامه فرهنگ 
رضوی و مجوز علمی پژوهش�ی این  فصلنامه گفت: در شرایط فعلی که دشمنان اسالم، به ترویج 
اسالم هراسی در دنیا می پردازند، فصلنامه فرهنگ رضوی می تواند  چهره واقعی دین مبین اسالم 
را به جهانیان نش�ان دهد و اقدامات آنان را خنثی کند.  به گزارش هنرمند از واحد خبر و اطالع 
رس�انی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، آیین رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه  فرهنگ رضوی 
و مجوز علمی و پژوهش�ی این فصلنامه و سالگرد انتشار فصلنامه فرهنگ رضوی، با حضور علی 
اصغر کاراندیش  مروس�تی، معاون وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی و رئیس هیئت مدیره بنیاد بین 
المللی امام رضا)ع(، سید جواد جعفری،  مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و مدیرمسئول 
این فصلنامه، جالل درخشه سردبیر فصلنامه و اعضاء هیئت تحریریه  این فصلنامه،عفت شریعتی 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور بانوان و نویسندگان مقاالت و شخصیت های علمی 
و  فرهنگی و اصحاب رس�انه،در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.  
علی اصغر کاراندیش مروس�تی معاون توس�عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
رییس هیات مدیره بنیاد بین  المللی امام رضا)ع(، در این مراس�م گفت: این بنیاد در 2۰۰ نقطه از 
دنیا فعالیت می کند و تولیداتی در قالب های مختلف  فرهنگی و هنری مثل کتاب،فیلم، نش�ریه 
و س�ایت دارد که می توان بواسطه آنها اس�الم حقیقی را معرفی نمود.هم چنین در  داخل کشور 
برنام�ه های متعددی توس�ط بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در راس�تای تروی�ج فرهنگ رضوی 
انجام می شود. وی  افزود: ما معتقدیم انقالب ما انقالب فرهنگی است و با توجه به تاکیدات امام 
راحل)ره( و مقام معظم رهبری نس�بت به اهمیت  فرهنگ، ما باید احکام این حوزه را بشناس�یم 
سپس به آن عمل کنیم. وی ادامه داد: اسالم دین کاملی است و عمل به آن  باعث سعادت دنیوی 
و اخروی انس�ان می شود که در این مس�یر باید محققان دینی، پیام های این حوزه را استخراج، 
شناسایی و  ارایه کنند. در این راستا از سال 1۳92 کمیته ای در بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری 
امام رضا)ع( تش�کیل شد تا  اندیش�مندان از این طریق پیام ها را تولید و با ابزارهای مختلف هم 
چ�ون کتاب،فیل�م و...به مخاطبان ارائه کنن�د که فصلنامه  فرهنگ رضوی یک�ی از این ابزارهای 
انتقال پیام اس�ت.این فصلنامه در دو سال موفق به تولید  و انتشار۸ شماره شد وبه دلیل  مطالب 

ارزشمند و غنای علمی توانست رتبه علمی و پژوهشی کسب کند. 

جولی��وس گویو س��فیر لهس��تان در ایران 
دی��روز 21 اردیبهش��ت ماه ب��ا س��یدعباس 
صالحی رییس بیست و هشتمین نمایشگاه 
بین المللی  کت��اب تهران دیدار کرد. صالحی 
در این دیدار با بیان اینکه نمایش��گاه کتاب 
ته��ران از بزرگترین اتفاق��ات فرهنگی ایران 
است، گفت:  میلیون ها ایرانی هر ساله در این 
اتفاق فرهنگی ش��رکت می کنند و هم ناشر 
و مولف و هم خواننده در آن فعال هس��تند. 
او اف��زود:  نمایش��گاه کتاب ته��ران می تواند 
فرصتی باشد که خانواده ها بر مبنای کتاب، 
س��فری یک روزه یا چندس��اعته با یکدیگر 
داشته باشند. از  س��وی دیگر می تواند میان 
ایران و دیگر کش��ورها پلی فرهنگی باشد و 
ما از طریق بخش بین الملل با جهان بیرونی 
آشناتر شویم.  همچنین افرادی که از آن سو 
به ایران می آیند ب��ا فرهنگ دیرین و خالق 
ایرانی آشناتر می شوند.  معاون فرهنگی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اس��المی و رییس بیست و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
بیان کرد: امسال  مسئوالنی از نمایشگاه های 
بولونی��ا، فرانکفورت و پاریس به ایران آمدند 
که نمایش��گاه تهران برایش��ان جذاب بود و 
احس��اس می کردند  سفرشان بس��یار مفید 
است. این اتفاق می تواند ارتباطات فرهنگی 
ملت ها را گس��ترش دهد. امیدواریم با کشور 
لهستان نیز که رابطه  چندصدساله داشته ایم 
در نمایش��گاه کت��اب پلی فرهنگ��ی ایجاد 
کنی��م. او با دعوت از لهس��تان برای حضور 
در نمایش��گاه س��ال آینده گف��ت:  امیدوارم 

نویس��ندگان و فرهیخت��گان لهس��تانی به 
نمایش��گاه تهران بیایند و خاطرات همراهی 
ای��ران و لهس��تان در طول تاری��خ بار دیگر 
 برای این دو کشور زنده شود.  سفیر لهستان 
نی��ز در این دیدار ب��ا قدردانی از دعوتش به 
نمایشگاه کتاب، گفت: این نمایشگاه فرصتی 
ب��رای اش��تراک گذاری ارزش ه��ا و  فرهنگ 
ایران، لهستان و دیگر کشورهاست. امیدوارم 
در آینده لهس��تان در این نمایشگاه فعال تر 
ش��ود و همکاری های عمیق تر و  جدی تری 
داشته باشیم. او افزود: برای حضور در چنین 
نمایش��گاه هایی باید از چند م��اه قبل آماده 
شویم چرا که ناش��ران لهستانی به  سیستم 
دولتی وابسته نیستند. ایران برای لهستانی ها 
بسیار جذاب است اما شناخت کافی از ایران 
ندارن��د و این اتفاق به طور مش��ابه  در ایران 
نی��ز وجود دارد. این پل فرهنگی می تواند به 
حل این مساله کمک کند. متاسفانه به دلیل 
اینکه نتوانس��تیم اطالعات درست به  مردم 
برس��انیم این شناخت از س��وی رسانه های 
غربی صورت گرفته که ش��ناخت اشتباهی 
است. جولیوس گویو افزود: امیدواریم ایران 
 در نمایش��گاه بین المللی لهس��تان شرکت 
کند چراکه در آنجا ناش��ران اروپایی حاضر 
هستند و حضور ایران بسیار جذاب خواهد 
بود. این  اتفاق می توان��د ایران را به صورت 
گس��ترده تری به جهان و اروپا معرفی کند. 
در واقع باعث خواهد شد تا اروپاییان ایران 
را از چش��م  مردم ای��ران ببینند نه از منظر 

رسانه های اروپایی. 

صالحی در دیدار با سفیر لهستان مطرح کرد: 

پل فرهنگی ایران و لهستان

محمود صالحی در حاش��یه بازدید از بیس��ت و هشتمین نمایشگاه 
کتاب تهران همچنین از دس��تور شهردار تهران برای پیوستن   3۰۰ 
کتابخان��ه معاونت فرهنگی اجتماعی به س��ازمان فرهنگی هنری و 

مدیریت یکپارچه 3۸۰ کتابخانه عمومی پایتخت خبر  داد. 
رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که بازدید خود را از 
شش��مین فرهنگسرای کتاب آغاز کرده بود، نمایشگاه کتاب  را یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در حوزه چاپ و نش��ر دانست که 
مانند رویدادهای مشابه در دیگر کشورها  جایگاهی مهم و تاثیرگذار 

دارد. 
صالحی با اش��اره به حضور چشمگیر مردم در نمایشگاه گفت: البته 
این مکان برای برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران مناس��ب  نیس��ت و 
بای��د یک جای مناس��ب دیگر را برای میزبان��ی از این رویداد بزرگ 
فرهنگ��ی در نظر بگیری��م.  او درب��اره ویژه برنامه ه��ا و فعالیت های 
ششمین فرهنگسرای کتاب در نمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد: در 
فرهنگسرا از  عالقه مندان کتاب و کتابخوانی برای عضویت رایگان در 
کتابخانه های شهرداری تهران دعوت می کنیم. یک بخش فرهنگسرا 
 به عرضه فعالیت ها و آثار موسس��ه نش��ر شهر و شهرداری تهران در 
حوزه کتاب اختصاص دارد و در بخش دیگر بر اس��اس  شعار آسمان 

آبی، زمین پاک، غرفه ه��ا و برنامه هایی برای بهبود فرهنگ ترافیک 
و تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته ش��ده  اس��ت.  صالحی در ادامه 
ب��ا بیان اینکه ۸۰ کتابخانه تحت پوش��ش س��ازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران فعالیت می کنند، گفت: به  تازگی با دستور شهردار 
ته��ران 3۰۰ کتابخانه ای که در اختیار معاون��ت فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری تهران بود، به س��ازمان  فرهنگی هن��ری واگذار و به این 

ترتیب مدیریت تمام کتابخانه  های تحت پوش��ش ش��هرداری تهران 
یکپارچه شد.  رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره 
ش��بانه روزی ش��دن تعدادی از کتابخانه های شهرداری تهران گفت: 
در این  زمینه به طور قطع برای پاس��خگویی به نیاز تمام مخاطبان، 
بررسی  های الزم را انجام می دهیم تا در صورت امکان  کتابخانه هایی 
به شکل ش��بانه روزی داشته باش��یم.وی با انتقاد از انتشار آمارهای 
غلط درباره سرانه مطالعه افزود: چه کسی و  چطور اندازه گیری کرده 
و به این نتیجه قطعی رسیده که سرانه مطالعه در ایران 2 دقیقه، 3 
دقیقه یا 5 دقیقه اس��ت؟ این آمار  حتماً ایراد دارد. در اکثر کشورها 
میزان سرانه مطالعه عمومی شامل همه مطالبی است که فرد در بازه 
زمانی معین می خواند.  یعنی حتی خواندن از روی تابلو های ش��هری 
را هم در سرانه مطالعه محاسبه می کنند اما برای ما این مطالعه فقط 
خالصه  می ش��ود در خواندن کتاب ها کاغذی، یعنی در واقع به نظر 
من س��رانه مطالعه مردم ایراد ندارد، این تعریف ماس��ت که مشکل 
 دارد.  صالحی در پایان س��رانه مطالع��ه در ایران را بیش از آمارهای 
ارائه ش��ده دانس��ت و از آمادگی س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری 
 تهران برای انجام پژوهش��ی درباره میزان مطالعه شهروندان ایرانی و 

انتشار نتایج آن در نمایشگاه کتاب سال آینده خبر داد. 

محمود صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران: 
سرانه آمار مطالعه دقیق نیست

به گ��زارش دفتر ام��ور ایثارگران س��عید الفتی 
در حاش��یه نشس��ت تخصصی »ایث��ار و محیط 
زیس��ت« در بیس��ت و هش��تمین نمایشگاه  بین 
الملل��ی کت��اب ته��ران گفت: »نخس��تین کتاب 
مردم��ی جهان با موض��وع فرهنگ ایثار«  از آثار 
مان��دگاری خواهد بود که  نش��ان دهندة نزدیکی 
اف��کار و قل��ب انس��ان ها، نمادی ب��رای ص�لح و 
دوستی جوامع بشری و س��ندی دیگر در اثبات 
عش��ق و ارادت  مل��ت ب��زرگ ایران ب��ه فرهنگ 
انس��انی ایث��ار، گذش��ت، ف��داکاری و مقاومت 
اس��ت. مش��اور وزیر در ام��ور ایثارگ��ران اضافه 
ک��رد: این  خلق اثر ویژه، ب��ه اب���تکار و اهتمام 
خان��ه فرهن��گ ایثار و مقاومت وابس��ته به دفتر 
امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارش��اد  اسالمی  
و هم دل��ی و هم زبانی بازدیدکنندگان از بیس��ت 
و هفتمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب تهران 
شروع یافت و با اش��تیاق و  پیگیری عالقه مندان 
و ب��ا قل��م م��ردم در نمایش��گاه های بین المللی 
قرآن کری��م و مطبوعات به ن��گارش خود ادامه 
داد تا جایی که طی  س��ه نمایش��گاه شش هزار 

نف��ر در آن از ای��ران و برخ��ی کش��ورها مانند 
انگلس��تان، میان م��ار، هن��د، پاکس��تان و ... در 
تألیف آن  مش��ارکت داشته   و به زودی در اقصی 
ن��قاط ایران اس��المی و س��پس در س��ایر نقاط 
دنی��ا، با نفس گ��رم ارادت مندان ب��ه فره��نگ 
 انس��انی ایثار و فداکاری، به حی��ات خود ادامه 
خواهد داد. در پایان س��عید الفت��ی از رونمایی 
این کتاب در بیس��ت و هش��تمین  نمایشگاه بین 
المللی کتاب ته��ران با حضور مقام عالی وزارت 

خب��ر داد. 

مشاور وزیر در امور ایثارگران: 
رونمایی از کتاب فرهنگ ایثار

دهمین نشس��ت از سلسله نشس��ت های تخصصی 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها با عنوان »نقد 
و بررس��ی دیپلماسی  رس��انه ای ایران در مذاکرات 
1+5« روز سه ش��نبه 22 اردیبهش��ت ماه از ساعت 

14 تا 16 در محل این دفتر برگزار می شود. 
به گزارش هنرمن��د روابط عمومی دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی رس��انه ها، در این نشست که با حضور 
پرویز اس��ماعیلی، معاون  ارتباطات و اطالع رس��انی 
دفتر ریاس��ت جمهوری؛ محمد خدادی، مدیرعامل 
خبرگزاری ایرنا؛ فواد ایزدی، تحلیلگر و کارش��ناس 
 بین المل��ل؛ الیاس حضرتی، مدیرمس��ئول روزنامه 
اعتم��اد؛ سیدیاس��ر  جبرائیلی، معاون پژوهش��ی 
خبرگ��زاری فارس؛ دکتر رها  خ��رازی، عضو هیئت 
علم��ی دانش��گاه آزاد اس��المی؛ و دکت��ر محم��د 
س��لطانی فر، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رس��انه ها برگزار  می شود، نقش و جایگاه رسانه های 
داخلی در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات 1+5 از 

س��وی محققان و دست اندرکاران حوزه  رسانه مورد 
بررسی قرار می گیرد. 

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها در راس��تای 
اه��داف و برنامه ه��ای خود و با توجه به ش��رایط و 
چالش های پیش روی  رس��انه های کشور از اسفند 
س��ال 1392 ت��ا کن��ون، 9 نشس��ت تخصص��ی با 
موضوع��ات جامعه اطالعاتی، نق��ش هنرمندان در 
تبلیغات،  چالش های رسانه های محلی، خبررسانی 
در شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای، پیش نویس 
الیحه سازمان نظام رسانه ای،  اعتدال در رسانه ها، و 
جایگاه نظام صنفی در رسانه های ایران برگزار کرده 
اس��ت و در حال حاضر با توجه به رخدادهای اخیر 
 کش��ور در زمینه انرژی هس��ته ای و مذاکرات 5+1 
و نی��ز ضرورت توجه به ماهی��ت پیام های خبری و 
نقش رس��انه های داخل��ی در  فرایند دیپلماتیک در 
نظر دارد نخستین نشست سال جاری را به بررسی 

این موضوع اختصاص دهد. 

نقد و بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران 
مذاکرات 5+1 

به گزارش هنرمند به نقل از تسنیم: صبح دیروز نشست بررسی 
جایگاه هنر اسالمی-ایرانی با حضور اساتید و پژوهشگران  این 
ح��وزه،  آقایان بلخاری، مقیس��ه و جباری در س��رای اهل قلم 
نمایشگاه کتاب برگزاری ش��د. در ابتدای این نشست زیتونی،  
مدیر  روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی برای آغاز بحث 
پرسش��ی در باب وجود یا عدم وجود هنر شیعی مطرح کرد و 
از  بلخاری خواست تا در این مورد صحبت کند.  استاد دانشگاه 
تهران در ابتدا با اشاره به این مساله که باید این نشست ها به سبب 
ویژگی هایشان ضبط و ثبت شود، بررسی  موضوع هنر شیعی و 
وجود آن را مس��تلزم نگاهی جامع تر تحت عنوان هنر اسالمی 
دانس��ت. وی با ارجاع به مقاله اش تحت  عنوان »مناقشه ای بر 
وجود و واقعیت هنر اسالمی«، به دو نگرش انتقادی در تعریف 
و تبیین ماهیت هنر اس��المی، تصریح  کرد: نگاه نخست شامل 
مباحثی است که منکر موجودیت هنر اسالمی می شود و تنها 
به وجود هنر مسلمانان بسنده می کند. وی  در ادامه گفت: این 
نگ��رش، هنر دینی را منوط به وجود احکام��ی در باب فرم  و 
محتوای هنری در آن دین می دانند. سلبی  بودن و ساکت بودن 
نسبت به چنین موضوعی باعث می شود که چیزی به اسم هنر 

دینی موضوعیت پیدا نکند.  حسن بلخاری نگرش دوم را معتقد 
به وجود هنر اسالمی برشمرد و گفت: لیکن این رویکرد نگاهی 
شکاکانه به موضوع هنر  اسالمی دارد و بر سر ماهیت آن دچار 
مناقشه است. در مقاله خود هر دو مناقشه گران را مورد نقد قرار 
دادم. ما با موضوع  پیچیده ای روبرو هستیم و نیازمند بررسی و 
تحقیق بس��یار در این حوزه  هس��تیم.  این محقق هنر اسالمی 
با صحبت در مورد نظریه تجلی در برابر نظریه تجس��د، تاکید 
کرد که نظریه تجس��د در تمدن های  مسیحی، هندو و بودایی 
موجب تقدس هنرهای تجس��می شده اس��ت و ادامه داد: در 
اسالم این تقدس وجود ندارد چون در اسالم  تجسدی برای خدا 
قائل نیستیم؛ چون در اسالم خدا مطلقاً صورتی از خود را ارائه 
نکرده است، به همین دلیل فرم های هنری  در اسالم انتزاعی و 
شمایل گریزند. وی در تبیین هنر شیعی به بنای گنبد سلطانیه 
اش��اره کرد و آن را اثری معرفی کرد که  برای اولین بار عناصر 
شیعی در آن ظهور می کند.نویسنده »اسرار مکنون یک گل« با 
تاکید بر اینکه فرم گرایی محض یک  اشتباه نظری است گفت: 
چطور می ش��ود که یک تیم هنری فرمی برای اثر خود در نظر 
نگرفته باشد.  سپس مقیسه با اشاره به تفاوت نگاه اسالم به هنر 

نس��بت به غرب و کمبود کتاب در حوزه هنرشناسی شیعی، از 
دو رویکرد  متفاوت در مورد مطالعه موضوع هنر ش��یعی سخن 
گفت و افزود: در نگاه اول به عوامل جغرافیایی و سیاسی توسل 
می شود  و اشکال این رویه تفاوت قائل نشدن میان هنر دینی و 
هنر عرفی است. وی رویه دوم را هدف گذاری اشیاء و آثار هنری 
 معرفی کرد که در آن هنر ش��یعی به اثری در راس��تای اهداف 
تشییع اطالق می ش��ود، همانند سقاخانه یا تکیه. وی مشکل 
این دو  نگاه را در آن دانست که جداسازی موجب تقلیل گرایی 
در هنر اس��المی می ش��ود و با تاکید ب��ر یکپارچگی این هنر 
گفت: نمی ش��ود  هنر شیعی را از هنر اسالمی جدا کرد کما 
اینکه نمی ش��ود هنر ترکی را از هنر اس��المی جدا کرد. در 
ادامه جباری با تاکید بر  اهمیت جامعه بر ش��کل گیری هنر 
گفت: آنچه زیبا دانس��ته می شود لزوما زیبا نیست و همواره 
تداعی گر یک معنا نیست؛ بلکه  جامعه آن را تعیین می کند. 
برخی عناصر هنری را نخبه ها تعیین می کند همانند نقوش 
پیچیده در کتیبه ها و برخی توس��ط عوام  تعیین می ش��ود 
همانند یک نخل در یزد. جامعه زیبایی را توأمان از مس��ائل 

دنیوی و معنوی خود اخذ می کند. 

بررسی ابعاد هنر شیعی در نمایشگاه کتاب تهران

سقاخانه یا تکیه
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بیش از 15۰۰ سازه  تبلیغات محیطی
جمال کامیاب، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در این راستا 
اظهار کرد: در این طرح بیش از 15۰۰ سازه  تبلیغات محیطی به اکران 
7۰۰ اثر فاخر فرهنگی و هنری در س��طح ش��هر تهران اختصاص پیدا 
کرده است و به نظر می رسد اجرای این طرح نشان از تغییر نگرشی در 
مقامات تصمیم گیر در ش��هرداری تهران دارد که می توان آن را به فال 
نیک گرفت و امیدوار بود در آینده نیز طرح های این چنینی بیشتر به 
اجرا درآید. اما وقتی صحبت از این هزار و 5۰۰ س��ازه تبلیغاتی تهران 
می شود که تحت پوش��ش محتواهای بصری  خیره کننده درآمده، این 
سوال پیش می آید که آیا استفاده از تمامی 7 درصد سهمیه فرهنگی 
بیلبورد های تبلیغاتی در س��طح ش��هر و همزمانی برپایی این آثار در 
شهر تهران با بزرگ ترین رویداد فرهنگی ایران یعنی نمایشگاه کتاب، 
در اجرای تبلیغات بصری نمایش��گاه خللی خواهد داشت یا خیر و بعد 
از آن نیز که تا چند روز دیگر شهر تهران میزبان »مسابقات بین المللی 
قرآن کریم« اس��ت، جای��ی برای تبلیغات این روی��داد مهم قرآنی در 

سطح شهر مانده است یا خیر.
این طرح برای سازمان زیباسازی هزینه ای دربرنداشت

در این باره به س��راغ عیسی علیزاده، معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران رفتیم. وی در این رابطه می گوید: این طرح برای 
سازمان زیباسازی هزینه ای دربرنداشته است؛ به این معنی که درصدی از 
تبلیغات شرکت های  تبلیغاتی به فعالیت های فرهنگی اختصاص داشته و 
با توجه به اینکه رویکرد این کار هم فرهنگی بوده است تمامی 7 درصد را 

برای این کار اختصاص داد یم.
دلیل این کار خود شهروندان بودند

وی در ادامه گفت: دلیل این کار خود ش��هروندان بودند. هدف این 
طرح این بود که ش��هروندان از آش��فتگی و اضطراب بصری که در 
س��طح شهر وجود دارد، اندکی به آرامش برسند. بازخوردی هم که 
از ش��هروندان، هنرمندان و عموم مردم در این چند روز داش��ته ایم 
خوب بوده و استقبال شده است و حتی بسیاری درخواست داده اند 
ک��ه این برنامه را ماهان��ه اجرا کنیم و یا اینکه س��الی چندبار اجرا 
ش��ود. این طرح مختص گروه خاصی نیست و عموم مردم از کودک 
ت��ا پی��ر را در بر دارد. علیزاده در پاس��خ به این س��وال که جایگاه 
تبلیغات مس��ابقات بین المللی قرآن کریم در س��طح شهر چه میزان 
اس��ت، افزود: یک سری از رویداد ها، برنامه ثابتی برای خود دارند و 
مس��ابقات بین المللی قرآن هم یکی از این برنامه هاس��ت که از قبل 
هم اطالع رس��انی می شود و در صدا و س��یما و رسانه های سمعی و 
بصری تبلیغاتش پخش و منتشر و اطالع رسانی می شود؛ لذا افرادی 

هم که پیگیر این موضوع هس��تند زمان دقیق آن را می دانند.
نمایشگاه کتاب نیاز به تبلیغ خاصی  ندارد

معاون برنامه ریزی و توس��عه سازمان زیباسازی ش��هرداری تهران در 
مورد تبلیغات نمایش��گاه کتاب هم خاطرنش��ان کرد: نمایشگاه کتاب 
هم مانند مس��ابقات بین المللی قرآن است و یک زمان مشخصی را به 
خود اختصاص داده است که در تقویم اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی مرسوم اس��ت و نیاز به تبلیغ خاصی ندارد. لذا افرادی  که با 
حوزه کتاب آشنا هس��تند، خودشان می دانند که نمایشگاه کتاب چه 
زمانی اس��ت. وی می گوید: سازمان زیباسازی حتی تبلیغاتی در مورد 
این برنامه ها داشته  است. در مورد مسابقات بین المللی قرآن هم شاید 
ب��ه دلیل تغییر و تحوالتی که در آنجا صورت گرفته هیچگونه مکاتبه، 
نامه و یا درخواس��تی مبنی بر تبلیغ برای مسابقات به سازمان نشده و 
اگر این درخواست ازطرف آنها داده می شد، قطعاً می توانستیم راه حلی 

برای آن پیاده کنیم.
می توانیم تبلیغات مسابقات قرآن را به سرعت انجام دهیم

علیزاده تاکید کرد: ش��روع مسابقات قرآنی اوقاف با اتمام این طرح است 
و اگر س��ازمان اوقاف تعاملی با سازمان زیباسازی داشته باشند می توانیم 
تبلیغات آن را به سرعت انجام دهیم. وی در ادامه گفت: برای این کار اگر 
برنامه نگارخانه ای به وسعت یک شهرهم نبود باالخره می دانستیم که چه 
تبلیغات��ی را باید انجام دهیم و درص��دی هم برای اتفاقات احتمالی کنار 
می گذاریم و اینطور نیست که از سوی سازمانی به ما درخواست ناگهانی 
دهند و یکدفعه آن را پیاده سازی کنیم، مضاف بر اینکه تبلیغات شهری 

تنها یکی از ابزارهای تبلیغ است.
یکی از راه های تبلیغ قرآن از نوع غیرمستقیم آن است

معاون برنامه ریزی و توس��عه س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری تهران 
با اش��اره ب��ه اینکه یکی از فعالیت های ما در ای��ن برنامه حاکم کردن 
فرهن��گ قرآنی بر جامع��ه بود، تصریح کرد: اگر ب��ه برخی از این آثار 
نگاه کنید، بس��یاری از خطوط خوش نویسی قرآن، ادعیه قرآن، آثار و 
نسخ خطی بس��یاری قرار دارد که ما آنها را جدایی از قرآن نمی دانیم 
چراکه یکی از راه های تبلیغ قرآن از نوع غیرمس��تقیم آن اس��ت و ما 
آن را هم در برنامه لحاظ کرده ایم. وی افزود: در برخی از این طرح از 
آثار علیرضا مافی که یک هنرمند قرآنی است استفاده شده است. اگر 

»نگارخان�ه ای به وس�عت یک 
ش�هر« آغ�ازی اس�ت ب�رای 
تلطیف فضای بصری پایتخت، 
ام�ا اینکه ای�ن فض�ا را تا چه 
میزان با هنر دینی، بسط دهنده 
مع�ارف زالل وحیانی ببینیم، 
بای�د م�ورد توجه مس�ئوالن 
باش�د. به گ�زارش هنرمند به 
نق�ل از ایکنا: در ط�ول تاریخ 
همه مکتب ها و هم�ه افرادی 
که قصد رسانیدن پیام خود به 
دیگران را داشته اند از روش ها 
و ابزارهای مختلفی اس�تفاده 
کرده اند. در جه�ان امروز نیز، 
برای جذب انس�ان ها به افکار 
و عقای�د مختل�ف تبلیغ�ات 
وس�یعی ص�ورت می گی�رد و 
صاحب�ان مکاتب برآنن�د تا با 
اس�تفاده از تبلی�غ مناس�ب، 
مردم را با اندیش�ه ها و افکار و 

عقاید خود آش�نا کرده، پیرو 
خویش سازند. در یک حرکت 
فرهنگی و مردم�ی وقتی کار 
ش�اخصی انجام می شود باید 
تمام�ی  از  و  نه�اد  ارج  را  آن 
امکان�ات ب�رای رس�یدن ب�ه 
اس�تفاده  آن  نهای�ی  ه�دف 
کرد. روی�داد »نگارخانه ای به 
وس�عت یک ش�هر« که چند 
روزی اس�ت توسط س�ازمان 
زیباسازی شهرداری تهران در 
سطح ش�هر تهران انجام شده  
اس�ت یکی از کارهای فاخر و 
ارزش�مند اس�ت که می تواند 
چراغ�ی را ب�رای فعالیت های 
بع�دی در حوزه ه�ای مختلف 
و  قرآن�ی  و  دین�ی  همچ�ون 
در س�طح  گس�ترده تری برای 
دس�تگاه های مختلف روش�ن 

کند.

تنفس آرامش در نگارخانه ای به وسعت یک شهر

 سهم آثار ارزشی چقدر است؟

بنای متولیان برای تبلیغات مسابقات بین المللی قرآن 
بود باید جلس��ه ای صورت می گرفت و با هماهنگی ها 
در این جلسه می توانستیم این مسئله را مطرح کنیم. 
س��ازمان اوقاف باید در ح��وزه تبلیغات��ی برنامه های 

خودش هماهنگی های الزم را انجام دهد.
هر س�اله برای مناس�بت های مذهبی برنامه های 

جداگانه ای داریم
ای��ن رویداد بزرگ فرهنگی در ش��هر ته��ران، نگاه ها را 
دقیق تر و س��لیقه ها را فاخرتر خواهد کرد و این سؤال را 
به ذهن متبادر می کند که آیا می توان در مناسبت های 
مذهبی کشور مانند ماه رمضان چنین تبلیغات گسترده  

و چشمگیری نیز داشته باشیم؟
علیزاده در پاس��خ به این س��وال  تصریح کرد: س��ازمان 
زیباسازی ش��هرداری تهران، فضاسازی شهر را در ایام و 
مناسبت های مذهبی به سمت فرهنگی و مذهبی هدایت 
می کند و اینکه تمام تابلو های تبلیغاتی برای این اتفاقات 
لحاظ ش��ود، امکان پذیر نیس��ت و اولویت اول برای این 
برنامه ها این است که ذائقه مردم را در نظر گرفت. اینکه 
ماه  مبارک رمضان از ماه های بزرگ و عظیم است را همه 
قبول داریم و هرس��اله برای هرکدام از این مناسبت ها و 
ایام برنامه های جداگانه ای داریم. وی افزود: آنچیزی که 
باعث شده است نگارخانه ای به وسعت یک شهر دیده شود 
به واسطه این است که از تمام ظرفیت های فرهنگی برای 
کار هنری و البته دینی استفاده  شده است. آثار فاخری از 
سیاه مشق های هنری قرآنی و بسیاری از ادعیه ها، درصد 
بس��یاری از کاش��ی کاری ها و آثاری ک��ه در این طرح ها 
استفاده شده دینی و ارزشمند هستند. همچنین علیزاده 
در پاسخ به این پرسش که چرا درصدی از این طرح ها به 
آثار بین المللی اختصاص یافته و آیا بهتر نگارخانه شهر، 

آثار ایرانی را در دیدگان بصری مردم بنشاند؟ گفت: ما در 
انتخاب این تابلو ها چند نکته اساسی را در نظر گرفته ایم؛ 
اول اینکه نگاه ما کامال هنری بود. ش��ورایی تشکیل شد 
که صرف نظ��ر از حب و بغض این آثار را انتخاب کنند، 
هفته آینده  هم، هفته موزه هاس��ت و دیدن این آثار که 
بس��یار از آنها در موزه ها بوده  خود تش��ویق کننده این 

حرکت برای بازدید از موزه ها خواهد بود.
اگر از هنرمندان داخلی و زنده استفاده می کردیم 

اختالف به وجود می آمد
وی ادامه داد: هنرمندانی که این طرح ها را پیاده س��ازی 
کرده اند همه فوت ش��ده اند و اگر از هنرمندان داخلی و 
زنده اس��تفاده می کردیم اختالف به وجود می آمد. نکته 
مه��م در این انتخاب رویکرد بین المللی این کار بود که 
بتوانیم نگاه بین المللی را به این کار هدایت کنیم و البته 
2۰ درصد آثار بین  المللی بوده و مورد استقبال خوبی هم 
قرار گرفت و رسانه های خارجی مانند کشور فرانسه و... 
به صورت گس��ترده این موضوع را انعکاس داد ند. معاون 
برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهرداری تهران 

خاطرنش��ان کرد: تهران به دلیل اینکه مهمترین مرکز 
مراودات سیاس��ی کشور است و سفارتخانه های بسیاری 
در آن ق��رار دارد و اقلیت های مذهبی و خارجی هم در 
آن وج��ود دارد بهترین مکان برای اینکار بود و همه این 

موضوعات در این برنامه لحاظ شد.
نگرانی بابت اتمام سهمیه فرهنگی وجود ندارد

بعد از آن به س��راغ س��ید مجتبی موسوی، مدیر اجرایی 
طرح نگارخانه ای به وسعت یک شهر رفتیم. وی در مورد 
اتمام سهمیه های فرهنگی تابلو های تبلیغاتی که به کار 
فرهنگی اختص��اص پیدا خواهد کرد گف��ت: در برخی 
از مناسبت ها بس��یاری از ش��رکت ها خودشان تبلغات 
فرهنگی می کنند ضمن اینکه بخش تبلیغات فرهنگی 
جدای ازبخش های دیگر است که صرفا در طول سال به 
طور دائم مشغول این کار هستیم. مناسبت های مذهبی 
و آموزش های مناس��بتی نیز از طریق تبلیغات فرهنگی 
پوشش خواهیم داد و نگرانی بابت این امر وجود نخواهد 
داشت. وی در ادامه با اشاره به اینکه تالشمان در رابطه با 
این طرح این بود که بتوانیم آن را به صورت ساالنه انجام 
دهیم گفت: این حرکت به عنوان فعالیت های فرهنگی 
خاص، در تقویم سازمان زیباسازی شهرداری قرار گرفته  

است.
استفاده از قالب های تجسمی در آثار اسالمی

مدیر اجرایی طرح نگارخانه ای به وس��عت یک شهر، 
در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا چنی��ن حرکتی را 
هم می توان در حوزه اس��الم و قرآن داش��ت، گفت: 
قابلیت هایی که در هنر های تجس��می قرار دارد این 
امر را ممکن می س��ازد که م��ا بتوانیم در قالب های 
هن��ری و تجس��می از مضامی��ن اس��المی و قرآنی 
اس��تفاده کنی��م و آن را ترویج دهیم ک��ه البته این 

کار مبتنی بر ش��ناخت کافی قابلیت های این حوزه 
فرهنگ��ی و هنری اس��ت. همزمانی ای��ن رویداد با 
برگزاری نمایش��گاه بی��ن المللی کت��اب تهران، که 
ب��ه عنوان مهمتری��ن و بزرگترین روی��داد فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران ش��ناخته می شود، تهران 
را ب��ه مرکز ب��زرگ فرهنگی و حت��ی جهانی تبدیل 
ک��رده ک��ه اهالی فرهنگ و ادب و هنر را به س��وی 
آن کش��انده است. ما هم به نوبه خود امیدواریم این 
روی��داد فرهنگی ک��ه برخی از آث��ار آن به حوزه های 
اس��المی و قرآنی مرتبط است بتواند رسالت  خودشان 
را در ترویج مضامین اسالمی انجام دهند. این رویداد 
آنق��در جذاب و با ظرفیت اس��ت که درب��اره آن باید 
بس��یار اندیش��ید. البته نباید این نکته را هم فراموش 
کرد که از حوزه های دیگرغافل نش��ویم و رویداد های 
ب��زرگ ملی و مذهبی را هم در کش��ور بتوانیم به این 
ش��یوه تبلیغ کنیم ت��ا بتوانیم در رس��اندن حقایق و 
معارف اس��المی و دعوت و تش��ویق مردم به رعایت و 

اطاعت از فرامین الهی قدمی را برداریم.

جمال کامیاب
در این طرح 
بیش از 15۰۰ 

سازه  تبلیغات 
محیطی به اکران 

7۰۰ اثر فاخر 
فرهنگی و هنری 

در سطح شهر 
تهران اختصاص 
پیدا کرده است

عیسی علیزاده
هدف این 

طرح این بود 
که شهروندان 
از آشفتگی و 

اضطراب بصری 
که در سطح 

شهر وجود دارد، 
اندکی به آرامش 

برسند

سید مجتبی 
موسوی

در برخی از 
مناسبت ها 
بسیاری از 
شرکت ها 

خودشان تبلغات 
فرهنگی می کنند 

ضمن اینکه 
بخش تبلیغات 

فرهنگی جدای 
ازبخش های دیگر 
است که صرفا در 
طول سال به طور 
دائم مشغول این 

کار هستیم

ب��ا وجود آنک��ه دین و دین م��داری نقش 
مؤث��ری در تح��والت اجتماع��ی جامعه 
اس��المی ما دارد و هنر هم��واره به عنوان 
بزرگترین معرفت بش��ری پ��س از تدین 
مطرح اس��ت، اما این ابزار هیچ سهمی در 
تغییر سرنوشت زندگی مردم و سوق دادن 

آن به سوی کمال انسانی نداشته است.
به گزارش هنرمند از خبرگزاری بین المللی 
قرآن: نشست بررسی افق های هنر شیعی 
دوشنبه، 21 اردیبهشت در سرای اهل قلم 
بیست و هشتمین نمایش��گاه بین المللی 
کت��اب تهران برگزار ش��د. ابراهیم فیاض، 
استادیار رشته مردم شناسی دانشکده علوم 
اجتماعی دانش��گاه تهران در این نشست 
گفت: متأس��فانه باید اعالم کنم که هنری 
شیعی در ایران هنری منحط است چرا که 
به ویژه در میان جوامع ایرانی، نگاه به هنر 
نگاهی کاماًل فانتزی و خارج از مناس��بات 

زندگی روزمره مردم است.
وی ادام��ه داد: هنر پس از دین بزرگترین 
معرفت بشری است اما با وجود آنکه دین 
و دین م��داری نقش مؤث��ری در تحوالت 
اجتماعی جامعه اسالمی ما دارد هنر هیچ 
س��همی در تغییر سرنوشت زندگی مردم 
و س��وق دادن آن به س��وی کمال انسانی 
نداش��ته و نخواهد داش��ت. فیاض تصریح 
ک��رد: آنچه ک��ه موجب ش��ده در جامعه 
ایرانی دچ��ار بحرانی به نام بحران دینی و 
اعتقادی شویم نشئت گرفته از به حاشیه 
راندن هنر اس��ت، تازه آنچه ک��ه ما از آن 
به ن��ام فعالیت های هنری در مناس��بات 
اجتماعی خود س��راغ می گیریم ناش��ی از 
فلس��فه مالصدرا اس��ت که اکنون حدود 
بیش از 3۰۰ سال است که تکرار می شود 
بدون آنکه از آن تأویل و تفس��یر جدیدی 
داشته باشیم، فلسفه مالصدرا فلسفه دوری 
و گردش��ی است که یک سیکل تکراری را 
طی می کند و هیچ اثر مناسبی بر تغییرات 

و تحوالت اجتماعی کشور ندارد.
ن�گاه به هن�ر در جامع�ه ایرانی کاماًل 
فانتزی و خارج از زندگی روزمره مردم 

است
وی ادامه داد: به همین دلیل است که هنر 
و هنر شیعی به جای آنکه بازتاب مؤثری از 
زندگی روزمره مردم جامعه باشد و حقایق 
را بازنمای��ی کند در همان ش��کل فانتزی 
به فضا و ساحتی اش��اره دارد که غیرواقع 
اس��ت و در عمل شاهد هستیم که فیلم ها 
و سریال های مبتذل در سینما و تلویزیون 
تولید می شود و در عرصه هنرهای تجسمی 
بیشتر از آن به فرم های مؤثر در زمینه هنر 
اس��المی برسیم آنچه را که از آن تعبیر به 
هنر مستظرفه می شود، هنر قلمداد کرده 
بدون آنکه تأثیری در جامعه و در مناسبات 
گوناگون فردی و اجتماعی ما داشته باشد. 
این گزارش حاکی اس��ت، مهدی منتظر، 
قائم اس��تادیار رش��ته ارتباطات اجتماعی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در 
این نشست با اشاره به اینکه ایران منبع و 
خاستگاه تشییع بوده است، گفت: حداقل 
در هفت قرن اخیر مذهب غالب مردم ایران 
شیعه بوده است و لذا هنر مرسوم نیز هنر 
شیعی نامگذاری شده است اما باید به این 
نکته توجه کرد که همان هنر مرس��وم در 

جامعه ایرانی که ممکن اس��ت وارداتی از 
ممالک غربی باش��د به شکل عرفی تعبیر 
به هنر شیعی می ش��ود. وی ادامه داد: در 
حالی که حتی با توجه به وجود فرقه های 
مختلف در مذهب شیعه باید تعریف دقیق 
و جامع تری از منشأ الهامات هر یک از این 
فرقه ه��ا در تجلی و پدید آوردن آثار هنری 
داشته باشیم که این یک ضرورت محسوب 
شده و باید مدیران فرهنگی اهتمام ویژه ای 
در متمایز س��اختن این هنرها از یکدیگر 
داش��ته باش��ند چرا که در آینده به دلیل 
التقاط این هنرها با فرض شیعی بودنشان 
اما از آنجا که یکی اثنی عش��ری اس��ت و 
دیگری اس��ماعیلیه و دیگری زیدیه است 
دچار مش��کل و موارد عدی��ده ای خواهد 
ش��د. منتظر قائم با اش��اره ب��ه اینکه هنر 
را نمی ت��وان امری مف��روض و پایان یافته 
دانس��ت گف��ت: نفس هنر نی��ز در ابعاد و 
اشکال مختلف آن و اینکه تا چه اندازه در 
خدمت تعالیم و آموزه های یک مذهب و یا 
مش��رب دینی است باید مورد مطالعه قرار 
گیرد، هنرهای مفهومی، هنرهای حجمی، 
تصویری و حتی دو بُعدی باید مورد مداقه 
قرار گرفته و هر یک تفسیر خاص خود را 

داشته باشند.
هنر شیعی در عصر سنت و کتایت در 

خدمت الفاظ و کلمات بود
وی تصریح کرد: متأس��فانه همواره زمانی 
که از هنر اس��المی و هنری شیعی سخن 
به میان می آید به ناگاه تحت تأثیر برخی 
جریان ها از این وادی تعبیر به هنر معناگرا 
می شود در حالی که این هنر در روزگاری 
که عصر سنت و کتابت بود به حوزه نوشتار 
بیش��تر وابستگی داش��ت و ابعاد بصری و 
تجس��می آن بیش��تر هویدا ب��ود و حتی 
در معماری ش��اهد آن بودی��م که عناصر 
تش��کیل دهنده فض��ا در خدمت معنای 
الف��اظ و کلمات برای ارج��اع مخاطب به 
مفهوم توحید و یگانه پرستی بودند. منتظر 
قائ��م در ادامه گفت: قطعاً هنر اس��المی 
و هن��ری ش��یعی ش��مایل گریز و حت��ی 
شمایل ستیز بوده است چرا که ماهیت هر 
یک از هنرهایی که به تجسم و تجسد یک 
واقعیت و پدیده پیرامون منجر ش��وند به 
نوعی حکم بت پرستی به خود گرفته و لذا 
هنرهای همچون مجسمه سازی ، نقاشی و 
حتی هنرهای نمایش��ی که در آنها تشبه 
جستن به ماهیت پدیده وجود دارد از نظر 
اسالم و هنر شیعی مطرود است. وی تأکید 
کرد: با این وجود دیده می ش��ود که گاه به 
دنبال خاستگاه و منشأ اصلی این هنرها در 
میان وجوه گوناگون هنرهای کمال گرای 
اسالمی و ش��یعی می گردیم و مثالً وقتی 
صحبت از نقاشی می ش��ود مقوله نقاشی 
قهوه خان��ه ای به میان می آی��د و یا زمانی 
که صحبت از تئاتر می شود فوراً با تمسک 
به هنر ش��بیه خوانی و تعزیه خاستگاه این 
هنرها را در میان هنر ش��یعی جس��تجو 
می کنی��م در صورتی ک��ه ب��ه این ش��کل 
نیس��ت و این هنرها ط��ی بیش از یکصد 
س��ال گذشته به خدمت تعالی و پیشرفت 
مفاهیم و مصادیق شیعی و اسالمی در آمد 
است. منتظر قائم در پایان گفت: آنچه که 
موجب تعالی هنر اسالمی و هنری شیعی 
می شود باز تعریفی است که ما در اقتصاد 
سیاس��ی هنر داریم اینکه بای��د هنر را به 
خود اتکایی برس��انیم و وابستگی تام آن را 
به بودجه های دولتی قطع کنیم باید قانون 
کپی رای��ت یعنی رعایت حقوق پدید آورده 
اثر هنری را رعایت کرده تا به این وسیله با 
تأمین اقتصاد هنرمندان این فرصت و بستر 
را فراهم آوریم تا ش��اهد نوآوری در عرصه 

هنری منصوب به هنر شیعی شویم.

»ابراهیم فیاض« در نشست بررسی افق های هنری شیعی عنوان کرد؛

هنر پس از دین بزرگترین معرفت بشری است

احمد یوس��ف زاده راوی »آن بیس��ت و سه 
نفر«با اش��اره ب��ه دیدار روز گذش��ته خود با 
مقام معظم رهبری گفت: در این دیدار رهبر 
انقالب فرمودند برخی کتابها به برخی دیگر 
امتیاز دارند و کتاب شما از این دست آثار بود.
احمد یوسف زاده نویسنده کتاب »آن بیست 
و س��ه نفر« اظهار داشت: در این دیدار کوتاه 
مقام معظم رهبری با اظهار لطف دوباره به من 
فرمودند؛ »من کتاب زیاد می خوانم اما برخی 
کتابها به برخی دیگر امتیاز دارند و کتاب شما 
از این دست آثار بود.« همچنین از من سوال 
فرمودند که ش��نیده ام قصد دارید بقیه این 
ماجرا را بنویسید که من هم پاسخ مثبت دادم.
یوسف زاده همچنین از حضور علیرضا رحیمی 
از آزادگان شاخص دفاع مقدس در این دیدار 

خبر داد و گفت: آقای رحیم��ی آن آزاده ای 
است که شعر مشهور »ای زن به تو از فاطمه 
اینگونه خطاب است« را در اسارت خطاب به 
خبرنگاران خارجی خوانده بود و وقتی رهبر 
معظم انق��الب این موض��وع را فهمیدند، 
کل ش��عر را ب��ه خاطر داش��تند و آن را 
تکرار کردند. وی افزود: از دیگر مهمانان 
حاض��ر در این دیدار نیز مهدی طحانیان 
از آزادگان کش��ور اس��ت ک��ه فیلمی از 
ایشان  وجود دارد که خطاب به خبرنگار 
تلویزیون فرانسه می گوید »رهبر ما امام 
خمینی)ره( اس��ت. اگر بگویند در اسارت 
بم��ان می مانیم و اگر بگویند نمان، نمی 
مانی��م.« رهب��ر انقالب در ای��ن دیدار با 

ایشان هم حال و احوال کردند.

نویسنده »آن بیست و سه نفر«: 
روایت دیدار با رهبر انقالب
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احمدرض��ا دروی��ش کارگ��ردان فیل��م 
»رس��تاخیز« ک��ه ترجی��ح می دهد این 
روز ها س��کوت کند گفت: همه اخباری 
که درباره اکران   »رس��تاخیز» شنیده اید 
درس��ت اس��ت، ام��ا بحث زم��ان اکران 
این فیل��م همچنان مبهم اس��ت. اینکه 
می گوین��د ای��ن فیلم دو م��اه در اکران 
 عموم��ی باقی خواهد مان��د هنوز قطعی 
نیس��ت و م��دت زم��ان اک��ران هن��وز 

مش��خص نیس��ت. اما اکران این فیلم در 
عی��د فطر قطعی اس��ت.  ای��ن کارگردان 
س��ینما درباره نحوه تبلیغ��ات فیلم بیان 
ک��رد: م��ن در رابطه با هم��کاری بعضی 
از ارگان ه��ا برای تبلیغ��ات فیلم صحبتی 
 نش��نیده ام که اگر هم تبلیغاتی از س��وی 
س��ازمانی ص��ورت بگیرد، بیانگ��ر ارادت 
آن س��ازمان به امام حس��ین )ع( اس��ت. 
کارگ��ردان فیلم   »کیمی��ا« در ادامه بیان 
کرد: من باید در این روز ها س��کوت کنم 
و ترجی��ح می دهم که حرف��ی نزنم. تمام 
اخب��ار را هم تهیه کنن��ده و  حوزه هنری 
پوشش می دهند. ش��نیده ها حاکی است 
که فیلم »رس��تاخیز« برای اکران عمومی 
با کوتاه شدن چند سکانس پیش  خواهد 
رفت و زمانی که برای اکران فیلم از سوی 
غالمرض��ا فرجی مدیر پخش حوزه هنری 
منتشر شده، عید فطر است.   »رستاخیز« 
به کارگردان��ی احمدرضا درویش، فیلمی 
تاریخ��ی - مذهب��ی اس��ت ک��ه س��ال 
13۸9کلید خورد. این فیلم سینمایی در 

  نهایت  در سال 1392 و در سی و دومین 
دوره جش��نواره فیلم فجر، نامزد دریافت 
س��یمرغ بلوری��ن در 11 بخش ش��د که 
در ۸ بخش از جمل��ه  بهترین کارگردانی 
برنده سیمرغ بلورین شد. این فیلم درباره 
واقعه عاش��ورا اس��ت که با همراهی بکیر 
فرزن��د حر ابن یزید ریاح��ی به قیام  امام 
حس��ین )ع( و متن حوادث واقعه عاشورا 
می پردازد. این فیل��م مقطع زمانی مرگ 
معاویه تا قیام امام س��وم ش��یعیان را به 
تصویر  می کش��د. فیلمبرداری پروژه »روز 
رس��تاخیز« از 16 بهم��ن  ماه س��ال ۸۸ 
همزمان با اربعین حسینی در شهرستان بم 
آغاز شد و پس از  پشت سرگذاشتن بیش از 
25۰ جلسه فیلمبرداری در شهرهایی چون 
شهداد کرمان، اصفهان، شاهرود، رباط کریم و 
تهران 12  دی  ماه ۸9 به پایان رسید. در این 
فیلم سینمایی بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، 
حس��ین پورش��یرازی، فرهاد قائمیان، بابک 
حمیدیان،  بهادر زمانی، انوش��یروان ارجمند، 
مهتاب کرامتی، شقایق فرهانی، لیال بلوکات، 

زهره حمیدی و... ایفای نقش کرده اند. 

فیل��م  دو  اک��ران  از  فرج��ی  غالمرض��ا 
»در دنی��ای تو س��اعت چند اس��ت؟« به 
کارگردان��ی صفی یزدانی��ان و »مردن به 
وقت ش��هریور«  هات��ف علیمردانی از روز 
چهارشنبه هفته جاری خبر داد. به گفته 
او ، در جلسه دیروز 21 اردبیشهت شورای 
صنف��ی نمایش، ق��رارداد  س��ه فیلم »در 
دنیای تو س��اعت چند اس��ت؟«، »مردن 
ب��ه وقت ش��هریور« و »آتش ب��ازی « کار 
بهمن گ��ودرزی ثبت ش��د. فرجی  افزود: 
فیلم »در دنیای تو س��اعت چند است؟« 
در گ��روه »اریکه ایرانی��ان« و »مردن به 
وقت شهریور« در گروه سیمایی   »ماندانا« 
اک��ران خود را آغاز م��ی کنند. همچنین 
قرارداد فیلم »آتش ب��ازی « کار در گروه 
سینمایی »آزادی« ثبت شده است و  این 
فیلم از روز 31 اردیبهشت ماه اکرانش را 
آغاز می کند. فرجی اضافه کرد: اکران دو 
فیلم »ای��ران برگر« و »رخ دیوانه«  تا روز 
3۰ اردیبهش��ت ماه ادامه خواهد داشت، 
ام��ا این دو فیلم از این تاریخ با هر میزان 
ف��روش ، تعویض می ش��وند ب��ا این حال 
 اکران آنها در سینماهای آزادشان تا سقف 

1۰ هفته ادامه خواهد داش��ت. سخنگوی 
شورای صنفی نمایش در پایان صحبتش 
 گفت: قرارداد دو مجموعه آزادی و اریکه 
ایرانی��ان هش��ت هفته اکران ش��د. البته 
براساس آیین نامه سال گذشته باید تا 1۰ 
هفته  ادامه می دادند، اما با وجود فروشی 
که فیلم هایشان داش��تند ، با هشت هفته 
اکران موافقت کردن��د.  او درباره وضعیت 
اک��ران فیلم »نهنگ عنب��ر« که احتمال 
اکرانش در هفته جاری مطرح ش��ده بود، 
توضیح داد: در این زمینه  تصمیمی گرفته 
نش��د. در فیلم »در دنیای تو ساعت چند 
اس��ت؟« لیال حاتمی ، عل��ی مصفا و زهرا 
حاتمی نقش های اصلی را بازی  می کنند. 
همچنین حمید فرخ نژاد، هانیه توس��لی، 
نازنی��ن بیاتی، نوی��د الیقی مق��دم، صبا 
گرگین پور، ت��رالن پروانه، پروین ملکی و 
 حس��ام محمودی بازیگران اصلی »مردن 
به وقت ش��هریور« هس��تند. فیلم »آتش 
ب��ازی« هم با ب��ازی امین حیای��ی، الناز 
دهقان  قریشی،شقایق   شاکردوست،سحر 
و میرطاه��ر مظلومی روی پ��رده خواهد 

رفت. 

نمایش مس��تند »برس��د به دست آقای 
بن��ان« در خان��ه هنرمندان ای��ران فیلم 
مستند »برسد به دس��ت آقای بنان« به 
کارگردان��ی و تهیه  کنندگی زهره محقق 
امروز سه شنبه در خانه هنرمندان ایران 
به نمای��ش درمی آید.  این مس��تند ۸7 
دقیقه ای به زندگی اس��تاد غالمحس��ین 
بنان، خواننده پ��ر آوازه ایران می پردازد. 
کارگ��ردان س��عی کرده در این  مس��تند 

گفتگو محور، تصویر کاملی از ش��خصیت 
بنان، زندگ��ی ش��خصی و اجتماعی وی، 
س��بک خوانندگ��ی و عقای��دش راجع به 
 جریان��ات جدی��د موس��یقایی در عص��ر 
خوی��ش در اختی��ار مخاطب��ان بگ��ذارد.  
برای پاس��خگویی به هر بخش از مس��ائل 
مورد نظ��ر با افراد مختلفی نظیر همس��ر 
و فرزن��د بنان، کاوه دیلم��ی، ایرج خواجه 

 امیری، مزدا انصاری، حریر ش��ریعت زاده، 
و همچنین گروه »دنگ شو« گفتگو شده 
اس��ت. بخشی از پاسخ ها از طریق  شخص 
بن��ان و از البالی مصاحبه های رادیویی و 
تلویزیونی وی داده می شود. از عوامل دیگر 
این فیلم می توان به سید  محمود موسوی 
تصویربردار، احس��ان حی��دری صدابردار، 
نیلوفر حسنی عکاس، صبا جعفری و مریم 

ساربانها  طراح کاور و  پوستر اشاره کرد.  

احمدرضا درویش: 
تا زمان اکران »رستاخیز« سکوت می کنم

ابوالحسن داوودی مطرح کرد:  

جوانان فیلم »رخ دیــوانه« 
جانی  بالفطره  نیستند

 اتفاقی که 
در سینما ما 

افتاده این است 
که سینمای 

پرمخاطب به 
عنوان سینمایی 
 معرفی شده که 

معیارش کف 
سلیقه عامه مردم 

است

سخنگوی شورای صنفی نمایش خبر داد
  آغاز اکران دو فیلم جدید از روز چهارشنبه

نمایش مستند »برسد به دست آقای بنان« در خانه هنرمندان
برسد به دست آقای بنان

کارگردان »رخ دیوانه« سرگرمی س��ازی و به چالش 
کش��یدن فکر مخاط��ب را از اهداف اصلی س��ینما 
دانس��ت و گفت: جوان هایی که  من در فیلمم به آنها 
پرداخته ام، جانی بالفطره نیس��تند و قربانی شرایط 
اجتماعی هس��تند. ابوالحسن داوودی که در نشست 
نق��د  و بررس��ی فیلمش حاض��ر بود با بی��ان اینکه 
سینما س��اخته ش��ده که مخاطب را سرگرم کند و 
در خ��الل آن فکر مخاطب را هم به  چالش بکش��د، 
وجه سرگرمی سینما را مهم تر دانست.  او خاطرنشان 
ک��رد: اگر فیلمی بتواند تماش��اگر را س��رگرم کند، 
۸۰درصد وظیف��ه خود را انجام داده اس��ت اما این 
س��رگرمی نباید  مبتنی بر کف س��لیقه مخاطب عام 
باش��د؛ اتفاقی که در س��ینما ما افتاده این است که 
سینمای پرمخاطب به عنوان سینمایی  معرفی شده 
که معیارش کف س��لیقه عامه مردم است. در نتیجه 
مخاطبی که با تفکر س��ر و کار بیش��تری دارد، قید 
وجه  س��رگرمی را زده است.  داوودی افزود: از طرفی 
در میان فیلمسازان نسل جوان نیز به وجه سرگرمی 
کمتر بهاء داده می شود و معموال در فیلم ها به  دنبال 
کش��ف الیه های پنهان مفاهیم هس��تند که برای ما 
به عنوان فیلمس��از امکان رسیدن به چنان سطحی 
وجود ندارد.  بنابراین سینمای ما به دو بخش تقسیم 
ش��ده؛ یکی سینمای روشنفکرانه که پر از مفاهیم و 
حرفهای گنده است و دیگری  فیلمهای سرگرم کننده 
سخیفی که مخاطب دیگر خجالت می کشد به دیدن 
آن فیلمه��ا برود.  کارگردان فیلم »رخ دیوانه« درباره 
شائبه های شباهت نوع روایت فیلمش به بعضی آثار 
س��ینمای جهان هم گفت: هرچیزی را  که بتوان به 
یک س��رگرمی در ش��أن مخاطب تبدیل کرد، دیگر 
اهمیت��ی ندارد که منبع الهام آن چه بوده اس��ت. از 
طرفی بط��ور  عام بین 3۰ تا 39 موقعیت نمایش��ی 
وجود دارد و هر فیلمی که بخواهد داستانی را پیش 
ببرد مبتنی بر همین موقعیتها خواهد  بود؛ بنابراین 
از جهتی می توان گفت هیچ حرف تازه ای در سینما 
وجود ندارد و همه حرفها بارها به گونه های مختلف 

گفته شده  است. داوودی درباره بدفهمی هایی که از 
روایت فیلم پیش می آید توضیح داد: این فیلم از دید 
چند شخصیت مختلف نیست؛  این اشتباهی است که 
همواره در توصیف فیلم »رخ دیوانه« می ش��ود و آن 
را با »راشومون« مقایسه می کنند. در فیلم کوروساوا 
 ما تلقی و برداش��ت متفاوت اف��راد از اتفاقی واحد را 
می بینیم اما در این فیلم ما راوی های مختلف نداریم 
بلکه با شخصیتهای  گوناکون روبروییم.  این کارگردان 
در توضیح تم اصلی فیلم اخیرش گفت: مشکلی که 
در جامعه ما هس��ت، این اس��ت که همه به سرعت 
همدیگر را  قضاوت و نقد می کنند و شیفته هم یا از 
هم متنفر می شوند و بعد متوجه می شوند که چقدر 
در برداشت خود اشتباه کرده اند؛  در این فیلم چیزی 
که برای من مهم بود تا به تماشاگر منتقل شود، این 
بود که سعی کنیم قضاوت نکنیم. فیلم سعی می کند 
 که مخاطب را به بازی بگیرد و به او نش��ان دهد که 
قضاوتی که می کند اشتباه از آب درمی آید.   داوودی 
همچنین با تمجید از ب��ازی بیژن امکانیان در یکی 
از نقش��های فرعی، درباره انتقادها به »شخصیتهای 
اضاف��ی« در  فیلمش گفت: عده ای معتقدند اگر پدر 
و مادره��ا را از فیلم حذف می کردیم، بهتر می ش��د 
اما ما از ابتدا قصد داش��تیم چالش بین  دو نس��ل را 
هم نشان دهیم بنابراین به ازای هر شخصیت جوان 
یک بزرگسال نیز در داستان داریم که یا حضورشان 
را در فیلم  می بینیم یا تأثیرش��ان را بر زندگی سایر 
شخصیتها؛ هرکسی می تواند از دید خود فیلم را نقد 
کند اما اینک��ه عده ای بخواهند ب��ا  منظوری خاص 
فیلم را نقد کنند پس��ندیده نیست. کارگردان »رخ 
دیوانه« درب��اره موضوع اصلی فیلمش و رابطه آن با 
 ش��بکه های اجتماعی توضیح داد: ماهیت پدیده ای 
مث��ل فیس بوک به گونه ای اس��ت که هم��واره بین 
واقعی��ت و دروغ معل��ق هس��تیم  و من ب��ه عنوان 
کارگردان می خواس��تم،این فضا در فیلمم باشد که 
ندانیم کدام شخصیت راست می گوید و کدام دروغ! 
و از نظ��ر  من مهم بود ک��ه وقتی موضوع فیس بوک 

را مبنای کار قرار می دهیم، س��اختار فیلم هم متناس��ب با آن باش��د.  داوودی در 
پایان س��خنانش ب��ا گالی��ه از رواج دروغ و بی اخالقی در جامعه گفت: ش��عار ما 
عدالت، ایمان و معنویت اس��ت اما  متأس��فانه بعد از 37 س��ال تبدیل به یکی از 
بی اخالق ترین جوامع دنیا شدیم؛ اما جوانهایی که در این جامعه هستند و من در 
 فیلمم به آنها پرداخته ام جانی بالفطره نیس��تند و معموال قربانی شرایط اجتماعی 
هستند. محمدرضا گوهری، فیلمنامه نویس   »رخ دیوانه« نیز که در نشست شامگاه 
2۰ اردیبهش��ت ماه فرهنگسرای ارسباران حاضر بود درباره چگونگی شکل گیری 
داستان  این فیلم گفت: حدود 13 سال پیش تصمیم گرفتم روی موضوعی درباره 
جوانان کار کنم و برای این کار یک تیم تحقیقاتی  تشکیل دادم که جوانان آسیب 
دیده اجتماعی و مس��ائل آنها را بررس��ی کنیم، در همین دوران فیلم »کندو«ی 
فریدون گله را  دیدم و ایده ش��رط بندی در این فیلم به نظرم جالب آمد و در طی 
آن تحقیقات نیز با دو دختر آشنا شدم که بر اساس قصه  زندگی آنها و یک داستان 
خیالی دیگر، فیلمنامه ای سه اپیزودی نوشتم و آن را در اختیار ابوالحسن داوودی 
قرار دادم که او از  من خواست سه اپیزود را به یک داستان واحد تبدیل کنم و من 
نیز براس��اس نظر او فیلمنامه را باز نویسی کردم و نهایتاً خط  اصلی داستان فیلم 
»رخ دیوانه« شکل گرفت.  او درباره استفاده از فیس بوک در داستان فیلم که بیش 
از 1۰ سال پیش نگارش آن آغاز شده بود، گفت: زمانی که من  نگارش فیلمنامه را 
آغاز کردم فیس بوک وجود نداشت اما یاهو مسنجر به عنوان یک شبکه اجتماعی 
وجود داشت که طی  گذشت سالها و گسترش شبکه های اجتماعی مجبور به پنج 
یا شش بار بازنویسی فیلمنامه و به روز کردن آن شدم.  بیتا منصوری، تهیه کننده 
»رخ دیوانه« نیز درباره دلیل انتخاب این فیلمنامه برای س��اخت توضیح داد: این 
فیلمنامه را که ما  س��ال ۸7 پروانه س��اخت آن را گرفتیم، چند سال با عالقه نگه  
داش��تم و با وجود اینکه چند فیلمساز دیگر تقاضای خرید آن را  داشتند، منتظر 
بودیم تا در فرصتی مناسب ساخت آنرا شروع کنیم. دلیل به تأخیر افتادن ساخت 
آن نیز انصراف آقای داوودی  از ساخت فیلم پس از توقیف فیلم »زاد بوم« او بود؛ 
او می گفت ما فیلم می سازیم که مخاطب ببیند؛ اگر قرار است نبیند چرا  بسازیم؟! 
بیژن امکانیان، ساعد سهیلی، سحر هاشمی، و فرشاد محمدی)فیلمبردار( از دیگر 

حاضران این نشست بودند که با  مخاطبان فیلم به گفت وگو پرداختند. 

ابرقهرمان��ی  فیل��م  دوم  قس��مت 
»انتقام جویان« ب��ا فروش 6۸ میلیون 
و 77  بین المل��ل  گیش��ه  در  دالری 
میلیون دالری این هفته خود در  آمریکا 
به مجموع فروش جهانی ۸75 میلیون 
دالر دست یافت.   »انتقام جویان: عصر 
اولترون« ساخته جدید استودیو مارول 
در حالی تاکنون به فروش جهانی ۸75 
میلیون دالر رسیده اس��ت که با  آغاز 
اکران در س��ینماهای چین، این فیلم 
به زودی به باش��گاه میلیارد دالری ها 

خواهد پیوست. 
تاکنون کشور آسیایی کره جنوبی با 
74 میلیون دالر بهترین بازار قسمت 
دوم فیلم »انتقام جویان« بوده اس��ت 
و پ��س از آن  س��ینماهای انگلیس با 
5/61 میلیون دالر، مکزیک )۸/39(، 
برزی��ل )2/37(، روس��یه )9/3۰( و 
فرانسه )5/2۸(، اس��ترالیا )9/25( و 
آلمان ب��ا   ۸/23 میلیون دالر از دیگر 
بازارهای موفق آن محسوب می شوند.  
در مجموع و تاکن��ون میزان فروش 
ای��ن فیل��م در گیش��ه بین الملل در 
مقایسه با قسمت اول »انتقام جویان« 
افزای��ش   2۰  ب��ا   2۰12 س��ال  در 

درصدی همراه بوده اس��ت و با آغاز 
اک��ران این فیلم از روز سه ش��نبه در 
افزایش  س��ینماهای چی��ن ش��اهد 
قابل مالحظه این رق��م نیز  خواهیم 
ب��ود.  فروش جهان��ی ۸75۸ میلیون 
دالری »انتقام جویان: عصر اولترون« 
در س��ه هفته آغازی��ن اکران تاکنون 
از مجم��وع فروش جهان��ی و  نهایی 
فیلم های��ی چون »کاپیت��ان آمریکا« 
)714 میلی��ون دالر(، »مرد آهنی« 
)5۸3(، »ث��ور« )449(، »مرد آهنی 
2« )622(، »ث��ور:  دنی��ای تاریک« 
)645(، »نگهبانان کهکشان« )774( 
و »کاپیتان آمریکا؛ سرباز زمستانی« 
ب��ا 714 میلیون دالر پیش��ی گرفته 
فیل��م  دیگ��ر  اس��ت.   »س��یندرال« 
کمپانی دیزنی که براساس انیمیشن 
کالس��یک آن ساخته ش��ده است با 
فروش چهار میلی��ون دالری در این 
 هفته مجموع فروش خود در گیش��ه 
بین الملل و جهانی را به ترتیب 316 
و 513 میلی��ون دالر ارتقاء داد و بر 
این اس��اس تاکنون  کشورهای چین، 
انگلس��تان و ژاپن بهتری��ن بازارهای 
خارجی این فیلم بودند.  قسمت قبلی 
این فیل��م با عنوان »انتقام جویان« با 
فروش 1.51۸ میلیارد دالر، سومین 
فیل��م پرف��روش تاریخ س��ینما پس 
از »آوات��ار« و   »تایتانی��ک« اس��ت.
فیلم »س��ریع و خش��ن 7« محصول 
یونیورس��ال نیز در ای��ن هفته 6/19 
میلی��ون دالر در 67 کش��ور جه��ان 
فروخ��ت و به  ف��روش جهانی 46/1 

میلیارد دالر رسید. 

امیر شهاب رضویان مدیر آموزشگاه »هیالج« 
در نشس��تی با بیان اینکه آموزشگاهش وارد 
23 سالگی شده اس��ت ، گفت: خوشحالم که 
ب��ه عنوان ی��ک دفتر تولید کوچ��ک کارمان 
را ش��روع کردیم و امروز به جایی رس��یده ایم 
که باالی س��ه ه��زار هنرج��و از اینجا بیرون 

رفته ان��د و مش��غول کار حرفه ای هس��تند. وی ادام��ه داد: بعد از 
گذش��ت 22 س��ال دیدن این افراد حس خوبی را ایجاد می کند، 
اف��رادی چون مرتضی هدایی ، مه��رداد ماکویی  ، صبا گرگین پور 
 ، پروانه قاس��م پور ، پریس��ا ساس��انی  و وحید قاضی میرسعید  که 
از فارغ التحصیالن این آموزش��گاه محس��وب می ش��وند. رضویان 
با بیان اینکه آموزش��گاه های س��ینمایی در توس��عه سینما تاثیر 
زیادی داش��ته اند ، اظهار کرد: بار اصلی ای��ن تاثیرگذاری بر روی 
دوش بخش خصوصی بوده اس��ت و خوش��بختانه متولی آموزش 
در کش��ور دیگر دولت نیس��ت و هربار که آموزش دولتی شده به 
حجم بزرگی تبدیل ش��ده که دیگر حرک��ت نمی کند. وی افزود: 
در دانشگاه ها دانش��جویان مجبور هستند، واحدهای اضافی پاس 
کنند که در دنیای حرفه ای به دردش��ان نمی خورد. اما هنرجویان 
ما خیلی س��ریع بدون هیچ درس اضافی فیلمسازی یاد می گیرند 
و وارد فضای کار می ش��وند. در ادامه شهرزاد دادگر مدیر آموزش 
»هیالج« و مدیر اجرایی جش��نواره با اش��اره ب��ه برپایی دومین 
دوره این جش��نواره گفت: این دوره هم به صورت داخلی خواهد 
بود و فرصتی برای دیده ش��دن هنرجویان هیالج اس��ت. در واقع 
جش��نواره ای ب��رای بچه هایی که مش��غول به آموزش هس��تند و 
امیدوارم س��ال بعد بتوانیم این جش��نواره را بزرگتر برگزار کنیم. 
وی افزود: در سال اول انتخاب ها را راحت گرفتیم تا همه تشویق 
ش��وند اما امس��ال سخت گیری بیشتری داش��تیم و بعد از اسفند 
ماه که فراخوان اعالم ش��د، طی س��ه مرحله بازبینی داش��ته ایم. 
دادگر از س��یامک احصایی ، محمودرضا رحیمی ، الدن مستوفی ،  
امیر ش��هاب رضویان  و مرتضی اسماعیل کاشی به عنوان شورای 
انتخاب بخش تئاتر و از رخش��ان بنی اعتماد ، مجید برزگر  ، حسن 
حسن دوست ، س��عید عقیقی ، امیرشهاب رضویان و یاشار نورایی 
به عنوان شورای انتخاب فیلم نام برد. مدیر اجرایی این جشنواره 

ادامه داد: برگزیدگان جش��نواره در بخش های 
ن��گاه مخاطب��ان، کارگردان��ی  ، فیلمنام��ه  ، 
تصویربرداری ، تدوین  ، گریم ، بازیگر زن و مرد  
و فیلم منتخب داوران انتخاب خواهند ش��د و 
در بخ��ش تئاتر هم بهتری��ن تئاتر ، مونولوگ  ، 
بازیگر زن و مرد برگزیده می ش��وند که به نفر 

اول تندیس ، نفر دوم و سوم لوح افتخار اهدا می شود.
امیرشهاب رضویان با اشاره به دو روز برپایی جشنواره در پردیس کوروش 
گفت: یک روز به تئاتر اختصاص دارد که 12 تئاتر با تایم کمتر از یک 
ساعت به روی صحنه می رود و در روز دوم هم سی فیلم به نمایش در 
می آید و بعد از آن اختتامیه جشنواره برگزار می شود. وی در ادامه با اشاره 
به آموزش تئاتر در هیالج اظهار کرد: خوشحالم به جز ما چندین آموزشگاه 
دیگر در بخش خصوصی وجود دارد که به توسعه ، تئاتر و سینما در ایران 
کمک می کند، در بحث بازیگری همیشه به هنرجویان تاکید کرده ایم، 
بیش از اینکه به دنبال فیلم باشید جذب تئاتر شوید که شاءنیت باالیی 
دارد و از تئاتر می توان مسیر بهتری پیش رو داشت. رضویان خاطرنشان 
ک��رد: به زودی در پالت��وی خودمان تئاتر حرفه ای را اجرا خواهیم کرد. 
خوشبختانه وزارت ارشاد چنین اجازه ای را به بخش خصوصی داده است. 
زمانی برای دیدن تئاتر تنها باید به تئاتر شهر،  ایرانشهر و یکی دو جای 
دیگر می رفتیم اما االن حدود 5۰ جای خصوصی برای اجرای تئاتر وجود 
دارد، بنابراین در واقع اگر دولت نظاره گر باشد ، بسیار بهتر از تصدی گری 

خواهد بود.
این تهیه کننده و کارگردان در ادامه در پاس��خ به سوالی درباره تاسیس 
مدرسه ملی سینما و تداخل آن با کار آموزشگاه ها با بیان اینکه مخالفتی 
با تاسیس مدرسه ملی ندارد ، اظهار کرد: هزینه ای که دولت برای بخش 
آموزش می کند ، اگر به بخش خصوصی اختصاص دهد ، بسیار بازدهی 
بهتری خواهد داشت. معتقدم بخش دولتی 25درصد بخش خصوصی 
می تواند بازدهی داش��ته باش��د. وی افزود: مدرسه ملی سینما از دوران 
فرهنگ و هنر سابق در اوایل دهه 3۰ وجود داشته است که آن موقع با 
آموزش 4۰ دانشجو، بنیان آموزش سینمایی در کشور گذاشته شد. بعد 
هم هنرهای دراماتیک به نوعی مدرسه بود، معتقدم مجدد داریم همان 
مسیر را طی می کنیم و اگر مثل هر حرکت دیگری این کار در بخش 

خصوصی باشد، تاثیر بهتری خواهد داشت.

 »انتقام جویان« در صدر پرفروش ترین ها
برپایی جشنواره سینمایی در پردیس »کوروش« 
دومین دوره جشنواره »هیالج«

در پ��ی اولی��ن حض��ور بین المللی فیل��م »ناهید« به 
کارگردانی آیدا پناهنده در بخش »نوعی نگاه« شصت 
و هشتمین جشنواره فیلم کن، شرکت فرانسوی »ِمِمنتو 
فیلمز« پخش فرانسه  این فیلم را برعهده گرفت. سال 
گذشته این شرکت معتبر تهیه کنندگی فیلم »گذشته« 
اصغر فرهادی و »خواب زمستانی« نوری بیلگه جیالن 
را بر عهده داشته که این اثر کارگردان سرشناس ترکیه 
برنده نخل طالی جشنواره کن 2۰14 هم شد. امسال 
نوزده فیلم در بخش رسمی »نوعی نگاه« جشنواره کن 

حضور دارند که فیلم »ناهید« 
ب��ه کارگردانی آیدا پناهنده و 
تهیه کنندگی بیژن امکانیان، 
یکی از آن هاست. ساره بیات، 
پژمان بازغی و نوید محمدزاده 
در این فیلم بازی می کنند که 

اولین فیلم بلند سینمایی پناهنده محسوب می شود. 
در خالصه داستان فیلم سینمایی »ناهید« آمده است: 
ناهید که با داشتن یک پسر از همسرش جدا شده است، 

سعی می کند ضمن حفظ حضانت 
فرزندش، با شرایط جدید زندگی 
خود کنار بیای��د... ناهید محصول 
س��ال 1393 مرک��ز گس��ترش 
سینمای مس��تند و تجربی است. 
جایزه اصل��ی بخش »نوعی نگاه« 
 Fehér دوره گذشته جشنواره کن به فیلم مجارستانی
isten س��اخته کورنل موندروژو تعلق گرفته بود. فیلم 
فرانس��وی Party Girl ساخته ماری آماشوکلی، کلر 

بورگر و س��اموئل تیس هم موفق به دریافت دوربین 
 Prix طالیی کن ش��ده بود. این فیلم جایزه گروهی
d'ensemble بخش نوعی نگاه را نیز بدست آورده 
بود. ش��صت و هش��تمین دوره جشنواره فیلم کن از 
روز چهارشنبه 23 ازدیبهشت ماه )13 می( با نمایش 
فیلم س��ینمایی »س��ر باال« به کارگردان��ی امانوئل 
برکوت فیلمساز فرانسوی در بخش خارج از مسابقه 
آغاز می ش��ود و تا روز 3 خرداد م��اه )24 می( ادامه 

خواهد یافت.

شرکت »ِمِمنتو فیلمز« پخش فرانسه »ناهید« را برعهده گرفت



سه شنـــبه 22 اردیبهــــشت  ماه  1394
5سال نهـــــــــــــــم  .  شمـــــــــــاره     249    w w w . h o n a r m a n d o n l i n e . i rHonarmand Newspaper

سید ضیاء الدین دری کارگردان سینما و 
تلوزیون با بیان اینکه اشاره او به مجموعه 
تلوزیون��ی فاطم��ا گل دالل��ت ب��ر ای��ن 
نمی کند که  قصد تقلید یا کپی برداری از 
این گونه مجموعه ها را داشته باشد گفت:  
باید دید که س��ریالهایی از این دست چه 
مختصات و  ویژگیهایی دارند که تماشاگر 
ایران��ی عالقه به دی��دن آن پیدا می کند. 
کارگردان سریالهایی چون »کاله پهلوی« 
و »کیف انگلیسی«  خاطرنشان کرد: ما در 
ایران داستانهای زیادی داریم که می تواند 
به ش��کل مطلوب یک زن ایرانی را محور 
قرار دهد و ضرورتا  ویژگیهای ضد ارزشی 
آثاری مثل فاطما گل را هم نداشته باشد 
و نیز مغایرتی با ش��ئون اخالقی ایرانیان 
هم نداشته باش��د. به عقیده او  زن ایرانی 
به لحاظ معدل در میان زنان جوامع دیگر 
از موقعی��ت مطلوب��ی برخوردار اس��ت و 
حضور موثر اجتماعی زنان در ایران قابل 
 لم��س اس��ت و برخالف برخی کش��ورها 
جنبه نمایشی ندارد.  دری برای بیان بهتر 
منظورش از مجموعه تلوزیونی ستایش و 
تالشهایی که برای محور قرار گرفته یک 
زن در این اث��ر صورت گرفته  یاد می کند 
و می افزاید: در داخل کش��ور آثاری بوده 
اند که توان جذب مخاطب انبوه را داشته 
اند و باید دید چه ویژگیهایی باعث  اقبال 
م��ردم ش��ده اس��ت. دری ن��ام مجموعه 
تلوزیونی فاطما گل را بس��یار هوشمندانه 
خواند که برای تماشاگر مسلمان در تمام 
دنیا  ایجاد جاذب��ه می کند. او در ادامه به 
این مسئله اشاره کرد که فرهنگ ترکها با 
فرهنگ ما ایرانیها قرابتهای زیادی دارد و 
این برای  تماشاگر ایرانی قابل لمس است. 
این کارگردان با بیان اینکه آنها بهتر از ما 
به صنعتی س��ازی سریالها و فیلمهایشان 
توجه دارن��د افزود:  آنها به آثار نمایش��ی 
فقط از جنبه هن��ری نگاه نمی کنند.  این 
کارگردان س��ینما و تلوزیون تاکید کرد: 
مردم ما وقتی به تماش��ای سریال فاطما 
گل عالقه نشان می دهند حتما درون آن 
چیزی  می بینند و شما مطمئن باشید که 
مردم جذب احیانا مسائل ضد ارزشی این 
سریالها نمی ش��وند و مسائل ضد ارزشی 
نیز جذابیت این  سریالهای را برای بیننده 
ایران��ی افزای��ش نمی دهد و اگ��ر ما غیر 

از این فکر کنیم دچار اش��تباه ش��ده ایم. 
به گفته ضیاء الدی��ن دری  پیچیدگیهای 
روابط انس��انی در برخی از مجموعه های 
تلویزیونی آنها به خوبی رعایت می شود و 
تالقی ش��خصیت ها و کشمکشهای  میان 
بار دراماتیک  باالرفتن  ش��خصیتها باعث 
و جذابی��ت آنها می ش��ود. او می افزاید: 
البت��ه ما نی��ازی نداری��م که ب��ه برخی 
کاراکترهای��ی ک��ه  در آثار آنه��ا پررنگ 
هس��تند مانند شخصیتهایی با عقده های 
روانی و اختاللهای جنسی بپردازیم. دری 
رعای��ت ن��کات کارگردان��ی و  بازیگری از 
جمله ری اکش��نهای مناسب در مواقعی 
ک��ه بازیگ��ر دیالوگ ن��دارد و اس��تفاده 
مناس��ب کارگردان از این فبیل مس��ائل 
را در  جذابیت این آثار موثر دانس��ت.  این 
کارگردان س��ینما و تلوزیون تاکید کرد: 
مردم ما وقتی به تماش��ای سریال فاطما 
گل عالقه نشان می دهند حتما درون آن 
چیزی  می بینند و شما مطمئن باشید که 
مردم جذب احیانا مسائل ضد ارزشی این 
سریالها نمی ش��وند و مسائل ضد ارزشی 
نیز جذابیت این  سریالهای را برای بیننده 
ایرانی افزایش نم��ی دهد و اگر ما غیر از 
این فکر کنیم دچار اش��تباه شده ایم. وی 
با بیان اینکه مباحث  داس��تانی این گونه 
مجموعه ها س��بب شده تا برای تماشاگر 
ایرانی جذابیت داش��ته باشد می افزاید: 
م��ا نباید خودم��ان را به تغاف��ل بزنیم و 
 جذابی��ت دراماتیک ای��ن مجموعه ها و 
ن��وع روایتگ��ری آنها را نادی��ده بگیریم. 
ضی��اء الدی��ن دری در پای��ان ب��ا بیان 
اینکه  س��ریالهایی نظیر  فاطما گل نقاط 
ضع��ف زی��ادی نیز دارن��د و ب��ه لحاظ 
داس��تانی نیز کامل نیس��تند و اصطالحا 
س��مبل کاریه��ای زی��ادی نی��ز در آنها 
اینگونه  دیده  می شود خاطرنش��ان کرد: 
مجموعه ها اصطالحا در ذهن تماش��اگر 
لنگر می اندازند و آنها را ترغیب و درگیر 
می کنند.  سیدضیاءالدین دری حدود 1۰ 
س��ال است که از سینما دور بوده و فقط 
در تلویزی��ون فعالیت ک��رده و حاال پس 
از گذش��ت1۰ س��ال و  فراغت از ساخت 
دو س��ریال انرژی ب��ر و وقت گیر، تصمیم 
گرفت��ه ب��ار دیگر ب��ه س��ینما بازگردد. 
برخی رس��انه ها از عالق��ه این کارگردان 
برای  ساخت ورس��یونی ایرانی از سریال 
»فاطماگل« در قالب سینمایی خبر داده 
و به این اش��اره کرده اند که وی فیلم نامه 
اولی��ه ای��ن کار را  هم نوش��ته و مترصد 
جلب حمای��ت مقامات س��ینمایی برای 
تولید آن اس��ت. در این نسخه سینمایی، 
دری کوش��یده داس��تان را منطب��ق ب��ا 

 مختصات جامع��ه ای��ران آداپت��ه کن��د. 

مجموعه تلویزیونی »گاهی به پش��ت سر 
نگاه ک��ن« به کارگردان��ی مازیار میری و 
تهیه کنندگی رضا انصاریان روزهای پایانی 
 تدوین و صداگذاری را پشت سر می گذارد. 
مس��عود صباح مدیر گروه فیلم و س��ریال 
ش��بکه دو گفت: »گاهی به پشت سر نگاه 
 کن« روزهای پایانی تدوین و صداگذاری 
را پش��ت س��ر می گذارد و پ��س از اتمام 
تدوی��ن نهایی، مراحل میکس موس��یقی 
و  افکت های این س��ریال آغاز می ش��ود تا 
برای پخش در م��اه مبارک رمضان آماده 
ش��ود. وی اف��زود: محمدرض��ا موئینی و 
علیرض��ا  علوی��ان روزهای پایان��ی تدوین 
و صداگذاری »گاهی به پش��ت س��ر نگاه 
کن« را طی می کنند و بهنود یخچالی نیز 
س��اخت  موسیقی این سریال را آغاز کرده 
است.  صباح یادآور شد: تیتراژ این سریال 
در حال ساخت است و در صورت انتخاب 
شعر و موس��یقی مناسب، از یک خواننده 
برای  تیتراژ پایانی دعوت می ش��ود. مازیار 
میری »گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن« را 
با محوری��ت موضوعی حمایت از تولیدات 
داخلی در  قالب س��ریالی ملودرام و توجه 

ویژه ب��ه بحث خان��واده ایرانی و س��بک 
زندگی ایرانی، اس��المی، کارگردانی کرده 
و ای��ن س��ریال در م��اه  مب��ارک رمضان 
روی آنت��ن می رود. فیلمنامه این س��ریال 
به قلم محمود محمد س��لطانی و مسعود 
کرمی  نوشته ش��ده و امین تارخ  و محمد 
متوسالنی ش��خصیت های اصلی آن یعنی 
جالل و محتشم را بازی می کنند. »گاهی 
به پش��ت س��ر نگاه کن« که به  س��فارش 
گروه فیلم و س��ریال شبکه دو تولید شده 
با بازی هدایت  هاشمی، الیکا عبدالرزاقی، 
بهاره کیان افش��ار، سعید چنگیزیان،  نگار 
عابدی، حمی��د ابراهیمی، میالد رحیمی، 
امیر کربالیی زاده، مس��عود سخایی و نگار 

حسن زاده پخش خواهد شد.   
از دیگ��ر عوام��ل ای��ن س��ریال می توان 
ب��ه مریم هژیرون��د برنامه ریز و دس��تیار 
انتخاب  افشین هاش��می   اول کارگ��ردان، 
بازیگر، ندا  قائدی منش��ی صحنه، فریبرز 
س��یگارودی مدیر تصویربرداری، کوروش 
سیگارودی تصویربردار، محمدرضا موئینی 
تدوینگ��ر،  مرج��ان گلزار ط��راح صحنه و 
لباس، سعید توانا، فرهاد عسگری، محمد 
محمدی دستیاران صحنه، آگرین صالحی 
و هانی��ه لطفی  دس��تیاران لب��اس، مهدیه 
اعرابی طراح گری��م، نوید می رالی مجری 
گری��م، مهش��اد مظف��ری مج��ری گریم، 
ساس��ان نخعی صدابردار،  بهنود یخچالی 
آهنگس��از، منصور غضنفری مدیر تولید، 
عل��ی نی��ک رفتار ع��کاس و س��ید جواد 

الجوردی مدیر تدارکات اشاره کرد. 

ضیاء الدین دری تکذیب کرد: 

  قصد تقلید از »فاطماگل« را ندارم

مسعود صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو مطرح کرد: 

سریال رمضانی شبکه دو در آخرین مراحل فنی

کمدی اج�را ک�ردن ب�رای خانم ها 
سخت است

بازیگر نقش زیبا در مجموعه ی »شمعدونی« از شرایط 
س��خت حضورش در این مجموعه که ب��ه اتفاق تلخ 
شکس��تکی پایش برمی گشت،  سخن گفت و در عین 
حال حضورش در این مجموعه را لذت بخش دانس��ت 
و گف��ت: آن روزهایی که روحیه ام را باخته بودم گروه 
  »شمعدونی« آنقدر خوب بودند که با وجود آن ها، همه 

چیز را فراموش می کردم. 
شکس�تگی پای�م در »ش�معدونی« 

واقعی است
رویا میرعلمی از لذت بخش بودن حضورش در مجموعه 
»شمعدونی« و همکاری با سروش صحت صحبت کرد 
و گفت: حضورم در این  مجموعه اتفاق خوب زندگی من 
بود، اتفاقی که در بدترین برهه از زندگی ام پیش آمد. 
متأسفانه شکس��تگی پای من در این مجموعه  واقعی 
است. پیش از اینکه در این مجموعه حضور داشته باشم 
پایم در یک اتفاق ناگواری در صحنه تئاتر شکس��ت و 
واقعا نمی توانستم  در این مجموعه حضور داشته باشم 
به جهت اینکه پایم به شدت آسیب دیده بود و از 9 جا 
دچار شکستگی شده و عصب های پایم  قطع شده بودند 
و حرکت پایم مختل شده بود و مدت ها نمی توانستم 
پایم را تکان دهم و هنوز هم در حال درمان هس��تم. 
این مساله  کار را برایم بسیار دشوار کرده بود. ولی خیلی 
از روزهای��ی که در حین درم��ان و مداوای پایم بودم و 

با رویا میرعلمی بازیگر نقش زیبا  در سریال »شمعدونی« :

عجوالنه قضاوت نکنید

 قضاوت ها 
عجوالنه است. 

شما در ادامه 
 سریال خواهید 

دید که بازیگری 
که نقش 

خواستگار من 
را بر عهده دارد 

با این شرایط 
اجتماعی حتی 

برگ برنده دست 
اوست و هیچ 

 تمسخری نسبت 
به او صورت 
نگرفته است

امیر تاجیک مدیر شبکه مستند  مطرح کرد:

حمایت شبکه مستند از ساخت 50 فیلم

روحیه ام را باخته بودم، گروه   »ش��معدونی« 
آنقدر خوب بودند که با وجود آن ها همه چیز 

را فراموش می کردم. 
ش�خصیت زیبا را دوس�ت 

داشتم
او درباره حضورش در سریال »شمعدونی« 
گفت: مهرماه س��ال 92 بود که س��ر تئاتر 
»ش��ایعات« ب��ودم. آن موقع ب��ود که آقای 
صحت هم  آمده بودند تا کار را ببینند و در 
آنجا پیش��نهاد حضور در این مجموعه را به 
من دادند و از آنجا که این ش��خصیت زیبا 
را دوست  داش��تم و کارهای آقای صحت را 
هم دیده بودم قبول کردم تا در این مجموعه 

حضور داشته باشم. 
کم�دی اج�را ک�ردن برای 

خانم ها سخت است
ای��ن بازیگر درب��اره ی کاراکت��رش که یک 
شخصیت کمدی است، گفت: این نقش، یک 
نقش کمدی است؛ نقشی که برای خانم ها 
بسیار  سخت است و جای مانور کمی دارد. 
من در تئاتر زیاد بازی کرده بودم ولی دست 
خانم ها در تئاتر بازتر اس��ت، چه در نقش و 
چه  بداهه. اما در تلویزیون نمی شود این کارها 
را ارائه داد. میرعلمی با اشاره به اینکه نقش 
زیبا کمدی ترین نقشی است که در مجموعه 
  »ش��معدونی« ایفا شده اس��ت، گفت: خود 
آقای صحت معتقد بودند که این نقش یکی 
از کمدی ترین نقش هایی اس��ت که در این 
کار ایفا  شده است. من نیز در این مجموعه 
باید برای این شخصیت یک نوع بیان و تیپی 
خلق می کردم که با بقیه خانم ها فرق داشته 
باشد و  ظاهر جدی نداشته باشد. در نتیجه 
در تعامل با کارگردان، این شخصیت را خلق 
کردیم. او گفت: در تئاتر آنقدر تغییر می کنم 
چه  جدی و چه کمدی که در نهایت به یک 
شخصیتی می رسم که در موقع اجرا تماشاگر 
می خواهد. اما در این مجموعه به دلیل اینکه 
 زمان کوتاه بود مجبور بودم هر چه سریع تر 
شخصیت زیبا را جا بیاندازم و خیلی سخت 
ب��ود که چگون��ه کار کنم. اما ب��ا وجود این 
 دش��واری فهمیده بودم که چه تیپی را کار 
کنم و حاصل کار همین زیبایی شده است 

که در مجموعه »شمعدونی« می بینید. 
زیبا شخصیتی ُرک است

این بازیگر سپس به ویژگی های نقشش در 
»شمعدونی« اشاره کرد و گفت: شخصیت 
زیبا در این مجموعه ش��خصیتی به شدت 
رک،  ص��ادق، برون گ��را، برون ریز اس��ت و 
چیزی برای پنهان کردن ندارد و همه چیز 

را خیلی صریح و رک بیان می کند. همچنین 
رفتارهایش  رفتارهای بیرونی است؛ البته هر 
چه قصه جلوتر می رود رفتارها، خلوت ها و 
تنهایی زیبا را بیشتر خواهیم دید. شخصیتی 

که  نماینده ای از انسان های جامعه است. 
بدآموزی »شمعدونی«! 

میرعلمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
چرا برخی عنوان می کنند این مجموعه برای 
مخاطبان نش��ان می دهد، اظهار کرد: طنز 
و  کمدی بزرگنمای��ی رفتارهای برونی یک 
جامعه اس��ت. طنز و کمدی منتقد جامعه 
خودش اس��ت و با نشان دادن تمام ایراداتی 
ک��ه در  جامعه وج��ود دارد هم��واره طنز و 
کمدی مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت اما در 
همه جای دنیا این گونه نیس��ت. رفتارهای 
یک جامعه را  زمانی که نقد می کنند کامال 
ب��ه آن ای��راد می گیرند و به نظ��رم جامعه 
برنمی تابد ک��ه مورد انتقاد قرار بگیرد. او در 
ادامه مطالب باال گفت:  بچ��ه ای که در این 
مجموعه درست تربیت نشده است، هیچ گاه 
مورد پشتیبانی از شخصیت ها قرار نمی گیرد 
به غیر از مادرش. این  مجموعه نیز رفتارهای 
ناشایس��تی که مورد انتقاد افراد قرار گرفته 
اس��ت را به تصویر می کشد. ما این روش را 
مورد تأیید قرار ندادیم.  فقط در این مجموعه 
نشان داده و بزرگنمایی شده است. او سپس 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اینگونه 
عنوان ش��ده ک��ه در ای��ن  مجموعه برخی 
مشاغل مورد تمسخر قرار گرفته اند، توضیح 
داد: اصال موافق این قضیه نیستم. قضاوت ها 
عجوالنه است. شما در ادامه  سریال خواهید 
دید که بازیگری که نقش خواستگار من را 
بر عهده دارد با این ش��رایط اجتماعی حتی 
برگ برنده دس��ت اوست و هیچ  تمسخری 
نس��بت به او صورت نگرفته اس��ت و اصال 
قصد نویس��نده و کارگردان مسخره کردن 
نبوده اس��ت. این ش��خصیت با یک شغل و 
 س��طح درآمد می خواهد ازدواج کند و قصد 
ما مس��خره کردن، نبوده اس��ت. او سپس 
ب��ه خاط��ره ای از حض��ورش در مجموعه 
»شمعدونی«  اشاره کرد و گفت:  جالب است 
با آن روحیه وحشتناک به دلیل شکستگی 
پایم کمدی هم بازی می کردم. یادم می آید 
سکانسی را که  کامال کمدی بود گرفتم و بعد 
از آن از شدت ناراحتی گریه کردم. اما دوباره 

گریم شدم و به کار برگشتم. 
سروش صحت همیشه نان 

قلبش را می خورد
بازیگر نقش زیبا همچنین با بیان اینکه به 

علت شکستگی پایش قرار نبود در مجموعه 
»شمعدونی« ایفای نقش کند، گفت: با وجود 
 شرایطی که من داشتم، آقای صحت گفتند 
که من این نقش را برای شما نوشته ام و به 
هیچ کس دیگری هم فکر نمی کنم. من نیز 
با  وجود مخالفت دکتر، سر کار رفتم و از این 
بابت خوشحالم که با این مجموعه همکاری 
کرده ام. س��ر کاری رفتم که خیلی دوست 
 داش��تم و خوش��بختانه این کار با استقبال 
مواجه ش��د. به جهت اینک��ه آقای صحت 
همیش��ه نان قلبش را می خورد و مخاطب 
همیشه  جذب کارش می شود اما مجموعه 
»ش��معدونی« هم کاری بود که با وسواس 
زیادی جلو رفت و ساخت آن 9 ماه به طول 

انجامید. 
تنها کسی که شیرین را 
می توانست سر جایش 

بنشاند من بودم
این بازیگر همچنین درب��اره ی تعاملش با 
سایر بازیگران، از جمله بازیگر نقش شیرین 
که نگار عابدی آن را ایفا کرده است، گفت: 
م��ن با  نگار عابدی پی��ش از این کار کرده 
بودم و با هم دوس��ت بودی��م. آخرین کار 
م��ا تئاتر »ش��ایعات« بود و س��ر مجموعه 
»ش��معدونی«  دوس��تی مان محکم تر شد. 
این چی��زی بود که در ب��ازی خودمان در 
برخورد شیرین و زیبا با یکدیگر درآمد. فکر 
کردم تنها کسی که  شیرین را می تواند سر 
جایش بنشاند من هستم و تعامل بازیگران 
آنقدر خوب بود که اتفاق خوبی افتاد و کار 
پر از ان��رژی و رفاقت  بود.  بازیگر مجموعه 
»شمعدونی« درباره بازخورد این مجموعه 
از س��وی مخاطبان نیز اظهار کرد:  سریالی 
که خوب نباش��د م��ردم آن را  نمی بینند و 
تلویزی��ون را خاموش می کنن��د. در حال 
حاضر خوش��بختانه مخاطب ه��زار و یک 
انتخاب دارد. اگر دوس��ت نداش��ته باش��د 
این  مجموع��ه را نمی بیند. جذاب ش��دن 
یک مجموعه به مس��ؤولیت س��ازندگان و 
هنرمندان برمی گردد ک��ه اگر مخاطب را 
به س��مت تلویزیون  خودمان می کش��انم 
اینجاست که می گوییم کارشان را کرده اند، 
این مجموعه نیز با استقبال خوبی از سوی 
مخاطبان روبه رو شده  است. رویا میرعلمی 
بازیگر تئاتر، اولین حضورش در تلویزیون را 
با ایفای نقش در مجموعه »حیرانی« تجربه 
ک��رد. او پ��س از این  مجموعه در س��ریال 
»زمانه« حس��ن فتح��ی و »عصر پاییزی« 

ایفای نقش کرده است. 

امیر تاجیک، مدیر ش�بکه مستند: خط قرمزی 
برای پخش فیلم  در شبکه مستند نداریم

نشست مش��ترک امیر تاجیک )مدیر شبکه مستند 
سیما( با سردار محزون )رئیس بنیاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز( صبح دیروز   21 اردیبهشت ماه برگزار شد. 
در این نشس��ت از سوی رئیس بنیاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، بر تشویق مردم برای خرید  تولیدات داخلی، 
حمایت مس��ووالن ذی ربط از تولیدکنندگان داخلی 

تأکید شد. 
به گزارش هنرمند به نقل از ایسنا: نشست مدیر شبکه 
مستند با رئیس بنیاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز صبح 
دوشنبه در سالن  آمفی تئاتر ساختمان تولید صداوسیما 
در حضور اعضای هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان 
مستند )سعید رش��تیان، مرتضی  رزاق کریمی، جعفر 
صانعی مقدم و ...( و همچنین تعدادی از مستندسازان 
جوان و برنامه س��ازان تلویزیون برگزار شد. در ابتدای 
 این نشست امیر تاجیک - مدیر شبکه مستند سیما 
- اهداف برگزار نشس��ت را اعالم ک��رد و گفت: امروز 
شبکه مس��تند س��یما  میزبان بنیاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اس��ت. ما این نشست را برگزار کردیم تا به 
ساخت مستندهایی که دید جامعه را تغییر  می دهند، 
کمک کنیم. متأسفانه بحث قاچاق به شکل رسمی و 
غیررس��می در جامعه ما بسیار رخ می دهد و در عین 
ح��ال  صدمات زیادی را وارد می کند. ما این نشس��ت 
صمیمی را انجام دادیم تا از 5۰ فیلم مستقل مستند 
که قرار است با هدف  روشنگری و اطالع رسانی ساخته 
شود، حمایت کنیم. خروجی این جلسه باید ایده هایی 
برای مستندس��ازان و به نوعی س��رآغازی  برای طرح 
تولیدات خوب باش��د تا از طرفی هم با پدیده ش��وم 
قاچاق کاال و ارز مبارزه کنیم.  س��ردار محزون، رئیس 
بنیاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم در ابتدای سخنانش 
نسبت به اینکه در خدمت تأثیرگذارترین  فرهنگ سازان 
جامعه است، ابراز خوشحالی کرد و گفت: بحث امروز 
ما تحریم اس��ت؛ تحریم نیازمندی ه��ای ما. در حال 
حاضر  نیازمندی دولت و شاید جامعه این باشد که ما 
پول نفت مان به دست خودمان نمی رسد؛ یعنی نفت 
خام را به کش��ورهای دیگر  صادر می کنیم اما پولش 
راحت ب��ه ما برنمی گردد؛ در حال��ی که ما می توانیم 
همین نف��ت را به چند هزار ف��راوری تبدیل کرده و 

خودم��ان  نیازه��ای   اول 
را برط��رف کنیم، س��پس 
م��ازادش را ص��ادر کنی��م 
ولی ای��ن کار را نمی کنیم. 
در حقیقت خودم��ان ابزار 
تحری��م  را ب��رای خودمان 
فراه��م کرده ای��م، چرا که 
اگ��ر در این زمینه خودکفا 
باشیم دیگر دغدغه تحریم 
ادام��ه ی  در  وی  نداری��م. 
س��خنانش  یادآور شد: در 
حال حاضر بح��ث تحریم 
بحث اول مملکت ماس��ت 

که تقریبا دو س��ال است که این تحریم ها و مذاکرات 
ادامه دارد  و احتماال بیش��تر هم ادامه خواهد داشت. 
حاال بحث اقتصاد مقاومتی که مساله اصلی آن تولید 
است باز هم به بحث تحریم  برمی گردد؛ یعنی ما پول 
نفت را می خواهیم تا نیازمندی های خودمان را برطرف 
کنیم. محزون س��پس به موانعی که بر س��ر راه  تولید 
قرار دارد اش��اره کرد و گفت:  اولین مش��کل تولید ما 
قاچاق اس��ت. قاچاقی که ساالنه ده ها میلیارد دالر از 
کانال های رس��می  و غیررس��می وارد کشور می شود. 
طبق گفته رییس س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
ساالنه 1۰ الی 15 درصد به قاچاق کاال  اضافه می شود.  
او توضیح داد: م��ا ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که 
آنها س��االنه 16 هزار میلیارد تومان پوش��اک مصرف 
می کنن��د و از این بین  تنه��ا 3۰ درصد تولید داخلی 
است که معادل 5 هزار میلیارد تومان می شود و مابقی 
این نیاز از طریق قاچاق تامین می شود.  محزون سپس 
به قاچاق چای اشاره کرد و گفت: ما ساالنه 12۰ هزار 
تن چای مصرف می کنیم. س��ال گذشته 4۰ هزار تن 
 واردات چای داشتیم. فقط چیزی حدود 14 هزار تن 
تولید داخلی بوده و مابقی قاچاق بوده اس��ت. جالب 
اینجاس��ت که چای ه��ای  وارداتی و قاچ��اق را زمانی 
که آزمایش کردیم بدون اس��تثنا تمام آن ها اس��انس 
س��رطان زا داشتند. در کش��وری مثل چین برگ های 
 درختان را تهیه می کنند، آن ها را فراوری می کنند و به 
آن ها اسانس می زنند. در نهایت همین چای با قاچاق 
وارد مملکت ما  می شود. متأسفانه تمام ادارات ما هم 

از همین چای های خارجی 
اس��تفاده می کنن��د.  او در 
ادامه صحبت هایش یکی از 
موانع تولید را بحث واردات 
دانس��ت و افزود: ما س��ال 
گذشته بیش از 5۰ میلیارد 
دالر واردات  رسمی و چیزی 
در همی��ن ح��دود واردات 
در  داش��تیم.  غیررس��می 
حال حاضر متأسفانه بیش 
از نیم��ی از کارخانه ه��ای 
ما به خاط��ر  همین قاچاق 
تعطیل هس��تند. از طرفی 
دیگر یکی از مشکالت ما بحث مفاسد اقتصادی است 
که مربوط به مش��کالت  تولیدکننده می شود. به نظر 
من تولیدکننده مشکل دارترین قشر جامعه است چرا 
که با فرایند معیوب مالی��ات و مافیای قاچاق  روبه رو 
اس��ت. در این ش��رایط تولیدکننده یا باید عاشق و یا 
چیز دیگر باشد که به سراغ تولید برود. از طرفی دیگر 
این موضوع  قابل بررسی است که چرا جوانان ما ازدواج 
نمی کنند. همه این ها به خاطر این است که آن ها بیکار 
هستند، ما تولید نداریم و  قاچاق عرصه را بر همه تنگ 
کرده است. این مشکالت جوانان ماست و حل آن ها در 
گرو تولید و مبارزه واقعی با قاچاق است.  رئیس بنیاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در عین حال تأکید کرد: اگر 
واقع��ا همه مردم جنس های خارجی را مصرف نکنند 
چه  اتفاقی می افتد؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد آن زمان 
است که ما یک بازار ۸۰ میلیونی داریم و اتفاقا باید از 
کش��ورهای دیگر هم  کارگر وارد کنیم تا برای مصرف 
خودمان تولید داشته باش��یم. بنابراین در این زمینه 
ما به این فکر می کنیم ک��ه چطور می توانیم  مردم را 
به خرید تولیدات داخلی تشویق و ترغیب کنیم و در 
عین حال مس��ووالن را وادار کنیم تا کیفیت تولیدات 
را باال ببرند.  به عنوان مثال کشوری مثل چین عالوه 
بر اینکه نیازهای خودش را تأمین می کند، حتی مهر 
نماز، جانماز و کفش و لباس های  دیگر کشورها را هم 
تأمین می کند. در اینج��ا آیا ما باید بگوییم آی کی یو 
چینی ها باالتر است. این ها همه به تولید برمی گردد. 
 ما در مرز کشور خودمان افرادی به نام ملوان، کوله بر 

و چترباز داریم که کارش��ان جابه جایی کاالی قاچاق 
است و در واقع باربر  قاچاقچیان اصلی هستند. ما باید 
امیدوار باشیم که مشکالت ما در بحث قاچاق با تولید 
حل می شود. آن موقع است که دیگر  نیازی به التماس 
به کشورهایی مثل آمریکا و سایر کشورها و مذاکرات 
نداریم. وی بار دیگر تأکید کرد: تولید شدنی است.  همه 
تولیدکنندگان به دنبال س��ود هستند. اگر سود را در 
تولید ببینند حتما کار تولیدشان را باال می برند. حتی 
همین  قاچاقچیان که باربر قاچاقچیان اصلی هستند 
فقط برای گذراندن زندگی ش��ان و تأمین معاش این 
کار را می کنند. اگر ما آن ها  را تأمین کنیم آن ها هم به 
دنبال خالف نمی روند و با تولیدات داخلی اموراتشان 
را می گذرانن��د. وی در ادامه صحبت هایش  گفت: به 
نظرم اصال از تولیدکنندگان نباید مالیات بگیرند چرا 
که تولیدکنندگان ما در حال حاضر مش��کل دارترین 
قشر جامعه  هستند و پردردسرترین کار در حال حاضر 
در مملکت ما همین تولید است و برعکس راحت ترین 
و پردرآمدتری��ن کار قاچاق  اس��ت. اخیرا در محدوده 
کردستان با یک قاچاقچی روبرو شدیم که در طول دو 
ماه 4۸ میلیارد تومان درآمد داشت. تمام این ها  معضل 
و مشکل هستند که به نظرم با اراده قابل حل هستند. 
حتی خود مقام معظم رهبری هم به این مسئله تأکید 
کرده اند.  ما می توانیم مش��کالت تحریم و تولیدمان را 
حل کنیم، ما می توانیم کیفیت تولیدات داخلی را باال 
ببری��م و خیلی از مش��کالت مان  را حل کنیم.  در این 
نشست از مدیر شبکه مستند پرسشی درباره امضای 
تفاهم نامه میان شبکه مستند و بنیاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز  مطرح ش��د که امیر تاجیک گفت: ما اخیرا 
تفاهم نامه را امضا کردیم و درخصوص بودجه ای برای 
تولید 5۰ فیلم مستند به توافق  رسیدیم که به شکل 
مشارکتی قرار است از تولید این فیلم ها حمایت کنیم؛ 
ضمن اینکه به دس��ت آوردن این مقدار بودجه چند 
 ماهی به طول انجامید اما باالخره تا حدودی حل شد. 
ما این بار خودمان واسطه نیستیم و به نوعی مثل یک 
پل ارتباط  دهنده با مستندسازان هستیم و این جلسه 
هم امروز به همین خاطر برگزار شد. بنیاد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هم به  صورت مش��ارکتی بودجه ای 
در اختیار ش��بکه مستند گذاش��ته و ما هم مبلغی را 

اضافه می کنیم تا به تهیه کنندگان برسد. 
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ندا ش��اهرخی می گوید نمایش هایی که به مس��ائل زنان می پردازند یا کارگردان آن ها زن هستند در الویت 
پذیرش آثار برای اجرا در سالن تازه تاسیس فانوس قرار دارند. نمایش »آدم آدم است« یکی از متون معروف 
برتولت برشت است که اجراهای متفاوتی از آن در سراسر جهان به صحنه رفته. این نمایشنامه این روز ها به 

کارگردانی ندا شاهرخی در سالن تازه تاسیس فانوس به صحنه رفته است.
ندا شاهرخی با اشاره به این که این نمایش در ادامه دغدغه های او در مورد تئا تر اجتماعی شکل گرفته است، 
گفت: »تئا تر اجتماعی، تئاتری اس��ت که در بیمارس��تان ها، مدارس، خانه های سالمندان و مواردی از این 
دست اجرا می شود. این تعریف از تئا تر اجتماعی را در ایران نداریم.« او ادامه داد: »این نوع تئا تر در فضاهای 
غیر تئاتری، جهت آموزش و آگاهی بخشی است. اما در این حیطه بخش دیگری نیز داریم که سال ها قبل 
در اروپا تعریف ش��ده اس��ت و اکنون در ایران نیز دنبال می شود؛ یعنی پرداختن به متونی که دارای ابعاد و 
نقد اجتماعی اند. البته به این موضوع اشکاالتی وارد است، از جمله آن که تئا تر موضوعی اجتماعی است، با 

تماشاچی ارتباط مستقیم دارد و هر نمایشی می تواند در این دسته بندی قرار بگیرد.« 
شاهرخی در مورد این که، نمایش »آدم آدم است« نیز به مانند نمایش »دژاوو« کار قبلی این کارگردان از ساختار 
تئا تر اجتماعی برخوردار است، عنوان کرد: »پیش از این کم تر کسی در مورد تئا تر اجتماعی به صورت تخصصی کار 
کرده است، چرا که آموزشی در مورد آن وجود نداشته. در حال حاضر گروه های نمایشی هستند که در بیمارستان ها 
کار می کنند. نمایش »دژاوو« که آن را سال گذشته به صحنه بردم، به بیان دیدگاه تاریخی در مورد حذف زنان 
می پرداخت. در این نمایش نیز ابن روند را ادامه داده ام و به مسئله ای پرداختم که معتقدم مردم نیازمند آگاه شدن 
در مورد آن هستند.« این کارگردان تئا تر افزود: »این اثر به اتفاقات و پیامدهای جنگ ها می پردازد، برایم بسیار مهم 

بود که به ریشه جنایت هایی که صورت می گیرد، بپردازم.« 
نمایش »آدم آدم است« به پیامدهای جنگ می پردازد

او با تاکید بر حفظ مرزبندی با کمدی در این نمایش خاطرنشان کرد: »نمایشنامه اثری سیاسی اجتماعی 
اس��ت، به این دلیل ما س��عی کردیم مرز میان کمدی و جدی بودن را حفظ کنیم. اجراهای زیادی از این 
نمایش در جهان بوده که تعدادی از آن ها به سمت مضحکه رفته اند، اما در اجرای برشت این مرز حفظ شده 

است، بنابراین تالش کردیم ما هم این مرز را نگه داریم.« 
شاهرخی در پاسخ به این سوال که چگونه این مرز ایجاد شده است، اظهار کرد: »این سخت ترین قسمت کار 

با ندا شاهرخی، کارگردان نمایش »آدم آدم است«:
یک سالن نمایشی که اولویت اجرا را به 

کارگردانان زن می دهد!

بود، بخشی از این مسئله به کارگردانی و شخصیت پردازی باز می گردد. به عنوان مثال 
س��ربازان نمایش از هیچ ویژگی مشخصی برخوردار نیستند و شبیه یکدیگر اند، من 
سعی کردم این ها را از یکدیگر جدا کنم. هر کدام از بازیگران نشانه های خاص خود را 
دارند، به این ترتیب ما آن ها را وارد فضای کاریکاتورگونه  مورد نظرمان کردیم. بخشی 
دیگر نیز به طراحی ها باز می گردد، طراحی لباس توسط عادله چراغی انجام شده است. 

او طراحی هایی را صورت داده که شخصیت ها را از هم متفاوت و واقعی می کند.« 
مدیر هنری سالن فانوس در مورد این سالن و نمایش های پذیرفته شده در آن توضیح داد: 
»در این سالن، الویت اجرا با تئاترهای اجتماعی است. همچنین متونی که به مسائل زنان 
بپردازند یا کارگردان آن ها زن باش��ند، در الویت پذیرش متن و اجرا قرار دارند. دلیل این 

مسئله به سختی هایی که بر سر راه کارگردانان زن وجود دارد، باز می گردد.«
شاهرخی در پایانن سخنانش این سالن را مکان اجرایی مناسبی دانست و بیان کرد: 
»ما هنگام تاس��یس این مکان تالش کردیم تا س��النی با اس��تاندارد های الزم داشته 
باش��یم. این مکان از آکوستیک مناس��ب صدا، اتاق نور، گریم، کارگاه دوخت و دکور 
برخوردار اس��ت. از سوی دیگر فضایی الزم برای حضور تماشاچیان دارد و ساختمان 

مستقلی دارد.«

پیش از این کم تر 
کسی در مورد تئا تر 
اجتماعی به صورت 
تخصصی کار کرده 

است، چرا که آموزشی 
در مورد آن وجود 

نداشته. در حال 
حاضر گروه های 

نمایشی هستند که 
در بیمارستان ها کار 

می کنند

با حکم مهدی ش��فیعی مدیرکل هنرهای 
نمایشی ایران علی عابدی به عنوان »مدیر 
تماش��اخانه سنگلج« منصوب شد. در متن 
حکم مدیرکل هنرهای نمایشی ایران آمده 
است: »نظر به تخصص و تجربه جنابعالی به 
موجب این حکم به عنوان »مدیر تماشاخانه 
س��نگلج« منصوب می ش��وید. توجه ویژه 
ب��ه اعتبار این تماش��اخانه و ت��الش برای 
اعتالی جایگاه آن، پویا نمودن تماش��اخانه 
ب��ا برنامه ری��زی متناس��ب، زمینه س��ازی 
حضور گروه ه��ای موفق نمایش های ایرانی 
در راس��تای اعت��الی تئاتر مل��ی، توجه به 
جنبه های پژوهشی نمایش ایرانی و زمینه 
سازی حضور استعدادهای جوان و خالق در 
این حوزه، تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و 
به ویژه تماشاگران ارزشمند تئاتر و ترمیم و 
روزآمد کردن س��طح کیفی امور اداری، بی 
ش��ک می تواند چراغ این تماشاخانه متین 
تئاتر ایران را پر فروغ نماید. سربلندی شما 
را در خدمت به فرهنگ و هنر ایران اسالمی 
از خداون��د منان خواس��تارم«ئعلی عابدی 
فارغ التحصیل تئاتر-بازیگری از دانش��کده 
هنرهای زیبا دانش��گاه تهران و کارشناس 
تئاتر اداره کل هنرهای نمایشی ایران است.

ریاس��ت انجمن س��ینمای جوان اس��تان 

خراس��ان ش��مالی، کارش��ناس دفتر امور 
اس��تان های اداره کل هنرهای نمایش��ی و 
همچنین عضویت در ش��ورای انتخاب آثار 
تماش��اخانه س��نگلج، عضو هیئت انتخاب 
جش��نواره تئاتر فجر دوره بیس��ت و سوم و 
داوری جش��نوارهای استانی بین سال های 
۸5 ال��ی 93 از مس��ئولیت های پیش��ین 
عابدی محسوب می ش��ود. او همچنین در 
کارنامه هنری خود نویسندگی و کارگردانی 
نمایش هایی همچون »خرمگس«، »شیون«، 
»حیدر«، »تارا«، »مرد حلبی«، »همسرایی 
فرزن��دان آس��مان« و ... و کارگردانی فیلم 
های مستند »آق قویون«، »از یاد رفته ها«، 
»آلبوم موس��یقی لو«، »آویزبند مترسک« 
و ... را دارد ک��ه توانس��ته جوایزی را هم از 

جشنواره های مختلف دریافت کند.

لیال بوشهری بازیگر س��ینما و تلویزیون با 
نمایش »در سوگ کاظم اشتری« به صحنه 

تئاتر وارد می شود
به گزارش هنرمن��د از روابط عمومی گروه 
نمایش »در س��وگ کاظم اش��تری«، لیال 
بوش��هری پس از س��الها حض��ور موفق در 
سینما و تلویزیون قصد دارد با نمایش »در 
سوگ کاظم اشتری« به نویسندگی سپیده 
خسروجاه و کارگردانی سامان پور سلیمانی 
به صحنه تئاتر وارد ش��ود. لیال بوش��هری 
که س��ابقه بازی و درخش��ش در فیلمهای 
سینمایی همچون؛ بچه هاي جسور، اشک 
و س��کوت، دوس��تي از جنس آتش، حکم، 
گزارش مریم، بازنده، شارالتان، کویر مرگ، 
تارهاي نامریي و ... را دارد، چهره ش��ناخته 
شده ای برای مخاطبان سینما و تلویزیون 
اس��ت، به این نکته اش��اره می کند که کار 
بازیگری را از 19 سال پیش آغاز کرده و در 
دورانی که درگیر بازی در سینما و تلویزیون 
بوده؛ فرصت پرداختن به تئاتر را از دس��ت 
داده است ولی همواره مترصد فرصتی برای 
بازگشت به تئاتر و تجربه ای دیگر بوده است 
که این فرصت با نمایش »در س��وگ کاظم 

اشتری« برایش فراهم شده است.
بوشهری معتقد اس��ت؛ نمایش »در سوگ 
کاظم اشتری« به بهترین شکل جامعه ای 
که در آن زندگی می کنیم را ترس��یم می 
کن��د ضمن اینک��ه او در این نمایش نقش 
ی��ک بازیگر را ایفا می کند و این موضوع بر 

جذابیت های کار او می افزاید.
ای��ن نمای��ش 6۰ دقیق��ه ای ب��ا حض��ور 
هنرمندانی همچون افسانه چهره آزاد، لیال 
بوشهری، سمیرا حسینی و وحید نفر از 15 
اردیبهشت در نمایش��خانه استاد انتظامی 
خان��ه هنرمندان ایران میزبان عالقه مندان 

به هنرهای نمایشی است.

مدیر تماشاخانه سنگلج تغییر کرد

امی��ر کلهری پ��ور کارگردان نمایش »س��یاه س��فید 
خاکستری« درباره این اثر نمایشی که تندیس بهترین 
بازیگری زن هفدهمین جش��نواره دانش��جویی را از 
آن خود کرده، می گوید: این نمایش روایتی اس��ت از 
کابوس های پس��ری که پ��درش را در یک تصادف به 

قتل رسانده است.
در حالی ک��ه این روزها س��الن های دولتی تئاتر بنابه 
دالئ��ل مختل��ف از جمله بازس��ازی و... زی��اد حال و 
روز خوبی ندارند، بازگش��ایی س��الن های خصوصی و 
کوچک در گوش��ه و کنار ش��هر در س��ال جدید تنها 
دلخوش��ی هنرمندان تئاتر بخصوص جوان تر است تا 
با اجرای آثارش��ان در این س��الن ها به نوعی ترافیک 
س��الن های بزرگ تر و معروف تر را دور زده و به اجرای 
نمایش های خود بپردازند. در همین راس��تا، تاالر تازه 
تاسیس ناصرخس��رو نیز با میزبانی از نمایش »سیاه 
سفید خاکستری« کاری از گروه نمایشی چکاوک به 

و  قاسمی  ثریا  نویسندگی 
کارگردانی امیر کلهری پور، 
رس��ما کار خ��ود را آغ��از 
کرد ب��ه جرگ��ه تاالرهای 

خصوصی تئاتر پیوست.
امیر کلهری پ��ور کارگردان 
س��فید  »س��یاه  نمای��ش 
خاکس��تری« درب��اره علت 

اجرای این اثر نمایش��ی و ویژگی ه��ای موجود در متن 
نمایشنامه که او را برای اجرای صحنه ای  آن متقاعد کرده، 
به خبرنگار تئاتر هنرآنالین، گفت: ما این کار را در س��ه 
مرحله به اجرا بردیم و چیزی که باعث ش��د این متن را 
کار کنیم یک اتفاق واقعی بود که برای یکی از دوستان 
نویسنده کار روی داده بود و ما آن را به صورت نمایشی 
درآوردی��م و مخاطب در این اثر با آن روبه رو می ش��ود. 
کلهری پ��ور در ادام��ه با بیان اینکه ما ای��ن کار را که در 

واقع ساخته ذهن نویسنده 
ب��ه  اس��ت،  اتف��اق  آن  از 
ص��ورت کارگاهی و مرحله 
به مرحله تکمی��ل کردیم، 
درب��اره خط داس��تانی این 
نمایش توضیح داد: »سیاه 
روایتی  خاکستری«  سفید 
است از کابوس های پسری 
که پدرش را در یک تصادف به قتل رس��انده است. این 
کارگردان تئاتر همچنین درباره شیوه اجرایی این اثر عنوان 
کرد: جنس بازی های بازیگران این نمایش در لحظه، کامال 
بازی هایی رئالیستی است؛ ولی چون کلیت کار در یک 
فضای ذهنی روی می دهد با اس��تفاده از نورپردازی های 
خاص و طراحی صحنه کلیت کار یک فضای سورئال را 
برای مخاطب می سازد. او در پاسخ به این سوال که با توجه 
به موفقیت این نمایش در هفدهمین جشنواره دانشجویی 

و دریافت تندیس بهترین بازیگر زن از این جشنواره، چرا 
سالن ناصرخسرو را برای اجرای عمومی کارش انتخاب 
کرده، با اش��اره به اینکه فضای این سالن با فضای کار ما 
متناسب هست و مسئوالن سالن نیز با ما همکاری های 
الزم را انجام می دهند، اظهار داشت: اما علت اصلی اینکه 
ما این س��الن را انتخاب کردیم این بود که یکی از طرف 
جشنواره دانشجویی این سالن به ما برای اجرا معرفی شد 
و دوم اینکه واقعا ترافیک گرفتن سالن حتی در سالن های 
خصوصی در تهران بسیار سخت هست، به همین خاطر 
ما هم مجبور شدیم که این پیشنهاد را بپذیریم. نمایش 
»سیاه سفید خاکستری« به نویسندگی ثریا قاسمی و 
کارگردان��ی امیر کلهری پور و نقش آفرینی عطیه ترابی، 
مهرنوش ستاری و سعید قربانی، که از 13 اردیبهشت ماه 
اجرای خود را آغاز کرده تا 31 اردیبهش��ت ماه جاری هز 
روز به جز شنبه ها ساعت 2۰ به مدت 45 دقیقه در تاالر 

ناصرخسرو روی صحنه می رود.

با امیر کلهری پور کارگردان نمایش »سیاه سفید خاکستری«
»سیاه سفید خاکستری«، روایت کابوس های یک قتل تصادفی 

تماش��اخانه هنر و اندیشه این روز ها میزبان نمایش »درخت 
س��یب گناهکار نیس��ت« به کارگردانی محمدحسین آقایی 
اس��ت که اجرای خود را از 13 اردیبهش��ت ماه در این سالن 

آغاز کرده است و تا 29 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.
محمدحس��ین آقایی کارگردان نمایش »درخت س��یب 
گناه��کار نیس��ت« در خصوص روند ش��کل گیری این 
نمایش گفت: من متن »درخت س��یب گناهکار نیست« 
را از ی��ک س��ال پیش مطالع��ه کرده ب��ودم و به دلیل 
عالقه ش��خصی نس��بت به متن هایی ک��ه برای مخاطب 
حرف��ی برای گفتن دارن��د تصمیم گرفت��م بر روی این 
نمایش کار کنم چرا که هم جنگ را به مخاطبان نش��ان 
می دهد و هم مسائل حاشیه ای آن را. به این ترتیب آن 
را دراماتورژی کردیم و دوم��اه پیش هم تمرینات خود 

را برای این نمایش ش��روع کردیم.
او با این توضیح که نمایش، روایت عش��ق را در بستر جنگ 
به تصویر می کش��د، افزود: این نمایش داس��تان یک مجاهد 
عراقی زن به نام حنان است که قصد فریب یک پزشک ایرانی 
که فرمانده جنگ نیز بوده است را دارد و این ماموریت را به 
دس��تور همکار خود رائد که او هم یک مجاهد عراقی اس��ت 
انجام می دهد اما در جریان انجام این ماموریت دلبسته یونس 
می شود به این ترتیب از آنجا که راعد نیز دلبسته حنان است 
ما شاهد ش��کل گیری یک مثلث عشقی هستیم. در   نهایت 
راعد یونس را با این بهانه که او قصد تجاوز به حنان را داشته 

است به شهادت می رساند و...
آقای��ی در توضی��ح ف��رم و ش��یوه اجرای نمای��ش عنوان 
ک��رد: نمایش ه��ای من همواره به ص��ورت روان و عامیانه 
و تماشاگر پسند بوده است. بازیگران در بخش هایی از این 
نمایش ارتباط مستقیم با تماشاگر دارند و بر همین اساس 
پدر و مادر یونس در ابتدای نمایش مستقیما به مانند یک 
راوی با تماش��اگر صحبت می کنند. دلی��ل این اتفاق این 
است که من همواره معتقد هستم به گونه ای باید صحنه را 
بسازیم که تماشاگر نیز خود را جزئی از نمایش بداند. رائد 
و حنان هم در جاهایی فضا ش��کنی می کنند و با تماشاگر 
صحب��ت می کنند. س��ورپرایزهایی هم برای تماش��اگر در   
همان لحظات آغازین نمایش قرار داده ایم و در   نهایت هم 
با آوردن تابوت یونس به صحنه نش��ان می دهیم که بعد از 

سال ها جنازه یونس به ایران برگشته است.
این کارگردان با تاکید بر تاثیرپذیری تماشاگران از این نمایش، 
خاطرنش��ان کرد: اتفاقی که در جریان این نمایش شاهد آن 
بوده ایم این است که تماشاگران در طول تماشای این نمایش 
ب��ا آن هم ذات پنداری کرده اند و حتی در جاهایی از نمایش 
به دلیل اتفاقاتی که برای یونس و حنان دو ش��خصیت این 

نمایش افتاده است اشک ریخته اند.
کارگردان نمایش »درخت سیب گناهکار نیست« در رابطه در 
رابطه با سالنی که این نمایش در آن به اجرا در می آید، اظهار 
کرد: خوش��بختانه س��الن هایی نظیر هنر و اندیشه برخالف 
بسیاری از سالن ها که متاسفانه تنها نمایش هایی با ژانرهای 
خ��اص می توانند در آنجا به اجرا درآین��د، این فرصت را در 
اختیار هنرمندان جوان قرار می دهد که نمایش های خود را 
به اجرا درآورند. از سویی این سالن به دلیل بلک باکس بودن 
و ارتباط مستقیمی که با تماشاگر دارد برای نمایش ما کامال 

مناسب است.
نمایش »درخت س��یب گناهکار نیس��ت« نوش��ته سعید 
آلبو عب��ادی به کارگردانی محمدحس��ین آقایی از 13 تا 
29 اردیبهش��ت م��اه هر روز به جز ش��نبه ها س��اعت 1۸ 
در تماش��اخانه هنر و اندیش��ه روی صحنه است. حسین 
کرمی، س��ودابه صادقی، پریس��ا سلمانی، ش��هاب کرمی، 
محمد حس��ین آقایی و فرزانه س��هیلی از جمله بازیگران 

این نمایش هستند.

با محمدحسین آقایی کارگردان نمایش »درخت سیب گناهکار نیست«
»درخت سیب گناهکار نیست« روایت عشق 

در بستر جنگ است
س��امان پورسلیمانی که نمایش 
»در سوگ کاظم اشتری« را در 
انتظامی روی  استاد  نمایشخانه 
صحنه برده اس��ت، از 12 س��ال 
ش��اگردی و دس��تیاری محمد 
یعقوب��ی به عن��وان افتخارات و 
تجربیات کاری خود یاد می کند
ب��ه گ��زارش هنرمن��د از روابط 
عموم��ی گروه اجرایی، س��امان 
پورس��لیمانی ک��ه نمایش »در 
س��وگ کاظ��م اش��تری« ب��ه 
نویسندگی سپیده خسروجاه را 
در س��الن اس��تاد انتظامی خانه 
هنرمن��دان ای��ران روی صحنه 
برده اس��ت در گفتگویی گفت: 
از 1۸ س��الگی شاگرد و دستیار 
استاد محمد یعقوبی در نمایش 

ها، نمایشنامه خوانی ها و سایر کارهای اجرایی وی بودم و سالهاست که عضو ثابت گروه 
او را تش��کیل می دهم. پورس��لیمانی از 12 سال شاگردی و دستیاری محمد یعقوبی به 
عنوان افتخارات و تجربیات کاری خود یاد میکند و رفته است تا اولین کارگردانی تئاتر را 

با نمایش »در سوگ کاظم اشتری« تجربه کند.
پورس��لیمانی درباره »در سوگ کاظم اشتری« می گوید؛ سپیده خسرو جاه، نمایشنامه 
ای که در حال اجرای آن هستیم را نوشته و دلیل اصلی انتخاب این نمایشنامه مضمون 

رئالیستی این نمایشنامه است.
پور س��لیمانی درخواس��تی خطاب به مدیران و مس��ئوالن هنری داشت: وی درخواست 
حمایت از جوانان در عرصه هنرهای نمایشی به خصوص کسانی که کار اولشان را به روی 
صحنه می برند را دارد. او می گوید در تئاتر کسانی هستند که به واسطه حضور طوالنی 
بین مدیران و مس��ئوالن سالن ها شناخته شده هستند و با توجه به این شناخت سالی 
یک یا دو اجرا روی صحنه می آورند، اما جوانان که دست پرورده هنر اسالمی این انقالب 
هستند و با ایده های جدید به صحنه تئاتر می آیند و دوست دارند تغییری در روند مثبت 
و اجراهای تئاتر ایجاد کنند.  درد دل  و سوال سامان پور سلیمانی از مدیران مرکز هنرهای 
نمایشی این است که؛ آیا به غیر از نمایشخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان که همیشه 
از جوانان اس��تقبال  می کند، آیا س��الن دیگری در اختیار جوانان قرار می گیرد یا نه؟ و 
شاید خیلی از تئاتری ها  در جواب سوال من بگویند ما سالهاست برای تئاتر زحمت می 
کشیم برای ما سالن برای اجرای نمایش نیست چه برسد به جوانها ! بله آنها هم درست 
می گویند چون حق استادی گردن ما شاگردها دارند اما با آمدن هر ساله این همه فارغ 
التحصیل تئاتر چه باید کرد؟ یا اینکه پاسخ دهند وارد این حرفه نشوید و راه دیگری بروند. 
ویا کمک کرد که با ایده های جدید وارد تئاتر ش��وند. و این مساله فقط به دست وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی قابل حل است. 

اولین کارگردانی سامان پورسلیمانی پس از دوازده سال

در سوگ کاظم اشتری

اولین حضور لیال بوشهری روی صحنه تئاتر

افسانه چهره آزاد از بازگشت خود به تئاتر 
با نمایش »در س��وگ کاظم اشتری« خبر 

می دهد
به گزارش هنرمن��د از روابط عمومی گروه 
نمایش »در س��وگ کاظم اش��تری«؛ این 
نمایش به نویس��ندگی سپیده خسرو جاه 
و کارگردانی س��امان پورس��لیمانی از 13 
اردیبهشت در نمایش��خانه استاد انتظامی 
خانه هنرمندان ای��ران به روی صحنه می 

رود.
چهره آزاد یکی از بازیگران این نمایش که 
پس از 1۰ س��ال حضور موفق در سینما و 
تلوزیون به صحنه تئاتر بازگش��ته است، از 
عالق��ه زیاد به نقش خ��ود در این نمایش 
س��خن می گوید؛ چرا که کاراکتر جذاب و 

محکمی را ارائه می دهد. 
او می گوید: نقش او مس��تلزم انرژی زیاد و 
کار س��ختی خواهد بود؛ چرا که نقش یک 
زن قدرتمن��د که با یک برنام��ه ریزی در 
شرایطی خاص و سخت دست و پنجه نرم 

می کند را ارائه می دهد.
چه��ره آزاد به این اش��اره می کند که از 
س��ال ۸4 تا به ح��ال از صحنه تئاتر دور 
ب��وده و زمانی که نمایش��نامه را خوانده 

جذب آن ش��ده و تصمی��م گرفته با قرار 
گرفت��ن در این نقش خ��ود را به چالش 
بکشد. وی می گوید از اینکه با یک گروه 
جوان و در عین ح��ال حرفه ای کار می 
کنم بس��یار خرس��ندم و امیدوارم با این 
اج��رای جدید بتوانم خاط��رات خوب را 

برای خودم و تماشاگران زنده کنم.
نمایشنامه، داس��تان یک کارگردان سینما 
است که در حادثه رانندگي از بین مي رود 
و همسرش تصمیم مي گیرد از موقعیت او 
استفاده کند و کارگردان شود و در پایان با 
همراهی همسر دوم وی موفق مي شود، اما 
غافل از اینکه کاظم ... . تمام اتفاقات نمایش 
»در سوگ کاظم اشتري« هم در قالب طنز 

روي مي دهد. 

بازگشت افسانه چهره آزاد به تئاتر پس از ده سال

بنیاد خیریه ی��اران برکت مه��ر با همکاری 
پردی��س ب��ازار چارس��و نمایش��نامه خوانی 
»آناکارنین��ا در اس��توا« را با حضور بازیگرانی 
چون همایون ارش��ادی، مری��م بوبانی و آزاده 
صمدی برگزار می کند. نمایش��نامه خوانی 
»آناکارنینا در اس��توا« به کارگردانی افش��ین 
اخالقی با حمایت بنی��اد خیریه یاران برکت 
مهر با و همکاری پردیس بازار چارسو برگزار 
می شود. این نمایشنامه شنبه دوم خرداد ماه 
ساعت 19:3۰ در پردیس بازار چارسو خوانش 

خواهد شد. نویسنده این نمایشنامه نیلوکروز و 
مترجم آن علی پورعیسی است. بازیگران این 
نمایشنامه خوانی به ترتیب حروف الفبا عبارتند 
از همایون ارشادی، مریم بوبانی، نازنین بیاتی، 
امین زندگانی، س��ینا سهیلی، آزاده صمدی، 
محمد طیب طاهر، نادر فالح. دیگر عوامل این 
نمایش عبارتند از توضیح خوان: مینا دلشاد، 
آهنگساز: امیدکرامتی، عکاس: احسان نقابت. 
پردی��س بازار چارس��و در تقاطع جمهوری و 

حافظ واقع شده است.

به نفع خیریه:
»آناکارنینا در استوا« خوانش می شود
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به گزارش هنرمند: یک ش��نبه بیس��تم اردیبهشت، ش��ب »عبدالوهاب 
شهیدی« آهنگس��از، خواننده و نوازنده ی عود به همت مجله ی »بخارا« 
به سردبیری »علی دهباشی« با حضور هوشنگ ابتهاج )سایه(، محمدرضا 
شجریان، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی و حسن ناهید در کانون زبان 
فارس��ی برگزار ش��د. »فرهاد فخرالدینی« نیز به این مناسبت پیام داد و 
در پایان برنامه مجتبی عس��گری و علیرضا فریدون پور به همراه س��امان 

صادقیان )تار( و شهرام میرجاللی )عود( آواز خواندند.
»عبدالوهاب شهیدی« که حاال نود و سومین سال زندگی اش را می گذراند، 
نتوانست حرف چندانی بزند؛ جز اینکه از دیدن سایه و شجریان خوشحال 
است. او فقط به خواندن این شعر بسنده کرد که »مرغ پَر بشکسته را پرواز 

نیست/ سینه مجروح را آواز نیست«.
محمدرضا شجریان در این مراسم به عنوان اولین سخنران »شهیدی« را 
اعتباری برای موس��یقی ایران دانست و گفت: »او دارای منشی بزرگوارانه 
در موسیقی ما بود. هر جا که او بود، باالترین عنوان هنری را داشت، چه 
زمانی که در برنامه ی »گل ها« اجرا می کرد و چه آن هنگام که در جشن 
هنر شیراز بود، اعتبار او چنان زیاد بود که من همیشه خودم را پشت او 
پنهان می کردم تا کس��ی مرا نبیند. من همیشه از او یاد گرفتم که رفتار 

هنری باید چگونه باشد.«
خسروی آواز ایران همچنین از هوشنگ ابتهاج با عنوان »سایه« یاد کرد و 
توضیح داد که ابتهاج را تنها »سایه« می خواند، چون در این نام همه چیز 
هست و به عنوان دیگری نیاز ندارد: »بارها با سایه درباره ی این بزرگمرد 
صحبت کردیم و ایشان همیشه با احترام از او یاد می کرد. زمانی که من 
رادیو بودم و به خصوص از زمانی که با آمدن س��ایه، فعالیت هایم در آن 
رسانه بیش��تر ش��د و برنامه ی »گل های تازه« را اجرا می کردم، همیشه 
فعالیت های آقای شهیدی را دنبال می کردم که با ارکسترهای مختلف و 
به خصوص ارکستر استاد پایور، اجرا می کردند -استاد بزرگوار پایور، حق 
بزرگی به گردن من دارند. ایشان البته با ارکستر آقای فخرالدینی و لطفی 
هم برنامه هایی را اجرا می کردند. خوب یادم می آید در جشن هنر شیراز، 
همواره شب اول را به ایشان و ارکستر آقای پایور اختصاص می دادند و ما 

نظاره گر هنرنمایی های ایشان بودیم.«
شجریان همچنین از احترام ویژه ی »اسماعیل مهرتاش« نسبت به آقای 
شهیدی گفت: »آقای مهرتاش، عشق و عالقه ی عجیبی به آقای شهیدی 
داشتند و او را اعتبار »جامعه ی باربد« -که خودشان آن را تأسیس کرده 
بودند و در آنجا در زمینه ی موسیقی و تئاتر فعالیت می کردند می دانست. 
هر زمان که پای صحبت های ایشان می نشستید، با احترام ویژه ای از آقای 

شهیدی یاد می کردند و خاطرات بسیار خوبی از ایشان داشتند.«
محمدرضا شجریان، از »عبدالوهاب شهیدی« به عنوان پیشکسوت و پیر 
دیر نام برد و آرزو کرد: امیدوارم که همیش��ه س��ایه ی ایشان و همچنین 
»س��ایه«ی عزیز که حق بزرگی به گردن ش��عر و موس��یقی دارد بر سر 
ما مس��تدام باشد. من به همراه سایه و لطفی کارهای بسیار خوبی انجام 
دادیم. هر زمان که سه نفری در کنار هم قرار گرفتیم، نتیجه ی کار قابل 
تأمل بود. جای آقای لطفی این روزها بسیار خالی است. یاد او همواره به 
خیر باش��د. او بس��یار زود از میان ما رفت و من هیچ وقت باور نمی کردم 
ک��ه هنرمندی چون او تا ای��ن اندازه زود از میان ما برود. به همین خاطر 
امیدوارم س��ال های زیاد سایه ی بزرگانی چون »شهیدی« و »ابتهاج« بر 
سر ما باش��د تا هنرمندان امروز از آنان استفاده کنند و هنرمندان جوان 

نیز قدرشان را بدانند. 
در ادامه هوش��نگ ظریف نوازنده ای که ش��جریان او را مردی محجوب و 
کم حرف لقب داد که تمام حرف هایش را با سازش می زند از »شهیدی« 
گفت؛ از نظمش در تمرینات و دقت اش در خواندن: شهیدی همیشه سعی 

می کرد آوازش را با دقت بس��یار زیادی بخواند که مطلوب هر آهنگسازی 
بود. من با او برنامه های زیادی اجرا کردم که همگی شان با استقبال بسیار 
زیادی مواجه می شد و بعد از پایان کنسرت، همه از ایشان اجرای تصنیف 
»زندگی« را می خواس��تند؛ همان طور که از شجریان می خواستند »مرغ 

سحر« را اجرا کند.
او همچنی��ن درباره ی دوس��ت و همکار قدیمی خ��ود گفت: ما خاطرات 

زیادی با استاد شجریان و استاد شهیدی داشتیم. به خوبی به یاد دارم که 
ضبط با جناب شهیدی کار لذت بخشی بود و گرفتاری های مرسوم ضبط 
زنده در آن زمان را نداشت؛ چرا که استاد شهیدی بدون وقفه و درست و 
اصولی می خواندند و من امیدوارم جوان ها بتوانند از آن برنامه ها به خوبی 

استفاده کره و موسیقی ما را زنده نگه دارند.

وی ادامه داد: تار مادر س��ازهای ایرانی اس��ت. من از س��ن 7-۸ سالگی 
تارنوازی استاد مجد را از رادیو شنیدم و شیفته آن شدم. از زمانی هم که 
هنرستان موسیقی توسط زنده یاد روح اهلل خالقی افتتاح شد، به هنرستان 
رفتم. خاطرم هس��ت که در بدو ورود، ایش��ان از من پرسیدند که به چه 
سازی عالقه داری و وقتی جواب مرا شنیدند، علت عالقه ام به تار را جویا 
شدند که من به برنامه های استاد مجد در رادیو اشاره کردم و ایشان مرا به 
کالس موسی خان مجد فرستادند. در دوره لیسانس هم نزد علی اکبرخان 
شهنازی آموزش دیدم و هر زمان که از خارج مهمانی می آمد، آقای خالقی 

مرا مأمور می کردند تا برایشان تار بزنم.
هوش��نگ ظریف با ابراز گالیه از ش��یوه تارنوازی نوین گفت: متأسفم که 
می بینم امروزه آن ش��یوه در نوازندگی تار از بین رفته و جای خود را به 
آکروبات داده و من جسارتاً می گویم بعضی نوازندگان تار انگار دارند کباب 

سیخ می کنند! این درست نیست. این ساز مادر سازهای ایرانی است و باید 
اصالت شیوه نوازندگی آن را حفظ کنیم. ان شاءاهلل سایه اساتید بزرگواری 
مثل جناب ش��هیدی بر سر این موسیقی مستدام باشد تا چشم و چراغ 

جوانان در این راه باشند.
احمد موقتیان هم نقل قول هایی از »جالل الدین همایی« در رثای شهیدی 
داشت و صدای او را با »امیرنصر سامانی« مقایسه کرد. او همچنین به ذکر 
خاطره ای از »امام موس��ی صدر« پرداخت: امام موسی صدر زمانی که از 
لبنان به ایران بازگش��ت، به دیدن استاد شهیدی رفتند؛ چون می گفتند 
س��ازی که ش��هیدی می نوازد، ساز دل است. ایش��ان همیشه برای آقای 
ش��هیدی ش��عری از حافظ را می  خواندند و می گفتند که ایشان مصداق 
بارز این ش��عر است: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن/ منم که دیده 

نیالوده ام به بد دیدن.
حس��ن ناهید نوازنده ی پیشکسوت نی هم که این روزها به علت بیماری 
قلبی و همچنین مشکالت دندان هایش، دیگر نمی تواند ساز بزند، خیلی 
کوتاه از شهیدی گفت: من 5۰ سال شاگرد ایشان بودم و در همه ی این 
سال ها بسیار از او آموختم و همچنان می دانم که چیزهای بسیاری برای 

آموزش به دیگران دارد.
»هوشنگ ابتهاج« )ه.الف.سایه( مثل همیشه نمی خواست سخن بگوید. 
سرانجام که راضی به این کار شد و میان تشویق های پیاپی حاضران پشت 
میکروفون رفت، شهیدی را یکی از شریف ترین هنرمندانی دانست که به 
عمر خویش دیده است. شاعر مغرور البته آن هنگام که از شهیدی گفت، 
بغضش هم گرفت: من چیزی برای گفتن ندارم که در ش��أن کسی چون 
ش��هیدی باش��د. قبل از آنکه او را از نزدیک بشناسم، با صدایش و کارش 
در »گل های رنگارنگ« آشنا بودم و به خصوص برنامه ی داغستانی لری را 
بسیار دوست داشتم. او برای من تصویر همان هنرمندی بود که همیشه 
آرزویش را داش��تم. انسانی باشرافت و بی طمع و عقده هایی که همه ی ما 
داریم و آن را پنهان می کنیم. کسی مثل »شهیدی« می توانست سرمشق 
خیلی از جوانان هنرمند باش��د؛ اما سرنوشت اش امکان این را نداد. با این 
حال من نگران نیس��تم چون او صفایی دارد که در هیچ نیروی جوانی ای 

نیست.
او همچنین با همان لحن خاص خودش ادامه داد: من دلم می خواس��ت 
اینجا اهل فن اش��اره ای می کردند به نوازندگی آقای ش��هیدی. من شاید 
صالحیت کامل نداشته باش��م برای این حرف، اما تا جایی که شنیده ام، 
ایشان تنها کسی بودند که عود ایرانی می زدند. این ساز همیشه خودش 
را به نوازنده ها تحمیل می کرد، با لهجه غلیظ عربی. آقای شهیدی در کنار 
آوازشان مهارتی در نوازندگی عود داشتند. امشب مثل این که خیلی دارد 
به اختصار می گذرد. در ش��أن شهیدی بیش از این حرف هاست. شهیدی 
همیشه برای من عزیز بوده، همیشه من می توانستم به عنوان یک هنرمند 
به او تکیه کنم، به اخالق هنری، به اخالق انسانی اش. او می توانست بیش 
از این سرمشق هنرمندان باشد. روزگار مساعدت نکرد. سال هایی که هنوز 
امکان کار هنری درخش��ان برایش فراهم بود، برکنار ماند. حیف... همین 
حاال به خودم فش��ار آوردم که از ایشان نپرسم: »آقای شهیدی هنوز عود 
می زنی؟ با نوای عودت می خوانی؟« نمی شود نخواند. آن صدق و صفایی 

که در هنر هست به هزار نیروی جوانی می چربد.
در پایان مراسم پیام »فرهاد فخرالدینی« که در این مراسم حضور نداشت 
قرائت ش��د که در بخش��ی از آن آمده بود: در زمانی که در کشورمان به 
موسیقی توجه کافی نمی ش��ود، این اقدام جنابعالی در بزرگداشت یکی 
از چهره های درخشان موس��یقی ملی ما شایسته تقدیر و سپاس فراوان 
است. خواهشمند است مراتب ارادت اینجانب را خدمت استاد عبدالوهاب 

شهیدی و دیگر استادان حاضر در جلسه ابراز فرمایید.

شب عبدالوهاب شهیدی در حضوربزرگان هنر

مرغ پربشکسته را آواز نیست

گروه موسیقی »سون« طی هفته های اخیر مشغول آخرین مراحل تولید تازه ترین آلبومشان پس از تولید 
آلبوم »دوست دارم« است.

کیارش پوزشی آهنگساز، نوازنده و یکی از خوانندگان گروه »سون« اعالم کرد: هم اکنون در مراحل پایانی 
ضبط آلبوم هستیم و به نوعی می توان گفت گروه تقریبا تمامی کنسرت ها و برنامه های زنده خود را به حالت 
تعلیق گذاشته که بتواند هرچه زودتر کارهای آلبوم را به اتمام برساند. وی ادامه داد: این روزها به صورت 
شبانه روزی مشغول تولید تازه ترین آلبوم هستیم و امیدواریم ضمن توجه به فضای همیشگی گروه، اثری 
را به مخاطب ارائه دهیم که هم مورد پسند طرفداران باشد و هم دارای تفاوت هایی با آثار قبلی باشد. کار 
ترانه سرایی آلبوم هم به عهده علیرضا پیروزی است و امیر قنادی به عنوان آهنگساز و آرش قنادی نیز مانند 

همیشه کار تنظیم کارها را به عهده دارند.
این خواننده در پایان صحبت های خود با اشاره به نوع فعالیت های گروه »سون« در عرصه موسیقی پاپ بیان 
کرد: یکی از ویژگی های گروه »سون« این است که تالش می کند برای گام گذاشتن در مسیرهای بعدی، 
آهسته ولی محکم قدم بردارد، زیرا این نوع کار کردن توجه ما را به این نکته جلب می کند تا دقت توجه 
بیشتری به ذائقه مخاطب داشته باشیم. ما همیشه برای تماشاگران و طرفداران گروه »سون« احترام ویژه 

ای قائل هستیم و البته با حضور پرشور آنهاست 
که برای ادامه فعالیت انگیزه پیدا می کنیم.

گروه »سون« از جمله گروه های موفق سال های 
اخیر موس��یقی پاپ کشورمان است. این گروه 
اواخر سال ۸7 بود که اولین آلبوم رسمی خود 
با عنوان »با تو می مونم« را در بازار موس��یقی 
منتش��ر کرد. انتش��ار این آلبوم در اولین گام 
فعالیت های حرفه ای این گروه سه نفره، گرچه 
از تبلیغات و اطالع رس��انی درستی برخوردار 
نشد اما توانست در ردیف یکی از آثار پرفروش 

بازار موسیقی پاپ آن سال ها قرار گیرد.
»دوس��ت دارم« عنوان تازه ترین آلبوم گروه موسیقی »سون« است که مرداد سال گذشته با ارائه 9 قطعه 

صوتی و 4 نماهنگ توسط موسسه ایران گام وارد بازار موسیقی شد.

»سون« و روزهای پایانی آلبوم جدید

گروه»فروزان« به خوانندگی بیژن کامکار و 
امیر اثنی عشری و با همراهی میالد کیایی 
29 اردیبهش��ت در ت��االر وح��دت به روی 
صحنه می رود. این کنس��رت توسط گروه 
موس��یقی»فروزان« به سرپرستی سیاوش 
عب��دی در بخش ک��ردی ب��ه خوانندگی 
بیژن کامکار و بخش فارسی به خوانندگی 

امیراثنی عشری برگزار می شود.
در این اجرا که از س��اعت 21/3۰ سه شنبه 
29 اردیبهش��ت در تاالر وح��دت آغاز می 
شود میالد کیایی به عنوان نوازنده میهمان 
گروه فروزان را همراهی خواهد کرد. احسان 
تارخ نیز به عنوان مدیر اجرایی در کنار این 

ارکستر خواهد بود.
در این کنس��رت مین��و اصحابی)کمانچه(، 
مری��م  سروریان)ویلنس��ل(،  مرج��ان 
شهریاری)دهل و بندیر(، سجاد سقایی)عود(، 
پیام امیر با هنر و فرخ حقیقی)تار(، مهدی 
مرتضایی)سنتور(، ش��هباز رضایی)بم تار(، 
فرش��اد چمنی و محمد رضا افشاری)دف(، 
س��یاوش  و  عبدی)تمب��ک(  س��یاوش 
حیدری)کاخن( گروه ف��روزان را همراهی 

خواهند کرد.

اس��تاد  آوازی  رونمایی»ردی��ف  مراس��م 
اسماعیل مهرتاش« به روایت داوود فیاضی 
جمعه 25 اردیبهش��ت در خانه هنرمندان، 

سالن جلیل شهناز برگزار خواهد شد.
داوود فیاضی که از شاگردان استاد مهرتاش 
بوده ردیف ه��ای آوازی این ردیفدان را در 
6 س��ی دی اجرا و ضبط کرده که از سوی 

شرکت هزار ترانه راهی بازار خواهد شد.
داوود فیاضی مجموعه»ردیف آوازی استاد 
اس��ماعیل مهرتاش«  را از س��ال 139۰ تا 
1392 ضب��ط کرده و در ج��واب آوازها نیز 
بهاره فیاضی با تار و علیرضا ایلچی با سه تار 

او را همراهی کرده اند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه فروردی��ن ماه 
اس��ماعیل  اس��تاد  آوازی  139۰»ردی��ف 
مهرت��اش« ب��ا آواز محمد منتش��ری و با 
همراهی س��ه تار هوش��نگ فراهان��ی و تار 
فخرالدین حکیمی توس��ط انتشارات ماهور 

در هشت سی دی منتشر شده بود.
همچنین محمد منتش��ری در حال حاضر 
مشغول ضبط مجموعه دیگری از این ردیف 

برای استفاده هنرجویان دوره مبتدی است.
اس��ماعیل مهرت��اش در س��ال 12۸3 در 
ته��ران به دنیا آمد. او تحصیالت خود را در 
مدرس��ه  دارالفنون به پایان رساند و فراگیر 
تار را نزد درویش خان آغاز کرد. او بعدها نزد 
داوود شیرازی و علینقی وزیری به آموزش 

موسیقی پرداخت.
مهرتاش در س��ال 13۰5، جامع��ه باربد را 
تأس��یس کرد که در آنجا ت��ار می  نواخت و 
تصنیف می  ساخت و آواز و ردیف موسیقی 

را آموزش می داد.
مهرت��اش، کالس هایی برای آم��وزش تار، 
فن بیان و هنرپیش��گی بنیان گذاش��ت. او 
همچنین حدود چهارص��د و پنجاه آهنگ 

برای مناسبت های گوناگون ساخت.
از شاگردان اسماعیل مهرتاش در موسیقی، 
می توان به عبدالوهاب شهیدی، محمدرضا 
ش��جریان و محمد منتش��ري اش��اره کرد. 
همچنین هنرپیش��ه گانی چون محمدعلی 
کشاورز و عزت اهلل انتظامی نیز نزد او آموزش 

دیده اند.

اجرای»فروزان« با همراهی بیژن کامکار 
و میالد کیایی

رونمایی »ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش«

مدیر گروه فرهنگ و اندیش��ه رادیو ایران 
می گوید: غرفه این ش��بکه در نمایش��گاه 
کتاب تریبون آزاد است و مردم می توانند 
عقاید و نظرات خود را بیان کنند و صدای 
خود را از برنامه های ش��بکه بش��نوند. او 
همچنی��ن از برگزاری تس��ت خوانندگی 
در خالل نمایش��گاه کتاب در غرفه رادیو 
ایران خب��ر داد.یداهلل گودرزی در پاس��خ 
ب��ه اینکه با توجه به تغیی��ر مدیریت و نوع 
نگاه مدیر فعل��ی رادیو ایران، برنامه ریزی و 
اقدامات امس��ال این شبکه برای حضور در 
نمایش��گاه بین المللی کتاب چگونه است، 
گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب مهمترین 
رویداد فرهنگی کم نظیر در کشور ماست که 
بُعد جهانی نی��ز دارد؛ از طرفی نیز فرصت 
مناسبی برای حضور رسانه ها در این محفل 
فراهم می شود. امسال سعی شده رادیو ایران 
با تمام توان در این نمایش��گاه حضور پیدا 
کند، چرا که مدیر شبکه همواره تاکید دارد 
اگر در جایی رسانه ملی به ویژه رادیو ایران 
حضور پیدا می کند، این حضور می بایست 
متناسب با شأن رسانه و شایسته نام رادیو 
ایران باش��د. ب��ه همین دلیل، یک س��ری 
اقدامات، از پیش برنامه ریزی و طراحی شد. 
به طوری که هر گروه یک برنامه در نمایشگاه 
دارد و هر یک سعی می کنند با بهره مندی از 
فضا و امکانات موجود در نمایشگاه، رسالت 
و وظایف خود را در برنامه دنبال کنند. وی 
افزود: دو ویژه برنامه با عنوان "چراغستان" 
از س��اعت 11:3۰ ب��ه م��دت 45 دقیقه و 
"بهارکتاب" از س��اعت 1۸:3۰ به مدت 3۰ 
دقیقه، به ط��ور اختصاصی به ای��ن رویداد 
فرهنگی می پ��ردازد. همچنین برنامه های 
لحظه های آسمانی، شناس��ا، صفر و یک، 
و اقتص��اد روز، در طول روز برنامه های خود 
را با موضوع نمایش��گاه ارائ��ه می دهند. در 
مجموع با توجه به حضور رادیو ایران در این 
روزها، و برنامه ریزی دست اندرکاران برنامه 
س��از، 7۰ ساعت برنامۀ زنده روانۀ آنتن این 

شبکه می شود.
گودرزی در پاسخ به اینکه آیا رادیو ایران 
امس��ال فعالیت ه��ای جدی��د و ابتکاری 
ب��رای مخاطب��ان در نظر گرفته اس��ت؟ 
گف��ت: در کن��ار برنامه های زن��ده ای که 
تدارک دیده ش��ده، اقدامات دیگری هم 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که بعضی از 
آنها ب��رای اولین بار اجرا می ش��ود. یکی 
از این اقدامات مراس��م رونمایی از کتاب 
اس��ت که س��عی کردیم این فرصت را در 
اختی��ار فرهیختگان و نویس��ندگان قرار 
دهی��م ت��ا آثار خ��ود را در غرف��ه "رادیو 
ایران" رونمایی و معرف��ی کنند. این کار 
به ناش��ران دولتی اختصاص داده نش��د، 
بلکه از ناش��ران خصوصی هم دعوت شد 
تا تازه ترین آثار خود را رونمایی و معرفی 
کنن��د. وی افزود: به ط��ور مثال، در غرفه 
"رادی��و ایران" از "س��یدعلی میرافضلی"، 
شاعر، پژوهش��گر و رباعی شناس معاصر 
ایران، دو کتاب ارزش��مند با نام های "مرا 
می نویسی" و "ُجنگ رباعی" رونمایی شد 
که ناشر آن، ناشری خصوصی بود؛ قرار است 
در روزه��ای آینده نیز مراس��م رونمایی با 
آثاری از سایر ناشرین همچون: سوره مهر، 
سروش و موسسه قدروالیت در غرفه "رادیو 
ایران" صورت بگیرد.گودرزی همچنین گفت: 
برگزاری تریبون آزاد، کار دیگری است که در 
غرفه رادیو ایران انجام می شود. بدین ترتیب 
که مردم می توانند در زمینه هایی همچون: 
ازدواج ، فض��ای مجازی، تولید، کاالی ایرانی، 
محیط زیست، اعتیاد و... که اطالعات و آگاهی 
کافی دارند، عقاید و نظرات خود را بیان کنند 
و صدای خود را از برنامه های شبکه بشنوند. 
یکی دیگ��ر از راه هایی که ب��رای تعامل با 
مخاطب در روزهای نمایشگاه طراحی شده، 
برگزاری تس��ت خوانندگی است که بسیار 
مورد استقبال بازدیدکنندگان غرفه "رادیو 
ایران" قرارگرفته اس��ت. محمد حش��متی، 
فلمین��گ خوش قدم��ی و ایلیا منف��رد از 
جمله هنرمندان خوب کشورمان در عرصه 
خوانندگی هس��تند که در این زمینه با ما 
هم��کاری کردند. اق��دام دیگری که درنظر 
گرفته ش��ده، دعوت از هنرمندان و بازدید 
افراد شاخص کش��ور از غرفه "رادیو ایران" 
اس��ت. مجید مظف��ری و نیک��ی مظفری، 
داریوش اسدزاده، پرند زاهدی، و دکتر آذر، 

مهمانان غرفه ما بودند.

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران مطرح کرد:
برگزاری تست خوانندگی در نمایشگاه کتاب!
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بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی به نیمه راه می رسد که 
حضور برخی از چهره های تئاتر، تلویزیون و سینما به عنوان نویسنده، شاعر و مترجم 
به یکی از ویژگی های این رویداد فرهنگی مهم تبدیل شده است. هنرمندانی که پس 
از آزمودن حرفه های دیگری چون خوانندگی، عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و حتی 
نمایندگی مجلس! حاال سراغ شاعری و داستان نویسی و مترجمی رفته اند. بازیگران این 
بخت را دارند که در دوران فعالیت خود نقش افرادی در حرفه های مختلف را بازی کنند 
و به دکترها، وکیل ها، دیپلمات ها، شهردارها، معلم ها و بسیاری دیگر محصول ذهن 

فیلمنامه نویسان و ساخته کارگردانان مختلف جان ببخشند.
اما گاهی نیز بازیگران، کارگردانان و دیگر س��ینماگران به دالیل حس��ی، س��لیقه ای، 
کنجکاوی و تجربه و عدم وجود امنیت شغلی، به حرفه سینما بسنده نمی کنند و دوست 
دارند به حرفه های هنری پیرامون خود و حتی شغل های بعید و دور از شخصیت خود 
هم سرکی بکشند و بخت خود را در آنها هم بیازمایند. این جابه جایی مشاغل در بیشتر 
مواقع با اعتراضات صنفی همراه می شود و مثال طیفی از عکاس ها حضور رضا کیانیان 
و نیکی کریمی بازیگر به عنوان عکاس را برنمی تابند یا ممکن است نویسنده ها به قلم 
مرجان شیرمحمدی خرده بگیرند. در حالی که در نگاهی کلی و غیرمتعصبانه نفس این 
حضورها هیچ اشکال معنوی و هیچ منع قانونی ندارد و چه بسا این افراد در این تجربه 
آزمایی های جدید خیلی هم موفق باشند. اما این یک اصل مسلم است که هیچ فردی 

در صورت ورود به عرصه ای جدید نباید از قضاوتی کارشناسانه و اصولی مصون باشد.
حاال به نظر می رسد که برخی از چهره های تئاتر، تلویزیون و سینما قصد آزمودن خود 
در عرصه ش��عر، ادبیات داس��تانی و ترجمه را دارند؛ البته دست به قلم بودن بعضی از 
چهره های شناخته شده بازیگری و کارگردانی ریشه دار و قدیمی است و آنها همزمان با 
ورودشان به عرصه سینما و حتی پیش از آن هم با ادبیات و کتاب و نویسندگی حشر و 
نشر داشته اند، اما بیشتر به واسطه فعالیت های بازیگری و فیلمسازی شان مشهورند و 

عموم مردم کمتر از فعالیت های ادبی آنها اطالع دارند.
افزایش تعداد حضور ادیبانه چهره های مشهور تلویزیون و سینما را می توان به عنوان 
کوچ شبه جمعی سینماگران به سرزمیِن قلم تعبیر کرد. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
که این روزها در حال برگزاری است و امروز به نیمه خود رسیده، شاهد حضور چند نام 
و چهره شاخص تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران به عنوان نویسنده، شاعر و مترجم است. 
افرادی که حضورشان در مراسم رونمایی کتاب هایشان عالقه مندان زیادی را به نمایشگاه کشاند 
و برشور و حرارت این رویداد بزرگ و معتبر فرهنگی می افزاید. ضمن اشاره به رونمایی 
از تازه ترین داستان مسعود کیمیایی به نام »سرودهای مخالف، ارکستر بزرگ ندارند« که 
اخیرا طی مراسمی صورت گرفت و می توان به عنوان یکی از مصادیق برجسته پیوند ویژه 

سینما و ادبیات روی آن متمرکز شد، سراغ برخی از این چهره ها می رویم.
مرتضی احمدی، هنرمند همه کاره تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینمای ایران که سال گذشته 
از میان ما رفت و نس��ل های مختلفی را با خاطرات ش��یرین خود تنها گذاشت، گرچه 
دیگر بین دوستدارانش نیست، اما داستان »مردی که هیچ نبود« را در نمایشگاه کتاب 
دارد. برخی دیگر از کتاب های این هنرمند فقید همچون »فرهنگ بروبچه های ترون« 

هم در نمایشگاه قابل مشاهده و خریداری است.داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس 
سینمای ایران و سازنده آثار ماندگاری چون گاو )نوشته غالمحسین ساعدی( و مهمان 
مامان )نوشته هوشنگ مرادی کرمانی( هم مثل هر سال با آثار ادبی اش حضور برجسته 
ای در نمایشگاه کتاب دارد. »به خاطر یک فیلم بلند لعنتی« و »در خرابات مغان« دو تا 
از داستان های او امسال هم در دسترس عالقه مندان به سینما و ادبیات است. ترجمه 
نمایشنامه های درس و آوازخوان طاس اثر اوژن یونسکو هم از جمله آثار مهرجویی است. 
همچنین باید به کتاب جهان هولوگرافیک نوشته مایکل تالبوت هم اشاره کرد که با 

ترجمه مهرجویی همچنان طرفداران زیادی دارد و به چاپ سی و چهارم رسیده است.
محمود استادمحمد، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر هم گرچه چند 
سالی است از میان ما رفته، اما امسال با کتابی به نام »چهره ام پوشیده بهتر« حضور 
غریبی در نمایشگاه دارد. این کتاب یادداشت های مطبوعاتی استادمحمد طی سال های 

فعالیتش است.
الله صبوری، بازیگری که بیشتر با بازی در آثار کمدی شناخته می شود، امسال برای 

نخستین بار با کتاب »جا ماندن« به طور رسمی به جمع شاعران وارد شده است.
صابر ابر، بازیگر جوان سینما که این روزها 3 فیلم »من دیه گو مارادونا هستم«، »رخ 
دیوانه« و »قصه ها« را بر پرده س��ینماها دارد، امسال کتابی در نمایشگاه کتاب دارد با 
عنوان »هر رازی که فاش می کنی یک ماهی قرمز می میرد« که شامل عکس ها و نوشته 
های اوست.بهاره رهنما هم که دست به قلم بودنش دیگر کم کم همراه بازیگری اش 

معرف حضور است، دو مجموعه داستان به نام مالیخولیای محبوب 
من و ماه هفت شب را در نمایشگاه امسال دارد.

مرجان شیرمحمدی، بازیگر سینما هم امسال با داستان هایی چون 
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران، این یک فصل دیگر است، بعد از آن 

شب و یک جای امن در نمایشگاه کتاب امسال حاضر است.
ترانه علیدوستی، بازیگر نام آشنای فیلم استراحت مطلق هم کتابی 
از آلیس مونرو را ترجمه کرده به نام رویای مادرم که می توانید آن 

را در غرفه نشر مرکز بیابید و بخرید و بخوانید.
حمید س��مندریان، قط��ب الدین صادقی، به��رام بیضایی، مائده 
طهماسبی، مسعود جعفری جوزانی، پرویز تاییدی، اصغر فرهادی، 
اندیشه فوالدوند و نرگس آبیار هم از جمله سینماگرانی هستند که 

آثار ادبی شان در نمایشگاه کتاب امسال عرضه می شود.
اما یکی از مهم ترین نام ها در این زمینه، داریوش اس��دزاده، بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
تلویزیون و سینمای ایران است که در همین نمایشگاه، شاهد مراسم رونمایی از سومین 
کتاب او به نام »تماشاخانه طهران« بودیم. این هنرمند پیش از این کتاب هایی همچون 
سیری در تاریخ تئاتر ایران و برگ هایی از تاریخ را به رشته تحریر درآورده است.بازیگر 
فیلم های بوی کافور، عطر یاس و جعبه موسیقی در گفت وگو با جام جم، همه مردم 
را به مطالعه و کتاب خواندن دعوت کرد و گفت: اگر مردم به فهیم شدن عالقه مندند و 
دوست دارند وضع اقتصاد، سیاست، مذهب و دیگر مسائل زندگی شان بهتر شود، فقط 

و فقط باید مطالعه کنند.
این بازیگر پیشکسوت و دوست داشتنی درخصوص دو موضوع سرانه پایین مطالعه 
میان بازیگران و حضور برخی از چهره های سینما به عنوان نویسنده و رابطه آنها 
ه��م بیان کرد: خب، اگر میزان مطالع��ه برخی بازیگران پایین 
اس��ت، البد آنها به کتاب عالقه ندارند. درخصوص بازیگرانی که 
امس��ال به عنوان نویسنده و شاعر در نمایشگاه کتاب دارند هم 
باید بگویم، چون هیچ کدام از آثارشان را نخوانده ام، نمی توانم 
اظهارنظر کنم، اما به نظرم کس��ی که می نویس��د، قبلش باید 
یک خواننده خوب و پیگیر کتاب باش��د. خودم کتابخانه خیلی 
خوبی در خانه دارم که همه کتاب های آن را خوانده ام. ش��ما 
ببینید که من چقدر کتاب خوانده ام که حاال می توانم بنویسم. 
اسدزاده احتمال حضور دوباره اش در غرفه انتشارات افراز برای 
معرفی و صحبت درباره کتابش را بسیار پایین دانست و گفت: 
من 92 سال دارم و به من حق بدهید که به دلیل شرایط شلوغ 
و پرمشقت رفت و آمد به نمایشگاه، نتوانم در غرفه حضور پیدا 
کنم. رضا کیانیان، هنرمند سینما و تلویزیون ایران هم به خاطر تالیف کتاب های 
متعدد در سالن کتاب و هنر که از زیرمجموعه های کمیته علمی � فرهنگی بیست 
و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است، تقدیر می شود. زمان اجرای این 
برنامه س��اعت 17 امروز است.همچنین در همین روز نشست »بررسی کتاب های 
کاریکاتور« با حضور داوود شهیدی، اسماعیل عباسی و سید امیر سقراطی از ساعت 
15 تا 17 در س��الن کتاب و هنر برگزار می شود. کمیته علمی- فرهنگی در رواق 

شرقی مصلی دایر است.

علیرضا افتخاری می گوید هر سال به نمایشگاه کتاب سر می زند و مشتری دائم این 
رویداد بزرگ فرهنگی است.

این خواننده کش��ورمان به مهر گفت: برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران بهترین 
بهانه اس��ت که بتوانیم به س��هم خود به گونه ای حق عزیزان نویسنده و شاعر 
را ادا کنیم. اصوال از دیدگاه روانشناس��ی هم این موضوع برای کسی که قلم به 
دست می گیرد دارای ارزش فراوانی است از طرفی باید به این موضوع هم توجه 
فراوانی کنیم که ش��اید یک جمله کوتاه در یک کتاب، زندگی ما را به س��مت 
واالیی سوق دهد. کتاب بیهوده پدید نمی آید. کتاب عین زندگی است و برای 
من بارها پیش آمده که با خواندن یک جمله از یک کتاب، مس��یر کلی زندگی 
ام دگرگون ش��ده اس��ت. این خواننده موسیقی ایرانی بر لزوم دیده شدن زحمات 
نویس��ندگان تاکید کرد و گفت: شما اگر بهترین و بیشترین امکانات را هم به یک 
نویسنده بدهید، اما هیچ چیزی برای او ارزشمندتر از این نیست که به کتابی که او 
نوشته، توجه کنیم و به او بگوییم که چه ارزش هایی را در یک اثر نوشتاری عنوان 
کرده است. حال در چنین شرایطی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بهترین فرصت 
برای تقدیر از پدیدآورندگان کتاب و دیدار و گفت وگوی رو در رو با آنهاست.خواننده 
آلبوم »نیلوفرانه« با اشاره به نقش کتاب در زندگی خود بیان کرد: روزی نیست که 
کت��اب نخوانم. من این روزها در عوالم تنهایی خودم بعد از خدا به تنها چیزی که 
پناه می برم، کتاب اس��ت و همین کتاب م��ی تواند هر آنچه را که من می خواهم 
برایم فراهم کند. وقتی که به کتابی مراجعه می کنم، بوسه ای بر جلد آن می زنم 
که حداقل توانسته من را از تنهایی بیرون بیاورد و باعث شود که با این صفحه های 
کاغذی درددل کنم. البته هر کسی می تواند به اقتضای شرایط خود به کتابخوانی 

روی آورد، اما مهم این است که خواندن کتاب را تمرین کنیم.

داستان »مردی که هیچ نبود« مرتضی احمدی در نمایشگاه

به بهانه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

کوچ کاغذی از پرده نقره ای!

مرتضی احمدی، هنرمند همه 
کاره تئاتر، رادیو، تلویزیون و 

سینمای ایران که سال گذشته 
از میان ما رفت و نسل های 

مختلفی را با خاطرات شیرین 
خود تنها گذاشت، گرچه دیگر 
بین دوستدارانش نیست، اما 

داستان »مردی که هیچ نبود« را 
در نمایشگاه کتاب دارد

»بیوه ُکشی«
رمان »بیوه ُکشی« یوسف علیخانی به تازگی منتشر شده است. در معرفی این کتاب 
عنوان ش��ده است: »خوابیده خانم« و »بزرگ« پس از کش واکش های بسیار باالخره 
موفق می شوند با هم ازدواج کنند اما روزگار بازی دیگری با آن ها در پیش گرفته  است 
و »بزرگ« به وسیله  »اژدرمار« اژدرچشمه روستا بلعیده می شود. خوابیده خانم می ماند و 
دخترش »عجب ناز«. او مجبور است بنا به باور مردم، منتظر برادرشوهر کوچک تر بماند 
تا با او ازدواج کند. با »داداش« ازدواج می کند اما اندک زمانی بعد، شوهر دومش هم به 
وسیله  »اژدرمار« کشته می شود. او باید بماند تا ... رمان »بیوه کشی« با زبانی بسیار ساده، 

خوانندگان را وارد غاری پر از داستان می کند که سرشار از داستان های فرعی است.
علیخانی که پیش تر با »سه گانه« اش )قدم بخیر مادربزرگ من بود – اژدهاکشان – 
عروس بید( به میان خوانندگان رفته بود، این بار با اولین رمانش به بازار کتاب آمده است. 
فضای داستان های این نویسنده در روستایی خیالی به نام »میلَک« می گذرند و دغدغه  
داستان هایش، روایت داستان آدم های گرفتار در خیاالت و اسطوره ها و باورهاست. او 
برای نوشتن مجموعه داستان »قدم بخیر مادربزرگ من بود« برنده  جایزه جشنواره  
بین المللی روس��تا و نامزد جایزه کتاب س��ال جمهوری اسالمی شد. »اژدهاکشان« 
توانست شایسته تقدیر اولین دوره  جایزه جالل  آل  احمد و نامزد هشتمین دوره  جایزه 
هوشنگ گلشیری شود. او همچنین به خاطر نوشتن »عروس بید«  برنده جایزه کتاب 
سال غنی پور و نامزد جایزه کتاب فصل شد. رمان »بیوه کشی« در 3۰4 صفحه و با 
قیمت 175۰۰ تومان توسط نشر آموت منتشر شده است. دیگر کتاب هایی که این 

نشر منتشر کرده به این شرح اند:
»من پیش از تو«

»من پیش از تو« نوشته جوجو مویز با ترجمه  مریم مفتاحی منتشر شده است. در 
معرفی ناشر از این رمان عنوان شده است: ویل ترینِر ماجراجو، کسی که همواره به 
ورزش های مخاطره آمیزی چون صخره نوردی می پرداخت، در اوج جوانی و سالمت و 
ثروت اتفاقی برایش رخ می دهد، به لحظه ای زندگی اش تغییر می کند و او... »من پیش 
از تو« یک رمان عشقی نیست، اما عشق، عنصر اصلی آن است؛ عشقی متفاوت که از 
چارچوب های زمینی خارج می شود و به الیه  آرمانی می رسد و پیچیدگی احساسات 
درونی انسان را برمال می سازد. »آسوشیتدپرس« درباره این رمان می نویسد: »بعضی 
کتاب ها را نمی توان زمین گذاش��ت. کتاب هایی وجود دارند که آدم به حدی جذب 
شخصیت هایش می شود که دوست ندارد داستان به پایان برسد، برای همین خواندنش 
را کش می دهد. کتاب جوجو مویز یکی از این کتاب هاست. گاهی می خندید، گاهی 
لبخند می زنید و گاهی عصبانی می شوید، و بله، گاهی اشک می ریزید. پیشنهاد من: 
کتاب »من پیش از تو« را باید همراه با یک جعبه دستمال کاغذی فروخت.« »نیویورک 
تایمز« نیز نوش��ته است: »نویس��نده  کتاب خواننده را در موقعیتی قرار می دهد که 
اش��ک ریزان بخواند و جلو برود... با دو شخصیت اصلی داستانش قصه ای می آفریند 
که در خاطره ها می ماند.« مریم مفتاحی، متولد س��ال 1343 ساری، فارغ التحصیل 
رشته  مترجمی زبان انگلیسی و زبانشناسی از دانشگاه عالمه طباطبایی است. برخی 
از ترجمه های او عبارتند از: دو اثر از کالین مک کالو اس��ترالیایی، س��ه اثر از مارگارت 
دیکینسن انگلیسی، و گنجینه  خرد چین )چینگ هوآ تانگ(، انتقام فیثاغورث )آرتورو 

سانگالی( و کوه ها طنین انداختند )خالد حسینی(. 
کتاب »من پیش از تو« در 536 صفحه و به قیمت 

275۰۰ تومان منتشر شده است.
»تابستان آن سال«

»تابستان آن سال« دیوید بالداچی با ترجمه  شقایق 
قندهاری منتشر شده است. نزدیک کریسمس است 
اما بیماری مهلک جک نمی گذارد او و خانواده اش 
حال و روز خوبی داش��ته باشند. درحالی که جک 
تصور می کند تنها چن��د روز ازعمرش باقی مانده 
اس��ت خود را آماده می کند تا با همسرش لیزی و 
سه فرزندشان وداع کند، فاجعه دیگری کل خانواده 

را غافلگیر می کند. در شب عید کریسمس لیزی همسر جک در تصادف اتومبیل کشته 
می شود و وضعیت خانواده بسیار پیچیده می شود... تا این که درست در برهه زمانی که 
جک خیال می کند همه چیز را از دست داده، معجزه ای رخ می دهد و بار دیگر همه 
افراد خانواده را به شدت بهت زده می کند و ... از دیوید بالداچی، نویسنده آمریکایی، 
تاکنون بیش از 25 رمان منتشر شده است. بنا بر اعالم ناشر، رمان »تابستان آن سال« 
بیش از 1۰ هفته در فهرست کتاب های پرفروش نیویورک تایمز قرار داشت. شقایق 
قندهاری متولد تهران، دی ماه 1355، ترجمه را در نوجوانی آغاز کرد و تاکنون آثار 
ادبی زیادی را به مخاطبان فارسی زبان معرفی کرده و جایزه هایی را به خود اختصاص 
داده است. پیش تر رمان های »پیش از آن که بخوابم« و »خانه کاغذی« با ترجمه او 
در همین نشر منتشر شده است. رمان »تابستان آن سال« در 416 صفحه و به قیمت 

225۰۰ تومان منتشر شده است.
»دختری که پادشاه سوئد را نجات داد«

»دختری که پادشاه سوئد را نجات داد« نوشته یوناس یوناسون با ترجمه  کیهان بهمنی 
منتشر شد. داستان رمان درباره  نومبکو مایکی، دختری سیاه پوست و نابغه  ریاضیات، 
است که در یکی از فقیرترین محالت آفریقای جنوبی زندگی می کند. دست تقدیر 
قهرمان داستان را ابتدا به یک مرکز تحقیقات اتمی می کشاند و پس از آن در حالی که 
ماموران سازمان های جاسوسی او را تعقیب می کنند، نومبکو همراه با یک بمب اتمی 
روانه  سوئد می شود. در ادامه شخصیت های دیگری به این داستان اضافه می شوند و 
حوادث پی درپی طرح داستان را پیچیده تر می کنند. یوناس یوناسون سوئدی پیش از 
شروع کار نویسندگی مدت ها در روزنامه ها به کار نویسندگی مشغول بود. نخستین و 
مشهورترین اثر او »پیرمرد صدساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد« در سال 
2۰۰9 برای او شهرت بسیاری را به همراه آورد. این اثر تاکنون به ده ها زبان ترجمه 
شده و در زمره  آثار پرفروش است. یوناسون دومین اثر خود با عنوان »بی سوادی که 
شمردن بلد بود« را در سال 2۰13 نوشت. در ترجمه  انگلیسی این عنوان به »دختری 
که پادشاه سوئد را نجات داد« تغییر یافت. کیهان بهمنی مدرس و مترجم است. ترجمه 
چندین اثر از نویسنده مشهور آمریکایی، آن تایلر، و آثاری از ژان اشنوز فرانسوی، سو 
تونگ، همینگوی، ریچارد فورد، یوکو اوگاوا و ... در کارنامه  کاری او به چشم می خورد. 
بهمنی دانش آموخته  زبان و ادبیات انگلیس��ی است و اکنون با سمت استادیاری در 

دانش��گاه به تدریس درس های ترجمه و ادبیات 
انگلیسی مشغول اس��ت. از دکتر کیهان بهمنی 
تاکنون ترجمه  دو کتاب »خدمتکار و پروفسور« 
و »انتقام« از »یوکو اوگاوا« نویسنده معروف ژاپنی 
در همین نشر منتشر شده است. رمان »دختری 
که پادشاه سوئد را نجات داد« در 6۰۰ صفحه و به 

قیمت 31۰۰۰ تومان منتشر شده است.
»راز شوهر«

»راز ش��وهر« نوش��ته لیان موریارت��ی با ترجمه  
سحر حسابی منتشر شده است. در معرفی ناشر 
از این کتاب می خوانیم: در داس��تان »راز شوهر« 
نامه ای وجود دارد که قرار نبوده خوانده ش��ود: »سیسیلیای عزیزم اگر این نامه را باز 
کرده ای پس قطعا من از این دنیا رفته ام« تصور کنید همس��رتان برای شما نامه ای 
نوش��ته است که پس از مرگش بخوانید. نامه ای که حاوی بزرگ ترین و تاریک ترین 
راز زندگی اش اس��ت؛ رازی که نه تنها زندگی مشترک شما، بلکه زندگی دیگران را 
نی��ز ویران خواهد کرد. حاال تصور کنید نامه  را زمانی که همس��رتان در قید حیات 
است بیابید. »راز شوهر« داستان انسان هایی است که دروغی ویرانگر را با خود حمل 
می کنند و در مسیر زندگی یاد این دروغ ها رهای شان نمی کند. در عین حال، روایتگر 
زندگی افرادی است که حاضرند برای حفظ آرامش عزیزان شان همه زندگی خود را 
فدا کنند. وقتی سیسیلیا نامه ای خاک خورده را در اتاقک شیروانی خانه اش یافت اصال 
به این فکر نمی کرد که این نامه زندگی اش را دگرگون کند. این نامه نه تنها سبب 
ش��د وی شناخت بهتری نسبت به ش��وهرش پیدا کند بلکه خود واقعی وی را نیز 
آشکار کرد. امیلی گریفین نویسده آثار پرفروش نیویرک تایمز درباره راز شوهر می گوید: 
»شوکه کننده، پیچیده و تامل برانگیز. این کتاب شما را تا مدت ها به فکر فرو می برد و 
بسیار مناسب گروه های مختلف کتاب خوانی است.« آن الموت نویسنده کتاب پرفروش 
»پرندگان ناقص« درباره این کتاب می گوید: »کتاب چنان سرگرم کننده و جالب است 
که خواننده نمی تواند کتاب را زمین بگذارد. چه نویسنده خوبی: بسیار باهوش، عاقل، 
و سرگرم کننده.« این رمان مدت هاست رتبه  اول پرفروش ترین های »نیویورک تایمز« 
و رتبه  اول پرفروش ترین های »آمازون« است. رمان »راز شوهر« در 4۰۰ صفحه و به 

قیمت 21۰۰۰ تومان منتشر شده است.
»نوزده«

»نوزده« )نقد و بررسی نوزده رمان پرفروش معاصر به همراه گفتگو با مترجمان( توسط 
الهامه کاغذچی منتشر شد. کتاب »نوزده« شامل نقد و بررسی 19 رمان معاصر به 
همراه گفت وگو با مترجمان اس��ت: پیش از آنکه بخوابم )نوشته  اس. جی. واتسون/ 
ترجمه  ش��قایق قندهاری( ، خدمتکار و پروفسور )نوشته  یوکو اوگاوا/ ترجمه  کیهان 
بهمنی( ، بودن )نوشته  یرژی کاشینسکی/ ترجمه  مهسا ملک مرزبان( ، اندوه بلژیک 
)نوشته  هوگوکالوس/ ترجمه  سامگیس زندی( ، اتاق )نوشته  اما دون اهو/ ترجمه  علی 
قانع( ، همسر ببر )نوشته  تئا آب رت/ ترجمه  علی قانع(، دختر پنهان )نوشته  شیلپی 
سمیه گوادا/ ترجمه  علی قانع(، زندگی اسرار آمیز )نوشته  سومانک کید/ ترجمه  عباس 

زارعی(، جاناتان مرغ دریایی )نوشته  ریچارد باخ/ ترجمه  عباس زارعی(، مزرعه حیوانات 
)نوشته  جورج اورول/ ترجمه  عباس زارعی(، ادیپ در جاده )نوشته  هانری بوشو/ ترجمه  
نجما طباطبایی و سعید صادقیان(، آقای پیپ )نوشته  لوید جونز/ ترجمه  فریده اشرفی(، 
امواج گرس��نه )نوشته  آمیتاو گوش/ ترجمه  ناهیده هاشمی(، خانه )نوشته  مریلین 
رابینس��ون/ ترجمه  مرجان محمدی(، خانه داری )نوشته  مریلین رابینسون/ ترجمه  
مرجان محمدی(، گیلیاد )نوشته  مریلین رابینسون/ ترجمه  مرجان محمدی(، جنوب 
دریاچه سوپریور )نوشته  الن ایرگود/ ترجمه  آرتمیس مسعودی(، چراغ های زندگی 
)نوشته  سردار ازکان/ ترجمه  بهروز دیجوریان( و رز گمشده )نوشته  سردار ازکان/ ترجمه  
بهروز دیجوریان(. بنا بر اعالم ناشر، داستان های پیش رو در این کتاب همگی نکته هایی 
درخور تامل داشته اند که به کتاب های پرمخاطب و پرفروش عصر حاضر بدل شده اند. 
از این رو نویسنده کتاب حاضر سعی کرده است در تحلیل و نقد خود جانب انصاف را 
رعایت کند و بیشتر به رمزگشایی متون توجه داشته است. کتاب »نوزده« در 224 

صفحه و به قیمت 125۰۰ تومان منتشر شده است.
»اولین تماس تلفنی از بهشت«

»اولین تماس تلفنی از بهشت« نوشته میچ آلبوم با ترجمه  آرتمیس مسعودی منتشر 
ش��ده است. ناشر در معرفی این کتاب نوشته است: یک روز صبح، در شهر کوچک 
کلدواتر میشیگان زنگ های تلفن به صدا درآمد. صداهای پشت خط ادعا می کردند 
دارند از بهشت تماس می گیرند. آیا این بزرگ ترین معجزه ای بود که تا آن زمان اتفاق 
افتاده یا یک شوخی ظالمانه بود؟ وقتی خبر این تلفن های عجیب همه جا پخش شد، 
افرادی از خارج کلدواتر دسته دسته به آن جا می آمدند تا شاید بتوانند در این معجزه 
سهیم شوند که ... رمانی از نویسنده محبوب پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز: 
»سه ش��نبه ها با موری« و »پنج نفری که در بهشت مالقات می کنید«. میچ آلبوم، 
فیلم نامه نویس، نمایشنامه نویس و داستان نویسی است که رمان های وی جزو رمان های 
پرفروش قرار گرفته اند. او نویسنده پنج رمان پرفروش نیویورک تایمز است. از آرتمیس 
مس��عودی، پیش تر ترجمه  رمان »جنوب دریاچه سوپریور« نوشته  »الن ایرگود« و 
کتاب های »آیا شما هم به استرس اعتیاد دارید« )نوشته  دبی مندل(، »پروژه شادی« 
)گریچن رابین( و »شادی را به فرزند خود هدیه کنید )نوشته  بتی راد( در همین نشر 
منتشر شده است. رمان »اولین تماس تلفنی از بهشت«در 424 صفحه و به قیمت 

225۰۰ تومان منتشر شده است.
»پیش از آن که بخوابم«

چاپ پنجم »پیش از آن که بخوابم« اس جی واتس��ون با ترجمه ش��قایق قندهاری 
منتش��ر شده است. کریستین هر بار که می خوابد و خوابش اندکی عمیق می شود، 
حافظه اش را به کل از دس��ت می دهد و این اتفاق ناگوار بخشی از تجربه روزانه اش 
ش��ده است. در معرفی این کتاب عنوان شده اس��ت: رمان »پیش از آن که بخوابم« 
نوشته  اس جی واتسون با استقبال فراوانی در کشورهای غربی روبه رو شده، تا جایی که 
»ریدلی اسکات« فیلم ساز نامدار انگلیسی پس از انتشار این کتاب، امتیاز آن را خریده 
و هم اکنون دارد براس��اس آن فیلمی می سازد. ترجمه این رمان سال گذشته نامزد 
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران بوده است. چاپ پنجم رمان »پیش از آن که 

بخوابم« در 472 صفحه و به قیمت 23۰۰۰ تومان منتشر شده است.

چند کتاب تازه در حوزه ادبیات داستانی منتشر و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است. »بیوه ُکشی« یوسف علیخانی، »من پیش از تو« نوشته جوجو مویز با ترجمه  مریم مفتاحی، »تابستان آن سال« دیوید بالداچی با ترجمه  شقایق قندهاری، »دختری که پادشاه سوئد را نجات داد« نوشته یوناس 
یوناسون با ترجمه  کیهان بهمنی، »راز شوهر« نوشته لیان موریارتی با ترجمه  سحر حسابی، »نوزده« )نقد و بررسی نوزده رمان پرفروش معاصر به همراه گفتگو با مترجمان( به قلم الهامه کاغذچی، »اولین تماس تلفنی از بهشت« نوشته میچ آلبوم با ترجمه  آرتمیس مسعودی و چاپ پنجم »پیش از آن که 

بخوابم« اس جی واتسون با ترجمه شقایق قندهاری کتاب هایی هستند که به تازگی منتشر و در نمایشگاه کتاب ارائه شده اند.

تازه های داستانی در نمایشگاه
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به گزارش هنرمند به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، محمد رضا شجریان و اصغر 
فرهادی در ابتدای ورود به مجموعه فرهنگسرای نیاوران از سوی سید عباس سجادی مدیرعامل 
بنیاد آفرینش های هنری نیاوران مورد استقبال قرار گرفتند و با حضور در گالری اصلی نیاوران از 

نمایشگاه »ماهی و مرجان« بازدید کردند.
ش��جریان پس از دیدن 4۰ تابلوی نقاشی در این نمایشگاه در گفت و گو با روابط عمومی 
فرهنگسرای نیاوران گفت: خلیج فارس برای همه مردم ایران همیشه خلیج فارس بوده، 
هست و خواهد بود. من فکر می کنم ما برای صیانت از خلیج فارس نباید به اسم بسنده 
کنی��م. باید ببینیم در درون این خلی��ج چه موجوداتی زندگی می کنند و قطعا همه این 
مسائل جانبی در خصوص خلیج فارس مهم و ارزشمند است. با دیدن این نقش ها شاهد 
تصاویر موجوداتی هستیم که در خلیج فارس زندگی می کنند و این تصاویر هنری نشان 
دهنده جلوه زیبایی از محیط زیس��ت س��رزمین ماست که باید نس��بت به آن احساس 
مسئولیت کنیم. باید قدر این ها را بیشتر بدانیم و محیطی که در آن زندگی می کنیم را 
دوست بداریم چرا که مادر اولیه ما همین جغرافیا و محیط است و بایستی آن را سالم نگاه 

داریم و برایش حرمت قائل شویم تا زندگیمان سرشار از سالمتی باشد.
این هنرمند برجسته و صاحب نام در ادامه گفت: هر کسی می تواند پیام خود را با اثرش به گوش 
مخاطبان برساند و من فکر می کنم این هنرمندان نیز به خوبی پیام خود را منتقل کرده اند. کار این 

هنرمندان با عشق و ایده گره خورده و نتیجه نابی از این پیوند بوجود آمده است.
استاد شجریان همچنین فرهنگسرای نیاوران را مکانی مناسب برای انجام فعالیت های هنری 
عنوان کرد و گفت: من با این فضا همواره از گذش��ته آش��نایی کامل داش��ته ام. معماری این 

فرهنگسرا بسیار زیباست ولی می بایست این معماری را بکر نگاه داریم و به آن دست نزنیم و 
از انجام کارهایی که به شکل آن لطمه می زند خودداری کنیم. به نظر من معمار این بنا نابغه 
بوده و کارش را به درستی انجام داده است. ما نباید به اثر او لطمه وارد کنیم و مهم ترین موضوع 

حفظ این زیبایی ها است.
در ادامه اصغر فرهادی کارگردان آثار موفقی همچون »جدایی نادر از سیمین« و »درباره 
الی« در گفت و گو با روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران پیرامون نمایشگاه ماهی و مرجان 
گفت: اولین نکته ای که آثار این هنرمندان در ذهن من متبادر می کند این بود که مشخص 
می کند این افراد رفته اند و از نزدیک با ماهی و مرجان های خلیج فارس روبه رو ش��ده اند 
و نهایتا احس��اس صادقانه خودش��ان را به روی بوم پیاده کرده اند. من از دیدن چند کار 
خصوصا اثر خانم »گیزال س��ینایی« ل��ذت بردم. فرهادی در خص��وص توجه به محیط 
زیس��ت نیز اظهار داش��ت: در شرایطی که به محیط زیس��ت ما بی توجهی می شود و 
فرهنگ نگهداری از محیط زیس��ت و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست را از 
دس��ت داده ایم، حرکت های اینگونه بسیار موثر است. به نظر من حرکت های هنری و 
فرهنگی نسبت ابالغیه و دستوالعمل ها کارکرد بهتری دارد.کارگردان فیلم »جدایی نادر 
از سیمین« در پاسخ به این سوال که آیا موضوع محیط زیست دغدغه ای در کار هایش بوده و آن 
پرداخته است، گفت: من ایده هایی در ارتباط با محیط زیست داشته ام ولی هیچ وقت نخواستم 
این مسئله را به صورت مستقیم به مخاطب گوشزد کنم. همیشه دوست داشتم چیزی بگویم 
که مخاطب را به فکر بیاندازد و در   نهایت به موضوع پی ببرند. در واقع نیاز نیست حتما یک 

اثر هنری به شما پیامی را بدهد بلکه می بایست حال شما را بهتر کند و شما را به تفکر وادارد.

خلیج فارس همیشه خلیج فارس است 
بازدید محمدرضا شجریان و اصغر فرهادی از نمایشگاه »ماهی و مرجان«

انتخاب رنگ های نقاشی های شما بر اساس چه ویژگی هایی انجام 
می شود؟ کماینکه در نمایشگاه باغ دلگشا اغلب رنگ های استفاده 

شده از قبیل رنگ فیروزه ای هویت ایرانی دارد.
سیر انتخاب رنگ در آثارم بتدریج و ناخودآگاهانه به وجود می آید. استارت اولیه مجموعه 
باغ دلگشا با خواندن سفرنامه های سیاحان اروپایی که به ایران آمده بودند زده شد؛ نکته 
حائز اهمیت در این سفرنامه هابحث رومانتیک کردن هویت باغ ایرانی توسط این سیاحان 
اروپایی بود. هر چقدر به جلو تر می رفتم و مطالب بیشتری می خواندم با ابعاد مختلفی 
روبه روبه رو می شود و نسبت شکل گیری این باغ ها با حوادث و اتفاقات تاریخی برایم 

جلب توجه کننده بود.
منظورتان وقایع سیاسی اجتماعی آن دوران است؟

بله، از این نظر احداث باغ ها برایم خیلی جالب بود.
نظیر واقعه مهم تاریخ معاصر یعنی قتل امیر کبیر در باغ فین کاشان؟

بله و اتفاقاتی از این دس��ت. تمام این رویداد ها را من در قالب مطالعه مورد کندکاو با 
یک نوع نگاه بی طرفانه قرار دادم. سعی کردم احساسی را را در رنگ ها به وجود بیاورم و 
لزوما روایتم تجسم صرف واقعیت های پیرامون باغ ایرانی نیست. چون به محض اینکه 
باغ ایرانی در ذهنمان متبادر می شود با طیفی متنوعی از رنگ و نور های گرم و شارپ 
مواجه می شوم. من از این نگاه پرهیز کردم و تالش کردم یک قدم دور تر و یا یک قدم 
به درون باغ قدم بگذارم و زیر خاک و گل و الیه های زیرین باغ به خلق اثر پرداختم. در 
حقیقت رنگ ها وابسته به تاریخی که در پشت هرباغ وجود دارد است. در کشوری که 
آفتاب درخشان و سوزانی دارد زندگی می کنیم و باغ ایرانی این بهشت برین مامنی برای 
آسایش ایرانی ها بوده است. هر درختی به خاطر سایه اش مهم بوده است. شاید در این 
نمایشگاه به جای اینکه رویکردم به فراوانی آفتاب، فراوانی آب و فراوانی سرسبزی باشد. 

بیشتر به کمبود ها و آن خالقیتی که در پس این کمبود ها به وجود آمده توجه داشتم.
بنابراین تناقض ها در اغلب آثار نقاشی شما دیده می شود؟

دلیل اصلی زیبایی سایه به خاطر آفتاب سوزان است. دلیل اصلی اهمیت آب کمبود آب 
در کشورمان است. غنای معماری و طراحی خردمندانه قنات و آب های ایرانی نکته مهمی 
است. تمام این مسائل بیس اصلی تابلو هایم در این نمایشگاه است. ایرانی ها اولین ملتی 

بودند که سیستم قنات را در دنیا طراحی و ابداع کردند.
ریشه حزنی که در اغلب نقاشی ها دیده می شود چیست؟

ریشه این حزن برمی گردد به تاریخی که پشت در هر باغی وجود دارد. در خیلی از جا ها 
خوانده ام ساخت خیلی از این باغ ها بیشتراز 17 سال طول کشیده، اما هیچ وقت معلوم نشده 
که سازندگان این باغ ها چه رنج ها و سختی ها متحمل شده اند و چه کسانی بوده اند. آیا هنرمند 

نامیده می شدند واگر کارگر هم بوده اند به نظر 
می آید ذهن خالقی داشته اند. این گمنام بودن 
سازندگان باغ های ایرانی که سمبل زیبایی از ایران 

است برایم فوق العاده جلب توجه کننده بود.
اگ�ر ب�ه دید س�ینمایی به 
آثارتان نگاه کنیم، ش�ما از 
دید النگ شات سوژه مورد 
نظرتان را ن�گاه کرده اید اما 
عنص�ر معم�اری از عناصر 
بارزی اس�ت که در هر سه 
مجموعه نقاش�ی هس�ت، 
فکر می کنی�د چرا معماری 
برایتان تا این حد برجسته 
بوده ک�ه در آثارتان حضور 

یافته است؟
اگر بخواهیم به صورت کلی نگاه کنیم معماری 

تعریفی از فضا است، و در کار من به شکل نقشه های یک نوع جغرافیا است. در واقع 
تعریف یک فضا و تعریف یک جغرافیا است که در آن یک نوع ساختار معماری هم دیده 
می شود. چیزی که برای من جالب است این است که این مجموعه  زمان دارد. آثار من را 
می توان گذشته نامید که به زمان حال و شاید در دنیای خیال هر کسی به زمان آینده 
هم بسط داده می شود. اما معماری در تمامی این آثار مست تر است و در شکل کلی تر 
تعریف یک نوع فضا است که هر کدام به نوعی با تعریف این فضا و جغرافیا به یک نوع 

هویت که می تواند هویت شخصی، تاریخی و 
معماری باشد دست پیدا می کند.

عنصر معماری امروز یکی از موضوعات 
روزآم�د هنر بش�مار می آی�د و اگر به 
اخبار ده س�اله رسانه های دنیا هم نگاه 
کنیم صحبت در مورد معماری برایشان 
اهمیت ویژه ای دارد زیرا بحث هویت و 
بسیاری مسائل دیگر را با خود به همراه 
دارد، معماری در آثار شما جنبه یادمانی 
و منتقدانه به فضای دگرگون شده امروز 
دارد؛ ش�تاب زدگ�ی و در بعضی اوقات 

معماری که از بین می رود.
بیش از 15 سال است که دغدغه من، دغدغه 
گذشته و به هم پیچیده شدن از دست رفته ها 
و به جا مانده ها اس��ت. چه در ویدئو آرت ها که 
کار می کنم چه در نقاشی ها این روند را همیشه 
می توان در آثارم دنبال کرد. نمی توانم بگویم که اتفاقی که در کارهای من افتاده یعنی بدنبال 
نوستالژی بودن و دنبال گذشته رفتن بعد از جابه جایی من از ایران بوده است، چون قبلش 
هم این برای من مهم بود. در نتیجه وقتی جغرافیایم را تغییر دادم احساسم خیلی تغییر نکرد. 
این احساس بی خانمانی و بی جایی بودن به همه جایی بودن رسید اما در مورد نقشه های 
معماری خصوصاً در مورد کار خودم در واقع جغرافیا است که وارد کار می شود و یک هویتی 
را تعریف می کند. اما این دفعه دلم می خواست این هویت را نه از چشم خودم و نه از جنسی 

که می شناسم دنبال کنم بلکه از جایی که قرار دارم به همه چیز نگاه کنم و سعی کنم آن را 
بیابم. به این شکل بود که سفرنامه های آمریکایی ها و اروپاییان که به ایران سفر کرده بودند را 
خواندم، از طریق این سفرنامه ها سعی کردم به جغرافیا، جا و مکان آشنای خودم نزدیک شوم. 
درواقع این یک گذار 1۰ ماه تا یک ساله مطالعه من بر روی معماری بود که ما و غربی ها آن را 
می شناسیم و از آن حرف می زنیم. می خواستم ببینم معماری اسالمی، معماری پیش از اسالم 
و معماری ایرانی و به طور کلی معماری شرقی چه ارتباطی با رفتار اجتماعی و نوع جهان بینی 
یک آدم شرقی و به خصوص یک آدم ایرانی دارد در نتیجه مجبور بودم بهریشه ها برگردم تا 
ببینم که شکل گیری و قرارگیری انسانی که در آنچهار چوب معماری به نام »باغ ایرانی« 
قرار دارد جایگاهش کجاست؟ رفتارهای اجتماعی اش چیست؟ نوع حرکتش چگونه است؟ 
نوع رنگ هایش چیست؟ نقش راه رفتنش در آن باغ چیست؟ آیا کمبود آب و کویر بودن 
چه تاثیراتی دارد؟ و تمامی این موارد من را بر گرداند به گذشته که بتوانم امروز نه فقط خود 
شخصی بلکه خود یک ملت را بیشتر درک کنم و به این فضا نزدیک شوم. در واقع برای من 

این فضا و معماری شعر است.
عنصر بارز دیگر در این آثار زمان اس�ت. در آثار شما گویی زمان 
متوقف شده و هنرمند قصد دارد چیزهایی که از یاد رفته است را 

تخیل کند، در این مورد بگویید؟
واکنش ه��ای م��ا چه به عنوان انس��ان و چه ب��ه عنوان هنرمن��د و بعضی 
اوق��ات ترکیب این دو، نس��بت به اتفاقات اطرافمان ک��ه می تواند اتفاقات 
سیاس��ی و اجتماع��ی باش��د متف��اوت اس��ت. در ای��ن بی��ن بس��یاری از 
آرتیس��ت های بزرگ دنیا غربی و ش��رقی نس��بت به ناآرامی های سیاسی 
جوام��ع واکنش ه��ای آن��ی نش��ان می دهند و تاثی��رات آن را ب��ه لحاظ 
مفهوم��ی و فرم��ی می توان در کار هایش��ان دید. هنرمندانی هم هس��تند 
ک��ه واکنش های آن��ی و عینی به اتفاقات تاریخ و روز به    همان ش��کل که 
دیده می ش��ود در آثارش��ان مجسم نمی ش��ود و درونی تر شده و به شکل 
دیگر نش��ان داده می ش��ود. مجموع��ه »باغ ایرانی« با یک دلتنگی س��اده 
از باغ ایران و نمایش��گاهی که س��ال ها پیش در م��وزه هنرهای معاصر از 
ما دعوت ش��ده بود ک��ه در مورد باغ ایرانی کار کنیم آغاز ش��د و بعد به 
هویت و ش��خصیت باغ ایرانی رس��ید. منتها در پروس��ه مطالعه باغ ایرانی 
از نگاه غربی، من به اس��نادی دس��ت پیدا کردم که این اسناد فاش شده 
تمام داده ها، اطالعات و احساس��اتی که من نس��بت به باغ ایرانی داش��تم 
را فروریخت. این اس��ناد مربوط به س��ازمان سیا است و به اواخر قرن 1۸ 

که ش��روع اس��تعمارگری در ایران اس��ت برمی گردد.

با بهار بهبهانی به بهانه نمایشگاه »باغ دل گشا«
سعی کردم احساسی را در رنگ ها به وجود بیاورم

بهار بهبهانی نقاش ایرانی فارغ التحصیل کار شناس�ی ارش�د نقاشی از دانشگاه تهران است. نقاشی ها، چیدمان ها، عکس ها و آثار ویدیویی او تاکنون در 
دوساالنه سیدنی، دوساالنه شارجه، کریستیز لندن، سازمان ملل در ژنو، دوساالنه هنر آسیایی موزه می رامار در بنگالدش، موزه ملی هنر زنان در زاگرب، 
موزه کویینز در نیویورک و جشنواره فیلم ترایبکا به نمایش گذاشته شده اند. و همچنین نمایشگاه »دوربین مخفی« وی از 19 بهمن تا 1۳ اسفند سال قبل 
در گالری کازی کنتمپورری در بروکلین )نیویورک( برپا شده است. نکته حائز اهمیت درآثار بهبهانی و خصوصا مجموعه آثارش تحت عنوان باغ ایرانی 
تاکید به هویت و فرهنگ ایرانی در بوم نقاشی است و علی رغم سال ها زندگی در غرب همچنان در آثارش هویت اصیل وناب هنر ایرانی قابل مشاهده 

است. با او به مناسب برگزاری نمایشگاهش گفت و گویی انجام داده ایم.

فرهادی در پایان این بازدید پیرامون معماری فرهنگسرای نیاوران گفت: معماری 
این مجموعه بی نظیر و خاص اس��ت و در واقع در چنین فضایی دیدن این آثار 
لذت بخش می شود. متاسفانه معماری هایی که امروزه در شهر می بینیم شلخته 
و بی هویت است اما هویت معماری فرهنگسرای نیاوران را می توان به وضوح دید. 
امیدوارم از این فضا به خوبی نگهداری شود و به اصالت معماری این بنا آسیبی 

وارد نگردد.
گفتنی اس��ت دومین نمایشگاه س��االنه تصویرگری – نقاشی به همت مینا 

محیطیان و هما رس��تمی با به نمایش گذاش��تن آثاری از بزرگان نقاش��ی و 
تصویرگری همچون پرویز کالنتری، حس��ین محجوبی، گیزال سینایی، قباد 
شیوا، بهرام دبیری، حسین ماهر، مریم مظفری، مینا غازیانی، علی ندایی، علی 
ذاکری، مهنوش مشیری، فاطمه رادپور، فرشید شیوا، طاهره صمدی طاری و... 
برگزار شده و تا 25 اردیبهشت ماه ادامه دارد. عالقمندان جهت بازدید از این 
نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت 1۰ الی 19 و روزهای تعطیل 14 الی 

19 به گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران مراجعه نمایند.

آقای مجابی، ایده ی اجرای این پرفورمنس چگونه شکل گرفت؟
سال هاست یکی از دغدغه های من، وجود فاصله  بین جامعه روشنفکری و هنرمندان با 
جوان ها است. در حال حاضر کتاب های درسی و رسانه های رسمی تنها منبع خوراک 
هنری جوان ها هستند. همین مسأله باعث شده فاصله زیادی بین مخاطبان و نسل 
جوان با هنرمندان اصیل و واقعی در عرصه های مختلف ایجاد شود. با خودم گفتم حاال 
من به عنوان یک آرتیست چه کار می توانم بکنم. با این که مسوولیت این ماجرا با من 
نیست، اما فکر کردم چه کار می توانم بکنم که توده مردم ارتباط نزدیک تری با قشر 

روشنفکر و هنرمندان طراز اول داشته باشند.
اولین فعالیت های تان در این زمینه چگونه شکل گرفت؟

این ایده اولین بار در سال ۸1 منجر به اولین پژوهش رسمی من شد که انعکاس جهانی 
پیدا کرد. پژوهشی درباره ی اولین نقد بصری پیدایش مدرنیته در هنر و ادبیات ایران 
انجام دادم و دیدم جای خالی چنین منبع و مرجعی حس می شود. منبعی وجود ندارد 
که ما بدانیم چه کسانی با چه مشخصاتی گذار از سنت به مدرنیته را در عرصه های 
مختلف هنری شکل دادند. این را در 1۸۰ ساعت فیلم مستند پژوهش و 54 پرتره از 
54 شخصیت شاخص در سه ژانر هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستان انجام دادم. 

مصاحبه های متعددی هم با چهره های هنری انجام دادم.
جلسات رنگ واژه چگونه شکل گرفت؟

در ادامه این مس��یر دیدم ش��اید ارتباط قشر اصلی روشنفکری ایران زمان زیادی 
می برد که با مخاطب این پژوهش ایجاد ش��ود. بنابراین در آتلیه خودم جلس��ات 
»رنگ واژه« را تشکیل دادم. در 5۰ جلسه، 5۰ شاعر از شاعران مطرح زنده ما )بانو 
بهبهانی، حقوقی، جواد مجابی، بهمنی، س��پانلو، باباچاهی، لنگرودی و...( آمدند و 

در کنار نمایش تابلوهای نقاشی و برای اولین بار همنشینی بین هنرها انجام شد.
پرفورمنس رنگاهنگ ادامه ی همین مسیر بود؟

بله؛ چون همه هنرمندان حوزه تجسمی به نوعی با موسیقی ارتباط دارند. خود من 
محال است اثری را بخواهم خلق بکنم و موسیقی گوش نکنم. موسیقی، زیرساخت 
ذهن ما را در هنگام خلق اثر فراهم می کند. گفتم ش��اید بهترین اتفاق این باشد که 
اولین همنشینی بین هنرها را بین موسیقی و نقاشی انجام دهم و این اتفاق یک بار 1۰ 
اردیبهشت سال 92 با ساز پیانو و با استقبال عجیب در فضای باز موزه هنرهای معاصر 
انجام شد. احساس کردم همچنان این تشنگی وجود دارد، یعنی مردم ما اگر خوراک 

خوب هنری داشته باشند، الاقل برای کنجکاوی هم شده می آیند و نگاه می کنند.
چطور شد که در دومین اجرا به نام »کیوان ساکت« رسیدید؟

ما به دنبال ارائه ی هنر دقیق و شناسنامه دار به مردم هستیم. سهم کسانی مانند کیوان 
ساکت در عرصه موسیقی، از این منظر قابل توجه است. باید شرایطی باشد که کسانی 
مانند ساکت، هنر خود را بین مردم به نمایش بگذارند تا مجالی باشد برای باال بردن 
سطح سلیقه بصری و شنیداری مردم. من سال هاست که کیوان ساکت را می شناسم. 
مدت ها پیش بدون این که خودشان خبر داشته باشند، دو سه تابلو را با گوش کردن 
به آثار ایشان خلق کردم. دو بار هنگام خلق اثر، با شنیدن صدای ساز ایشان، حال من 

تغییر کرد و این ارتباط از پیش به صورت حسی 
برقرار شده بود.

ویژگی های کیوان س�اکت در 
بح�ث بینامتنی�ت را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
من به تمام هنرمندان تک بعدی که از همه چیز 
بی خبر هس��تند انتق��اد دارم. به اعتقاد من یک 
موسیقیدان باید هنرمندان نقاش هموطنش را 
بشناسد و آثارشان را ببیند. باید ادبیات را خوب 
بشناسد. یک نقاش باید از جریان اصیل موسیقی 
کشورش خبر داشته باش��د .ادبیات بداند. شعر 

بخواند. از هنرهای نمایش��ی چه در حوزه ی سینما چه تئاتر آگاه باشد. آقای ساکت 
روحیه ساختارشکنی دارد و شیطنت هایی در آثارش دارد که پشت آن ها اندیشه است. 
با این اندیشه در هنجارهای ثبت شده در ذهن مخاطب دست می برد تا اثر تازه ای خلق 
کند. این دقیقا فصل مشترک بین من و او بود که من را مجاب کرد او می تواند بهترین 
و حرفه ای ترین گزینه برای ارتباط بینامتنی هنر من با موس��یقی اصیل ایرانی باشد؛ 
کسی که موسیقی ما را موسیقی سنتی نمی داند، بلکه معتقد است این موسیقی اصیل 

و ملی است.
آقای ساکت، اولین بار که پیشنهاد اجرای دوئت بداهه بوم و تار به 

شما شد، آن را پذیرفتید یا برای انجامش تردید داشتید؟
این اولین تجربه من در این زمینه نیست. من سال ها پیش از این به دعوت علی اکبر 
زرین مهر، دوست نقاشم که سال گذشته روی در نقاب خاک کشید، این تجربه را با 
شیوه ای متفاوت در یک صحنه و در یک تاالر بزرگ در مشهد داشتم. اصوال در تمام اروپا 
که موسیقی، نقاشی و هنرمندان آن ها تأثیر زیادی بر فرهنگ داشته اند، اغلب تحوالت 
جدید هنری برخاس��ته از هنر نقاشی اس��ت. »کلود مونه« برای اولین بار تابلویی را با 

نام امپرسیوم خلق کرد و از آن پس، امپرسیونیسم 
کم کم در جهان رواج یافت و به همین ترتیب سایر 

سبک های هنری.
چقدر با هنر نقاشی آشنایی دارید؟

من از دوران طفولیت و کودکی با نقاشی آشنا 
شدم. سال ها شاگرد بهترین استادان زمان خود 
در مش��هد بودم. قبل از این که به مدرسه بروم 
نقاش��ی با مداد کنته را نزد استاد صادق پور یاد 
گرفت��م. مدادرنگی و رنگ  روغن را نزد اس��تاد 
پیراسته کار کردم و بعد آبرنگ را با استاد دوولو، 
او اولین کس��ی بود که به ما آموخت در نقاشی 
بیندیشیم، داستان تعریف می کرد، آن را تجسم می کردیم و می کشیدیم. بعدها که 
جذب موسیقی شدم این گفته سعدی برایم مصداق پیدا کرد: »عشق آمد و عقل 
همچو بادی رفت از بر من هزار فرس��نگ« و دیدم این موس��یقی است که من را 
به دنبال خود می کشد. امروزه در جهان در زمینه اغلب هنرها و بویژه نقاشی معاصر، 

سعی بر این است که به بیان موسیقی نزدیک شوند.
هنری که قرار است در این پرفورمنس پیش روی مخاطب اجرا 

شود چه ویژگی هایی دارد؟
هنر معاصر ما، هنر روایتی نیست، هنر تفکری است. یعنی هنرمند امروز تالش می کند 
زیبایی ها را در خدمت اندیشه بگیرد و مردم را به تفکر وادارد. لحظه خلوت خلق یک اثر 
هنری و مکان آفرینش آن در نقاشی یا شعر و خوشنویسی و ... به اختیار کامل هنرمند 
خلق کننده است. موسیقیدان نیز این خلوت ها را برای دستیابی به مهارت ها دارد، ولی 
ناگزیر از ارائه در زمان و مکان خاصی است. اکنون ما این لحظه را به چالش کشیده ایم 
و قرار است بدون این که از قبل آمادگی داشته باشیم، این آفرینش در حضور مخاطب 

انجام شود و در حقیقت مخاطب و حضورش قسمتی از خلق اثر باشد.

ارتباط بین موسیقی و رنگ چگونه شکل می گیرد؟
همه ی صداها فرکانس صوتی دارند و هر فرکانس، رنگ خاصی دارد. جدای از آن تأثیر شنیداری 
هر صدا برای افراد، احساس رنگ خاصی را تداعی می کند. به عنوان مثال برای من دستگاه شور و 
مشتقات آن، طیف هایی از رنگ سبز را در ذهنم تداعی می کند یا چهارگاه، قهوه ای متالیک باشکوه و 
راست پنجگاه طالیی درخشنده و ... از آنجا که سال ها با نقاشی ارتباط داشتم، هر نغمه ای را که می زنم 
به صورت تصویر می بینم و کارهایی هم که ساخته ام اگر آن ها را با دقت گوش کنید، اغلب تصویری 

را خواهید دید، بویژه کسانی که با رنگ و نقاشی سر و کار دارند.
چرا موسیقی و هنر خود را سنتی نمی دانید؟

س��نت در ذات خود فاقد پویایی و حرکت اس��ت و البته این به معنای بد بودن سنت 
نیست. مثل سنت های مذهبی ما که سال هاست به همین روش انجام می شود و باید هم 
همین طور باشد؛ ولی موسیقی ما اصوال سنتی نیست. مثال می گوییم سه تار ولی چهار 
تا سیم یا تار دارد، ولی زمانی سه تایی بوده، بنابراین نه سازهای مان، نه فرم و نه محتوا 
سنتی نیست. شاکله موسیقی ایران برگرفته از آواها و ترانه های مردم ایران بافرهنگ های 

مختلف شان است. برای همین بهتر است به جای سنتی از واژه ملی استفاده کنیم.
این اجرا یک تجربه است و می خواهیم یک فضای هنری را تداعی کنیم که هر کسی 
به فراخور استنباط خود در زیبایی های آن غوطه ور شود و امیدوارم تجربه خوبی باشد. 
مخاطب هم خیلی مهم است. ما مستقیم رو در روی مردم هستیم. موجی که از مردم 
دریافت می کنیم، در چگونگی شکل گیری فضای هنری و نحوه بیان آن روی صحنه 

بسیار تعیین کننده است.
آقای مجابی، درباره ی تأثیر موسیقی بر نقاشی و بداهه بودن این 

اجرا بگویید.
بهتر اس��ت ابتدا نگاهی به معنای »پرفورمنس« داشته باشیم. پرفورمنس یعنی هنر 
اجرا. اتفاقی که در این اجرا می افتد از سه عنصر هنرمند، اندیشه ی او و مخاطب نشأت 
می گیرد. مخاطب یکی از ارکان اصلی پرفورمنس است. فضا، محیط، جغرافیا و حس 
و حال و افراد به معنای مخاطب یک پرفورمنس هستند. هنر یعنی امتزاج خودآگاه و 
ناخودآگاه. وقتی این دو در موقعیتی مساوی ممزوج می شوند، لحظه ی خلق هنری 

است. اگر یکی بر دیگری تسلط پیدا کند دیگر اثر هنری نیست.
یعنی باید تأثیر یکسان بر هنرمند داشته باشند؟

بله؛ اگر ناخودآگاه بر خودآگاه بچربد تصادف و قریحه است و برعکس آن، فن. خودآگاه دانش 
فردی، تجربه ها و مهارتی است که هنرمند به دست می آورد. ناخودآگاه کهن الگوهای هنرمند 
است. افسانه ها، داستان ها، ملیت، قومیت، اعتقادات بومی و مذهبی و فرهنگی و در معنای 
کالن شامل تمام خرده فرهنگ ها و کهن الگوهایی که در پس ذهن او است و او در لحظه 
به آن ها واقف نیست، هنگام خلق اثر با توانایی های او ممزوج می شود و از نیستی چیزی 
به هستی اضافه می شود. حاال ما می خواهیم این را علنی کنیم. دو هنرمند با ذهنی پاک 
و سفید می خواهند در یک صحنه، خود را در معرض آفرینش هنری یکدیگر قرار دهند و 
تأثیر هنر یکدیگر را به هنر خود منتقل کند. هیچ کدام از ما نمی داند قرار است در این اجرا 

چه اتفاقی بیفتد.

علیرضا مجابی )نقاش( و کیوان ساکت )نوازنده( در یک اتفاق متفاوت هنری، پرفورمنسی بداهه از رنگ و صدا را در تاالر وحدت اجرا می کنند. دومین 
پرفورمنس »رنگاهنگ« با اجرای علیرضا مجابی )م. آذرفر( - نقاش، شاعر، کالیگرافیست و پژوهشگر - روی بوم و تارنوازی کیوان ساکت - نوازنده 
و موس�یقیدان - ش�امگاه اول خردادماه در تاالر وحدت اجرا خواهد ش�د. این پرفورمنس دومین اجرای بداهه ی نقاشی و موسیقی است که با ایده و 
برنامه ریزی مجابی، در بحث بینامتنیت و برداشتن مرز میان هنرها با تارنوازی کیوان ساکت در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد. خبرنگرا ایسنا 

درباره ی ایده ی برپایی این پرفورمنس و نحوه ی اجرای آن با دو هنرمند گفت وگو کرد.

یک نقاش، یک نوازنده، یک اتفاق نو!
شکستن مرزها در هنر
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طراح جدول: رسول نادری

چه ط�ور تصمیم گرفتی�د وارد کار 
طراحی و تولید لباس شوید؟

ما در رشته مهندسی نساجی تحصیل کردیم و با توجه 
به اینکه صنعت نس��اجی افت زیادی داشت و امکان 
کار برای خانم ها در  کارخانه های نساجی سخت فراهم 
می شد، تصمیم گرفتیم خودمان کاری را شروع کنیم. 
بنابراین از سال ۸1 یک کارگاه کوچک  رنگرزی و چاپ 
راه انداخته و به رنگرزی شال پرداختیم. بعد از آن فکر 
کردیم این کار را روی لباس هم انجام دهیم بنابراین 
 دوره های طراح��ی لباس را در دانش��گاه های تهران، 
الزهرا و... گذراندیم و با توجه به اینکه مانتو نیاز اصلی 

پوشش خانم ها است روی آن  تمرکز کردیم. 
در میان�ه ده�ه ۸۰ ش�ال های ش�ما 
و  م�ردم  بی�ن  زی�ادی  مخاطب�ان 
هنرپیشه ها پیدا کرد. ایده تولید این 
شال های چروک چگونه  به وجود آمد؟

آن سال ها اصال شال رنگی وجود نداشت و ما تصمیم 
گرفتیم ی��ک محصول جدید تولید کنی��م، بنابراین 
پارچه های سفید را  می گرفتیم و با رنگرزی آنها شال 
رنگی درس��ت می کردیم. در این کار یکی از استادان 
ما به نام مهندس مظاهری کمک بسیاری کرد.  برای 
رن��گ کردن پارچه از رنگ های ش��یمیایی اس��تفاده 
می کردیم که ماندگاری داش��ته باشد، البته گاهی از 
رنگ های سنتی هم  استفاده می کردیم ولی این کارها 
جنبه تجاری نداشت. اما چروک کردن شال ها خیلی 
اتفاقی ش��کل گرفت. ما ش��ال هایی را که رنگ  کرده 
بودیم می گذاشتیم خشک شود و یک بار وقتی شال 
را گره زدیم تا خشک شود متوجه شدیم اگر به همان 
حالت چروک  بماند نمای خوبی دارد، بنابراین تصمیم 

گرفتیم از آن پس شالها را به آن شکل ارائه دهیم. 
برای طراحی مانتوها چه نکاتی را در 

نظر می گرفتید؟
زمانی که ما کار خود را شروع کردیم در لباس ها رنگ 
وجود نداشت و همه افراد لباس های تیره و خاکستری 
با مدل های س��اده  می پوش��یدند. اما برای ما مدل دار 
بودن مانتو اهمیت زیادی داش��ت. ابتدا سعی کردیم 
با رنگرزی روی آنه��ا طرح های جدیدی ایجاد  کنیم. 
البته این کار بسیار سخت و پر هزینه بود و به همین 
دلیل االن مانتوهای رنگرزی ش��ده را فقط با دریافت 
سفارش تولید  می کنیم. به جز آن به طراحی مدل های 
مختلف مانتو پرداختیم و نکاتی مانند انتخاب پارچه 
اهمیت زیادی برای ما دارد. همیشه  سعی می کنیم از 

پارچه های طبیعی که درصد زیادی پنبه داشته باشد 
استفاده کنیم. 

تن�وع در طرح های ش�ما چگونه به 
وجود می آید؟

عالوه بر دنبال کردن آنچه در دنیا مد ش��ده اس��ت، 
معم��وال برای ه��ر مجموعه خ��ود یک ت��م در نظر 
می گیری��م و هرچ��ه به ذهنم��ان برس��د  را انتخاب 
می کنی��م. یکی دیگر از نکاتی که در طراحی ما تاثیر 
می گذارد توجه به فصل است و سعی می کنیم با توجه 
به خصوصیات  هر فصل المان هایی را در لباس استفاده 
کنیم. مثال در مجموعه بهاره ممکن است از طرح گل 

استفاده زیادی داشته باشیم. 
در بعضی طرح های ش�ما اس�تفاده 
مس�تقیمی از آث�ار هن�ری وج�ود 
دارد. چه طور تصمیم گرفتید از این 

تابلوهای نقاشی  استفاده کنید؟
بله ما از آثار هنری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
در کارها زیاد استفاده می کنیم. به عنوان مثال در یک 
مجموعه از نقاش��ی های  جکسون پوالک و آثار آبستره 
اله��ام گرفتیم و مانتوهایی طراحی ش��د که روی آنها 
لکه های رنگ مانند یک تابلوی نقاشی وجود  داشت. در 
مجموعه های دیگر از آثار هنری به شکل مستقیم بهره 
گرفتیم و آثار مینیاتور، نقاشی قاجاری و... را روی مانتو 
چاپ  کردیم. از این کارها خیلی استقبال شد و چون کار 
بسیار جدیدی بود که روی مانتو انجام دادیم، خریداران 
عالقه زیادی به آنها  داش��تند. عالوه بر این چون هر دو 
اهل نقاشی هستیم روی شال ها نقاشی می کردیم و هنوز 
گاهی روی مانتوها این کار را می کنیم.  در مجموعه های 
قبلی از نقش های ایرانی بس��یار زیاد اس��تفاده کردیم 
و با تکنیک چاپ دس��تی یا نقاش��ی آنها را روی مانتو 
می آوردیم،  اما االن مدتی است که می خواهیم از تم های 

جدیدتر روی مانتو استفاده کنیم. 
ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه تع�دادی از 
هنرمن�دان مش�تری کارهای ش�ما 
هستند، چه اصولی را برای طراحی 

لباس آنها در نظر  می گیرید؟
هنرمندانی مانند نیکی کریمی و لیال حاتمی از جمله 
مش��تریان کارهای ما هس��تند و به عنوان مثال برای 
حضور کریمی در جشنواره  فجر یا جشنواره های هند 
و نیویورک لباس طراحی کردیم. در این شرایط دست 
طراح کمی بس��ته است چون هنرمندان خیلی مورد 
 توجه و زیر ذره بین هستند و نمی توان طراحی خیلی 

با رعنا مدبر و غزل ترکی طراح لباس زریر: 
از رنگــرزی تا طراحی

رعن�ا مدبر عقیده دارد اگر امکان ص�ادرات لباس برای طراحان لباس ایرانی فراهم ش�ود آثار آنها 
طرفدار زیادی در خارج از کشور دارد  و طراحان ایرانی حرفی برای گفتن دارند. از سال ها پیش برای 
خانم هایی که به دنبال لباس هایی متفاوت بودند »زریر« نامی شناخته  شده است. رعنا مدبر و غزل 
ترک�ی از ابت�دای دهه ۸۰ فعالیت خود را در زمینه طراحی لباس آغ�از کرده و با طراحی مانتوهایی 
 متفاوت از آنچه در فروشگاه ها وجود داشت، مخاطبان زیادی را به خود جلب کردند.  آنها با توجه به 
فعالیت در زمینه رنگرزی، اس�م   »زریر« را برای تولیدات خود انتخاب کردند که نام گیاهی است که 
در زمان های قدیم رنگ زرد طالیی را از آن به دست می آوردند.  طراحان زریر در سال ۸5 به عنوان 
دانشجویان کارآفرین انتخاب شدند و سال 9۳ هم در دومین کنفرانس مدیران کارآفرین، در  بخش 

زنان برگزیده شدند. رعنا مدبر از فعالیت های این مجموعه سخن گفت. 

مجموعه از 
نقاشی های 

 جکسون پوالک 
و آثار آبستره 
الهام گرفتیم 
و مانتوهایی 

طراحی شد که 
روی آنها لکه های 

رنگ مانند یک 
تابلوی نقاشی 

وجود  داشت. در 
مجموعه های 

دیگر از آثار هنری 
به شکل مستقیم 

بهره گرفتیم

خاصی برای آنها انجام داد. طرح ها باید معقول و قابل استفاده باشد و در عین  حال 
با لباس های عادی فرق داشته باشد. در مجموع ما وقتی لباسی را برای یک هنرمند 

طراحی می کنیم مشابه آن را برای فرد  دیگری تولید نمی کنیم. 
کارهای ش�ما در خارج از کشور هم نمایش داده شده، در مورد 

این حضور توضیح دهید. 
س��ال گذشته لباس های ما در فستیوال ایرانیان ادینبورگ نمایش داده شد. در این 
مجموعه لباس از پارچه های دستباف، چاپ  باتیک، قلم کار و سایر پارچه های سنتی 
استفاده کرده بودیم. پس از این نمایش زنده لباس دو اثر توسط موزه ملی اسکاتلند 
 خریداری ش��د تا در بخش ویژه لباس کش��ورهای مختلف نمایش داده ش��ود. بقیه 
لباس ها نیز توسط افراد مختلف خریداری شد.  مطمئن هستم اگر امکاناتی به طراحان 
لباس ایرانی بدهند که بتوانند لباس های خود را صادر کنند قطعا آثارشان طرفداران 
زیادی  در خارج از کش��ور دارد و طراحان ما حرفی برای گفتن دارند. ما مش��تریان 
خارجی داریم که این کارها را خیلی دوست دارند و  مخصوصا به کارهای دستی ایرانی 

مانند سرمه دوزی و... عالقه زیادی دارند. 
پارچه های س�نتی ایرانی چقدر قابلیت اس�تفاده در لباس های 

امروزی را دارند؟
پارچه های سنتی واقعا خوب هستند ولی استفاده بعضی از آنها توجیه اقتصادی ندارد. 
چون این پارچه ها دستبافت هستند و قیمت  باالی آنها باعث می شود مانتوی دوخته 
شده با آن خیلی گران تمام شود و تولید آن به صرفه نیست. اما پارچه هایی با قیمت 
مناس��ب  هم وجود دارد مانند دارایی، قلم کار و... که می توان با آنها مانتوهای زیبا و 
در عین حال کاربردی و راحت دوخت. ما از این پارچه ها  اس��تفاده زیادی کردیم و 

استقبال خوبی هم از آنها شده است. 
مخاطبان طرح های شما از چه طیفی هستند؟

مخاطبان کارهای ما معموال از 17 تا 35 س��ال سن دارند، اما با توجه به اینکه همه 
کارهای ما رنگی نیست و مدل های ساده تر هم  داریم، افرادی در سنین و با سلیقه های 
مختلف می توانند از آنها استفاده کنند. عالوه بر این شرایطی را فراهم کردیم که اگر 
مش��تری  یک مدل را بپسندد و رنگ آن را دوست نداشته باشد بتواند از آن طرح با 

تغییرات مورد نظر خود سفارش دهد. 
به نظر شما امروزه وضعیت پوشش زنان در جامعه چگونه است؟

در سال های اخیر اوضاع خیلی تغییر کرده و مردم به اینکه یک مانتوی خوب داشته 
باش��ند یا آن را با چیزهای دیگر هماهنگ کنند  توجه می کنند. به نظر من خیلی 
خوب است که تعداد طراحان لباس زیاد شده و افرادی با ذوق و سلیقه در این زمینه 
طرح های  جدیدی ارائه می دهند. البته بعضی افراد هم طرح دیگران را کپی می کنند 
اما در مجموع پیشرفت خوبی در این زمینه وجود دارد، اما  همچنان در بخش تولید 
مش��کالتی وجود دارد و با وجود برگزاری برنامه های مختلف مانند جش��نواره مد و 
لباس، هنوز تغییری به  وجود نیامده که به طراحان کمک کند و امکان ارتباط آنها 
با تولید کنندگان را به وجود آورد. ما به جز یک س��ال همیش��ه در  جش��نواره مد و 
لباس ش��رکت کردیم و عالوه بر اینکه یک بار از ما تقدیر کردند، چند بار طرح های 
ما خریداری شد. اما با وجود اینکه  بعضی از کارهای ما قابل تولید عمده است امکان 
این کار برایمان فراهم نشده است. تنها اتفاق مثبتی که در این جشنواره افتاده این 
 است که وزارت ارشاد اقدام به ثبت طرح ها کرده است و این کار باعث می شود میزان 

کپی شدن طرح ها کمتر شود. 

ش��ال به عن��وان بخش مهم��ی از لباس 
زنانه، بویژه در کش��ورما، نقش مهمی در 
شیک پوش��ی و در عین حال پوشیدگی 
زنان دارد.  ش��ال ها برای فصل زمستان، 
در کنار شیک پوش��ی، به گرم ماندن سر 
و ب��دن زن ها کمک ک��رده و برای فصل 
تابس��تان و گرما، به  خنک ماندن بخش 
باالتنه کمک زی��ادی می کند. برای این 
فصل، ش��ال های حریر و ابریشم کاربرد 
بیشتری دارند و در گرمای  زیاد خنک تر 
ب��وده و در عی��ن حال زیبا وش��یک هم 
هستند. در اینجا نمونه هایی از شال های 

ابریش��می زنان��ه را می بینی��م ک��ه هم 
 طرح ه��ای زیبایی دارن��د و هم  بزرگ و 

مناسب برای پوشش هستند.

شال های ابریشمی بهاری

در س��ال های اخی��ر ب��ا ایجاد 
رویکردهای هنری متفاوت، هر 
شئی یا وس��یله به ابزاری برای 
بیان هنری تبدیل ش��ده است. 
هنرمندان  مختلف در سراس��ر 
متفاوت��ی  فعالیت ه��ای  دنی��ا 
را آغ��از کردند که ب��ا نام هنر 
مفهوم��ی ش��ناخته می ش��ود. 
این افراد از رسانه های مختلف 

 مانند سینما، نقاش��ی، حجم، نمایش و... 
برای بیان عقاید و نظرات خود اس��تفاده 
می کنن��د و یکی از رس��انه هایی که برای 
این کار مناسب  شناخته شده لباس است.  
هنر پوشیدنی با فرم ها، رسانه ها و مفاهیم 
مختلف تولید می ش��ود و ایده های مدرن 
در طراح��ی لب��اس هنری به ش��کل های 
گوناگ��ون  ظه��ور می کند. این ن��وع آثار 
ممکن اس��ت به فروش برس��ند اما اغلب 
اوق��ات فقط ب��رای نمای��ش دادن تولید 
می ش��وند، به همین دلیل در  س��ال های 
اخیر جشنواره های متععدی برای نمایش 
خاص این آثار برپا می ش��وند. لباس های 
هنری با م��واد ترکیبی مختلف س��اخته 
 می شوند و استفاده از موادی مثل پارچه، 
چرم، فلز، پالستیک، دوخت های مختلف، 
رنگ��رزی، ریخته گری فل��زات و... در آنها 
رایج اس��ت.   هنرمندی ک��ه قصد دارد در 
این زمینه فعالیت کند باید با اصولی مانند 
رنگ شناس��ی، ش��یمی، خیاطی، طراحی 
لب��اس و برنامه های  کامپوت��ری مختلف 
آش��نا باشد. چند س��الی اس��ت در کنار 

طراحی فشن نوع دیگری از 
طراحی لباس انجام می شود 
که به عنوان طراحی  فش��ن 
ش��ده  ش��ناخته  مفهوم��ی 
اس��ت. در طراحی مفهومی 
اص��وال ط��راح ب��ه کارب��رد 
لباس توجهی ندارد و سعی 
متفاوت  لباس هایی  می کند 
 طراح��ی کند ک��ه عقاید و 
مفاهیم مورد نظر او را بیان کند. طراحی 
 art ( ای��ن لباس ها که به نام لباس هنری
wear ( ش��ناخته می ش��وند  در سال های 
اخیر بس��یار م��ورد توج��ه ق��رار گرفته 
اس��ت. لباس ه��ای هنری معموال دس��ت 
س��از هس��تند و به عنوان اثر هنری فاخر 
و غیر  کاربردی ش��ناخته می ش��وند. آثار 
تولید شده توس��ط هنرمندان هنراجرایی 
و مفهومی آثار هیجان انگیزی هستند که 
مفاهیم گوناگون��ی  را منتقل می کنند. در 
واقع هنرمند بدن انس��ان را زمینه ای برای 
خلق اثر هنری می داند. در اینجا نکته قابل 
اهمیت ، انسان و  پوشیدگی او نیست . بلکه 
فرم بدن اوست که برای خلق یک اثر هنری 
به کار گرفته می شود. خالقیت هنرمند به 
او اجازه می دهد  المپهای رنگی و ش��بکه 
ای از س��یم های برق را به عنوان پوششی 
برای بدن مورد اس��تفاده قرار دهد و لباس 
الکتریکی ب��ه وج��ود آورد. در  جای دیگر 
طراح با اس��تفاده از زباله و مواد دور ریخته 
ش��ده لباس��هایی به وجود می آورد که گاه 

منزجر کننده و گاه اعتراض آمیز  هستند. 

انتخ��اب  ب��ا  روس  ع��کاس  هنرمن��د 
عکس های��ی از طبیعت، هماهنگی آنها را 
با آثار طراحان لباس نش��ان داده اس��ت. 
دنیای مد اغ��ب از جه��ان  طبیعی برای 
افزای��ش خالقیت خود اله��ام می گیرد و 
این چیزی اس��ت که هنرمند روسی لیلیا 
هودیاکوا با نگاهی تیزبین به آن پرداخته 
 اس��ت. مجموعه عکس های او با نام »مد 
و طبیعت« با کنار ه��م قرار دادن مناظر 
طبیعی و لباس های طراحی ش��ده توسط 
طراح��ان  لباس، آنچه را که ممکن اس��ت 
منبع الهام آن طراح بوده باشد به نمایش 
می گ��ذارد.    لیلی��ا هودیاکوا ع��کاس 21 
س��اله ای است که در ش��اخه های مختلف 
عکاس��ی مانند م��د، زیبای��ی و... فعالیت 
می کن��د. او برای مجموع��ه مد و  طبیعت 
خود لباس هایی خاص و تکرار نش��دنی را 
در کن��ار منظره ای از طبیع��ت که به آن 
ش��باهت دارد قرار داده است. لیلیا هدف 
خ��ود  از ای��ن کار را نش��ان دادن رابط��ه 
نزدیک بین مد، طبیع��ت و هنر می داند. 
این هنرمند روس��ی نبوغ و خالقیت قوی 

خود را در این  مجموعه عکس نشان داده 
و اگرچ��ه این صحنه ه��ای زمینی به طور 
مش��خص منبع الهام کار طراحان در این 
لباسها نبوده، او با انتخاب  یک تصویر عالی 
هماهنگ با هر لباس یک مقایسه ایده آل 
بین آنه��ا به وجود می آورد. کار لیلیا فقط 
به نمایش ارتباط لباس و  طبیعت محدود 
نمی ش��ود و در بخش دیگری از مجموعه 
خود به مقایس��ه لباس ب��ا معماری و آثار 
هنری پرداخته است. در این مجموعه  او با 
کنار هم قرار دادن بناهای عظیم تاریخی 
و تابلوه��ای نقاش��ی در کنار ه��ر لباس، 
هماهنگی و ش��اید تاثیرات ناخودآگاه آنها 

بر  لباس را نمایش داده است. 

نایک س��ری جدید کفش ه��ای خود که 
ب��رای آقای��ان و خانم ه��ا طراحی ش��ده 
اس��ت را رونمای��ی ک��رد. در کن��ار این 
کفش ها یک کت ورزش��ی  ه��م قرار داده 
شده اس��ت. طراحی مشترک این مدل ها 
ترکیب رنگ های مشکی و نارنجی است. 
محصوالت نایک در حالی این ماه  رونمایی 
ش��د که کیف های کوله پشتی تابستانی 
برند  HERSCHEL   نی��ز با طرح های 
ریز و خاص  نظر هر کسی را به خود جلب 
 می کند. برند لیبرتی هم محصوالت خود، 
شامل کفش و پیراهن با طرح های خاص  

رونمایی کرده است. با توجه به نوع  رنگ 
ای��ن  پیراهن ها به نظر می رس��د برای هر 
جایی مناسب نبوده و بهتر است در مراسم 

خاص پوشیده شود. 

عکس های نشان دهنده ارتباط مد و طبیعت
 »مـــد و طبیعت« 

لباس های اعتراض آمیز! 
لباس هنری) art wear ( از جنس پالستیک و فلز

تابستانه های دوست داشتنی
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معدن کاوی از اروپا شروع نشده است
بهش��تی یکی از اهداف مهم پژوهش��گاه را همکاری 
با مراکز علمی و دانش��گاهی داخل و خارج دانس��ت 
و اف��زود: جنبه جذاب این  اقدام آش��نا ش��دن مراکز 
علمی که به ظاهر خیلی با کار ما ارتباط ندارند با نوع 
فعالیت پژوهشگاه است. بدیهی است که به تبع آن با 
میراث فرهنگی حوزه خودش��ان آشنا می شوند زیرا 
همه زندگی بش��ر یک گذشته ای دارد و تمام افراد بر 
روی موضوعی کار می کنند که حتما سابقه ای داشته 
حتی اگر صورت ظاهر و نام آن فرق می کرده اس��ت. 
وی با بیان اینکه متأسفانه در دوره جدید دچار نسیان 
گذشته حیات در کشور شده ایم گفت: به عنوان مثال 
کسانی که در رشته معدن کار می کنند نمی دانند که 
برخالف تصور آنها معدن کاوی از اروپا شروع نشده و 
ما آثار کهن زیادی از معدنکاوی در کش��ور داریم که 

شناختی در باره آن وجود ندارد.
استفاده از فناوری گذشتگان برای حل مشکالت 

امروز
س��ید محمد مهدی هادوی رییس پژوهش��گاه مواد 

و انرژی نیز با اش��اره به بازدیدش از آزمایش��گاه های 
پژوهش��کده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی 
تصریح کرد: خوشبختانه مکانی در کشور وجود دارد 
که آث��ار فرهنگی را با یک رویک��رد علمی و منطقی 
مس��تند می کند. چون هر چه داری��م از فرهنگمان  
داریم وظیفه خود می دانیم که در خدمت پژوهشگاه 
باشیم و هر گونه توانایی فردی، جمعی و سازمانی خود 
را در خدمت آن قرار دهیم. هادوی با اش��اره به اینکه 
این بازدید همت و انگیزه ما را برای همکاری مضاعف 
می  کند گفت که  مس��لما همکاران در پژوهش��کده 
های  سرامیک، نیمه هادی ها، انرژی و فناوری نانو و 
مواد پیشرفته پژوهشگاه مواد وانرژی با جدیت تمام در 

پیشبرد همکاری ها تالش می کنند.
رییس پژوهشگاه مواد و انرژی با اشاره به اینکه باید از 
فناوری گذشته گان برای حل مشکالت امروز استفاده 
کرد افزود: به کار گیری آن فناوری ها در شکل جدید 
می تواند با هزینه کم و مقبولیت باال  انجام شود. جایی 
که می خواهیم فناوری را به زندگی مردم متصل کنیم 
چ��ه بهتر که از اتصال قبلی اش اس��تفاده کنیم، این 

به گزارش هنرمند به نقل از مهر: سید محمد بهشتی گفت: تالش می کنیم بدون اتکا به جایگاه گذشته پژوهشگاه 
را به عنوان یک نهاد علمی پژوهشی به موقعیت ممتازی برسانیم که فراتر از سال های گذشته بتواند نقش منطقه 
ای نهاد های بین المللی مرتبط را ایفا کند. وی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم در کل پژوهشگاه آن نقشی را 
که فی نفسه به عهده داریم ایفا کنیم افزود:تقریبا همه دستگاه ها از نقشی که میراث فرهنگی می تواند ایفا کند 
غافل هستند و شاید خیلی از مشکالت در مباحث توسعه در کشور ناشی از بی توجهی به این موضوع است. وی 
یکی از مهمترین پژوهشکده های پژوهشگاه را پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی دانست  و 
تصریح کرد: همانطور که اشاره شد حدود 1۰ سال پیش این پژوهشکده به جایگاهی رسیده بود که از نظر نهاد 
های بین المللی نظیر یونسکو، ایکروم و ... که به این موضوع می پردازند به یک موقعیت ممتازی دست پیدا کرده 
بود زیرا نقش منطقه ای این نهادها را در زمینه آموزش، برگزاری ورک شاپ ها و ... ایفا می کرد. رئیس پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به توانایی باالی کارشناسان پژوهشگاه از جمله پژوهشکده مورد اشاره 
گفت: با بالهایی که در سال های گذشته بر سر پژوهشگاه نازل شد یک باقی مانده ای جان سالم به در برد که 
شما شاهد آن هستید. سعی می کنیم در این شرایط کمر راست کنیم و  البته به جایگاه قبلی اکتفا نمی کنیم، 

بلکه امیدواریم حتی در موقعیت بهتری از جایگاه قبلی قرار گیریم.

بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد:

دستگاه های دولتی از نقش میراث 
فرهنگی غافل هستند

اتصال به فرهنگ مردم کار ما را ساده می کند. وی تصریح کرد: مثال در بحث انرژی 
خورشیدی اگر به معماری گذشته متصل شویم خیلی موفق تر هستیم تا بخواهم از 
فناوری های جدید و مدرن که گیرایی خاصی ندارد کمک بگیریم و این هنر همکاران 

2 پژوهشگاه  است که این اتصال را برقرار کنند.
تمدید تفاهمنامه همکاری

دو طرف در پایان، تفاهمنامه بین دو پژوهش��گاه را که 4 س��ال پیش امضا ش��ده 
ب��ود تمدی��د، امضا و مبادله کردند. بر اس��اس این تفاهم نامه پژوهش��گاه میراث 
فرهنگی و گردشگری و  پژوهشگاه مواد و انرژی در زمینه فعالیت های پژوهشی، 
آموزش��ی و بهره مندی از امکانات و توانایی های یکدیگر برای توس��عه علم و فن 
آوری و کاربرد آن در ش��ناخت و حفاظت از میراث فرهنگی کش��ور همکاری می 
کنند. برقراری ارتباط پژوهش��ی، آموزش��ی در عرصه های عل��م، مواد، فناورانه و 
ایجاد تس��هیالت در برنامه ریزی و اجرای پروژه های ذیربط در زمینه مش��ترک 
میراث فرهنگی و مهندسی مواد از مواردی است که دو طرف متعهد شدند در آن 
همکاری کنند. تعریف و اجرای پروژه های مش��ترک پژوهش��ی در زمینه باستان 
سنجی، طراحی و اجرای دوره ها، طراحی و اجرای دوره ها، برگزاری سمینارها و 
کارگاه های آموزشی داخلی و بین المللی، چاپ و انتشار نشریات، مقاالت و کتاب 
ه��ای علمی، بهره ب��رداری از تجهیزات و امکانات پژوهش��ی از دیگر زمینه های 
همکاری این دو پژوهشگاه در این تفاهم نامه است. همچنین بر اساس این تفاهم 
نامه اس��تفاده از منابع و خدمات کتابخانه ای یکدیگربه صورت الکترونیکی و غیر 
الکترونیکی، تعریف و اجرای پایان نامه، رس��اله دانشجویان دوره های تحصیالت 
تکمیلی، مش��ارکت در ایج��اد فرصت های مطالعاتی و تبادل اس��تاد با توافق دو 

طرف انجام می گیرد.

تعریف و اجرای 
پروژه های مشترک 
پژوهشی در زمینه 

باستان سنجی، 
طراحی و اجرای 
دوره ها، طراحی 

و اجرای دوره ها، 
برگزاری سمینارها 

و کارگاه های 
آموزشی داخلی 

و بین المللی، 
چاپ و انتشار 

نشریات، مقاالت و 
کتاب های علمی، 

بهره برداری 
از تجهیزات و 

امکانات پژوهشی 
از دیگر زمینه های 

همکاری این دو 
پژوهشگاه در این 

تفاهم نامه است

در چند قدمی محوطه  تاریخی هگمتانه، شهرداری همدان 
قدم های آخر را برمی دارد تا بخش شرقی حریم درجه یک 
این محوطه باقیمانده از دوره ی مادها به پارک سوار تبدیل 
شود. به نظر می رسد شهرداری همدان حاال خیالش از 
بابت باغ های تاریخی این شهر دوره ی »مادها« و آثارش 
راحت شده، پس انگشت اشاره اش را به سمت محوطه ها و 
بناهای تاریخی شهر گرفته و نمی خواهد تا آخرین لحظه 
دست از تخریب بردارد! کلیسای »استپانوس مقدس« 
و حم��ام »ارامنه« دو بنای تاریخی قرارگرفته در عرصه  
محوطه  تاریخی هگمتانه اند و حاال دیوار به دیوار این دو 
بنا یا بهتر است بگوئیم عرصه  کلیسا و حمام و حریم درجه 
یک محوطه  تاریخی هگمتانه، که تا کنون درصد بسیار 
کمی از آن مطالعه و بررسی باستان شناسی شده دارند 
پارک سواری برای تردد تاکسی ها و احتماال اتوبوس ایجاد 
می کنند! اقدامی که صد درصد به این محوطه ی تاریخی 
و بناهایش آسیب زیادی وارد می کند.حسین زندی، فعال 
میراث فرهنگی استان همدان می گوید: سازه های در حال 
نصب در عرصه  کلیسای »استپانوس مقدس« و حمام 
»ارامنه« با توجه به تابلوهائی که شهرداری همدان آن ها 
را نصب کرده، متعلق به یک سامانه ی پارک سواراست که 
حتی حریم درجه ی یک محوطه ی تاریخی و ارزشمند 
هگمتانه را مخدوش می کند. وی توضیح می دهد: در چند 
س��ال گذشته شهردای قصد داشت یک معبر در حریم 
هگمتانه و درست کنار این دو بنای تاریخی ایجاد کند، 
پس نخس��ت کوچه ی 1۸ متری را 24 متری تعریض 
کردن��د،  یعنی 6 متر به س��مت هگمتانه پیش رفتند، 

درآن زمان قرار بود آن مکان به معبر تبدیل شود و فقط 
رفت وآم��د مردم در آن صورت گیرد، همین اقدام باعث 
وارد ش��دن ترک هایی بر بدنه ی کلیس��ای »استپانوس 
مقدس« ش��د. او ادامه می دهد:  در وضعیت کنونی و با 
اقداماتی که ش��هرداری همدان در حال انجام آن است، 
با عبور دائم ماشین و اتوبوس درحریم این بنای تاریخی 
و ازس��وی دیگر آلودگی هایی که در فضا ایجاد می شود 
مشخص نیس��ت چه بالیی به سر این دو بنا و محوطه 

تاریخی هگمتانه می آید؟
زندی همچنین به نصب س��ازه هایی توسط شهرداری 
همدان در کنار محوطه ی هگمتانه اشاره می کند که قرار 
است مکان تجمع کارگران فصلی باشد. او تجمع روزانه ی 
مرغ فروشان دوره گرد همدانی را که مشخص نیست چرا 
این منطقه تاریخی را برای کسب درآمد انتخاب کرده اند؟ 
از دیگ��ر معض��الت کنونی حریم محوط��ه ی تاریخی 
هگمتانه می داند وی می افزای��د: حاال همه این اتفاقات 
در کنار محوطه تاریخی هگمتانه که در فهرست موقت 
یونسکو نیز به ثبت رسیده از یک طرف و از سوی دیگر 
صحنه هایی که گردشگران داخلی و به خصوص خارجی 
در زمان وارد ش��دن به ای��ن بناهای تاریخی با ان روبه رو 
می شوند، مساله ای اس��ت که به نظر می رسد مدیریت 
شهری همدان برای آن ارزشی قائل نیست و حتی حاضر 

نیست به آن فکر کند!
مخدوش کردن حریم مقبره ی باباطاهر با ساخت هتل در 
میدان باباطاهر همدان، اقدام به تخریب عمارت جواهری 
و بدیع الحکم��ا در باغ های همدان، ایج��اد جاده در دل 
گنجنامه و دیگر اتفاقاتی که هراز چند گاهی برسر بناهای 
تاریخی همدان می آید،  مسکالتی هستند که دوستداران 
می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری این اس��تان را نگران 
کرده اس��ت. البته برنامه ریزی برای تخریب زورخانه ی 
»همه کسی« توسط شهرداری همدان و تعریض کوچه ی 
منتهی به این پارک سوار را نیز باید به کارنامه ی درخشان 

مدیریت شهری همدان اضافه کرد.

حسین زندی، فعال میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان:

اینجا هگمتانه است، نه ایستگاه تاکسی!

مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری خراس��ان رض��وی ب��ا اعالم 
برنامه های روز بزرگداش��ت فردوسی گفت: 
ثبت جهانی توس در حال پیگیری اس��ت 
حسین زارع صفت دوشنبه 21 اردیبهشت 
در نشست تش��ریح برنامه های بزرگداشت 
فردوسی سخن می گفت، اظهار کرد: مراسم 
بزرگداشت فردوسی با حضور معاون رییس 
جمه��ور در توس برگزار می ش��ود. در این 
برنامه ک��ه همزمان با 25 اردیبهش��ت ماه 
برگزار خواهد شد سه هزار نفر مدعو خواهیم 

داشت.
او اف��زود: همچنی��ن در ای��ن روز ف��از دو 
مجموع��ه کتابخانه و مرکز اس��ناد آرامگاه 
فردوس��ی افتت��اح و گلب��اران وی��ژه مزار 
فردوس��ی نیز انجام خواهد ش��د.مدیرکل 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی اظهار کرد: در این مراسم از 
15 نفر از شاهنامه شناسان برجسته تقدیر 
خواهد شد. همچنین نمایشگاه های اسناد 
و صنایع دس��تی در حاشیه این برنامه برپا 

خواهد شد.
زارع صف��ت گف��ت: اجرای برنام��ه نقالی از 
دیگ��ر برنامه های این روز به ش��مار می رود 
و امیدواریم با اقداماتی که انجام می دهیم، 
بتوانیم ش��رایطی را فراهم کنیم که آرامگاه 
فردوس��ی به مرکز تربیت نقاالن برجس��ته 
تبدیل ش��ود. او افزود: رسیدگی به وضعیت 
توس یکی از اقدامات اصلی ما در س��ازمان 
خواه��د ب��ود و امیدواری��م بتوانیم حیات 
اجتماعی پیرامون توس و جایگاه توس را به 
عنوان یک فرصت در طرح تفصیلی مشهد 
بازتعریف کنیم. او در پاسخ به سوالی درباره 
ثبت جهانی توس به ایس��نا گفت: مقدمات 
این حرکت در حال پیگیری است، اما انجام 
آن منوط به به وجود آوردن شرایطی است 
که س��ازمان آنها را پیگیری می کند ولی به 
سایر دستگاه ها مربوط می شود؛ اما ما رسما 
اع��الم می کنیم که ای��ن موضوع به صورت 

جدی در حال پیگیری است.

س��ومین قطار گردش��گری اروپ��ا دیروز 
بیست و یکم اردیبهشت با 12۸ گردشگر 
در دو گروه وارد یزد شد. مصطفی فاطمی 
افزود:  سرپرس��ت معاون��ت گردش��گری 
گردش��گران این قطار یکصد و بیس��ت و 
هش��ت نفر، از کش��ورهای آمریکا، اروپا و 
آس��یای شرقی هستند و در دو گروه وارد 
ایران می ش��وند. وی اف��زود: اولین گروه 

هفتاد و دو نفر هس��تند ک��ه از مرز ریلی 
وارد کش��ور ش��ده و از ش��هرهای تبریز، 
زنجان، ی��زد، اصفهان و تهران بازدید می 
کنند و از طریق هوایی به مجارس��تان باز 
می گردند.  گروه دوم پنجاه و ش��ش نفر 
هس��تند که همزمان با خ��روج گروه اول 
از طری��ق هوایی وارد تهران ش��ده و پس 
از بازدید از ش��هرهای مشهد، یزد، شیراز، 
زنج��ان و تبریز س��ی و یکم اردیبهش��ت 
از طری��ق مرز ریلی با قط��ار از ایران خارج 
می ش��وند.وی در ادامه گف��ت: این گروه از 
گردشگران یک شب در یزد اقامت خواهند 
داشت و از اماکن تاریخی یزد نظیر مسجد 
جامع کبیر یزد، بافت تاریخی، آتش��کده و 
دخمه زرتش��تیان و باغ دول��ت آباد بازدید 
ک��رده و امروز قرار اس��ت ی��زد را به مقصد 

اصفهان ترک می کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:
پیگیر ثبت جهانی توس هستیم

مصطفی فاطمی سرپرست معاونت گردشگری:

قطار لوکس گردشگران اروپایی برای 
سومین بار به ایران می آید

مجمع جهانی اقتصاد )WEF( در گزارش��ی 
با عنوان »ش��اخص رقابت پذیری گردشگری 
و س��فر« در س��ال 2۰15 ب��ا مطالعه 141 
کش��ور جهان، در نهایت ای��ران را به عنوان 
اقتصادی ترین و ارزان ترین مقصد گردشگری 
جهان ش��ناخت. این گزارش ش��امل ویژگی 
جزئی 141 اقتصاد جه��ان به همراه جداول 
اطالعاتی با 9۰ ش��اخص است که رقابت در 
عرصه س��فر و گردشگری را از سال 2۰13 تا 
2۰15 مورد بررسی قرار داده است. بر اساس 
این گزارش، پس از ایران که در رتبه نخست 
جای گرفته، کش��ورهای مصر و اندونزی در 
مکان های دوم و سوم اقتصادی ترین مقاصد 
گردش��گری جهان از س��وی مجمع جهانی 

اقتصاد معرفی شده اند.
رقابت پذی��ری قیمت��ی در صنع��ت س��فر و 
گردش��گری در واق��ع هزینه ه��ای پائین تر 
مرتبط با سفر به یک کشور است که موجب 
افزایش محبوبیت این کشور برای گردشگران 
و همچنی��ن س��رمایه گذاری در این صنعت 
می ش��ود. از جمله جنبه ه��ای رقابت پذیری 
قیمتی که در این گزارش لحاظ شده می توان 
ب��ه مالیات بر بلی��ت هواپیم��ا و هزینه های 
فرودگاهی اش��اره کرد ک��ه می تواند موجب 
افزایش قابل مالحظه هزینه سفر هوایی شود.
همچنین دیگر ش��اخص های م��ورد مطالعه 
از س��وی مجمع جهانی اقتصاد برای انتخاب 
مقرون به صرفه ترین مقاصد گردشگری شامل 
متوسط هزینه  اقامت در هتل ، هزینه زندگی ، 
ق��درت خرید براب��ر و هزینه های س��وخت 
می شود که همگی مستقیما هزینه های سفر 
را تحت تاثیر قرار می دهند. اولویت بندی سفر 
و گردشگری، فضای باز بین المللی و پایداری 
محیطی از دیگر فاکتورهای مورد مطالعه در 
این گزارش بودند. همچنین مقادیر به دست 

آمده در این گزارش براساس اطالعات حاصل 
از یک آمارگیری و همچنین اطالعاتی از سایر 

منابع محاسبه شده اند.
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در حوزه س��فر 
و گردش��گری هر دو س��ال یک بار منتش��ر 
می ش��ود و ابرازی اس��تراتژیک برای کسب 
و کارها و دولت ها محس��وب می ش��ود که به 
عنوان منبعی خوب برای مقایس��ه کشورها 
از حی��ث رقابت در گردش��گری و همچنین 
تصمیم��ات مهم در س��رمایه گذاری صنعت 
سفر و گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد. 
در این گزارش همچنین به نقل از »مس��عود 
سلطانی فر«، رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری ایران به این موضوع اشاره شده 
که تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران 
در سال 1393 با افزایش 75 درصدی همراه 

بوده است.
»مسئوالن گردش��گری ایران اعالم کرده اند 
که در سال گذشته گردشگرانی از کشورهای 
مختلف اروپایی ، آفریقایی و همچنین آمریکا 
و اس��ترالیا از ایران دیدن کرده اند که با توجه 
ب��ه کاهش نرخ ت��ورم در این کش��ور  ، ایران 
به عنوان مقصدی ارزان برای توریس��ت های 
خارج��ی محس��وب می ش��ود. ای��ران برای 
گردش��گرانی از 19۰ کشور جهان در هنگام 
ورود به کشور ویزا صادر می کند که حداکثر 
برای مدت 14 روز اعتب��ار دارد که می تواند 
ب��رای ی��ک دوره 14 روز دیگر نیز بدون نیاز 
به خروج از کش��ور تمدید ش��ود. ایران سال 
گذشته به لطف جاذبه های گردشگری چون 
محوطه پرس��پولیس و ش��هرهای تاریخی و 
زیب��ای اصفهان و ش��یراز، در ص��در برترین 
مقاصد گردش��گری جهان از سوی نشریات 
معتبری چون فایننشال تایمز و گاردین قرار 

گرفت.«

مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد:

ایران ارزان ترین مقصد 
گردشگری جهان!

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری گیالن گفت: ش��هر رشت 
با توج��ه به غذاها و پی��ش غذاهایی که 
دارد، می تواند در قالب ش��هرهای خالق 
دنی��ا به عنوان ش��هر خ��وراک در ایران 
شناخته ش��ود و یک فرصت گردشگری 
با محوری��ت ثبت جهان��ی در آن ایجاد 
ش��ود. رضا علیزاده درباره ی ثبت ش��هر 
رشت به عنوان »شهر نوآور خوراک« در 
یونسکو بیان کرد: مسوولیت اجرای این 
پروژه  را شهرداری رشت بر عهده دارد و 
دس��تگاه هایی هم در انجام این پروژه از 
جمله سازمان میراث فرهنگی مشارکت 

می کنند.
او گفت: چون تنوع غذایی استان گیالن 
بس��یار زی��اد اس��ت، خود ای��ن موضوع 
جاذبه ای برای گردش��گری ایجاد کرده، 
بنابراین احس��اس می ش��د ش��هر رشت 
با توج��ه به غذاها و پی��ش غذاهایی که 
دارد، می تواند در قالب ش��هرهای خالق 
دنی��ا که ب��ه روی آن تمرکز کرده اند، به 
عنوان ش��هر خوراک در ایران ش��ناخته 
ش��ود و ی��ک فرص��ت گردش��گری ب��ا 
محوریت ثبت جهانی در آن ایجاد شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دس��تی 
و گردشگری گیالن با بیان اینکه پرونده 
مربوط به این موضوع را شهرداری دنبال 
می کند، اظهار کرد: شهرداری گیالن در 
جریان جزئیات بیشتر این پرونده است.

علی��زاده درب��اره اینکه چ��ه برنامه هایی 

برای جذب بیشتر گردشگر در فصل های 
مختل��ف ب��ه این اس��تان با اس��تفاده از 
ای��ن موض��وع دارد ، بیان ک��رد: یکی از 
موضوعات��ی ک��ه در گردش��گری مطرح 
اس��ت بحث بِرندهای غذایی است. چند 
کش��ور از جمل��ه چین در دنی��ا بر روی 
بِرندهای غذایی متمرکز ش��ده اند؛ ایران 
هم یکی از کش��ورهایی است که در بِرند 
غذایی ش��هرت بسیاری دارد و به واسطه 
تنوع غذایی انگیزه ی سفر با این موضوع 
در حوزه ی منطقه ای گیالن مطرح است. 
او ادامه داد: ما در این باره بر رستوران ها 
و س��فره خانه های سنتی تاکید داریم که 
سفره ی گیالنی را با همان غذاهای بومی 
عرضه کنند تا به ذائقه گردش��گرانی که 
وارد استان گیالن می ش��وند، بنشیند و 
لذت س��فر آنها را دو چندان کند، ضمن 
اینکه جشنواره های غذاهای بومی محلی 
هم در دستور کار ماست و می تواند یک 
فرص��ت دیگر ب��رای جذب گردش��گران 
باش��د. مدیر کل میراث فرهنگی گیالن 
از برگزاری جش��نواره بین المللی غذا در 
س��ال جاری خبر داد و اف��زود: درصدد 
هستیم هرساله این جش��نواره را برگزار 
کنی��م تا در تقویم زمانی جش��نواره های 
اس��تانی گی��الن این موض��وع هم جای 
بگیرد، البته ممکن اس��ت این جشنواره 
در سال اول در س��طح منطقه ای برگزار 
ش��ود و بعد از آن به ش��کل گس��ترده تر 

انجام شود.
آم��ار  درب��اره  همچنی��ن  علی��زاده 
رس��توران هایی ک��ه غذای محل��ی را در 
گیالن سرو می کنند، گفت: فکر می کنم 
ح��دود 166 واحد پذیرای��ی بین راهی 
در اس��تان گیالن وج��ود دارد که عمدتا 
غذاهای محلی س��رو می کنند اما در کل 
رس��توران های گیالن در کن��ار غذاهای 
متعارف حداقل س��ه نوع غ��ذای محلی 

بومی گیالن را سرو می کنند.

رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن:

غذاهای رشتی روی میز یونسکو

مدیرعامل س��ازمان رفاه، خدمات و مش��ارکت های 
اجتماع��ی ش��هرداری ته��ران از خبره��ای خ��وش 
گردشگری در شهر تهران خبرداد و اعالم کرد: امسال 
کانترهای گردش��گری ثابت در شهرتهران راه اندازی 
می شود و کارت تهران یا کارت گردشگری تهران به 
صورت یک کارت پایدار به گردش��گران پایتخت ارایه 

می شود.
فرزاد هوشیار در جشنواره اختتامیه گردشگری تهران 
»مهمان طهران« با اش��اره به خدمات ارایه ش��ده در 
ستاد گردشگری شهر تهران از اواخر اسفندماه تا نیمه 
فروردین ماه، اظهارکرد: در جریان گردشگری نوروزی 
از شهر تهران برای 1۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد 
ش��د که زیرس��اخت های آن توسط شهرداری تهران 
فراهم ش��ده بود. هوشیار با قدردانی از خدمات شبانه 
روزی دست اندرکاران »مهمان طهران« گفت: برنامه 
ریزی در س��طحی بود که اگر افرادس��اعت 2.5 نیمه 

شب با ش��ماره های 137 تماس می گرفتند هم می 
توانس��تند در نزدیک ترین منطقه به محلی که قرار 
داش��تند رایگان س��کنی گزینند و از خدمات ش��هر 

استفاده کنند.
مدیرعامل س��ازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی ش��هرداری تهران با اع��الم اینکه ۸۰۰۰ 
خان��واده در قال��ب 24 هزار نفر در مراکز اس��کان 
ن��وروزی از خدمات ستادگردش��گری ش��هرداری 
تهران اس��تفاده کردن��د، گفت: ما ب��ه دنبال ایجاد 
پاتوق های دائمی فرهنگی در شهر تهران هستیم و 
قصد داریم تا این امکانات گردش��گری به طور دائم 
برای مهمانان طهران فراهم باشد. وی شهر تهران را 
دنی��ای بزرگ خدمت خواند و گفت: به قول غربیها 
در فصلهای »سیزن« گردشگری قرار داریم و اعالم 
می کنیم که در آمادگ��ی کامل برای ورود مهمان 

خارجی به شهر تهران هستیم.

مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران خبر داد:
کانترهای گردشگری در تهران
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   سخن روز   

اى فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر اِمروزت ميفزا ، زیرا اگر روِز 
نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزى تو را خواهد رساند.

کالم امام علی )ع(، نهج البالغه، حكمت265

   تفال حافظ  

دارم از زلف سياهش گله چندان که مپرس      
       که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس 

کس به اميد وفا ترک دل و دین مكناد     
                           که چنانم من از این کرده پشيمان که مپرس

دومین یادواره جانبازان شهید عصر روز یکشنبه بیستم اردیبهشت در حسینیه فاطمه الزهرا)س( با حضور جانبازان و خانواده شهدا برگزار شد.

هفته نامه طنز و کاریکاتور بزنگاه کارتون روز

علی خاراعکس روز دومین یادواره جانبازان شهید

سازمان آ گهى ها
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رامبد جوان مجری برنامه »خنداونه« است. او با اجرای برنامه »خندوانه« شب ها در شبکه نسیم به سراغ مهمانان 
خود می رود و با هدف خنداندن مردم برنامه را پر انرژی و شاد اجرا می کند. این بازیگر طنز پرداز و ایده های ناب 
درباره حضور بازیگران در سمت مجری در تلویزیون به هنرآنالین، گفت: هر بازیگری می تواند مجری، کارگردان، 
تهیه کننده و غیره باشد. قرار نیست هر کاری برای هر شخصی محدودیت داشته باشد. خود من تاکنون به همه 
این شاخه ها سرک کشیده ام و معتقدم هر کس در این حرفه می آید، خود بهتر از همه می داند که آیا می تواند 

در اجرا و یا کارگردانی و یا بازیگری موفق باشد یا خیر.
مجری برنامه »خندوانه« در ادامه بیان کرد: درس��ت و یا غلط بودن یک حرفه و ش��غل به خود اشخاص مرتبط 
می شود. در کل دنیا هم به همین شکل است که اگر کسی در اجرا موفق است، راه مجری گری را انتخاب می کند 

و اگر کسی در کارگردانی تواناست، آن حرفه را در پیش می گیرد.
جوان درباره تفکیک هایی که خود افراد برای دیگران قائل می شوند، عنوان کرد: قواعد در هر حرفه ای الزم است، 
اما تفکیک و یا کوچک و بزرگ کردن بعضی موضوعات به توانایی افراد بس��تگی دارد. بعضی از تفکر ها را باید 
درست منتقل کرد. اینکه عده ای بخواهند برای دیگران تصمیم بگیرند کار بیهوده ای است. جوان که این روز ها 
در حال تولید مجموعه »خندوانه« است درباره دیگر فعالیت های خود گفت: این روز ها فقط مشغول »خندوانه« 
هس��تم و هیچ کار دیگری نمی کنم، اما به فیلمنامه یک فیلم س��ینمایی هم فکر می کنم. مجموعه »خندوانه« 
از جمله مجموعه های طنز ش��بکه نسیم است که فاز دوم آن از ابتدای اردیبهشت با طراحی جدیدی در دکور 
آغاز شده است. همچنین یک عروسک به برنامه پیوسته است که محمد بحرانی صداپیشگی آن را برعهده دارد. 
کارگردان تلویزیونی »خندوانه« مهران آزاده، طراح و کارگردان آن رامبد جوان، تهیه کننده جواد فرحانی و روابط 

عمومی شهیدیان است.

با رامبد جوان مجری برنامه تلویزیونی »خندوانه«
هر بازیگری می تواند مجری هم باشد 

احمد طالبی نژاد درباره تغییرات س��اختاری که در 
دوره جدید سازمان صداوسیما رخ داده است، اظهار 
کرد: واقعیت این است که کوشش این آقایان چه در 
دوره قبلی و چه دوره فعلی این بوده است که مردم 
سرگرم شوند و س��راغ ماهواره نروند. انگیزه اصلی 
همواره همین بوده و دالیل دیگری چون ایجاد تنوع 

یا توجه به ذائقه مخاطب، نداشته است.
عالوه بر ش�هری ها م�ردم روس�تاها هم پای 

ماهواره اند
وی اف��زود: در دوران قب��ل ای��ن هم��ه ش��بکه 
راه اندازی کردند و س��ریال پش��ت س��ریال روی 
آنتن فرس��تادند. همه چیز س��ری دوزی و پیش 
پ��ا افتاده بود و باعث میدان دادن به افراد فرصت 
طلب ش��د اما آیا موفق بودند؟ من فکر نمی کنم 
چنین چیزی باشد. آمارها هم همین را می گوید. 

هم آمار غیررسمی هم تجربه های 
شخصی نش��ان می دهد عالوه بر 
دو س��وم جامعه شهری، حتی در 
روس��تاها هم خودم ش��اهد بودم 
که مردم پای ماهواره نشس��ته اند 
و س��ریال های ضعی��ف ترکیه ای 
یا آثار مبت��ذل آمریکای التین را 
یادآور  تماشا می کنند. طالبی نژاد 
ش��د: متاس��فانه اعتماد م��ردم از 

تلویزیون سلب ش��ده و نه به لحاظ موضوع خبر 
و خبررس��انی و ن��ه از حیث س��رگرمی دیگر به 
تلویزیون بهایی نمی دهند. من فکر نمی کنم این 
همه ش��بکه به دردی بخورد و اگر همه شبکه ها 
ادغام شوند و دو سه ش��بکه خوب داشته باشیم 

می شود پاسخگوی نیازهای نسل امروز بود.

رس�انه ها پاس�خگوی نیاز مردم 
باشند

این منتق��د تصریح کرد: تلویزیون و 
رس��انه های داخلی بدانند که با پول 
بیت المال کار می کنند، بنابراین باید 
پاسخگوی نیازهای مردم باشند و اگر 
نباشند باخته اند. امروزه اگر کسی پای 
فیلم و سریال های بیگانه نمی نشیند 
نیز ب��ه خاطر ع��دم دسترس��ی به 
اینترنت و ماهواره است. وی با بیان اینکه باید فضا را 
برای برآورده کردن نیازهای طبیعی مردم باز کرد، 
گفت: البته می دانم که مدیران تلویزیون همیشه زیر 
نگاه کس��انی خارج از حوزه فرهنگ و هنر هستند 
اما مدیران باید ش��جاعت به خرج دهند و تابوها را 
بش��کنند. ما حتی در این تلویزیون چیزی از تاریخ 

معاصر نمی بینی��م و هر اثری هم که در این زمینه 
پخش می شود، سفارشی است.

مدیران شجاع باشند و تابوها را بشکنند
این منتقد بیان کرد: جوانان ما باید از دکتر مصدق ها 
بدانند. البته نه فقط افراد ملی  بلکه باید درباره مذهبی ها 
هم اطالعات داش��ته باش��ند و اگر به مقصد میدان 
فاطمی سوار تاکسی می شوند، بدانند دکتر فاطمی که 
بوده است. وی در پایان گفت: اما متاسفانه بسیاری از 
جوان��ان چنین اطالعاتی ندارند. در حالی که از تاریخ 
گذشته ما تا منابع ادبی ارزشمندمان می تواند موضوع 
فیلم و سریال باشد اما درباره تاریخ ایران اثری ساخته 
نمی شود. همین مردم را بی اعتماد می کند. باید از این 
همه هزینه بیه��وده جلوگیری کرد و با تجمیع آنها، 
فیلم و سریا ل های ارزشمندی ساخت اما اکنون تمام 

کاربلدها خانه نشین هستند.

احمد طالبی نژاد منتقد پیشکسوت سینما و تلویزیون:
کاربلدهای تلویزیون خانه نشین شده اند

ناصر ممدوح با اش��اره به عالقمن��دان جوان حرفه 
دوبله بیان کرد که تعداد گوینده ها و دوبلورهایی که 
در این حرفه مشغولند از تعداد فیلم هایی که برای 
دوبله خریداری می شود، بیشتر است. ناصر ممدوح 
با اشاره به اینکه گاهی به کار دوبله فیلم ها مشغول 
می ش��ود، گفت: بنا به کارهایی که برایم پیش می 
آید گاهی دوبله می کنم که ممکن اس��ت هر دو یا 
سه ماه دوبله یک فیلم را بر عهده بگیرم. وی با اشاره 
به اینکه این روزها فیلم و س��ریال های چینی زیاد 
ش��ده اند، بیان کرد: دوبله فیلم های چینی، هنگ 
کنگی و کره ای برای من دلچسب نیست و از طرفی 
فک��ر می کنم صدای من ب��ا این فیلم ها هماهنگ 
نمی ش��ود. البته اینها فیلم های خوبی هس��تند و 
س��وژه های خوبی هم دارند با این حال آثار اروپایی 
و آمریکایی شخصیت پردازی و داستان های بهتری 

دارن��د. مم��دوح که بیش��تر در 
حوزه دوبله آثار مستند فعالیت 
دارد درب��اره حض��ور کمرنگش 
در این عرصه عن��وان کرد: باید 
جوان ها هم مشغول شوند تا در 
آینده بتوانیم نسلی از دوبلورهای 
حرفه ای داش��ته باشیم. دوبلور 
فیلم »محم��د رس��ول اهلل« به 
دوبله فیلم های��ی که به صورت 
زیرزمینی انجام می ش��ود اشاره 
و بیان کرد: این افراد بیش��تر در 

زمینه کارتون و انیمیشن کار می کنند چون کارشان 
با کامپیوتر اس��ت و صداها را پس و پیش می کنند 
اما نمی توانند فیلم ها را دوبله کنند چراکه در این 

صورت آهنگ صدایشان مشخص می شود.

بازیگر مجموعه تلویزیونی »راه 
شب« درباره کامپبوتری شدن 
دوبله فیل��م ها عنوان کرد: این 
امر باعث شده است که کیفیت 
دوبله ها پایی��ن بیاید. زمان ما 
اگر قس��متی از دوبله یک فیلم 
اشتباه می ش��د باید کل فیلم 
از ابتدا پخش می ش��د اما االن 
ب��ه صورت کامپیوت��ری همان 
قسمت را درس��ت می کنند و 
گوین��دگان و دوبلورهای جوان 
نمی توانند آن حس خ��ود را همچنان ادامه دهند 
و صدایشان تغییر می کند. وی همچنین به شتاب 
در دوبله ها، تنظیم گفتار فیلم، صدابرداری و موارد 
دیگر موثر در کاهش کیفیت دوبله اشاره و بیان کرد: 

آنچه که در دوره طالیی دوبله باعث شد که صداهای 
ماندگاری معرفی شوند، سینماها بودند. فیلم هایی 
مثل »بن ه��ور«، »برف های کلیمانج��ارو« و... در 
سینماها نمایش داده می شد و این امر دلیل عمده 

بود چون اکثر مردم هم به سینما می رفتند.
بازیگر سریال تلویزیونی »اغما« بیان کرد: این حرفه 
و سایر شاخه های هنری از جمله بازیگری، تئاتر و 
سینما طرفداران بسیاری دارد که دوست دارند وارد 
کار ش��وند اما گاهی تالشی ندارند. هم اکنون تعداد 
گوینده ها و دوبلورهایی که در این حرفه مشغولند از 
تعداد فیلم هایی که برای دوبله خریداری می شود 
بیشتر اس��ت. ممدوح در پایان گفت: با وجود همه 
ضعف هایی که در این کار وجود دارد مدیران دوبالژ 
روی کار خود تعصب دارند و سعی می کنند کارشان 

را به خوبی انجام دهند.

ناصر ممدوح:
عالقه ای به دوبله آثار چینی و کره ای ندارم
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