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مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت فرهنگی ارشاد عنوان کرد:
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سازها در تاالر وحدت برای تیم ملی کوک میشوند

انتخاب رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی ،کاربردی
فرهنگ و هنر  

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در حکمی ،قــادر آشــنا را بهعنوان
رئیس مؤسســه آموزش عالی علمــی ،کاربردی فرهنگ و هنر این
وزارتخانه منصوب کرد.پیش از این محمد ســلطانیفر رئیس این
مؤسســه بود که در حکمی از ســوی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
بهعنــوان معــاون امــور مطبوعاتی و اطالعرســانی ایــن وزارتخانه
منصوب شــد .وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی همچنین از خدمات
و تالشهای محمد ســلطانیفر در مدت مســئولیتش در مؤسسه
آموزش عالی علمی ،کاربردی فرهنگ و هنر قدردانی کرد.

مریم شهبازی

باغ کتاب تهران امروز با همراهی جمعی
از اهالی فرهنگ و هنر میزبانی برگزیدگان
جــام باشــگاههای کتابخوانی کشــور را بر
عهــده دارد ،جامی که امســال به دومین
ایســتگاه برگزاریاش رسیده و آن طور که
مســئوالنش میگویند توانســته همکاری
بســیاری از نهادها و ارگانهای فرهنگی-
آموزشــی کشــور را بــرای جلــب اعتمــاد
بیــش از  60هــزار کودک به ســوی کتاب و
کتابخوانیجلبکند.
ëëتالشبرایترویجکتابخوانیگروهی
نخســتین دوره از جــام باشــگاههای
کتابخوانــی ســال گذشــته بــه پیشــنهاد
علــی اصغــر ســیدآبادی ،مدیــرکل دفتر
مطالعــات و برنامهریــزی فرهنگــی و
کتابخوانــی معاونــت فرهنگــی ارشــاد
برگزار شــد و توانســت در همان نخستین
تجربه برگــزاریاش همکاری بســیاری از
ارگانهایی که در شــرایط عادی اســتقبال
چندانی از برنامههای مرتبط با کتابخوانی
نمیکنند را هم برانگیزد.
ســیدآبادی دربــاره هدفــی کــه از
برگــزاری جام باشــگاههای کتابخوانی در
دومین دوره برگزاریاش دنبال میشــود
بــه «ایــران» گفت«:ترویــج کتابخوانــی
گروهــی و فعال ،مهمترین هدفی اســت
کــه از برگزاری ایــن جام دنبال میشــود،
از کتابخوانــی فــردی کــه بگذریــم ،در

کتابخوانــی گروهــی شــرایطی فراهــم
میشود که از آن طریق هم کتاب خوانده
شــود و هم اعضای گــروه دربــاره کتاب با
همدیگربحثکنند».
در این جام هر یک از اعضا یک کتاب
می خرنــد امــا از آنجایــی کــه کتابخوانی
گروهی است از امکان مطالعه چند کتاب
برخوردار میشــوند .به گفته ســید آبادی
هــر باشــگاه دوازده عضــو دارد و هر عضو
هــم باید حداقل یک کتــاب بیاورد ،حتی
اگر فرض را بر مطالعه تنها همان دوازده
کتاب بگذاریم این بدان معناســت که هر
عضو از امکان مطالعه حداقل یک کتاب
در ماه برخوردار میشود.
او دربــاره نحــوه کتابخوانــی اعضــا در
باشــگاهها ادامــه داد«:اعضــا عــاوه بــر
توگــو درباره آنها ،به
تبادل کتابها و گف 
نویسندگانشانهمامتیازمیدهندیاحتی
بــرای آنــان نامه میفرســتند .متأســفانه
توگو و تعامل بســیار
مــا ایرانیهــا در گف 
ضعیف هستیم و از این باشگاهها میتوان
بهعنــوان فرصتــی بــرای یادگیــریاش
استفادهکرد».
از آنجایــی که امــروز اختتامیه دومین
دوره این جایزه برگزار میشود سید آبادی
معتقد است نمیتوان هنوز درباره میزان
موفقیت این رویداد فرهنگی نظر دقیقی
داد .بــا وجــود این او تأکیــد دارد که میزان
اســتقبال از دومین دوره ایــن جام خیلی

بیشتر از تصور آنان بوده است.
مدیرکلدفترمطالعاتوبرنامهریزی
فرهنگی و کتابخوانــی معاونت فرهنگی
ارشــاد افــزود« :تنهــا بخــش کمــی از این
جــام باشــگاهها در اختیار ماســت و باقی
تصمیــم گیریهــا و کارهایــش بــر عهده
خــود باشــگاهها و مربیان آنها و از ســویی
خود بچه هاست .به عقیده من فعالیت
بچههــا و حامیــان آنــان آنقــدر خــوب و
ابتکاری بوده که ما در برخی از شــهرهای
برخــوردار از باشــگاهها ،شــاهد افزایــش
فروش کتابها بودهایم».
ëëاســتقبال از کتاب در شهرها و روستاهای
عضواینباشگاهها
ســیدآبادی یکی از اهــداف بلندمدت
برگــزاری این جام را کمــک به عالقهمند
شــدن کــودکان و نوجوانــان بــه کتــاب و
کتابخوانی میدانــد .او در ادامه گفت«:با
وجود آنکــه نمیتــوان ارزیابــی دقیقی از
میــزان موفقیــت ایــن جــام ارائه کــرد اما
با اشــاره به برخــی از شــاخصها از قبیل
افزایــش فــروش کتاب در برخی شــهرها
و حتــی روســتاها میتــوان پی بــه اثرگذار
بــودن آن بــرد .باشــگاههای برگزیــده مــا
سال گذشــته بیش از  130کتاب خواندند
که تعداد عنوان قابل توجهی اســت .این
جــام در ســال اول در پانــزده شــهر ایــران
برگزار شــد اما امســال  100شــهر و روســتا
درگیر آن شــدند .جالب اســت که بدانید

ایسنا

ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران به استقبال جام جهانی فوتبال
روسیه میروند .قرار براین است طبق امضای تفاهمنامه مشترکی که ما بین
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر ملی به رهبری
فریدون شــهبازیان (از مجموعههای وابســته به بنیاد فرهنگی هنری رودکی)
و فدراســیون فوتبــال جمهوری اســامی ایران صــورت گرفته اســت ،پیش از
آغاز جام جهانی فوتبال روســیه مراســم بدرقه تیم ملی کشــورمان با اجرای
برنامههــای مختلــف در تــاالر وحدت برگزار شــود .بــه گزارش مهــر ،به گفته
علیاکبــر صفیپور مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در این تفاهمنامه
که با محوریت فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران است کارهای مهمی
در حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری انجام خواهد گرفت که آثار آن توسط
آهنگسازان ،خوانندگان و شاعران مطرح کشور آماده تولید است .محمدرضا
ســاکت دبیرکل فدراســیون فوتبال ایــران نیزدر این باره میگویــد پیوند هنر و
ورزش در آوردگاه جهانی همواره جزو مهمترین اولویتهای ما بوده بنابراین
باید برای شــادی مردم و عظمت نام جمهوری اســامی ایران تالش خود را
انجام بدهیم.

توگو
جام باشگاههای کتابخوانی ،فرصتی برای تمرین گف 

اســتقبال در شهرها و روســتاهای کوچک
خیلــی امیدوارکننــده و زیــاد بــود .او یکی
از مهمتریــن تفاوتهــای ایــن دوره را در
مقایســه با ســال قبــل در حضــور پررنگ
روســتاها عنوان کرد ،آنچنان که در برخی
مــوارد حتــی ظاهــر شــهرها ،روســتاها و
شــهرهای کوچــک تحــت تأثیر ایــن جام
تغییــر کــرده اســت .ســید آبــادی ادامــه
داد«:بــه عقیــده مــن یکــی از مهمتریــن
تفاوتهای این جام با سایر فعالیتهای
فرهنگــی در ایــن اســت کــه مرکزیــت آن
در پایتخت نیســت و هر شــهری بسته به
ویژگیهای خود در آن حضور دارد».
ســیدآبادی دربــاره میــزان همــکاری
سازمانها و تشکلهای علمی -فرهنگی

در برگــزاری ایــن جــام گفت«:بســته بــه
شــرایط هــر شــهر یــا روســتا ،مــا شــاهد
حضــور ارگانهــا و تشــکلهای مختلفی
در برگزاریشــان هســتیم ،از آمــوزش و
پرورش گرفته تا شهرداری ،کانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانــان و حتی مراکز
فرمانداری و کارخانهها هم در آنها فعال
بودهاند .از همین رو میتوان گفت که این
فعالیتها بیشتر به شکل محلی تعریف
شد هاند».
گــروه ســنی اعضــای ایــن باشــگاه بــا
یکدیگــر متفــاوت هســتند ،آنچنــان کــه
برخــی از باشــگاهها در مهــد کودکهــا و
پیش دبستانیها و برخی هم در مدارس
تشــکیل شــدهاند .بــا وجــود ایــن آنطور

کــه ســیدآبادی گفــت بیشــترین میــزان
اســتقبال در دوره دوم دبســتانها بــوده
اســت.البته ســال آینــده جــام باشــگاه با
توجه به طرحی که وزارت ارشاد و سازمان
بهزیستی تفاهمنامه اجرای آن را با عنوان
دوشــنبههای کتابخوانــی امضــا کــرده و
اجــرا میکند بحث مرکز پیش دبســتانی
و دبســتانها را گســترش خواهیــم داد.
امروز مراســم اختتامیه دومین دوره جام
باشــگاههای کتابخوانی کــودک و نوجوان
کــه کار خود را از فروردین ماه ســالجاری
در شــهرها و روســتاهای مختلــف کشــور
آغاز کرده با معرفی باشگاههای برگزیده
و تقدیــری در بــاغ کتــاب تهــران برگــزار
میشود.

جشنوار ه عروسکهای داستانی

یماه در
نخســتین دور ه جشنوار ه عروســکهای داســتانی روزهای  ۲۶و  ۲۸د 
مــوز ه عروســک و فرهنگ ایــران برگزار میشــود .روز سهشــنبه ،کارگاه چگونه
عروســکهای داستانی بسازیم؟ از ســاعت  ۱۸تا  ۲۰زیر نظر مسعود ناصری
یماه
(نویسنده ،پژوهشگر و عروسکساز) برگزار میشود .روز پنجشنبه  ۲۸د 
هم آیین پایانی نخســتین دور ه این جشــنواره با معرفــی برگزیدگان نهایی از
ساعت  ۱۶تا  ۱۸در موزه عروسک و فرهنگ ایران برگزار میشود.

«حرمان» منتشر شد

«الرنــس فون تریــه» کارگردان برنده نخــل طال و ســازنده فیلمهایی چون
«مالیخولیــا» و «داگویــل» ،مهمتریــن جایزه فرهنگی کشــورش را دریافت
میکنــد .بــه گزارش ایســنا به نقــل از «اســکرین دیلی» جایزه «ســونینگ»
 ۲۰۱۸کــه مهمتریــن افتخــار فرهنگی کشــور دانمــارک به حســاب میآید،
روز نوزدهم آوریل به این فیلمســاز و نویســنده صاحبنام بهعنوان یکی از
مهمترین چهرههای تأثیرگذار بر نســل نو کارگردانان جهان اعطا میشود.
ایــن جایــزه کــه شــامل مبلغــی معــادل  ۱۶۰هــزار دالر میشــود ،بــه پاس
فعالیتهــای شــایان توجــه «فون تریــه» در زمینــه ارتقای ســطح فرهنگ
اروپا ،به او تعلق میگیرد.

اجرای هیجانانگیز «لیان» با چینیها

گروه موسیقی «لیان» بوشهر در چارچوب برگزاری سی و سومین
جشــنواره موســیقی فجرشــامگاه جمعــه همــراه بــا مجموعــه
«خانه درام چین» میزبان مخاطبانش در فرهنگســرای نیاوران
خواهــد بود .به گــزارش مهر ،بــه گفته همایون نصیــری نوازنده
مطرح پرکاشــن و ســازهای کوبهای کــه دراین کنســرت بهعنوان
نوازنــده میهمــان حضور دارد قرار اســت تعــدادی از نوازندگان
کشــور چیــن بــا نوازندگــی ســازهای ریتمیــک و کوبــهای منطقه
جغرافیایی خود به اجرای قطعههای مشترکی بپردازند.

هفدهمین نشست «آیین آواز» برگزار شد

در دومین دوره شــب کتابخوانی در فرانسه ،شنبه  ۲۰ژانویه
 ،۲۰۱۸تمــام کتابخانههــا و کتابفروشــیهای ایــن کشــور به
بازگشــایی درهــای خود به روی عمــوم عالقهمندان دعوت
شــدهاند .وزرات فرهنگ و ارتباطات فرانســه امســال نیز همچون ســال گذشــته،
از همه کتابخانهها و کتابفروشــیها خواســته اســت تا از بعد از ظهر و تمام شــب
 ۲۰ژانویــه ( ۳۰دیمــاه) ،ضمــن برپایــی جشــنوارههای ویــژه ،ارائــه نوآوریهــای
توگو ،موســیقی ،کنفرانس ،نمایش فیلم ،مالقات با
ادبی ،جلســات بحث و گف 
نویســندگان ،داستان نویسان و تصویرگران کتاب و فعالیتهایی سرگرمکننده در
برگزاری هر چه بهتر «دومین دوره شب کتابخوانی» مشارکت کنند.

اناهلل و اناالیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه نعیمه هدایتپور بازرگانی
را به اطالع کلیه بستگان و آشــنایان محترم میرسانیم .ب ه همین
مناســبت مراسم ختم آن مرحومه روز جمعه  96/10/22از ساعت
 18لغایت  19/30در مسجد نظام مافی در خیابان آیتاهلل کاشانی بعد
از جنتآباد برگزار میشود.
از طرف خانوادههای بازرگانی -رضاپور -دانشور

فیلمها در کاخ ملت را عهده دار شود.
ëëپاســخ کارگــردان «التاری» بــه ادعای
توهینبهمردمسوسنگرد
از مسائل حاشیهساز چند روز گذشته
برای فیلمهای بخش مسابقه جشنواره
امسال حواشی ایجاد شده پیرامون فیلم
«التــاری» بود .سکانســی از این فیلم در
فضای مجازی پخش شد که سوءتفاهم
برخــی از شــهروندان شــهر سوســنگرد
را بــه همــراه داشــت .محمدحســین
مهدویان کارگردان این فیلم در واکنش
بــه برداشــتهای متفاوتــی کــه از ایــن
سکانسایجادشدهوادعایبیاحترامی
بــه مــردم سوســنگرد عکســی از مــردم
سوســنگرد در دوران جنگ ایران و عراق
را در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت:
«ایــن تلقی پیش آمد که خــدای ناکرده
گروهسازندهقصدبیاحترامیداشتهاند.
فیلــم «التــاری» دربــار ه غیــرت ایرانــی
اســت .غیــرت همــ ه ایرانیهــا .غیــرت
و ناموسپرســتی مــردان عــرب چنــان

نوا

نای
ایلنا

در شب  ۲۰ژانویه

سیروس الوند و منیژه حکمت

روابط عمومی آهنگ

آن سوی
مرز

گشایش کتابفروشیهای فرانسه

«ایران»:جشنواره فیلم فجر سی و شش
ســاله شــده اما همچنان مرحلــه آزمون
و خطــا را پشــت ســر میگــذارد .از جمله
آزمــون روشهــای تازه ،ایجــاد رویکردی
نــو در چینش برنامــه نمایش فیلمهای
جشــنواره پیــش رو فیلــم فجــر اســت.
برگزارکننــدگان جشــنواره سیوششــم
فیلم فجر برای پیشــگیری از شــائبهها و
گالیههای معمول تصمیم گرفتند برای
نخستینباردرتاریخجشنوارهفیلمفجر،
با قرعهکشــی بــرای نمایــش فیلمها در
سالنرسانهبرنامهریزیکنند.
مسأله زمان اکران فیلم ها البته به همین
موارد محدود نماند و حتی باعث شد به
بحث اعــام کاندیداها هم بکشــد چون
کاندیداهــا وقتــی معرفی شــدند کــه دو
فیلم بخش مســابقه هنوز نمایش داده
نشــده بودند .ماجرا از ایــن قرار بود که دو
روز مانده به پایان جشــنواره ســیوپنجم
در حالــی اســامی کاندیداهــا اعــام شــد
که فیلم «گشــت دو» ســعید سهیلی در
سالن نمایش برج میالد در حال نمایش
بــود و طبــق برنامــه قــرار بــود دو فیلــم
بخــش مســابقه یعنی «فصــل نرگس»
و «بیســت و یــک روز بعــد» در دو روز
باقی مانده اکران شــود .اعالم زودهنگام
اســامی و حتی برگزاری همزمان جشــن
کاندیداهــا با اکران فیلم «فصل نرگس»
اعتــراض ســازندگان را به همراه داشــت
و در واکنــش بــه این اتفــاق عوامل فیلم
در نشست خبری حاضر نشدند .عوامل

فیلم «بیســت و یــک روز بعد» هم چند
روز زودتــر از نمایش اثر در کاخ رســانهها،
در ســینما آزادی اکران خصوصی برگزار
کردند و در نشســت خبری نیز نسبت به
زمان اکران فیلم گالیه کردند.
ëëآرزوی اهالــی ســینما و یادبــود اهالــی
رسانه
صبــح روز چهارشــنبه  20دیمــاه بــا
همراهــی فعــاالن رســانه و اهالی ســینما
در پردیــس ســینمایی ملــت ،فیلمهــای
سیوششــمین جشــنواره فیلم فجر برای
نمایش در سالن رسانهها قرعهکشی شد.
ابراهیــم داروغــهزاده در صحبتهایــی
پیــش از آیین قرعهکشــی ابــراز امیدواری
کــرد که صاحبــان آثار نســخه نهایی همه
فیلمهــا را طبــق آییننامــه بــه دبیرخانه
جشــنواره ارســال کنند چرا کــه در غیر این
صورت فیلمهــای رزرو جایگزین خواهند
شــد« .درخونــگاه»« ،دایان»« ،نخســتین
امضا برای رعنا» و «در وجه حامل» چهار
فیلمــی هســتند کــه در صورت نرســیدن
هریــک از فیلمهــای بخــش مســابقه به
جشــنواره جایگزیــن آن فیلم میشــوند.
در ادامه مراســم ساعت نمایش فیلمها
توســط نماینــدگان رســانههای خبــری
و فیلمســازان قرعهکشــی شــد .برخــی
ســینماگران که برای قرعهکشی روی سن
دعوت شــدند از فرصت استفاده کردند و
از گالیه و امیدهایشــان در جشــنواره پیش
رو گفتنــد .ســیروس الونــد در ســخنانی
شــوخطبعانه پیشــنهاد داد که برای پایان

دادن بــه گالیههــا جوایــز هم قرعهکشــی
شود.منیژهحکمتکارگردانفیلم«جاده
قدیم» به نخستین حضورش در جشنواره
اشاره کرد و برای فیلمش قرعهای مبارک
آرزو کــرد .خســرو معصومی که امســال با
فیلم«کارکثیف»درجشنوارهحاضراست
بــه توقیف  5ســاله فیلم «خرس» اشــاره
کرد و خطاب به اهالی رســانه درخواســت
کرد که بــرای این فیلم کاری انجام دهند.
احمدرضــا معتمــدی کارگــردان فیلــم
«ســوءتفاهم» نیــز بــه انتخــاب نشــدن
فیلمــش «بوف کــور» در جشــنواره ســال
گذشــته اشاره کرد و گفت که امیدوار است
امسال هیأت انتخاب برای انتخاب فیلم
او شــرمنده نشــوند .اهالــی رســانه نیــز در
بخشهای مختلف از مرحوم محمدرضا
رســتمی و علیرضــا تلیانــی دبیرتــازه
درگذشــته ایســنا یاد کردند .طبــق جدول
اعالم شــده ،نمایش فیلمهای جشــنواره
فیلــم فجــر از جمعــه  ۱۳بهمن ســاعت
 ۱۴در پردیــس ملــت بــا نمایــش فیلــم
«کامیون» کامبوزیا پرتویی آغاز میشود و
شنبه  ۲۱بهمن ساعت  ۱۷مستند «زنانی
بــا گوشــوارههای باروتی» آخرین ســانس
نمایش فیلم خواهد بود .طبق این جدول
در هر روز ســه سانس ســاعت  ۱۷ ،۱۴و ۲۰
به نمایش فیلمها اختصاص یافته است.
در این مراســم همچنیــن تکلیف مجری
نشستهای خبری جشنواره نیز مشخص
و مقرر شــد که به مانند سال قبل محمود
گبرلــو اجرای نشســتهای نقد و بررســی

همزمانبابرگزاریجشنوارهموسیقیفیلمفجر

گالیههای <عاشیق احد> از
نامهربانیهایصداوسیما

عاشیق احد ملکی میگوید وقتی یک استاد حوزه موسیقی نواحی از
دنیــا میرود ،این گنــج را هم با خودش میبرد و هیچ بازماندهای به
جا نمیگذارد؛ دلیلش هم این است که آنقدر به این عرصه بیمهری
و بیتوجهــی صــورت گرفته کــه این گنج هرگــز فرصت پیــدا نکرده
بــه نســلهای بعدی منتقل شــود .در صورتی که ایــن گنجینه باید با
سرمایهگذاری دولت گردآوری و حفظ شود ،اما االن وضع به گونهای
است که موسیقیهایی از فرهنگهای غیر ایرانی در کشور رشد کرده و
موسیقی خودمان فراموش شده .یعنی موسیقی ما اصالً در دسترس
فرزندانمان نیســت .عاشــیق احد خواننده و نوازنده قوپوز است؛ واژه
«عاشــیق» که به گفته محققان همان عشق عربی تعریف میشود.
این پژوهشــگر موســیقی آذربایجان از نگاه صدا و ســیما به موسیقی
نواحی گالیهمند است و دراین باره میگوید موسیقی کشور ما برآمده
از فرهنگ خودمان است اما رسانههای ملی ما بویژه تلویزیون به این
موضوع نمیپردازد حتی ساز را هم نمایش نمیدهد و البته ناگفته
نمانــد در تبریز هم این اتفاق نمیافتد ،تنها در تلویزیون کردســتان
بــود کــه حدود یک ســاعت اجــرا داشــتم و آنجــا بــدون محدودیت
اجرا را بهطور کامل با نشــان دادن ســاز پخش کردند .گروه موسیقی
عاشیقالریکشنبه  23دی ماه در قالب جشنواره موسیقی فجر اجرایی
تلفیقیازموسیقیعاشیقیوموسیقیمقامیرارویصحنهمیبرند.

توگوبابرنامهزندهاینترنتی«آهنگ»
درگف 

متبسم :ساالرعقیلی دیگر آن
جوانی نیست که با او آشنا شدم

حمید متبســم دربــاره همکاریاش بــا همایون شــجریان در پروژه
ســیمرغ و ادامــه نیافتــن این پــروژه میگوید مــا مجموعــاً 9اجرا از
سیمرغ داشتیم که 2اجرای آن خارج از ایران بود .اما نباید فراموش
کنیم موسیقی بهعنوان انتزاعیترین هنرها ،اگر پیچیدگیاش زیاد
باشــد به جای آنکه مردمی شود ،هنری و جدی میشــود .آن زمان
هم موسیقی پروژه سیمرغ به همین دالیل کمتر شنیده شد و همه
توگوبابرنامه
چیزبرایمردممبهموپیچیدهبود.ایننوازندهدرگف 
زنده اینترنتی «آهنگ» بیان داشت اگر آن دوران فرصت می دادیم
تازمانبگذردومردمبااینموسیقیآشناشوندشایداثرمیتوانست
در جامعه راه خود را پیدا کند .ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که
این پروژه بسیار عظیم بود و به بودجه باالیی برای ادامه حیات خود
نیاز داشــت .حمید متبســم در بخــش دیگری از ســخنانش درباره
همایون شــجریان میگوید :همایون شــجریان در آواز قدرت زیاد و
تکنیکباالوپشتوانههنریخوبیداردوایناقبالراداردکهمخاطب
را به خود جلب کند .البته همین اقبال وظیفهاش را هم باال میبرد
و فکر می کنم درباره ادامه پروژه سیمرغ با او به توافقهایی برسیم،
اما در مورد ســاالر عقیلی باید بگویم ترجیح میدادم ساالر عقیلی
مثل قدیم باشــد اما در حال حاضر دیگر آن جوانی نیســت که با او
آشناشدهبودم.

آشــکار و پیداســت کــه کســی نمیتواند
منکــر آن باشــد ».او همچنین در بخش
دیگر این یادداشت به حساسیت عوامل
فیلم نســبت به این نگرانی تأکید کرد و
اطمینان داد که بهطور حتم با تماشای
نســخ ه نهایــی فیلــم تمــام نگرانیهــا
برطــرف خواهــد شــد .در بخشــی از این
یادداشــت آمــده اســت« :در مقاومــت
هشتســال ه ملت ایــران مردان شــجاع
عــرب در پیشــانی مبــارزه بــا دشــمن
بودهانــد .مــادران صبور و پاکسرشــت
شــما و همــه ایرانیــان مای ه افتخــار این
سرزمین هستند .اگر غیرت ،شجاعت و
مقاومت دلیران ه شــما نبود ،امروز ما در
پناهکدامامنیتبهفیلمسازیوفعالیت
هنریمیپرداختیم».سومینفیلمبلند
سینماییمهدویانکهدورهتولیدپرفرازو
نشیبی داشت و خبر توقف پروژه بهدلیل
حساسیت موضوع فیلم به گوش رسید
بــه موضــوع قاچــاق دختــران ایرانی به
کشورهایعربیمیپردازد.

نما
مهر

هفدهمین نشســت «آیین آواز» روز چهارشــنبه  ۲۰دی با موضوع «کیفیت
و مرزهــای تقلیــد در آواز ایرانــی» در فرهنگســرای ارســباران تهــران برگزار
شــد .معصومه مهرعلی مدرس و آهنگســاز پیشکسوت موسیقی ایرانی در
این نشســت بیان داشــت تقلید در آواز و کالً هنر به معنای تکرار طوطیوار
مطالــب نیســت .هنرجــو بایــد محتــوای مطالب اســتادش را تقلیــد کند تا
بتدریــج وارد فضــای هنر آواز و خوانندگی شــود و خودش بتواند خودش را
راه ببرد.

به نظم شدن فیلمها با قرعه فال

ایسنا

مهمترین جایزه فرهنگی دانمارک برای «فون تریه»

چهره

درنیمهاولسال۹۷

زندگی «کوروش کبیر»
روایت میشود

پــری صابــری قصــد دارد در نیمــه اول ســال  ۹۷نمایــش
«کوروش» را در تاالر وحدت روی صحنه ببرد .نمایشنامهای
از تولــد تــا درگذشــت کــوروش کبیــر کــه پیــش از ایــن پــری
صابری کارگردان برجســته تئاتر با نگاهی دراماتیزه بهتاریخ
و زندگــی اســاطیری بنیانگــذار امپراطــوری هخامنشــی در
 ۱۲پــرده (پــاره) آن را نوشــته و حــال نوبــت اجــرای آن روی
صحنه اســت .بهگــزارش مهر ،بــه گفته پری صابری در ســه
ماه آینــده تمرینهای نمایــش «کوروش» آغاز میشــود اما
هنوز گروه بازیگری آن به صورت دقیق انتخاب نشــده است.
او میگویــد اجــرای نمایش «کوروش» جــزو برنامههایی بود
که همیشــه میخواستم به اجرا برســد .و امیدوارم شرایط به
گونهای باشــد که آثاری که دلمــان میخواهد را روی صحنه
ببریم .این نمایشنامه نویس مطرح کشور پیش از این در یک
نشست خبری گفته بود «هیچ گاه فکر نمیکردم کار مهمی
در زمینه تئاتر انجام دادهام؛ زیرا که تئاتر و آثار آن قسمتی از
زندگیام است که در این میان احساس کردم دینی به وطنم
دارم و بایــد بــا زبان خــودم صحبت کنم تا معــرف فرهنگ
کشــورم ایران باشــم و من از دســتمایه تمام بزرگان استفاده
کردهام و نمایشهایی روی صحنه آوردهام.

مهر

آلبــوم موســیقی «حرمان» پس ازچهار ســال ،از ســوی نشــر نوفه
راهی بازار موســیقی شــد« .حرمان» ،بهعنوان نخستین اثر رسمی
و مســتقل امیــد نعمتــی ،خواننده شــناخته شــده گروه موســیقی
«پالت» ،با فضایی از موسیقی تلفیقی ،از طریق ریتمو در دسترس
مخاطبان قرار گرفت.

سینمای
ایران

جدول نمایش فیلمهای جشنواره فجر در سینمای رسانهها مشخص شد

حمله کیهان به پرویز پرستویی

چرا به بیضایی گفتی
اسالم شناس!

در موتــور جســت و جو گــوگل کلمه «حمله
کیهان» را که وارد کنید با فهرست پر و پیمان
هنرمندانی رو به رو میشــوید که به واســطه
بیان نظرات شخصیشــان مــورد انتقادات
تنــد ایــن روزنامه قــرار گرفتهانــد از محمود
دولتآبادی و بیضایی تا ترانه علیدوستی.
بعد از اتهامات این روزنامه به مهناز افشــار
و تهمینــه میالنی در هفته جــاری تازهترین
واکنــش توهینآمیــز ایــن رســانه مربــوط
بــه اظهــارات تــازه پرویــز پرســتویی اســت.
ب زنیها به
واکنــش ایــن بازیگر بــه برچســ 
اعتراضات اخیر خیابانی اسباب حمله تازه
این رســانه را به جامعه هنری فراهم کرده.
پرستویی در برنامه «سی و پنج» شنبه شب
از اطــاق عنوان اغتشاشــگر بــه معترضان
گالیه کرد و ضمن بیان انتقاداتی به مسائل
معیشــتی عنــوان کــرد کــه گرچه بــه دولت
روحانــی نقد دارد اما معتقد اســت که توپ
را نباید همیشــه بــه زمین دولــت بیندازیم.
پرســتویی گفت که «همــه میدانیم دولت
جدید برخی رفــع و رجوعهای دولت قبلی
را دارد و زمــان میبــرد که کار خــود را انجام
دهــد ».این عبارات بخشــی از صحبتهای
پرســتویی اســت که دلیــل برافروختگی این
رسانه شده است .کیهان در ادامه همچنین
حمایت پرویز پرســتویی از بهرام بیضایی را
مــورد اتهــام قرار داده و نوشــته« :پرســتویی
پیشــتر بهرام بیضایی را که باوجود خانواده
بهاییاش خود را الئیک مــی داندبه عنوان
یــک اسالمشــناس معرفــی کــرده بــود!»
آذرماه ســال گذشــته کیهــان در اعتراض به
برگزاری جشنواره ملی تئاتر بهرام بیضایی،
در یکی از واحدهای دانشگاه جامع علمی-
کاربردی در متنی توهینآمیز ،این فیلمساز
مطرح را «کارگردانی فراری با فعالیتهایی
علیه ایران و ارزشهای مردم این سرزمین»
معرفــی کــرد؛ مطلبی کــه با واکنــش جدی
جامعــه هنری مواجه بود و پرویز پرســتویی
نیــز بــا انتشــار یادداشــتی خطــاب بــه مدیر
مســئول و ســردبیر روزنامــه کیهان نوشــت:
«بــس کنیــد .شــما بــا اســم بــردن از اســتاد
بیضایــی بــزرگ نمیشــوید ».در بخشــی از
این یادداشــت آمــده بود« :افتخــار کنید که
هنــوز بعد از ســى و چند ســال کــه از انقالب
مىگذرد این همه مدعیان امام حسین(ع)
نتوانســتند متنى درخــور او بنویســند که آن
استاد ...نوشــت و هنوز «روز واقعه» بهترین
اثر عاشورایى شماست».

