محمدعلي طالبي و نگاه متفاوت به جنگ

محمد كاسبي و حضور پررنگ در نوروز 89
محمد كاسبي كه در سالهاي دور بازيگر نقشهاي جدي سينما و تلويزيون بود ،كمكم بازيگر ثابت آثار كمدي و بويژه سريالهاي مناسبتي
شده است.
به گزارش «ايران» ،اين بازيگر  58ساله كه جايزه بازيگري هم از جشنواره فيلم فجر دريافت كرده است ،امسال در سريال «زنبابا»
نقش محمود برادرزن عزيزآقا را بازي ميكرد .در عين حال سريال «سه در چهار» هم به صورت پخش مجدد در ساعات نيمه شب تكرار
شد كه در اين سريال كمدي هم نقش داشت .كاسبي كه فارغالتحصيل رشته بازيگري و كارگرداني سينما و تئاتر از دانشكده هنرهاي
دراماتيك است ،تاكنون در  23فيلم همچون زنگها ،بدوك ،پدر ،مريم مقدس ،ديوار و ...همچنين سريالهاي پربينندهاي مثل صاحبدالن،
خوشركاب و ...به ايفاي نقش پرداخته است.

روي خط خبر
حكم مشاور براي ايماني خوشخو
محمدحس��ين ايماني خوش��خو به عنوان مش��اور وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي
منصوب شد .وي پيش از اين به عنوان معاون امور هنري وزير ارشاد خدمت ميكرد.
فراخوان جايزه جالل و پروين
فراخوان س��ومين دوره جايزه ادبي جالل آلاحمد ارديبهش��تماه منتش��ر
ميشود و پس از آن فراخوان دومين جايزه پروين اعتصامي انتشار مييابد.
«بيپولي» آخر فروردين
فيلم س��ينمايي «بيپولي» به كارگردان��ي حميد نعمتاهلل  30فروردينماه
وارد شبكه خانگي ميشود.
خاطرات حميد سبزواري
كتاب «از س��بزوار تا س��رزمين رؤيا» روايت خاطرات ،زندگي و بررسي آثار
حميد سبزواري نوشته فاطمه ابراهيمي و فريبا فرشادمهر توسط انتشارات سوره
مهر به نمايشگاه كتاب تهران ميآيد.
سياهبازي «بهرام و گلاندام»
نمايش س��ياهبازي «بهرام و گلاندام» به نويس��ندگي و كارگرداني حس��ن
عظيمي در تماشاخانه سنگلج به روي صحنه رفت.
اكران «بيداري رؤياها»
«بيداري رؤياها» س��اخته محمدعلي باش��ه آهنگر به احتمال زياد در گروه
سينمايي استقالل اكران عمومي ميشود.
هفته سينماي مستند ادينبورو
همزمان با جش��نواره بيناللملي فيلم ادينبوروي اس��كاتلند كه از  15تا 27
ژوئ��ن ( 25خرداد تا  6تير) برگزار ميش��ود ،هفته فيلمهاي مس��تند نيز در اين
شهر ش��مال بريتانيا با برنامههاي گوناگون پذيراي عالقهمندان سينماي مستند
از سراسر جهان است.
مديري ،پرستويي يا حيايي
محمدرض��ا اعالم��ي كارگردان «ماش��اءاهلل خان در بارگاه هارونالرش��يد»
مهران مديري ،پرويز پرس��تويي و امين حيايي را از گزينههاي بازي در اين فيلم
دانست.
انيميشن برنده اسكار
خوان خ��وزه كامپانال فيلمس��از آرژانتيني برنده جايزه اس��كار بزودي يك
انيميشن سهبعدي ميسازد.
بخشهاي جديد در جشنواره خاورميانه
چهارمين دوره جش��نواره بينالمللي فيلم خاورميانه ابوظبي بخش رقابتي
جديدي خواهد داشت .اين دو بخش در رده فيلمهاي داستاني و مستند همچنين
آثار اول و دوم خواهند بود.
پرفروشترين رمان تركيه در امريكا
رم��ان «چهل قانون عش��ق» به قلم «اليف س��فاك» نويس��نده ترك ،يكي
از پرفروشتري��ن رمانه��اي ادب��ي بازار كت��اب تركيه در امريكا نيز با اس��تقبال
خوانندگان روبهرو شد.
جايزه ادبي ولز
اس��امي نامزدهاي جايزه ادبي كش��ور ولز اعالم شد و نام جي.ام.كوئتزي در
آن به چشم ميخورد.
ن آماده نمايش ميشود
«سه نفر روي خط» آخر فروردي 
تدوين فيلم س��ينمايي «س��ه نفر روي خط» به كارگرداني خسرو ملكان به
پايان رس��يد و صداگذاري آن توس��ط رضا كشاورز شروع ش��د تا آخر ماه جاري
آماده نمايش شود.
«افراطيها» در عيد فطر
تهيهكننده فيلم س��ينمايي «افراطيها» (غريبهاي در ش��هر) به كارگرداني
جهانگير جهانگيري از نمايش اين فيلم در اكران عيد فطر خبر داد.

يادداشت

آغاز تئاتري خوب

ايليا آريايينژاد

تئاتر تهران بس��يار حس��اب ش��ده كار خود را آغاز كرد؛ چهارشنبه شروع
خوب��ي ب��راي تئاتر بود؛ روزي كه هم تمريني به ش��مار ميرفت و هم بهترين
زمان براي س��نجيدن مخاطبان بود .زيرا پنجشنبه و جمعه و درواقع تعطيلي
نخس��ت اولين هفته كاري س��ال جديد فراروي تئاتر است و در اين دو روز به
راحتي امكان ارتباط كامل با مخاطبان را خواهد داشت.
اي��ن مقوله اس��تفاده از اقتصاد زمان نزد تئاتريهاي خود از يك س��و قابل
بحث اس��ت و از س��وي ديگر محتوا و حضور چهرههاي��ي تئاتري روي صحنه
قابل اش��اره اس��ت .هم اكنون چهرههايي همچون رضا كيانيان ،هانيه توسلي،
س��يامك انصاري ،برزو ارجمند ،بابك حميديان ،روناك يونسي ،محبوبه بيات
و  ...به تئاتر آمدهاند .اس��تفاده از ظرفيتهاي بازيگري به معناي عام در حوزه
تئات��ر يكي ديگر از برنامهريزيهاي اهالي تئات��ر بر آغازي پررونق در بهار 89
است .زيرا اغلب بازيگران يادشده به نوعي در سالهاي اخير فعاليت تخصصي
خود را در حوزههاي س��ينمايي و تلويزيوني دنبال كردهاند و بازيگر مختص و
اخص به تئاتر نيستند.
بنابراين ميتوان با قاطعيت روي اين بحث اس��تفاده از بازيگري به معناي عام
تكيه كامل داشت.
از س��وي ديگر هم��ه چهرههاي تئاتري تنه��ا در يك نمايش با س��الن واحد
تمرك��ز نيافتهان��د و به همين دليل براي مخاطبان وضعي��ت انتخاب و تنوع را به
وجود آوردهاند .تاالر اصلي تئاتر ش��هر كه ميزبان نمايش «پروفسور بوبوسي» به
كارگرداني آتيال پسياني اس��ت ،با حضور چهرههايي همچون رضا كيانيان ،هانيه
توسلي و  ....همراه است.
از سوي ديگر تماشاخانه ايرانشهر كه سالني نزديك به مركز شهر است  2ماه
از كار خ��ود را به نمايش «محاكمه در باب يك ميهماني خاموش» نوش��ته آتيال
پس��ياني با كارگرداني رضا حداد اختصاص داده است .در اين نمايش هم بسياري
از بازيگران حوزه تلويزيون از جمله سيامك انصاري ،برزو ارجمند ،روناك يونسي
و  ....حضور خواهند داشت.
اين در حالي است كه نمايشي همچون «خدا در آلتونا حرف ميزند» با اجراي
دكتر دلخواه با اجراي چهره دو حوزه مش��ترك تئاتر و تلويزيون با تئاتر و سينما
ب��ه روي صحنه ميآيد .كاظم بلوچي ،محبوبه بي��ات و  ...در اين كار ايفاي نقش
خواهند داشت .از سوي ديگر تاالر مولوي با اجرا و توليدات حوزه تئاتر دانشگاهي
به ارتباط گستردهتر باطيف مخاطبان تخصصي و دانشجويان چشم دوخته است.
تن��وع و تكثر تئاتر جدي��د در تهران از فصلي خوب خبر ميدهد كه قطعاً بر روند
حضور تماشاگران تأثيرگذار خواهد بود.

در قاب سينما

فروش  530ميليوني به رنگ ارغوان
س�يدجمال س�اداتيان گفت :پيشبيني اس�تقبال بيش�تري از فيلم
«به رنگ ارغوان» ميشد.
اين تهيهكننده س��ينما در گفتوگو با ايسنا ،مجموع فروش «به رنگ ارغوان»
ن  530ميليون تومان در تهران اعالم كرد و گفت:
را تا پايان دوشنبه  16فروردي 
با توجه به محتواي فيلم ،فكر ميكرديم استقبال بيشتري از آن شود و شايد اگر
سينماهايمان را در طول عيد از دست نميداديم ،وضعيت بهتر بود.
وي اف��زود :فيلم قبل از عيد اكران ش��د و تحليل اين بود كه در ش��ب عيد و
دغدغه مردم در آن ايام باعث استقبال كم از فيلم است و منتظر بوديم تا در عيد
وضعيت بهتر ش��ود كه در نوروز فيلمهاي جديد آمدند و س��ينماهاي خوب را از
دس��ت داديم و تنها سينما «آفريقا» و پنج پرديس ماندند كه درحال حاضر با دو
سئانس در طول روز اكران اين فيلم ادامه دارد.
اين تهيهكننده ادامه داد :اينكه «به رنگ ارغوان» بعد از پنج سال روي پرده
ديده شد ،جاي شكر دارد اما دوست داشتيم بهتر ديده ميشد.

محمدعلي طالبي با فيلم «دوباره پرواز كن» در راه جشنواره فيلم كودك و نوجوان همدان است.
به گزارش «ايران» ،اين كارگردان كه آخرين اثر خود را سال گذشته جلوي دوربين برد ،به خاطر
طول كشيدن مراحل فني نتوانست آن را به جشنواره فيلم فجر برساند .با اين حال يازدهمين
فيلم خود را به جشنواره كودك و نوجوان همدان ارائه ميكند .طالبي كه سال « 86ديوار» را با
موضوع نوجوانان كارگرداني كرده بوده ،اين بار به سراغ مضموني ديگر رفته است« .دوباره پرواز
كن» نگاهي متفاوت به مقوله جنگ دارد و براساس كتاب «تابستان و غاز سفيد» نوشته مژگان
شيخي ساخته شده كه تهيهكننده آن مؤسسه فرهنگي -هنري شاهد است.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در اروميه عنوان كرد

وزير فرهنگ و ارش�اد اسلامي سهشنبه
شب در نشست با مديران مسئول کانونهاي
فرهنگ�ي و هنري مس�اجد کش�ور اس�تان
آذربايج�ان غربي ،حضور فع�االن قرآني در
عرصه هن�ر را به دلي�ل درک عميق آنان از
مفاهيم ديني ضروري خواند.
به گ��زارش روابط عموم��ي و ام��ور بينالملل
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي ،دكتر سيدمحمد
حسيني با اش��اره به نامگذاري س��ال  89به سال
همت مضاعف و کار مضاعف از س��وي مقام معظم
رهبري ،بر تالش و اهتمام بيشتر فعاالن کانونهاي
فرهنگي و هنري مس��اجد کش��ور در بسط مسائل
قرآن��ي و ديني که پيروزي انق�لاب نيز برگرفته از
آن اس��ت ،تأکيد کرد .وي شکست دشمنان نظام
عليرغ��م توطئههاي فراوان در  31س��ال اخير را
مديون قرآن و دين اس�لام دانست و افزود :اهتزاز

در هفدهمين سال پرواز مرتضي
آويني ياد و خاطره س�يد شهيدان
در تهران و بس�ياري از ش�هرهاي
كشور گرامي داشته ميشود.
به گ��زارش «اي��ران» 20 ،فروردين
مصادف با ش��هادت سيدمرتضي آويني،
نويس��نده ،كارگ��ردان و راوي خاطرات
دفاع مقدس اس��ت و ب��ه همين منظور
مراسم ويژهاي شنبه  21فروردين ماه در
تاالر بزرگ وزارت كشور برگزار ميشود.
در اين مراس��م كه همزم��ان با روز هنر
انقالب اس�لامي و همچنين روز بس��يج
هنرمندان نامگذاري شده ،زندگي ،آثار و
تأثيرات اين هنرمند ماندگار نيز بررسي
خواهد شد.
سازمان بسيج هنرمندان با مشاركت
مؤسس��ه فرهنگي روايت فتح ،مراس��م
بزرگداشت روز هنر انقالب اسالمي و روز
بسيج هنرمندان را همزمان با هفدهمين

فراهاني
و بازي تئاتري

آوين��ي در ش��هريور س��ال  1326در
شهرري متولد ش��د .تحصيالت ابتدايي
و متوس��طه خود را در شهرهاي زنجان،
كرمان و تهران به پايان رس��اند و سپس
ب��ه عن��وان دانش��جوي معم��اري وارد
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
شد .او از كودكي با هنر انس داشت؛ شعر
ميسرود ،داس��تان و مقاله مينوشت و
نقاشي ميكرد .تحصيالت دانشگاهياش
را نيز در رش��تهاي به انجام رساند كه با
طبع هنري او س��ازگار ب��ود ولي بعد از
پيروزي انقالب اسالمي ،معماري را كنار
گذاشت و به اقتضاي ضرورتهاي انقالب

به فيلمسازي پرداخت.
شهيد آويني فيلمس��ازي را در اوايل
پيروزي انقالب با ساختن چند مجموعه
درب��اره غائله گنبد (مجموع��ه  6روز در
تركمن صحرا) ،س��يل خوزستان و ظلم
خوانين (مجموعه مستند خان گزيدهها)
آغاز كرد.مجموعه  11قسمتي «حقيقت»
كار بعدي گروه محسوب ميشد كه يكي
از هدفهاي آن ،ترس��يم علل س��قوط
خرمشهر بود.
اواخر سال « 1370مؤسسه فرهنگي
روايت فتح» به فرمان مقام معظم رهبري
تأسيس شد تا به كار فيلمسازي مستند

حسنشكوهي
و سال پركار پيشرو

گروه فرهنگ و هنر
نويد جوانمردان

بهزاد فراهاني را دوباره
در تئاتر خواهيم ديد.
اي��ن بازيگ��ر ك��ه س��ال
گذش��ته در جش��نواره تئاتر
فجر عن��وان بازيگر برتر را به
خ��ود اختص��اص داد ،دوباره
خود را ب��راي روزهاي تمرين
و اجراي صحنهاي آماده كرده
اس��ت و بهار خود را با كار در
تئاتر آغاز ميكند.
فراهان��ي كه از ن��وادگان
تعزيهخوان��ان نس��لهاي
گذش��ته بوده اس��ت ،همواره
با اقتباس و نوس��تالژي خود
از س��الهاي دور مهمتري��ن
ويژگ��ي بازيگري خ��ود را بر
فن بيان استوارساخته است.
همي��ن عامل و احاط��ه او بر
ادبيات و متون كهن فارسي از
وي بازيگري ساخته است كه
در اجراي ديالوگهاي ادبي و
سنگين موفق عمل ميكند.
ب��ازي جدي��د فراهاني در

هر چه بهتر فعاليتهاي فرهنگي و هنري دانس��ت
و ورود آن��ان را ب��ه عرصهه��اي س��ينمايي ،تئاتر،
شعر ،موس��يقي و هنرهاي تجسمي مهم خواند.بنا
به گزارش ديگري ،وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي
اعتبارات تخصيص يافته در س��ال جديد را موجب
ارتقا و رش��د فرهنگ و هنر کش��ور خواند و گفت:
در س��ال جديد شرايط الزم براي گسترش فعاليت
هنرمندان فراهم است.
دكتر حس��يني در ديدار ب��ا اصحاب فرهنگ و
هنر آذربايجان غربي ،مالقات مستقيم با هنرمندان

تئاتر به ايفاي نقش در نمايش
«خدا در آلتونا حرف ميزند»
اختص��اص دارد .در اين درام
وي همچنين ب��ا بازيگراني از
قبي��ل كاظم بلوچ��ي ،محمد
ابراهيميان ،محبوبه بيات و...
همبازي است.
مت��ن اي��ن نماي��ش را
محمد ابراهيميان نوش��ته و
با اجراي مس��عود دلخواه به
روي صحن��ه م��يرود .تنوع
و هماهنگ��ي متفاوت اجرا با
متن و تعامل دوس��ويه آن از
ويژگيهاي خاص نمايش ياد
شده است.

گروه فرهنگ و هنر گروههايمختلف
راضيه غنجي
موسيقيدرايران
و كش�ورهاي
مختلف جهان براي اجراي موسيقي به
روي صحنه ميروند.
ب��ه گ��زارش اي��ران ،س��ال  89ب��ا
اتفاق��ات مختلف��ي در حوزه موس��يقي
آغاز ش��د ك��ه از آن جمل��ه ميتوان به
خداحافظي محمدعلي خبري ،مديركل
دفتر موس��يقي از وزارت ارش��اد ،خريد
س��ازهاي تازه براي اركستر سمفونيك
تهران پس از  20سال ،به پايان رسيدن
س��اخت مس��تند س��مفونی ای��ران به
آهنگسازی فریدون ش��هبازیان و اتمام
كار سمفوني فردوس��ي توسط شاهين
فرهت اش��اره كرد .همچنين گروههاي
مختلف موسيقي در آغاز سال به اجراي
برنامههاي خود پرداختند.
گروههاي��ي نيز براي اج��راي برنامه
موس��يقي به روي صحن��ه ميروند كه
در اي��ن ميان طنينانداز ش��دن صداي
س��ازهاي ايران��ي و حض��ور هنرمندان
در خ��ارج از اي��ران ،از نكات قابل توجه
موسيقي در ابتداي سال جديد است.
کنس�رت گروه آوازي تهران
در تاالر وحدت
کنس��رت گ��روه آوازي ته��ران ب��ه
رهب��ري ميالد عمرانل��و روزهاي دوم و
س��وم ارديبهش��ت  89در تاالر وحدت
برگ��زار ميش��ود .در اي��ن برنامه گروه
آوازي ته��ران قطع��ات مختلف��ي از
آهنگس��ازان غرب��ي و ايران��ي را اج��را
ميکند؛ قطعاتي همچون «مهتاب» اثر

را از برکات سفرهاي استاني خواند و گفت :در سال
جديد با همت و کار مضاعف و اعتبارات تخصيصي
ب��ا تالش بيش��تر اصح��اب فرهنگ و هنر کش��ور
ميتواني��م گامهاي مؤثرت��ري در زمينه فرهنگ و
هنر کشور برداريم.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با
اعالم اينکه دولت زمينهساز فعاليتهاي فرهنگي
اس��ت و تالش براي توس��عه زمينههاي فرهنگي
و هن��ري در داخ��ل و خارج كش��ور گفت :برخي
كشورهاي خارجي به علت قدمت تاريخي فرهنگ
ايراني به كشور ما به ديده احترام مينگرند.

ياد و خاطره سيد مرتضي آويني
در تاالر بزرگ وزارت كشور

سالگرد شهادت هنرمند بسيجي و سيد
شهيدان اهل قلم سيدمرتضي آويني در
تاالر بزرگ كشور برگزار خواهد كرد.
اين مراسم با عنوان «رؤياي بيداري»
و ب��ا موض��وع مقاله «ج��ادوي پنهان و
خلس��ه نارسيس��ي» برگزار خواهد شد.
اين مراس��م با س��خنراني حسن رحيم
پورازغدي و محمدعلي معلم دامغاني و با
حضور جمعي از هنرمندان ،دانشجويان
و اساتيد دانش��گاه و عالقهمندان شهيد
آوين��ي س��اعت  15روز ش��نبه برگ��زار
ميشود.
براس��اس اين گزارش ،س��يدمرتضي

حسن ش�كوهي بازيگر
و تهيهكنن�ده س�ينما و
تلويزيون در س�ال جديد،
س�الي پ�ركار را پي�شرو
خواهد داشت.
ش��كوهي كه ب��ا خبرنگار
«اي��ران» گفتوگ��و ميكرد،
ب��ا اش��اره ب��ه فعاليته��اي
جدي��دش ،اف��زود :اگ��ر خدا
بخواهد ،امس��ال دو مجموعه
را ب��راي تلويزي��ون تهي��ه
ميكن��م كه اولي ب��ا موضوع
طالق ب��وده و قرار اس��ت در
 50قس��مت س��اخته شود و
دومي سريالي خانوادگي است
كه در  26قسمت تهيه خواهد
ش��د .وي گفت« :اي��ن روزها
مشغول بازي در يك تلهفيلم
به نام «پنجرهاي به حقيقت»
به كارگردان��ي ناصر محمدي
هس��تم و ب��زودي در ي��ك
تلهفيلم ديگر با نام «ش��انس
ي��ا...؟» ب��ه كارگردان��ي علي
رامشه بازي خواهم كرد.بنا بر
اين گزارش ،از حسن شكوهي
اي��ن روزها س��ريال «به كجا

آغاز كنسرتهاي بهاري
در ايران و جهان

شونك به سرپرس��تي حميد متبسم 4
ارديبهشت در شهر هرلن به روي صحنه
ميرود .گروه بينالمللي مركز فرهنگي
شونك و مدرس��ه موسيقي هرلن هلند
(پرديس) به سرپرس��تي حميد متبسم
 24آوريل مصادف با  4ارديبهش��ت در
شهر هرلن به روي صحنه ميرود.
تکنوازی کمانچ ه هادی منتظری
کنس��رت تکنوازی کمانچ��ه هادی
منتظ��ری  20فروردین س��اعت  19در

و س��ينمايي درباره دفاع مقدس بپردازد
و تهي��ه مجموعه رواي��ت فتح را كه بعد
از پذيرش قطعنامه رها ش��ده بود ،ادامه
دهد .ش��هيد آويني و گروه فيلمبرداران
روايت فتح س��فر به مناطق جنگي را از
س��ر گرفتند و طي مدت��ي كمتر از يك
س��ال ،كار تهيه  6برنامه از مجموعه 10
قسمتي «شهري در آسمان» را به پايان
رس��اندند و مقدمات تهيه مجموعههاي
ديگ��ري را درب��اره آبادان ،سوس��نگرد،
هويزه و فكه تدارك ديدند« .ش��هري در
آس��مان» كه به واقعه محاصره ،س��قوط
و بازپسگي��ري خرمش��هر ميپرداخت،
در ماهه��اي آخر حيات زميني ش��هيد
آويني از تلويزيون پخش ش��د اما برنامه
وي براي تكميل اين مجموعه و ساختن
مجموعههاي ديگر با ش��هادتش در روز
جمعه بيستم فروردين  1372در قتلگاه
فكه ناتمام ماند.

محمودبنفشهخواه
درگذشت

چنين شتابان» به كارگرداني
ابوالقاس��م طالب��ي در مق��ام
تهيهكننده و همچنين بازيگر
روي آنتن ش��بكههاي  2و 5
اس��ت .همچنين «ش��بهاي
ب��رره» به كارگردان��ي مهران
مدي��ري و تهيهكنندگ��ي
ش��كوهي در اي��ام ن��وروز بار
ديگر پخش شد و مورد توجه
بينندگان قرار گرفت .گفتني
است شكوهي س��ال گذشته
فيل��م «هرچي دل��ت بخواد»
را س��اخته محمد متوسالني
به عنوان تهيهكننده و بازيگر
روي پرده داشت.

«ايران» از كنسرتهاي پيش روگزارش ميدهد

کلود دبوسي« ،فوگ دو مينور» از باخ،
«پرلود اکت سوم اپراي کارمن» اثر ژرژ
بي��زه« ،لزگينکا» از س��وييت گايانه اثر
آرام خاچاتوري��ان و همچنين آثاري از
طالبخان شهيدي (آهنگساز برجسته
تاجيکس��تان) ،توفيق قلياف ،علي اکبر
قرباني ،فردي مرکوري ،سکات جاپلين
و پل مک کارتني اجرا ميشود.
كنسرت گروه پرديس در هلند
گ��روه بينالملل��ي مرك��ز فرهنگي

سال شانزدهم
شماره 4471

پنجشنبه
19فروردين ماه 1389
23ربيعالثاني 1431
 8آوريل 2010

معاون سينمايي وزير ارشاد:
سوژههاي سينمايي فقط در
شمال تهران نيست

استقبال از حضور فعاالن
قرآني در عرصه هنر

پرچم مق��دس جمهوري اس�لامي اي��ران در کل
جهان و به هم خوردن معادالت دش��منان به دليل
توس��لها و راز و نيازهاي عمي��ق ديني و مبارزات
رزمن��دگان و روحيه ش��هادتطلبي و جهاد در راه
خدا از سوي آنان است.
دكت��ر حس��يني در ادام��ه تأکيد ك��رد :بايد با
ش��ناخت و معرفت هر چه بيشتر از قرآن و مسائل
ديني ابزارها را در جهتي به کار گيريم که توس��عه
افکار اس�لامي را با اس��تعانت از ق��رآن و مفاهيم
تعاليبخش آن به همراه داش��ته باشد .وي با اشاره
به برگزاري نخستين جشنواره بينالمللي قرآني در
س��ال  89خب��ر داد و گفت:فع��االن قرآني بايد با
تالش بيشتر براي حضور هر چه بهتر و موفقتر در
اين جشنواره ،آمادگي الزم را به دست آورند.دكتر
حس��يني باور عميق و درک هر چ��ه بهتر فعاالن
قرآن��ي از مفاهيم آن را مهمترين اب��زار براي ارائه

فرهنگ و هنر
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محم�ود بنفش�ه خواه
بازيگ�ر تئات�ر و س�ينما
ديروز در س�ن  68سالگي
درگذشت.
ب��ه گ��زارش «اي��ران»،
اي��ن بازيگر پيشكس��وت كه
در آخري��ن اث��ر ب��ه نمايش
درآمدهاش «پائيز پدرساالر»
نقش راننده ليموزين را بازي
ميك��رد ،بر اثر ايس��ت قلبي
در من��زل خ��ود در ته��ران
درگذشت.
آن مرحوم در سال 1321
در تهران ب��ه دنيا آمده بود و
تحصيالت حسابداري داشت.
وي كار بازيگ��ري را س��ال
 1352با نمايش��ي به نام «در
اعماق» كار مهين اس��كويي
آغ��از ك��رد و از س��ال  65به
بازيگ��ر ثابت آث��ار تلويزيوني
تبديل شد .از جمله فيلمهايي
كه بنفش��ه خواه ب��ازي كرده
اس��ت به مدرس��ه پيرمردها،
مجسمه ،س��گ كشي ،آب و
آتش ،معادله ،ش��ام عروسي،
تاكس��ي نارنجي و پوست موز

دانشسرای هنر اصفهان برگزار میشود.
منتظري در این اجرا قطعات موس��یقی
ایران��ی را به صورت بداه��ه با همراهی
یک تنبک نواز اصفهانی اجرا میکند.
كنس�رت هنرمن�د ايراني در
کنسرواتوار دولتي سنپترزبورگ
اثري از سيدمهدي حسيني ،آهنگساز
ايراني ام��روز  19فروردين ماه در برنامه
بزرگداش��ت لوئيج��ي نون��و در س��الن
کنس��رت مجلس��ي کنس��رواتوار دولتي
سنپترزبورگ روسيه نواخته ميشود.
كنس�رت ش�هرام ناظ�ري به
مناس�بت روز ملي خليج فارس در
بوشهر
كنسرت ش��هرام ناظري به مناسبت
روز ملي خليج فارس و شوراها در شهر
بوش��هر برگزار ميش��ود .قرار اس��ت به
مناسبت  9ارديبهشت روز شوراها و 10
ارديبهش��ت روز خليج فارس جشنواره
خليج فارس در بندر بوشهر برگزار شود
و شهرام ناظري در اين دو روز به اجراي
كنسرت ميپردازد .اين دومين بار است
كه ش��هرام ناظري و گروهش در ش��هر
بوشهر به روي صحنه ميروند.
كنسرت گروه شورانگيز
کنس��رت گروه «ش��ورانگیز» 24
و  27فروردین در دانش��گاه موس��یقی
«فولک وان» ش��هر کل��ن آلمان در دو
بخش برگزار میشود.
ت�ور كنس�رتهاي خارج�ي
بنيامين بهادري
بنيامين بهادري كه در بيست و پنجمين
جش��نواره موسيقي فجر اولين اجراي خود را

ميتوان اشاره كرد.
«پسر آدم دختر حوا» نيز
ب��ا ب��ازي وي در نوبت اكران
است.
از كارهاي تلويزيوني او به
غير از پائيز پدرس��االر ،پرانتز
ب��از ،ب��ه خان��ه برميگرديم
روزگار قري��ب و ...ميت��وان
نام برد.
مراس��م تش��ييع مرح��وم
محمود بنفش��هخواه س��اعت
 9/30روز شنبه  21فروردين
از مقابل خانه سينما (خيابان
به��ار كوچه س��منان) برگزار
خواهد شد.

در ايران به روي صحنه برد و با استقبال بسيار
خوبي از سوي مخاطبان مواجه شد ،از اول ماه
مه  2010برابر با يازدهم ارديبهشت به مدت
دو م��اهو ني��م در امري��كا و كانادا كنس��رت
ميدهد.
كنس�رت حميد عسكري در
بندر انزلي و كرمان
حميد عس��كري با آغاز سال جديد
تور كنس��رتهاي بهاري خ��ود را آغاز
كرد و در اكثر ش��هرهاي ايران به روي
صحن��ه رف��ت .وي همچني��ن چندي
پي��ش كنس��رت موفقي را در نوش��هر
برگزار ك��رد و در ادامه قصد دارد تا در
ديگر ش��هرهاي ش��مالي كشور به روي
صحنه برود.اين خوانن��ده تاريخ  2و 3
ارديبهشت ماه سال جاري به بندر انزلي
و س��پس در تاريخ  30و  31همين ماه
براي اجراي برنامه به كرمان ميرود.
عليرضا عصار در انتظار مجوز
كنسرت
علیرض��ا عصار ای��ن روزه��ا منتظر
تعیی��ن تکلی��ف مجوز ش��عرهای آلبوم
و مج��وز کنس��رتاش در تهران اس��ت.
وي گفته اس��ت :اگر مجوز کنس��رتام
را زودت��ر بدهن��د ،آخر اردیبهش��ت در
تهران کنس��رت میگ��ذارم در غیر این
صورت برپایی کنسرت به تیرماه موکول
خواهد ش��د .همچنين تور کنسرتهاي
بهاره محمدرضا شجريان به همراه گروه
«ش��هناز» از  14فروردين ماه با اجرا در
لندن آغاز شده و پس از گذشت سههفته
از دهم ارديبهشت با اجرا در استراليا تا
 16خرداد ادامه پيدا ميكند.

معاون سينمايي وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي گفت :سوژههاي فيلمهاي
سينمايي در ايران فقط مربوط به
شمال تهران نيست و ظرفيتهاي
زيادي در سراسر كشور براي اين امر
داريم.
به گزارش فارس از بوشهر ،جواد
شمقدري صبح ديروز در نشست با
استاندار بوشهر اظهار داشت :به دنبال
اين هستيم كه فعاليتهاي سينمايي را
به نقاط مختلف كشور سوق دهيم.
وي افزود :براي اين امر كشور را به
هشت منطقه تقسيم كرديم كه استان
بوشهر به همراه استانهاي فارس
و كهگيلويه و بويراحمد نيز در يك
منطقه قرار دارند.
معاون وزير ارشاد بيان داشت :هدف
ما اين است كه در نقاط مختلف كشور
ظرفيت سنجي شود تا عرصههاي
جديد در زمينه سينما ايجاد شود.
شمقدري تصريح كرد :يكي از
برنامههاي مهم ما اكران ديجيتالي
فيلمهاي سينمايي است تا با امنيت
باال امكان كپيبرداري از فيلمهاي
سينمايي نيز نباشد.
وي عنوان داشت :به هر اندازه كه
مسئوالن استان بوشهر براي بخش
سينما بودجه فرهنگي اختصاص دهند
ما نيز به همان اندازه كمك ميكنيم.
معاون وزير ارشاد ادامه داد :بايد از
استعدادهاي استانها براي توسعه
فعاليتهاي سينمايي استفاده كنيم.
شمقدري ابراز داشت :ورود نيروهاي
جوان زمينه تحول سينماي ايران را
فراهم ميكند.

اميرحسين فردي :ادبيات
انقالب اسالمي حرف تازه براي
غرب است

اميرحسين فردي معتقد است :ادبيات
انقالب اسالمي حرف تازه ايران براي
غرب است.
اين داستاننويس كه اخيراً جلد نخست
از رمان «اسماعيل»اش توسط پال
اسپراكمن به زبان انگليسي ترجمه
شده است ،درباره ارزيابياش از ترجمه
آثار ادبيات داستاني انقالب اسالمي
به زبان انگليسي و انتشارشان در
امريكا ،به ايسنا گفت :راستش نميدانم
ارزيابي من تا چه اندازه قريب به يقين
است .من در تهران حوالي ميدان امام
خميني(ره) هستم و از فضاي آن
سرزمين خبر ندارم؛ اما در نگاهي كلي
معتقدم ترجمه آثار ادبيات داستاني
انقالب اسالمي به زبان انگليسي
نخستين گامهايش را برميدارد و بايد
منتظر ماند تا زمان بگذرد و بازخورد
اين حركت را ديد.
او در ادامه تصريح كرد :البته در
درازمدت ،اين حركت نتايج خوبي را به
بار ميآورد و همين هم انتظار ميرود.
به اعتقاد من ،در امريكا بسياري
هستند كه عالقهمندند با فرهنگ و
ادبيات سرزمين ما آشنا شوند و اينكه
امروزه حساسيت ملت امريكا متوجه
چه مسائلي از ايران است ،مستلزم
تحقيق و بررسي جدي است كه ما
بتوانيم با دستهاي خويش پنجرهاي را
براي آنها بگشاييم.
فردي درباره اينكه مفهوم شهادت در
آثار موسوم به ادبيات انقالب اسالمي
بسامد بااليي دارد و پال اسپراكمن
هم در جايي از دشواري انتقال اين
معنا در زبان ترجمه سخن گفته است،
متذكر شد :البته اين مفهوم و ترجمه
آن به زبانهاي ديگر ،بويژه در فرهنگ
امريكايي دشواري خاص خود را دارد؛
اما حقيقت آن است كه بسياري به
شناخت همين نوع نگاههاي ايرانيان
به زندگي و آخرت عالقهمندند و
اين موضوع برايشان جذابيت دارد.
براي آنها اين كنجكاوي ايجاد شده
تا بدانند چطور انقالبي كه قرار بود
شكست بخورد ،ايستاد و راه خودش
را ادامه داد .او در ادامه درباره ترجمه
آثار جريانهاي مختلف ادبي ،تأكيد
كرد :در حوزه هنري ،ترجمه آثار
اولويتبندي ميشود و بايد ببينيم ما
امروز در چه حوزهاي در دنيا حرفهاي
تازهاي داريم.

برنامه اولين روز همايش
«شاعران ايران و جهان»

ستاد برگزاري نخستين همايش
«شاعران ايران و جهان» برنامههاي
اولين روز اين همايش را اعالم کرد.
برنامههاي اولين روز همايش شاعران
ايران و جهان در روز  28فروردين
با بازديد از مؤسسه خانه کتاب و
خبرگزاري کتاب آغاز ميشود و
ميهمانان همايش از سازمان اسناد و
کتابخانه ملي بازديد خواهند کرد.
مراسم افتتاحيه همايش «شاعران
ايران و جهان» نيز ساعت  17در تاالر
وحدت با حضور وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي و با شرکت  50شاعر خارجي
و  50شاعر ايراني به همراه تعدادي از
مسئوالن فرهنگي کشور برگزار خواهد
شد .گفتني است نخستين همايش
شاعران ايران و جهان  28فروردين تا
اول ارديبهشت ماه در سه شهر تهران،
شيراز و اصفهان برگزار ميشود.

