آثار تازهاي از ايرج اسكندري

موسيقي انقالب به روايت هوشنگ جاويد
گفت :کتاب
گ جاويد پژوهشگر موسيقي اين روزها در حال نگارش كتاب موسيقي و انقالب است .هوشنگ جاويد به خبرنگار
هوشن 
«موسيقي و انقالب» به بحث موسيقي انقالبي و ارتباط انقالب با موسيقي در ايران و اينكه موسيقي انقالبي چيست؟ به چند دسته تقسيم
ميشود ،آيا نياز به موسيقي انقالبي داريم ،ميپردازد .وي با بيان اينكه اين كتاب سال آينده منتشرخواهد شد افزود :در کتاب موسيقي و
انقالب از دو روش پژوهش ميداني و روش اسنادي در به دست آوردن مطالب استفاده شده است .جاويد همچنين از نگارش جلد سوم كتاب
پرندستايش در ايران خبر داد .اين پژوهشگر كه دبيري جشنواره خنياگران انقالب اسالمي را به عهده دارد ،گفت :دومين جشنواره خنياگران
انقالب اسالمي بهمنماه در لرستان برگزار ميشود كه خوشبختانه دبيرخانه جشنواره دائمي شده و امور مربوط به اين جشنواره در حال پيگيري
است .گفتني است ،چند روز پيش در مراسم جشن ثبت معنوي موسيقي بخشهاي خراسان ،سازمان يونسكو از هوشنگ جاويد تقدير كرد.

امروز با ...

نويد جوانمردان

دكتر رحمت اميني :تئاتر شيوهاي براي تعليم
و تربيت است

دكتر رحم��ت اميني ،نويس��نده ،كارگردان،
عض��و هيأت علمي دانش��گاه هن��ر و معماري و
منتقد و مفس��ر تئاتر است .وي تازگيها حاصل
پژوهشي چندس��اله را در قالب كتابي تئوريك
و دانش��گاهي با عنوان «تئاتر پداگوژيك» چاپ
كرده است .به گفته اميني ،اين كتاب صرفاً براي
مخاطب خاص تأليف ش��ده و به مخاطبان عام
هم توجه شده است« .تئاتر پداگوژيك» در 200
صفحه و توسط نشر افراز چاپ شده است.
به
توگوي��ي با
رحم��ت امين��ي در گف 
برخي زواياي تئاتر تعليمي ،مخاطبان و ضرورت كتابهاي فني و تئوريك
در مباحث تئاتر پرداخت.
آقاي دكتر اميني! س�وژه كتاب «تئاتر پداگوژيك» به چه زوايايي
ميپردازد؟
پداگوژي��ك همچن��ان كه در كتاب هم آمده اس��ت ،ب��ه معني تعليم و
تربيت اس��ت .در ادامه هم با مباني و معيارها روبهرو ميشويم .كتاب تئاتر
پداگوژي��ك ،چند وجهي اس��ت .يعني ه��م براي هنرمن��دان تئاتر بهطور
كل و ه��م هنرمندان��ي كه در حوزه كودك كار ميكنن��د ،جنبه كاربردي
دارد .همچني��ن مربيان مهد كودكها ،معلم��ان آموزش و پرورش از ديگر
طيفهايي هستند كه ميتوانند مخاطبان اين كتاب باشند.
اين در حالي اس��ت كه كتاب ميكوشد دستمايه مطالعات مردم و ديگر
اقش��ار عمومي هم قرار گيرد .آنها را با ش��يوهاي از تئاتر آش��نا ميكند .به
پدران و مادران يادآور ميشود كه تئاتر رويكردهاي تعليمي و تربيتي دارد
و در واقع راهكاري آموزش��ي ،پرورش��ي است .از سوي ديگر نثر اين كتاب
در حالي كه پژوهش��ي است ،زبان پيچيدهاي ندارد و مطالب را به سادگي
بيان ميكند.
بنابراين ساختار كتاب پژوهشي ،دانشگاهي است...
بله ،س��اختار و فرمت كتاب پژوهشي اس��ت ،اما زبان بهكار رفته در آن
س��اده و همه فهم اس��ت .از س��وي ديگر نميتوان آن را كتاب يك مقطع
دانش��گاهي خاص دانست .سعي شده دانش��جويان كارداني ،كارشناسي و
كارشناسي ارشد با مقولههاي آموزشي و پرورشي هنر تئاتر آشنا شوند.
محتواي اثر به چه زمينههايي ميپردازد؟
من آن را به دو شاخه تقسيمبندي كردهام .اول ،شاخه كاربردي و دوم،
شاخه فرهنگي ،هنري است .مث ً
ال در بخش تئاتر كاربردي به ريشههاي آغاز
آن ميپردازيم؛ اينكه تئاتر كاربردي از كجا آغاز شده است ،چه شاخههايي
را درب��ر ميگيرد ،وضعي��ت كنوني آن چگونه اس��ت .در واقع اطالعاتي را
درباره تئاتر كنوني ايران و دنيا به زبان ساده براي مخاطب شرح دادهايم.
در واق�ع ب�ه جنبه تاريخ�ي و تاريخچ�هاي مباح�ث تئاتري هم
پرداختهايد؟
بله .اش��ارات تاريخي داشتهام ،اما كتاب ،كتاب تاريخي نيست .تاريخچه
در بحث تئوريك آن به صورت ضمني آمده است.
مباحث تئاتر خودمان را از چه زاويهاي بررسي كردهايد؟
وقتي به مباحث نظري تئات��ر ميپردازيم ،بخش عمدهاي را به آموزش
و پ��رورش كش��ورمان اختصاص ميدهي��م ،همچنين مقاط��ع تحصيلي
پيشدبستاني و دبستاني را مورد بررسي قرار ميدهيم .بخشي هم به تعليم
و تربي��ت در ايران و جهان اختصاص مييابد .برآيند اين فصول جمعبندي
ميش��ود .در نهايت ميگوييم كه تئاتر پداگوژيك ،تئاتر تعليمي و تربيتي
براي ما چگونه كاربردي دارد.
رويكردت�ان به بخش خارجي چه بوده و چه زمينههايي از تئاتر را
دربر گرفته است؟
در واق��ع مباحثي تئاتري را گردآوري كردهام و به ش��يوههاي آموزش و
پرورش آن ن��گاه كردهام .نگاه به بخش تئاتر جهان ،هم جنبه تاريخچهاي
دارد و هم تئوريك.
چ�ه ضرورتي را براي چاپ كت�اب پداگوژيك حس كرديد؛ كتابي
تئاتري كه براي دو طيف مخاطب خاص و عام نوشته ميشود؟
ضرورت اول آن دانستن معني پداگوژيك يا شيوه تعليمي و تربيتي در
تئاتر بود .به نظرم بايد اين شيوه تئاتري كاربردي شود.
معن��ي اصلي اين مصطلح تعليم و تربيت اس��ت .مخاطب با مرور كتاب
پي ميبرد كه اساس��اً اين ش��يوه در دس��ترس بوده ،منتهي به آن توجهي
نشده است.
اين كتاب در حوزه تئاتر ميتواند درسي باشد ،يا كمكدرسي؟
كت��اب چون به بنيانه��اي تئاتري كاربردي ميپ��ردازد ،ميتواند مورد
اس��تفاده قرار گيرد .البت��ه براي تئاتر كودك و جنبهه��اي تعليمي آن در
اولويت قرار ميگيرد.
روال كنوني چاپ و نش�ر كتابهاي علمي ،تئوريك ،آموزش�ي و
پژوهشي حوزه تئاتر را چگونه بررسي ميكنيد؟
كتاب توليدي حوزه پژوهشي و تئوري تئاتر كار پرمشقتتري دارد ،اما
زبان آن قابل فهمتر اس��ت .آثار ترجمهاي ه��م به كار مترجم بر ميگردد.
ترجمه ،برگردان صرف از يك زبان به زبان ديگر نيس��ت ،ترجمه برگردان
از ي��ك زبان به زبان ديگر با حفظ روح اثر اس��ت .يعن��ي روح اثر هم بايد
برگردانده ش��ود .از اينرو در حوزه ترجمه كتابهاي تئوريك و آموزش��ي
تئاتر ،همه چيز به مترجم آن بستگي دارد.

روي خط خبر
برگزاري نمايشگاه نقاشي

نمايش��گاه «منتخب گنجينه هنرس��تان هنرهاي زيب��اي تهران» تا 10
تيرماه در مؤسسه فرهنگي هنري صبا برپاست.

همكاري هنري با سودان

رئيسجمهور س��ودان در هفته فرهنگي س��ودان در اي��ران در رابطه با
همكاري فرهنگي هنري ميان دو كشور ابراز اميدواري كرد.

انتصاب مصطفي كمال پورتراب

محم��د ميرزماني ،مديركل دفتر موس��يقي طي حكمي ،مصطفي كمال
پورتراب را به عنوان مشاور عالي دفتر موسيقي منصوب كرد.

سخنگوي تئاتر شهر

رئي��س مجموع��ه تئاتر ش��هر طي حكمي پريس��ا مقت��دي را به عنوان
سخنگوي شوراي هنري اين مجموعه معرفي كرد.

برگزيدگان كارگاه نقاشي سيستان

در ادام��ه برپايي كارگاههاي آموزش��ي مقاومت در اس��تانهاي مختلف
كش��ور ،برگزي��دگان كارگاه طراحي و نقاش��ي مقاومت اس��تان سيس��تان و
بلوچستان از سوي هيأت داوران اين كارگاه متشكل از حميد جعفري شكيب،
عباس درگي و حميده محمودزاده اعالم شد.

تابلوهاي معرق دانشجويان

مجموع��هاي از تابلوهاي معرق دانش��جويان و فارغالتحصيالن دانش��گاه
الزه��را در نگارخانه پرديس��ان فرهنگس��راي فردوس به نماي��ش درآمد .اين
نمايش��گاه ش��امل بيش از  20اثر از  4هنرمند جوان هنرهاي سنتي و معرق
است كه توانايي خود در خلق تابلوهاي نفيس معرق به نمايش گذاشتهاند.

جلسه حافظ و عرفان ايران

جلس��ه حافظ و عرفان ايران با حضور دكتر پرويز عباسي داكاني و دكتر
علي محمد صابري چهارش��نبه  8تير از س��اعت  17تا  19در سراي اهل قلم
برگزار ميشود.

مجموعهاي از آثار ايرج اسكندري بزودي در قالب يك نمايشگاه ،در معرض ديد عالقهمندان
قرار خواهد گرفت .اين هنرمند نقاش با اعالم اين خبر به
گفت :در نظر دارم در
آيندهاي نزديك نمايشگاهي از مجموعه آثارم را برگزار كنم .وي درخصوص ويژگي اين آثار
افزود :قصد دارم با تأمل بيشتري به كارهاي جديدم بپردازم البته اين نقاشيها در ادامه
آثار قبليام است كه از تحرك بيشتري برخوردار خواهد بود .اسكندري درباره اهميتي
كه براي مخاطبان قائل است ،گفت :هر هنرمندي خط مشي خاص خود را دارد كه با گام
برداشتن در آن مسير و با ارائه آثارش ،به آرامي در ميان مردم شناخته ميشود.

مخاطبان خانوادگي به سالن تئاتر آمدند

استقبال از نمايشهاي كودك و نوجوان
گروه فرهنگ و هنر نـمايــشهاي
ايليا آريايينژاد
كودك و نوجوان
در تنه�ا ت�االر اختصاص�ي تئاتر
كودك تهران با اس�تقبال عمومي
خانوادهها روبهرو هستند.
 ،نمايش دختران
ب��ه گ��زارش
باغه��اي قالي نوش��ته هنگامه مفيد به
كارگرداني افس��انه زماني در حالي اين
روزها به اجرا درميآيد كه گاهي بيشاز
ظرفيت تاالر  225نفري هنر تماشاگر
دارد .اي��ن نمايش كه مدي��ر توليد آن
پيمان ش��ريعتي اس��ت با تكنيكهاي
اجرايي نمايشهاي عروسكي و سايه به
اجرا درميآيد.
ش��رح فرهن��گ قاليباف��ي ،روايات
عروس��كها از دختران قاليباف مناطق
مختل��ف ايران زمين ب��ه اين اثر وجهه
آموزشي بخشيده است.
اين نمايش توصيف��ي از مهمترين
انواع قال��ي از س��نندج و بيجار گرفته
تا قالي مش��هور كاش��ان را در البهالي
قصه گنجانده و به اثر رويكردي خاص
بخش��يده اس��ت ،طوريكه مخاطبان
بزرگس��ال نيز همراه با كودكان خود با
دقت خاصي نمايش را دنبال ميكنند.
اي��ن نمايش ب��ا عروس��كگرداني
غزل اس��كندرنژاد ،نس��يم امير خسرو،
نگار ميرفخرايي ،س��ميه نادري ،حميد
ش��كوهي ،فاطمه ذوقي ،زهرا ناظري و

مرضيه سرمشقي از حرفهاي ژانر تئاتر
عروس��كي به اجرا درميآيد .همچنين
بهم��ن فري��ور ،آزاده پورمختار ،پيمان
شريعتي ،مريم آش��وري ،فرزانه عاقلي،
عبداهلل آتشاني و  ...از صداپيشگان اين
اجراي عروسكي به شمار ميروند.
طراحي و س��اخت عروس��كها نيز
برعهده محسن ايمان خاني و اكرم اصغر

نمايش «دختران باغهاي قالي» به كارگرداني افسانه زماني

و موس��يقي متن را نيز عبداهلل آتشاني
ساخته است« .دختران باغهاي قالي»
در حالي در نخستين روزهاي تابستان
امسال به تاالر هنر آمده است كه باعث
ايجاد صفهاي طوالني تماش��اگران و
دور جدي��دي از آغاز اجراهاي كودك و
نوجوان در فصل تعطيلي مدارس شده
است .اين نمايش س��اعت  19:30اجرا

دارد .يكي از مهمترين ويژگيهاي اين
اث��ر حضور فعال كودكان تماش��اگر در
كار است .وقتي با پايان نمايش روبهرو
ميشويم ،يكي از عوامل توليدي كودكان
س��الن را به روي صحن��ه ميخواند ،تا
نزد عروس��كها بياين��د .كودكاني بالغ
ب��ر  100تا  150نف��ر در اين صحنهها
نزد شخصيتهاي عروسكي ميروند و

بنابر ذهنيت خ��ود از قصهاي كه ديده
بودند ،با آنها ح��رف ميزنند يا منتظر
واكنشهاي آنان ،يا س��خن گفتن و راه
رفتنش��ان همچون صحنههاي اجرايي
هس��تند .برپايه اين گزارش ،ديگر اثر
اجراي��ي در تاالر هنر ته��ران با عنوان
«ماه تيتي» تماشاگران خودش را دارد.
«ماه تيتي» از نوشتههاي دكتر اردشير
صالحپور براي كودكان و نوجوانان است
و قص��هاي پندآموز و حكمي را در خود
نهفته دارد .اين اثر به كودكان ميگويد
از فكر خود اس��تفاده كنند تا در مقابل
خط��رات مصون بمانن��د« .ماه تيتي»
به كارگرداني «گيتا بهادري» س��اعت
 18به اج��را درميآيد .ژاكلي��ن آواره،
مريم آش��وري ،گيتا بهادري ،مس��تانه
جمنيا ،بهنام ش��رفي و رضا نعمتيان از
بازيگران اين نمايش به شمار ميروند.
ط��راح صحن��ه و لب��اس اي��ن نمايش
سيروس همتي و سعيد حسنلو هستند.
همچنين رهام مخدمي طراحي حركت،
عبداهلل آتشاني (موسيقي متن) ،وحيد
ن كمري (ساخت
خداياري و حسام زري 
دكور) را برعهده داشتهاند.
م��اه تيتي تا دهم مردادماه در تاالر
هنر روي صحنه اس��ت .تاالر هنر تنها
س��الن اختصاصي نمايشهاي كودك
و نوجوان در س��طح تهران است .پيش
از اي��ن كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان در سالن تئاتري خود واقع در
پارك الله ميزب��ان اجراهاي تئاتر بود.
اين سالن به دليل تعميرات مدتي است
كه ميزبان اجراهاي تئاتر كودك نبوده
است.

توگو با ايران
نبياهلل حاجيانپور در گف 

هنر گچبري سنتي بايد احيا و حفظ شود

گروه فرهنگ و هنر نبياهلل حــاجيانپـــور،
آذين آقاجاني
هنرمند گچبر كش�ورمان
گف�ت :گچبري س�نتي،
در گفتوگ�و ب�ا
هنري اس�ت كه در كشور ما از قدمتي ديرينه
برخ�وردار اس�ت؛ آثار ارزش�مندي كه اكنون
وجود دارد دستاورد تالش متمادي هنرمنداني
است كه با ايمان و ابتكار در تكامل و گسترش
هر چه بيشتر اين هنر گام برداشتهاند.
وي در ادام��ه به موقعيت فعل��ي اين هنر در
كش��ورمان اش��اره كرد و افزود :در ح��ال حاضر
هنرمندان بسياري هستند كه در اين راه زحمت
ميكشند اما متأسفانه به دليل اينكه امرار معاش
برخي از آنها از اين راه تأمين ميش��ود در برخي
مواقع ديدگاهش��ان تجاري شده و با ديدي نسبتاً
سطحي به اين هنر سنتي نگاه ميكنند؛ در نتيجه
به دليل كمبود زمان و عجوالنه كار كردن كيفيت
كار آنها آنطور كه بايد و ش��ايد نيس��ت؛ چرا كه

كار هن��ري با عجله در تناقض اس��ت؛ بنابراين با
چنين نگاهي ،كيفيت آثار خلق شده پائين آمده
و كمتر مخاطب��ي از ديدن اين آثار مجذوب هنر
گچبري ما خواهد ش��د .حاجيانپور معتقد است
اگر كسي ميخواهد روي اين هنر سرمايهگذاري
كند بهتر است به دنبال اساتيدي برود كه عالوه بر
سپري كردن عمري طوالني در اين راه كارهايي با
كيفيت ارائه دادهاند.
اين هنرمند گچبر در پاس��خ به اين س��ؤال كه
آي��ا اين هنر در حال از بين رفتن اس��ت يا رش��د
خوبي داشته گفت :درست است كه در حال حاضر
ع��دهاي ب��ه اين هنر توج��ه دارند و ب��ه ترويج آن
كمك كردهاند اما يكس��ري از مدلها و سبكهاي
گچبري ك��ه واقعاً ارزش هن��ري دارد از بين رفته
است و هنرمندان مانند گذشته كار نميكنند .اگر
مس��ئوالن ذيربط از اين كار هنري حمايت نكنند
بتدريج به دس��ت فراموش��ي س��پرده خواهد شد.

دبير جشنواره فيلم پليس اعالم كرد

حمايت از  60فيلم كوتاه و مستند با رويكرد پيشگيري
معاونت اجتماعي ناجا از
ساخت  30فيلم مستند
و  30فيلم كوتاه حمايت
و پشتيباني ميكند.
 ،دبير
به گ��زارش
چهارمين جش��نواره فيلم
پليس در آس��تانه برگزاري
اين جشنواره به خبرنگاران
گف��ت :رويكرد جش��نواره
فيلم پليس پيشگيري اس��ت و اميدواريم در ادامه
حيات اين جش��نواره ش��اهد مجموع فعاليتهاي
حرفهاي باشيم.
علي سلطاني با اشاره به اين كه جشنواره فيلم
پليس به جايگاه خود رس��يده ،افزود :از جش��نواره
س��وم مصمم بوديم كه از ميان گونههاي مختلف
س��ينمايي به س��راغ ژانري برويم كه براي سازمان
پليس تعريف ش��ده باشد و به طور تخصصي آن را
دنبال كنيم ،به همين دليل سينماي اجتماعي را
انتخاب كرديم كه از مخاطب بيش��تري برخوردار
است .دبير جش��نواره فيلم پليس ضمن تأكيد بر
اين كه هيأت انتخاب حذف ش��ده و شكل انتخاب
آثار عوض ش��ده اس��ت ،گفت :در اين دوره با رشد
گروه فرهنگ و هنر كنس�رت پ�روژه
راضيه غنجي
موسيقاييسيمرغ
با آهنگس�ازي حميد متبس�م و آواز
همايون ش�جريان بر اساس داستاني
از شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي
توس�ط ارکستر بزرگ س�ازهاي ملي
اي�ران  14تا  17تيرماه در تاالر وحدت
برگزار ميشود.
 ،نشس��ت خبري
ب��ه گ��زارش
كنسرت سيمرغ با حضور بهرنگ تنكابني
روابطعمومي كنس��رت ،حميد متبسم
آهنگساز،همايون شجريان خواننده اين
پروژه موسيقايي و ميرجاللالدين كزازي
پژوهش��گر ادبيات روز گذش��ته در تاالر
وحدت برگزارشد.
در ابت��داي اي��ن نشس��ت ،بهرن��گ
تنكابن��ي از برگ��زاري كنس��رت پروژه
س��يمرغ  14تا  17تي��ر در تاالر وحدت
خبرداد و گفت:اولين اجراي اين كنسرت
مردادم��اه س��ال گذش��ته در مجموعه
ورزش��ي انقالب برگزار شد اما از آنجايي
كه محل اجرا برازنده اين نوع موس��يقي
نبود تصميم گرفتيم اين كنس��رت را در
ت��االر وحدت برگزار كني��م و همزمان با

گزارش

 50درص��دي آثار متقاضي
روبهرو بودي��م و در نهايت
 750اثر به دبيرخانه رسيده
اس��ت .همچني��ن كامران
ملكي ،مدير روابط عمومي
جشنواره فيلم پليس نيز در
اين نشست خبري گفت :از
ابتدا سياس��ت جشنواره بر
تبليغ نبود و صرف اين كه
در فيلمي حضور پليس ديده ش��ود ،دليل انتخاب
آثار نبوده اس��ت؛ در واق��ع فيلمهايي كه مضامين
اجتماعي دارند يا به مقوله پيشگيري پرداختهاند،
به جشنواره راه پيدا كردهاند.
گفتني اس��ت ،چهارمي��ن جش��نواره فيلم
پليس از  11تا  14تيرماه در س��ينما فلسطين
تهران برگزار ميشود .آثاري همچون «دلخون»
(محمدرضا رحماني)« ،آئينههاي روبهرو» (نگار
آذربايجاني)« ،اشكان و انگشتر متبرك» (شهرام
مكري)« ،مرهم» (عليرض��ا داوودنژاد)« ،پرتقال
خوني» (س��يروس الوند)« ،حبي��ب» (داريوش
ياري) و ...در اين جش��نواره به رقابت با يكديگر
ميپردازند.

هنر گچبري س��نتي ،س��ند
و م��درك و فرهنگ مملكت
ماست و نه تنها بايد در حفظ
و نگهداري آن كوش��يد بلكه
با حماي��ت از هنرمندان اين
عرص��ه ،كاره��اي جديدتر و
هنرمندانهتري ساخته شود.
حاجيانپور در اين باره افزود :با كمال تأس��ف در
حال حاضر هيچ آموزشگاه رسمي در كشور ما وجود
ندارد كه به تدريس اين هنر بپردازد .در همين راستا
كانون حمايت از هنرمندان گچبر و آئينه كار ،بهطور
جدي در جه��ت احيا و نگهداري هن��ر گچبري در
تالش است .گفتني است،استاد نبي اهلل حاجيانپور
متولد  1332شهرس��تان مالير است .وي از سن 16
س��الگي به تهران آمد و نزد اس��اتيدي چون عباس
عشقي ،حس��ين ذوالفقاري ،عبدالكريم نويد ،حجت
فالح ،مصطفي ش��ايگان ،محمد علي صومي ،محمد

طالبيپور ،فتحاهلل قاسمي ،يداهلل تقيپور ،غالم و علي
حاجيان (برادران استاد) شاگردي كرد .از سال 1347
كار گچبري را به صورت حرفهاي آغاز كرده و اكنون
عضو هيأت مديره كانون حمايت از هنرمندان گچبر
و آئينهكار است.
گچب��ري مس��جد فائ��ق ،حس��ينيه حضرت
زينب(س) ،ميدان فلس��طين ،كاخ ني��اوران،باغ
فردوس ،م��وزه زمان ،گچبري و مرمت كاخ مرمر
به همراه تني چند از هنرمندان اين حوزه از جمله
فعاليتهاي وي به شمار ميرود.

گروه سينمايي كودك راهاندازي ميشود
سنجاقكهاي بركه سبز
(عل��ي قويت��ن) ،علفزار
(محمدعل��ي طالب��ي)،
پ��رواز مرغابيه��ا (علي
شاهحاتمي) ،سبز كوچك،
قفلس��از و همب��ازي
(غالمرضا رمضاني) ،زماني
براي دوس��ت داش��تن و
هام��ون و دري��ا (ابراهيم
فروزش) ،جمشيد و خورشيد (بهروز يغمائيان)
و ...از جمل��ه آثاري هس��تند كه براي مخاطبان
كودك و نوجوان س��اخته ش��دهاند ،اما هنوز به
اكران عمومي درنيامدهاند.
اين آثار در جش��نواره فيلم كودك و نوجوان
همدان سالهاي گذشته شركت داشتند و برخي
از آنها جوايزي نيز بهدست آوردهاند.
از ديگ��ر فيلمهاي ژانر ك��ودك و نوجوان كه
به اكران عمومي نرسيدند ،ميتوان به باغ آلوچه
(بهروز ش��عيبي) ،چوپ��ان دروغگو (س��يروس
حس��نپور) ،س��رخي س��يب كال (محمدعلي
طالب��ي) ،مانا (عليرض��ا رزازيف��ر) ،زمزمه بودا
(حسين قاسمي جامي) و ...اشاره كرد.

از نشست رسانهاي كنسرت سيمرغ

اشعار فردوسي با آواز همايون شجريان در تهران طنين مياندازد
برگزاري كنسرت آلبوم كنسرت ،سيمرغ
ك��ه آبان ماه در تاالر رودكي ضبط ش��د
منتشر خواهد شد.
مي��ر جاللالدين كزازي پژوهش��گر
ادبي��ات و پارس��يدان در خصوص پيوند
ش��اهنامه و موسيقي گفت :من بيدريغ
ميباي��دم گفت كه خنيادان نيس��تم اما
ازشيفتگان خنيا و موس��يقي هستم .از
همين روي هنگامي كه هنرمند خندان
حميد متبس��م از من خواس��تند در اين
برنام��ه خنيايي به گونهاي دم سازش��ان
باشم بيدرنگ پذيرفتم بويژه اينكه اين
ساخته هنري در پيوند با شاهنامه است
و انگي��زهاي ديگر و نيرومن��د مرا به اين
همكاري واداشت.
وي افزود :سيمرغ يكي از پيچيدهترين،
كهنترين نمادها ،افسانهها و اسطورههاي
ايراني اس��ت و اگر قرار باش��د نمادي را
برگزينيم كه چيزي ايراني را برجسته تر،
آشكارتر و گستردهتر از هر نماد ديگري

آش��كار بدارد ميتوانيم به سيمرغ اشاره
كنيم .اين پژوهشگر ش��اهنامه در ادامه
گفت :س��يمرغ هم��واره در تاريخ ايران
كانون��ي ب��راي انديش��يدن و آفريدن به
شيوههاي گوناگون بوده است.
وي بابيان اينكه موسيقي در فضاي
راس��تين و سرشتين آن نيازي به سخن
نيست ،تصريح كرد :آفريننده خنيا بايد
ك��ه اگر آفريده ادبي را ب��ه زبان جاودان
خنيا برميگرداند ،اين برگردان يكس��ره
خنيايي باشد.
س��خن به خنيا نياز دارد اما خنيا به
سخن نه ،موسيقي تنها هنري است كه
به يكب��اره از دل و ناخ��ودآگاه هنرمند
برميخيزد و يكباره بر دل مينش��يند و
كارساز ميافتد.
حميد متبس��م در ادامه اين نشس��ت
درباره عدم همكاري با محمدرضا درويشي
كه در كنس��رت سال گذش��ته به عنوان
رهبر حضور داش��ت ،گفت :مسئله تغيير
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وزير ارشاد بر توجه بيشتر
به گنجينه گرانبهاي کتابخانه
ملي کشور تأكيد کرد

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي بر توجه
بيشتر به گنجينه گرانبهاي کتابخانه
ملي کشور تأكيد کرد و گفت :کتابخانه
ملي ،دانشگاهي براي آحاد مردم است
که باعث رشد و اعتالي فرهنگ جامعه
ميشود .دكتر سيد محمد حسيني
در مراسم توديع و معارفه رؤساي
قديم و جديد سازمان اسناد و کتابخانه
ملي ايران ضمن ابالغ سالم و پيام
رئيسجمهور و اعضاي هيأت امناي نهاد
کتابخانههاي کشور به علي اکبر اشعري
و کارکنان اين مرکز ،بحث ادغام اين
کتابخانه با نهاد کتابخانههاي عمومي
کشور را از داليل دير معرفي شدن رئيس
جديد کتابخانه ملي اعالم کرد .وي
شکوفايي ،رشد و تحوالت چشمگير در
اين کتابخانه در ابعاد داخلي و بينالمللي
را از جمله زحمات و تالش مضاعف
اشعري برشمرد .وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي در بخش ديگري از سخنان
خود رئيس جديد کتابخانه ملي را از
نيروهاي خدمتگزار ،توانمند ،اهل علم،
دانش ،قلم ،انديشه و تأثيرگذار در مسائل
آموزشي و پژوهشي کشور برشمرد و
ابراز اميدواري کرد و با تجربه ارزشمند
و گرانمايه گوناگوني «اسحاق صالحي»
رشد ،شکوفايي و اعتالي روز افزون را در
اين مرکز فرهنگي در عرصههاي داخلي
و بينالمللي شاهد باشيم .در ادامه اين
مراسم نيز ضمن قرائت حکم کتبي دکتر
محمود احمدينژاد رياست جمهوري
کشور خطاب به اسحاق صالحي رئيس
جديد کتابخانه ملي ،با اهداي لوحهاي
تقدير از جانب مراکز و افراد مختلف از
«علي اکبر اشعري» رئيس قديم کتابخانه
ملي تقدير بهعمل آمد.

اكران نشدن «اسب حيوان
نجيبي است» در جشنواره
پليس ارتباطي با معاونت
سينمايي ندارد

سخنگوي شوراي صنفي نمايش:

سخنگوي شوراي صنفي
نماي�ش گفت :ب�زودي
گ�روه س�ينمايي براي
مخاطب كودك و نوجوان
راهاندازي ميشود.
حبيب كاوش كه عصر
دي��روز با خبرن��گار
س��خن ميگف��ت ،افزود:
«ديروز (دوش��نبه) جلسه
ش��وراي صنفي نمايش تش��كيل ش��ده و بحث
راهاندازي گروه س��ينمايي كودك و نوجوان هم
مطرح شد».
خبرن��گار ما كه پس از درج گزارش��ي تحت
عنوان «كدام س��ينما ،چه فيلمي براي تابستان
بچهها دارد؟» با كاوش تماس گرفته بود ،از وي
ش��نيد« :گزارش جالبي بود و به موضوع مهمي
پرداخته بوديد .اين بحث در ش��ورا مطرح شد و
قرار اس��ت پس از راهاندازي گروه سينمايي ويژه
بچهها ،فيلمهاي آماده نمايش كودك و نوجوان
در آنها اكران شود».
بنا بر اين گزارش ،ترانه كوچك من (مسعود
كرامت��ي) ،ديو و دلب��ر (وحيد نيكخ��واه آزاد)،

فرهنگ و هنر

سال هفدهم
شماره 4826
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و تح��والت در مهرهه��اي تعيين كننده
در تش��كيل مجموعه هنري گاهي ناگزير
اس��ت؛ من با عنوان خالق اثر و س��ازنده
اين پروژه موس��يقايي ابت��دا اين تصور را
داشتم كه كار با آقاي درويشي به نتيجه
نهايي خواهد رس��يد ،نه م��ن رهبرم و نه
حرفه ايشان رهبري اركستر است ايشان
محقق موسيقي و آهنگساز بزرگي است و
تأثير بس��زايي در روند اين پروژه داشتند
اما ش��رايط به سمتي رفت كه ديديم اين
پروژه با رهبري آقاي درويش��ي به نتيجه
مطلوب نميرسد و به دليل تسلط بر كار
تصميم گرفتم مرحله ضبط تا كنسرت را
خودم هدايت كنم .وي در ادامه در پاسخ
به اين سؤال كه حرفه خودش هم رهبري
نيس��ت چرا اي��ن مس��ئوليت را پذيرفته
و آيا موس��يقي ايراني به رهب��ر نياز دارد
گفت :در موس��يقي ايراني رهبري كردن
س��ازهاي ايراني نادر اس��ت و تنها مثال
كنسرت مضرابي اس��تاد حسين دهلوي

اس��ت كه خودش��ان رهبري ميكردند،
م��ن به همي��ن بهان��ه دورهاي خصوصي
فراگيري آهنگس��ازي را نزد اس��تادي در
هلند فراگرفتم .همايون ش��جريان نيز در
پاس��خ به اين س��ؤال كه چرا خوانندگي
پ��روژه س��يمرغ را پذيرف��ت ،گفت :هيچ
دليلي باالتر از وجود اش��عار فردوس��ي و
همكاري با آهنگس��ازي همچون متبسم
و حض��ور نوازندههاي ج��وان امروز نبود؛
هر خوانندهاي دلش ميخواهد در چنين
اثري حضور داشته باشد وخوشبختانه اين
فرصت خوب نصيب من شد .همچنين
در اين نشس��ت كليپي از روند س��اخت
پروژه س��يمرغ پخش ش��د .آلبوم صوتي
س��يمرغ در 14تيرماه ب��ا کيفيت باال ،به
همراه دفترچه زيبايي شامل همه اطالعات
و همچنين اش��عار بهکار رفته در اثر به دو
زبان پارسي و انگليس��ي در ايران منتشر
خواهد شد .گفتني است؛ كنسرت سيمرغ
 2اكتبر در ش��هر هرلن هلن��د و  8اکتبر
در س��الن (دکتر انتون فيليپ زال) ش��هر
الهه هلند برگزار ميش��ود .همچنين اين
كنس��رت در آلم��ان و لندن ه��م برگزار
خواهد شد.

مديركل ارزشيابي و نظارت سينماي
حرفهاي گفت :عدم نمايش فيلم «اسب
حيوان نجيبي است» در چهارمين
جشنواره فيلم پليس ،ارتباطي به
معاونت امور سينمايي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي ندارد .سيد «عليرضا
توگو با
سجادپور» روز دوشنبه در گف 
ايرنا افزود :مسئوالن چهارمين جشنواره
فيلم پليس فيلم «اسب حيوان نجيبي
است» را نپسنديدند و نخواستند آن
را در اين رويداد سينمايي به نمايش
عمومي برسانند .وي ادعاي مطرح شده
مبني بر ممانعت اداره كل ارزشيابي و
نظارت سينماي حرفهاي را از نمايش
اين اثر سينمايي در جشنواره فيلم پليس
تكذيب كرد و يادآورشد :اين موضوع
ارتباطي به معاونت سينمايي ندارد .علي
سلطاني دبير چهارمين جشنواره فيلم
پليس صبح دوشنبه در نشست خبري
اين رويداد سينمايي اعالم كرد كه فيلم
سينمايي «اسب حيوان نجيبي است»
بنا به مالحظاتي از چهارمين جشنواره
فيلم پليس كنار گذاشته شده است .وي
در پاسخ به خبرنگاران درباره مالحظاتي
كه باعث كنارگذاشته شدن فيلم «اسب
حيوان نجيبي است» از جشنواره فيلم
پليس شده ،اشاره شفافي نكرد و تنها
تأكيد كرد كه مالحظات بين بخشي با
نهادهاي سينمايي باعث شد اين فيلم
از جشنواره كنار گذاشته شود و پليس
مخالفتي با نمايش اين اثر سينمايي
نداشت .گفتني است چهارمين جشنواره
فيلم پليس از  11تا  14تير ماه در تهران
برگزار ميشود.

استقبال هنرمندان از
جشنواره جهاني هنر مقاومت

از سوي دبيرخانه دومين جشنواره جهاني
هنر مقاومت آخرين مهلت ارسال آثار تا
پايان تيرماه سالجاري اعالم شده است و
تاكنون بيش از  3هزار اثر به اين رويداد
جهاني ارسال شده است .پيش از اين،
مهلت ارسال آثار خردادماه اعالم شده
بود که با درخواست مکرر عالقه مندان
مهلت ارسال آثار تا پايان تيرماه تمديد
شد ،تا کنون بيش از  3000اثر از سراسر
کشور در هشت بخش طراحي ،نقاشي،
پوستر ،عکاسي ،کاريکاتور ،طرحهاي
حجمي ،انيميشن ،هنرهاي جديد و
مفهومي به دبيرخانه اين جشنواره ارسال
شده است .عالقهمندان براي شرکت در
دومين جشنواره جهاني هنر مقاومت،
ميتوانند آثار خود را در بخشهاي ياد
شده و با موضوعاتي چون امام خميني(ره)
و رهبري ،انقالب اسالمي ،دفاع مقدس،
فلسطين با تأکيد بر حماسه و مظلوميت
غزه ،بسيج ،جنگ نرم و جهان اسالم به
دبيرخانه جشنواره واقع در تهران ،خيابان
حافظ شمالي ،بنبست وحدت ،بنياد
فرهنگي روايت ،طبقه اول ،دبيرخانه دومين
جشنواره جهاني هنر مقاومت ارسال نمايند.
مخاطبين براي کسب اطالعات بيشتر
در خصوص برنامههاي اجرايي دومين
جشنواره جهاني هنر مقاومت ميتوانند
از پايگاه اطالعرساني جشنواره به نشاني
 www.resistart.irديدن فرمايند.

