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کمک از میان قابهای هنر
گالری
روز

یگانه خدامی
خبرنگار

در این روزها که ســیل اســتان سیســتان
و بلوچســتان را بیــش از پیــش دچــار
مشکل کرده و مردم این استان روزهای
ســختی را میگذراننــد خیلیهــا به این
فکــر میکننــد کــه چطــور میتواننــد به
مردم این اســتان کمک کنند ،خیریهها
و جمــعآوری کمکهــا یکــی از ایــن راه
هاســت امــا در نگارخانه نگــر میتوانید

به شکل دیگری به سیستان وبلوچستان
کمک کنید .ایــن روزها در این نگارخانه
یک نمایشــگاه گروهی از آثار نقاشیخط
و نقاشی بهنام «سیستان و بلوچستان»
برپــا شــده و هنرمندانــی چون حســین
ابراهیمنــژاد آکردی ،حســین احصایی،
کاویــن اخویــن ،مــارال اصفهانــی،
طاهرهاهلل دادیان ،محمد بخشــیزاده،
عــذرا بیکدلــو ،ســارا پویانفــر ،ســهیال
تمجیــدی ،مریم حاصلی ،آرزو جباری،
حدیثه رسولزاده ،محسن رهبری ،فائزه

زنوبــی ،شــیوا زینلــی ،رضا ســاریخانی،
سمیه ســرفرازی ،سحر شــفاعی ،مهناز
جبری ،اردشیر قیاسی ،مهدی طاهری،
افسانه مســگرزاده ،شقایق منتظر ،قادر
منصــوری ،حســن مهربانــی ،فرشــته
فرمانــی ،رقیــه فصیحی ،عظیــم فالح،
منیــره قریشــی و باربد یزدانی آثارشــان
را بــه نمایــش گذاشــتهاند .قــرار اســت
تمامی عوایــد حاصل از فروش آثار این
نمایشگاه به سیلزدگان استان سیستان و
بلوچستان اهدا شود.

روایتی از ترور مشهور دهه شصت
تئاتر روز
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مریم شهبازی
خبرنگار

«مجلس قتل رئیس جمهور» روایتی
اســت از مکافــات نفــاق و دورویــی،
مکافاتــی کــه البتــه همیشــه ختم به
مــرگ نمیشــود و گاهــی همچــون
بختکــی بر تن و روح جنایتکاران آوار
میشــود .این نمایش بخشــی است
از ترورهــای اوایــل انقــاب ،ماجرای
بمبگــذاری هشــتم شــهریور مــاه

ســال  1360در دفتــر نخســتوزیری
ایــران که تــرور محمد علــی رجایی،
رئیــس جمهــوری و محمدجــواد
باهنر ،نخســتوزیر وقــت را بهدنبال
داشــت .ماجرایــی کــه مســعود
کشــمیری ،جانشــین دبیرشــورای
عالــی امنیــت ملــی آن روزگار را از
اصلیتریــن متهمانــش میداننــد؛
بنابرایــن از همیــن حــاال میتوانیــد
انتظــار تماشــای کاری مبتنــی بــر
بخشــی از وقایع سیاسی ابتدای دهه

شصت را داشته باشید .در «مجلس
قتــل رئیــس جمهــور» امیــر امیــری
بهعنــوان نویســنده و کارگــردان و
البتــه آرزو اولیایی ،مهشــاد بهبودی،
محدثــه بهمنی ،مینــا ترکمن ،فریاد
جودی ،محمد مهــدی حاجی علی،
مهــدی خاوری ،پوریــا فرجی ،حمید
فردین ،مریم قریشــی ،نازنین زینب
نصیــری و کامبیــز نیکآمیــز هــم
بازیگرانی هســتند که به ایفای نقش
میپردازند.

درباره مجسمهای که کنار تکدرخت مشهور مینشیند

لبخند کیارستمی
گزارش 1

آیدا آزاد
خبرنگار

مهدی شادیزاده ،مستندساز و عکاس
روز گذشــته ماجرای مهمی را به اطالع
رســانهها رســاند .او از ســاخت مجسمه
عبــاس کیارســتمی صحبــت کــرد و از
ثبت تکدرخت مشــهوری گفت که در
عکسهای کیارســتمی دیدهایم .وقتی
کــه عکس آن تک درخــت را میبینیم،
تصویــر آشــنایی بــه ذهنمــان هجــوم
مــیآورد و لبخنــد کمرنگ کیارســتمی
را هــم در قــاب میبینیــم .کارگــردان
شناختهشــده و عــکاس محبــوب را
میبینیــم کــه بــا نــگاه عمیقــش بــه
نظــر میرســد ســوژهای مهــم را بــال و
پــر میدهــد .امــا ماجــرای ایــن عکس
چیست؟ قرار اســت چه اتفاقی بیفتد؟
چــه اهمیتــی دارد؟ و چه کســانی برای
ایــن کار آستینهایشــان را بــاال زدهاند؟
در ادامــه بــه تمــام این ســؤاالت پاســخ
میدهیم.
روز گذشــته ،مهــدی شــادیزاده
کــه تــا امــروز ســه نمایشــگاه انفــرادی
از عکسهــای او برگــزار شــده اســت و

تازهتریــن نمایشــگاهش در روزهــای
پایانــی دی مــاه در گالــری گلســتان برپا
بــود ،در یــک گفتوگوی کوتــاه توضیح
داد« :حــدود دو ســال پیــش زمانــی که
مســتند «همــراه با بــاد» را میســاختم
بــه این فکــر افتــادم تک درختــی که در
مجموعــه عکسهــای ســفید برفــی
عباس کیارســتمی اســت و همــه ما آن
را در مجموعــه آثار این کارگردان بزرگ
دیدیم ثبت کنم ،زیرا عباس کیارستمی
در فصول مختلف از این درخت خیلی
عکاسی کرده اما عکسی که در مجموعه
ســفید برفی بوده جهانی شــده است».
شــادیزاده این تکدرخت را پیدا کرده
اســت و توضیح میدهد« :این اتفاق در
ابتدا فقــط بهصورت یــک جرقه ذهنی
بــود ولی بعــد از مدتی تصمیم قطعی
گرفتم .تک درختی که ما در عکسهای
عبــاس کیارســتمی میبینیــم قدمــت
 ۵۰۰ســاله دارد و در روســتای آرو در
دماوند قرار دارد .در ابتدا خیلیها اعالم
آمادگی و همکاری کردند ولی هیچکدام
بــه ســرانجام نرســید و هیــچ حمایتــی
صــورت نگرفــت تــا اینکــه اداره میراث
فرهنگی شهرستان دماوند و یک شرکت
برند لباس از ما حمایت کردند ».به این

آیین رونمایی از کتاب نفیس «دیوان امیرشاهی سبزواری» برگزار شد

«امیرشاهی»بهخانهبرگشت...
گزارش2

امیر مسکنی
خبرنگار

«امیر آق ملک» شــاعر ،نگارگر ،خطاط و موســیقیدان از بزرگترین هنرمندان قرن
نهم هجری اســت که در شــعر «شــاهی» تخلص میکرد و او را در دنیا بهنام «موالنا
امیرشاهی سبزواری» میشناسند .امیرشاهی که نسبش به خاندان امرای سربداری
میرســد سال  766هجری قمری در سبزوار متولد شد و پس  91سال زندگی با هنر و
ادب و عرفان ،در استرآباد (گرگان) دیده از جهان فروبست .پس از فوت امیرشاهی،
پیکرش را به موطن و زادگاهش ،سبزوار ،منتقل کردند و در خانقاه خانوادگیاش به
خاک سپردند.
جامی دربارهاش میگوید« :او را اشــعار لطیف اســت ،یکدســت و هموار ،با عبارات
پاکیزه و پرچاشنی» .برخی جامی را شاگرد او میدانند .از مجموعه اشعار او (بیش از
دوازده هزار بیت) تنها حدود  1000بیت به دســت ما رسیده است .نسخههای خطی
بسیاری از اشعار «امیرشاهی» در موزههای ایران و جهان وجود دارد .کتابخانه و موزه
ملی ملک ،کتابخانه مدرســه سپهســاالر ،موزه هنر متروپلیتن ،کتابخانه ملی کنگره
امریکا و ...میزبان و محافظ این گنجینه عظیم جهانی هستند.
بهنظر میرســد اولین و آخرین باری که دیوان اشــعار «امیرشاهی» به شیوه امروزی
در کشــور منتشر شــده متعلق به سال  1348اســت که دکتر سعید حمیدیان (عضو
هیأتعلمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی) در آن زمــان بهعنــوان پایاننامــه دوره
کارشناسی خود تهیه و تصحیح نموده است.
ش از ایــن «وزیری امیرحســنک» را با صــدا و قلم
انتشــارات فیــروزی ســبزوار که پیــ 
«محمــود دولتآبادی» منتشــر کــرده بود و با ترکیبــی هنــری از ابوالفضل بیهقی و
دولتآبادی توانســته بود اثری فاخر را تهیه کند این بار با چاپ کتاب نفیس «دیوان
امیرشــاهی سبزواری» قدم دیگری جهت معرفی آثار مفاخر سبزوار بزرگ برداشته
است .این کتاب  324صفحهای که در قطع وزیری بهصورت رنگی و با کاغذ گالسه با
قابی نفیس چاپ شــده اســت نمونهای ویرایش شده و بهروز شده از این دیوان شعر
است« .دیوان امیرشاهی سبزواری» روز سهشنبه ،اول بهمن  98و به مناسبت روز هنر
ســبزوار ،توسط جعفر مروارید ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در
تاالر بیهقی اداره ارشاد سبزوار رونمایی شد .دکتر حسن دلبری استاد ادبیات دانشگاه
حکیم سبزواری که خود جزو شاعران مطرح معاصر سبزوار است با برخوانی یکی از
غزلیات «امیرشاهی» او را پدربزرگ فرهنگی سبزوار خواند که در تمام هنرهای خود،
سرآمد دوران بوده و برخالف تصور برخی که او را شخصیتی محلی میدانند ،شاعر
و هنرمندی ملی و جهانی معرفی کرد که جایگاهی مرتفع در کنار بزرگان شعر و هنر
و ادب ایرانزمین دارد.
در انتها ،این مراسم با تقدیر از عملکرد انتشارات فیروزی در حوزه تکریم و انتشار آثار
مفاخر ســبزوار بزرگ و همچنین اهدای لوح تقدیر به دســتاندرکاران تهیه «دیوان
امیرشــاهی» خاتمه یافت .امیدواریم که با انتشــار این کتاب ،بهعنوان یک محصول
فرهنگی فاخر و با قابلیت تبدیل شدن به برند فرهنگی سبزوار بزرگ ،شاهد خروج
نام «امیرشاهی سبزواری» از مهجوریت و کمتوجهی باشیم و در آیندهای نهچندان
دور ،اخبــار برگــزاری کنگرهها و بزرگداشــتها و نشســتهای تخصصــی درباره این
شخصیت عظیم فرهنگی ،هنری و عرفانی را بشنویم و بخوانیم.

ترتیــب ،پس از ثبــت ایــن تکدرخت،
حــاال قــرار اســت مجســمهای از عباس
کیارســتمی در زیــر تــک درخت نصب
شــود و در کنار آن پیشــینه تک درخت و
بیوگرافی عباس کیارستمی قرار گیرد.
چنین کاری هرچند در ایران چندان
مرســوم نیســت ،اما در ســایر کشورهای
جهــان یــک فعالیــت محترمانــه برای
بــه یــادآوردن افــراد اســت .همانطــور
کــه شــادیزاده در گفتوگویــش بــا
ایلنــا میگویــد« :بعــد از فــوت عبــاس
کیارســتمی ،نمــادی از تــک درخــت
در چنــد شــهر دنیــا از جملــه کالیفرنیــا
ثبت شــده اســت و مــن مــدام از خودم
میپرســیدم که چــرا در کشــور خودمان
چنیــن کاری را انجــام نمیدهیــم؟»
نخستین قدم از همینجا برداشته شد،
از عــکاس و مستندســازی کــه زندگــی
هنــریاش را با الهام از کیارســتمی آغاز
کرده و ادامه داده است .او تالشهایش
را بــرای ثبت این درخــت از طریق اداره
میــراث فرهنگــی آغاز کرد اما به شــکل
عجیبــی از ایــن طریــق کارش پیــش
نرفت تا در نهایت اداره میراث فرهنگی
دماوند همکاریهــای الزم را با او انجام
دادند و این تکدرخت یک قدم به ثبت
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تلگراف
خبــــــر

نزدیک شد.
قرار اســت ســاخت مجسمه عباس
کیارســتمی را احمد عرببیگــی از چند
روز دیگر آغاز کند .مجسمهســاز جوانی
کــه در ســاخت تندیسهــای هایپــر
رئالیستی تبحر خاصی پیدا کرده است و
تا امروز تندیسهایی از مهدی بازرگان،
مارتیــن لوترکینــگ ،مهــدوی کنــی،
محمدعلــی رجایــی و محمــد ابراهیم
باستانیپاریزیراباهمینتکنیکانجام
داده و در اختیــار مــوزه مشــاهیر ایران و

موزه باســتانی پاریــزی قرار داده اســت.
عرببیگــی که در طی همین ده ســالی
کــه از آغاز فعالیت مجسمهســازیاش
میگذرد ،فرصت ساخت تندیسهایی
متفــاوت را داشــته ،یکــی از آن افــرادی
اســت که اعتقاد دارند بهتر است هنر را
به سمت سفارشیشدن پیش نبریم .او
حاال فرصتی مهم در اختیار دارد تا یکی
از پروژههــای بینالمللی هنر ایــران را از
سفارشیســازی مصون بــدارد .به گفته
شــادیزاده ،ســاخت این تندیس اواخر

بهمــن ماه به پایــان میرســد و زیر تک
درخت نصب میشود.
اما نصب این مجسمه پایان راه تک
درخت نخواهد بود ،بلکه شادیزاده در
تالش اســت تا با تکیه بر پروســه نصب
و ســاخت ایــن مجســمه و نصــب آن
در کنــار تکدرخــت ،یک فیلم مســتند
بســازد« :مســتندی درباره تــک درخت
ســاخته میشــود که تمامی مراحل این
پــروژه در آن مســتند اســت و بــا این کار
میخواهیــم تمامــی اتفاقــات را ثبــت

کنیــم و طــی مراســمی با حمایــت هنر
و تجربــه در موزه ســینما نمایــش داده
میشود ».فهرست عوامل این پروژه نیز
مشخص شدهاند که قرار است با مهدی
شــادیزاده همــکاری کنند .شــادیزاده
پیش از این نیز بارها در گفتوگوهایش
به عبــاس کیارســتمی و تأثیرگــذاری او
اشــاره کــرده بــود .تــا جایی کــه وقتی در
نخســتین نمایشــگاه انفــرادیاش از او
درباره برف پرسیدند ،گفت« :پیتر بروگر
اولین کســی بــود که این عنصر ســفید و
ســاده را وارد نقاشی کرد و توانست با آن
آثار زیبایی خلق کند .همینطور عباس
کیارســتمی کســی بــود کــه بــرف را وارد
عکاســی ما کرد و از این نظر عکاســی ما
کامالً مدیون اوســت .شــاید قبالً کسانی
از بــرف عکاســی کــرده بودنــد ولی من
همه نمایشگاههای کیارستمی را دیدم
و با اطمینــان میگویم ایــن نوع خاص
از عکاســی مدیــون نــگاه ویــژه عبــاس
کیارستمی است .من هم انکار نمیکنم
که از کیارســتمی الهــام گرفتهام و تحت
تأثیــر عکسهــای او از بــرف بــودم .آن
نگاه مینیمــال که در عکاســی مدنظرم
است در این دسته از عکسهای او کامالً
مشهوداست».

ëëابراهیــم داروغــهزاده ،دبیــر جشــنواره
فیلمفجر،محمدروحاالمین،امیرشیبان
خاقانــی و حبیــب مجیــدی را بهعنوان
داوران بخش مســابقه تبلیغات سینمای
ایرانمعرفیکرد.
ëëارکســتر ســمفونیک تهــران در اجرای
ششــم بهمن ماه با رهبــری بردیا کیارس
و مدیریت هنــری شــهرداد روحانی روی
صحنه میرود .این اجرا با همراهی میترا
کوته پیانیســت ایرانــی  -اتریشــی برگزار
یشود.
م 
ëëنویــد محمــدزاده و هوتــن شــکیبا از
بازیگــران موفــق ســینما و تئاتر ایــران در
جدیدترینتجربهکارگردانیآتیالپسیانی
به ایفای نقش میپردازند .نمایش «قهوه
قجــری» بــا کارگردانــی و طراحــی آتیــا
پســیانی قرار اســت بعد از برگزاری سی و
هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر
در ســالن اصلــی مجموعه تئاتر شــهر به
صحنهبرود.
ëëفیلم «پسران بد تا آخر عمر» محصول
استودیو سونی به عملکرد چشمگیر خود
در باکــس آفیــس امریکای شــمالی ادامه
داده و تخمیــن زده میشــود با فروشــی۷
میلیون دالری در روز جمعه توانسته باشد
فــروش هفتــه دوم اکــران خــود را بــه۲۵
میلیون دالر برســاند و باز هم در صدر قرار
بگیرد.

