22

editorial@iran-newspaper.com

فرهنگ و هنر

سال بیست و دوم شماره  6406پنجشنبه  23دی 1395

iran-newspaper

گزارش «ایران» از جزئیات برنامههای جشنواره موسیقی فجر

رقص سازها در ضیافت سی و دوم

گفتوگو
صبا موسوی

ندا سیجانی

گفت و گو با علی کوره چیان ،مجسمه ساز

پس ماسکها
واقعیتهای پنهان شده در ِ

عکس :ایسنا

علــی کورهچیــان از فــردا جمعه 15 ،اثر حجمی برنــزی خود را با عنــوان «به بهانه
چشــمانت» که با محوریت ماسکها خلق شــده است ،در گالری ثالث به نمایش
میگذارد .وی با نگاه مفهومی به شعر ،دست به خلق آثاری زده که با توجه به اینکه
در آن از حروف فارسی استفاده شده ،مخاطبان غیر فارسی زبان نیز میتوانند آنها را
توگو با کورهچیان به نگاه پشت
درک و با آنها نیزارتباط مفهومی برقرار کنند؛ در گف 
اینماسکهامیپردازیم.
ëëچراازخطفارسیبرایخلقحجمها،آنهمدرقالبماسکاستفادهکردهاید؟
این ماســکها به بهانه تلفیــق کالیگرافی ایران و در واقــع نمایش این موضوع
کــه حقیقت ایــن دنیایی کــه در آن هســتیم نماینــده واقعیت دنیاســت ،طراحی
شــدهاند .این ماســکها بر اساس مفهوم شعر فارســی که موالنا و حافظ نیز به آن
اشــاره کردهاند که حقیقت دنیای هســتی با یک واقعیت پوشــیده شــده ،ســاخته
شــدهاند .همانطــور کــه میبینیــم در رفتارهــای اجتماعــی و محــاورهای و زبــان
خودمــان نیز به شــکل چند گانه و چند پهلو رفتار میکنیــم .یعنی به در میگوییم
تا دیوار بشــنود .شــعر فارســی نیــز چندین الیــه دارد که یکــی همان فرم نوشــتار و
صــورت و دیگــری مفهــوم و تفاســیر و معانــی نهفتــه در
آن اســت .بــا توجــه بــه ایــن مفهــوم «پوشــش واقعیت»
 4نمونه موضوعی را انتخاب کردهام.
ëëاینچهارنمونهموضوعیبهچهمعناوچهشکلیاست؟
از میان این چهار نمونه ،دو نمونه ماسک شعر و ماسک
حجاب (فیزیکی) موضوعات شــرقی و ایرانی و دو موضوع
ماسکدستانوماسکتجربهزندگی،موضوعجهانشمول
اســت .در موضــوع جهانشــمول در تمــام دنیــا به شــکلی
یکسان از آن استفاده میکنیم؛ بهعنوان مثال از کودکی یاد
میگیریم که در زمانها ،مکانها و فضاهای مختلف ،رفتارهای متفاوتی را نســبت
بــه افــراد مختلف از خود بــروز دهیم که این نوع ماســکها در حــوزه تجربه زندگی
توگویمان با افراد در
میگنجد .در ماسک دستان،نیزهمانطور که در برخورد و گف 
زمانهای مختلف از دســتانمان استفاده میکنیم؛ یعنی گاهی خنده یا گریهمان را
با دســت مان قایم میکنیم ،این دســته از ماسکها هم به نوعی به فرم نقاب گونه
دستانمان اشاره دارد.
ëëدومورددیگربهچهشکلیاست؟
ماســک شــعر ،همانطور که گفتــم به ادبیات فارســی میپــردازد .در ماســک
حجاب نیز به همان شکل فیزیکی که از حجاب بهعنوان پوشش استفاده میکنیم،
حجمهایی ساختهام .حجاب امری درونی است و اگر فردی بر اساس باور درونی از
آن استفاده نکند این حجاب نقش ماسک گونهای برای آن فرد پیدا میکند.
ëëتفاوتکارشــمابادیگرمجسمههایکالیگرافیدراینحوزهدرچیست؟چگونهاز
طریقحرفمفهومرابیانمیکنیدنهفرمرا؟
همان طور که میدانیم از حروف در هنرهای تجســمی بســیار اســتفاده شــده و
من نیز ابتدا با اکراه به ســمت اســتفاده از حروف رفتــم اما در نهایت به خلق خط
ســه بعدی در احجام رســیدم .خط را به شکل دو بعدی روی ماسکها قرار ندادم
و ســعی کردم با طراحیهای بســیار برای حروف شخصیتی بسازم تا به ماسکها
بخورد،یعنی با اســتفاده از رســم الخط انتخابی ام ،یک خط جدید خلق کردم که
دیگر دوبعدی نیست و کوشیدم خطی را که پس از سقاخانه وارد هنرهای تجسمی
شد ،یک پله ارتقا دهم و اینکه دیگر باید حجمها را دید.

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر که در روز
 22دی ماه به علت ارتحال آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی و اعالم سه روزعزای عمومی لغو
شده بود ،جمعه  24دی ماه ودر تاالروحدت،
ســالن رودکــی ،ســالن میــاد نمایشــگاه
بینالمللی تهران ،برج آزادی و فرهنگسرای
نیــاوران برگزار خواهد شــد .همچنین بخش
پژوهشــی این جشــنواره در خانــه هنرمندان
برگزار میشود .درجشــنواره امسال گروههای
مختلف موســیقی از جمله موسیقی نواحی،
دســتگاهی ،بانــوان ،کــودک و بینالملــل به
اجــرای برنامه میپردازنــد و اختتامیه هم در
تاالر وحدت برگزار خواهد شد.
«ایران» در ادامه نگاهی دارد به جدول
برنامههایسیودومینجشنوارهموسیقی
فجر.
ëëجمعه۲۴دی
ازســاعت  18:30ارکســتر پــارس نظــر
بــه رهبــری ناصــر نظــر در بخــش کــودک
(تاالروحــدت) ،گــروه آوازی تهران (ســالن
رودکــی) ،گروه کاکوبند (بــرج آزادی) ،گروه
«آوای موج» به سرپرســتی محســن آقایی
(فرهنگســرای نیاوران) و پرواز همای (برج
میالد تهران) به روی صحنه میروند.
در ساعت  21:30رامبرانت تریو از کشور
هلند و حســام اینانلو (تاالر وحــدت) ،گروه
کر فلوت تهران به سرپرستی فیروزه نوایی
(ســالن رودکــی) ،کاوه آفاق (بــرج آزادی)،
گروه«باقدسیان»بهسرپرستیپیامعزیزی
(فرهنگسرایارسباران)وژیوانگاسپاریاناز
کشور ارمنستان (برج میالد) اجرای برنامه
خواهندداشت.
همچنین شهید پرویزخان ازکشورهند
در بخش بینالملل ساعت  ۱۴:۳۰در تاالر
رودکی ،رضا صادقی ســاعت  19و سیامک
عباسی ســاعت  22در برج میالد تهران به
روی صحنه میروند.
ëëشنبه۲۵دی
ارکســتر ســمفونیک تهران بــه رهبری
شــهرداد روحانــی (تاالروحــدت) ،گــروه
کرارکسترســمفونیک تهران به سرپرســتی
رازمیــک اوحانیــان (ســالن رودکــی) ،گروه
«حــاوا» بــه سرپرســتی پرویــن بهمنــی از
قشــقایی و گــروه «دیلمون» به سرپرســتی
محمــود فرضینــژاد ازگیــان در بخــش
موسیقی نواحی(برج آزادی) و گروه «نازار»

بــه سرپرســتی یلــدا عباســی از خراســان
شــمالی در بخــش بانوان(فرهنگســرای
ارسباران) در ســاعت  18:30اجرای برنامه
خواهندداشت.
گروه موســیقی رســتاک به سرپرســتی
ســیامک ســپهری (تاالروحــدت) ،ارکســتر
خانــه هنرمندان ایــران به رهبــری محمد
سریر(تاالر رودکی) ،میالد درخشانی (برج
آزادی) و گروه «ترنه» به سرپرســتی نرگس
مختاری (فرهنگســرای ارســباران) به روی
صحنه میرونــد .فریدون آســرایی و فرزاد
فرزیــن ســاعت  19و  22در ســالن میــاد
نمایشگاه بینالمللی تهران اجرای برنامه
خواهندداشت.
ëëیکشنبه۲۶دی
ســاعت  18:30ارکســتر ملــی «مهــر» بــه
رهبــری ناصــر ایــزدی (تاالروحدت) ،ارکســتر
«بــادی کارا» به رهبــری بردیا کیارس (ســالن
رودکی) ،کیانپور تراب (برج آزادی) ،گروه ژیوار
بهسرپرستیژیوارشیخاالسالمی(فرهنگسرای
ارسباران)بهرویصحنهمیروند.
گــروه کــر «نامیــرا» بــه سرپرســتی
فرهــاد هراتــی و گــروه کــر فیالرمونیــک
ایــران بــه سرپرســتی علیرضا شــفقینژاد
(تاالروحدت)« ،ترانههای ماندگار» آرمین
قیطاســی (ســالن رودکــی) ،گــروه بمرانی
(برجآزادی)،گروه«نگین»بهرهبرینگین
سریر(فرهنگسرای ارسباران) و ارکستر راز و
نیاز به خوانندگی ســاالر عقیلی در ســاعت
 21:30اجرای برنامه خواهند داشت.
همچنین ســاعت  ۱۹شــهرام شکوهی
و ســاعت  22امید حاجیلی درسالن میالد
نمایشگاهبینالمللیتهرانکنسرتشانرا
برگزارخواهندکرد.
ëëدوشنبه۲۷دی
ارکســتر ملــی بــه رهبــری فریــدون
شهبازیان و خوانندگی علیرضا افتخاری از
ساعت  ۱۸:۳۰در تاالروحدت کار خودش را
آغاز خواهد کرد و بعد از آن ،شوسان تریو از
کشورفرانسهوگروه«آزار»ازکشورارمنستان
(تاالر رودکی) ،گــروه داماهی (برج آزادی)،
گــروه «آن» بــه سرپرســتی آریــا محافــظ و
خوانندگی مجتبی عسگری(فرهنگســرای
نیاوران) به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
گروه خنیاگران مهربه آهنگسازی بهزاد
عبــدی و خوانندگــی وحیــد تــاج و ارکســتر
نیلپربــه سرپرســتی نویــد گوهری(تــاالر

«موسیقی» وجلوههای ذوق و خالقیت ایرانی

٭

فرهنگ و هنر ایران اســامی ســند هویتبخش و شاخص زیست اجتماعی مردم این سرزمین است و
در میان هنرهای برآمده از متن این مجموعه« ،موسیقی» از مردمیترین جلوههای ذوق و خالقیت و
نگاه
اندیشهاهالیاینگسترهمحسوبمیشود؛آنچنانکهبهشایستگیمیتواندمرزهایمرسومجغرافیایی
را طی کند و پیام انسانمدارانه و فضیلتخواه آیین و مرام جمعی ایرانیان را به جان مشتاقان در اقصی
نقاط دنیای امروز برساند .در این میان ،واقعیت ناگزیری هم فرا چشم میآید ،اینکه در شرایط کنونی
ضرورت بهرهگیری از زبان تأثیرگذار موسیقی ،برای بازگویی مؤلفههای فرهنگی و پیوندهای اجتماعی
احســاس میشود .مؤلفههایی مانند امید و نشــاط اجتماعی ،وفاق ،تعامل و سازگاری سایر ضروریات
فرهنگــی کــه جهــان امروز و مردم ما  -بویژه نســل جوانمان  -بــه آن نیاز مبرم دارند .در ســایه توجه و
سید رضا صالحی امیری
حمایت هدفمند از گروههای پویای هنر موســیقی در گونههای مختلــف ،بویژه بخشهای هویتمدار
آیینی ،مقامی و ســنتی و همچنین مؤسســات فعال در این عرصه میتوان در این موقعیت و شــرایط
نقش مؤثری ایفاد کرد و این مهم چشــماندازی اســت که همواره مورد تأیید و پشــتیبانی دولت تدبیر و امید بوده است .امید است
ی ودومین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر» فرصت و امکان مناسبی برای مرور و تماشای برداشتها و ارائههای موسیقی
«س 
امروز کشورمان از داشتههای غنی فرهنگی  -هنری ایران سربلند ،همراه با جلوههای امیدبخش هنرمندان جوان ،در سایهسار حضور
وزین پیشکسوتانمان باشد .تالش تمامی هنرمندان ،دستاندرکاران و حاضران در صحن این رویداد بزرگ موسیقایی را ارج نهاده
و توفیق همگان در دستیابی به افقهای پیشاروی را از درگاه ایزد متعال خواستارم.
یودومینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر
٭متنپیامبهس 
وحدت) ،ارکستر فیالرمونیک کردستان به
رهبــری مهدی احمــدی (ســالن رودکی)،
گروه کماکان (برج آزادی) ،گروه لوتوس به
سرپرســتی حمید بهروزی نیا و خوانندگی
اشکان کمانگری (فرهنگســرای نیاوران) و
محمد علیزاده ساعت 21:30در برج میالد
تهرانرویصحنهمیروند.همچنینمیثم
ابراهیمــی و اشــوان در ســاعت  19و  22در
ســالن میالد نمایشــگاه بینالمللی تهران
اجرایبرنامهخواهندداشت.
ëëسهشنبه۲۸دی
ســاعت  ۱۸:۳۰دکوئنــده دل
مارئوازکشوراسپانیا(تاالروحدت)،آنسامبل

پرکاشــن تهــران از برگزیــدگان جشــنواره
موســیقی معاصــر تهران(ســالن رودکی)
وعیســی غفــاری (فرهنگســرای نیــاوران)
اجرایبرنامهخواهندداشت.
گیوم پره ازکشور فرانسه (تاالر وحدت)،
حسین خوش چهره از برگزیدگان جشنواره
موســیقی جوان (ســالن رودکی) ،کنســرت
«قلــم را بچرخــان» اشــکان خطیبی (برج
آزادی) ،گــروه «آهنــگ» بــه سرپرســتی
مهرداد ناصحی وخوانندگی مهدی امامی
(فرهنگسرای نیاوران) و محمد علیزاده در
بــرج میالد ســاعت  21:30بــه روی صحنه
میروند.

حامد همایون نیزدردو ســانس  19و 22
درسالنمیالدنمایشگاهبینالمللیتهران
اجرای برنامه خواهد داشت.
ëëچهارشنبه۲۹دی
ســاعت  ۱۸:۳۰گــروه کوبــهای ازکشــور
ژاپن و دولتمند خلف ازکشــور تاجیکستان
(تاالروحــدت) ،گــروه «خنیــا گــران پنــج
اقلیم»(سالنرودکی)،گروه«سوربانگ»به
سرپرستی احسان عبدیپور از لرستان(برج
آزادی) و بهــاره فیاضی(فرهنگســرای
نیاوران) اجرای برنامه خواهند داشت.
آنتونیــو زومباخــو از کشــور پرتغــال
(تاالروحــدت) ،ارکســتر «نغمــه بــاران»

بــه سرپرســتی علی امیر قاســمی (ســالن
رودکی) ،حجت اشــرفزاده (بــرج آزادی)،
گــروه «همنــوازان ســایه» بــه سرپرســتی
محمد امیــن اکبرپور و خوانندگی حســین
علیشاپور(فرهنگســرای نیــاوران) و علــی
زندوکیلــی در بــرج میــاد تهــران بــه روی
صحنهمیروند.
ســالن میــاد نمایشــگاه بینالمللــی
تهران نیــز در ســاعتهای  ۱۹و  ۲۲باردیگر
میزبــان حامد همایون خواننده موســیقی
پاپمیشود.
ëëپنجشنبه۳۰دی
ســاعت  ۱۸:۳۰نوازندگــی پیانــو یگــور
شوتســوف و آنســامبل زهــی «شــهرزاد»
از کشــور اوکرایــن (تــاالر وحــدت) ،گــروه
«شــواش مقــوم» بــه خوانندگــی محمــد
ابراهیم عالمی از مازندران (سالن رودکی)،
گــروه «ایل بانــگ» به سرپرســتی کوروش
اســدپور از بختیاری(بــرج آزادی) و پویــان
بیگلر(فرهنگسرایارسباران)اجرایبرنامه
خواهندداشت.
ارکســتر ســمفونیک تهــران و ایتالیا به
رهبری شــهرداد روحانــی (تــاالر وحدت)،
گــروه «لیــان» بــه سرپرســتی محســن
شــریفیان از بوشهر(ســالن رودکــی) ،آریــا
عظیمینــژاد (بــرج آزادی) ،گــروه «چهــار
باغ» به سرپرســتی محمدرضا رســتمیان
و خوانندگی علی رستمیان(فرهنگســرای
نیاوران) و ارکســتر ملی بــه رهبری فریدون
شــهبازیان و خوانندگی علیرضــا افتخاری
(برج میالد تهران) ســاعت  ۲۱:۳۰میزبان
مخاطبانخواهندبود.
همچنیــن محســن یگانه ســاعت  19و
زانیار خســروی ســاعت  22در سالن میالد
نمایشگاهبینالمللیتهرانبهرویصحنه
یروند.
م 
ëëجمعهاولبهمن
اختتامیــه ســی و دومیــن جشــنواره
بینالمللی موسیقی فجر هم ساعت 19در
تاالر وحدت برگزار میشود.
در تــاالر رودکــی نیــز ،ســاعت  ۱۵گــروه
«سهند» به خوانندگی رشید وطن دوست
و ســاعت  ۱۷گروه «چریکه» به سرپرســتی
سلمان حسنی به روی صحنه میروند.
محمد علیــزاده نیز در دو ســانس  19و
 22آخرین اجرای ســی و دومین جشــنواره
موسیقی فجر را روی صحنه میبرد.

پانزدهمین آیین گرامیداشت حامیان نسخ خطی با نام استاد انوار برگزار میشود

آیینی برای شناسایی و قدردانی از حامیان نسخ خطی

آن سوی
مرز
وصال روحانی

پيشتازي «شكلهاي پنهاني» در هفتهاي سرمازده

پايان حكومت سه هفتهاي «سركش»

مریم شهبازی

پانزدهمیــن دوره آیین بزرگداشــت حامیان نســخ
خطی در حالی یکشــنبه  26دی برگزار میشــود که
متولیان مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگرانی بسیاری
از شــرایط نگهداری آن دســته از نسخ خطی کهنی
دارنــد کــه در تملــک شــخصی افــراد و خانوادههــا
هستند؛ نسخی که بخشی از هویت و سرمایه ملی ما
ایرانیان به شــمار میآید و بیم آسیب دیدن و حتی
قاچاق آنها میرود.
گذشت چهار روز از انتشار خبر درگذشت سردار
ســازندگی بــرای آنکــه مــردم از شــوک ایــن واقعه
ناگهانــی درآیند هم انــگار کافی نبــوده ،آنچنان که
هر یک از ســخنرانان نشســت رســانهای ایــن آیین
که ظهر دیروز برگزار شــد ،قبــل از آغاز هر صحبتی
دربــاره نحــوه برگزاری مراســم بزرگداشــت مذکور،
از هاشــمی رفســنجانی گفتند و یــادی از خدمات او
برای حفظ نسخ خطی کردند .غالمرضا امیرخانی
معــاون کتابخانه ملــی ایران ،حفظ نســخ خطی را
وظیفه کتابخانههای بزرگ کشــور دانســت و گفت:
«ایــن مســأله از چنان اهمیتــی برخوردار اســت که
باید فکری اساســی برای حفظ نسخ خطی از خطر
نابــودی و از ســویی قاچــاق آنهــا بــه خارج از کشــور
اندیشید ».البته وی تأکید کرد که هر یک از نسخی که
ëëمعرفــی هیــأت
داوران بخــش اقــام
روی
تبلیغاتــی جشــنواره
خط خبر
فیلمفجر
اســامی اعضــای هیأت
داوران بخش مســابقه
تبلیغات و اطالعرســانی سی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر معرفی شــد .به گزارش روابط عمومی
جشــنواره فیلم فجــر ،حســین جعفریان ،ســاعد
مشکی ،جواد جاللی ،ژیال ایپکچی و بهروز شعیبی
بهعنواناعضایهیأتداورانبخشتبلیغاتسی
وپنجمینجشنوارهفیلمفجرمعرفیشدند.
«ëëفروشــنده» نامــزد بهترین فیلمنامــه جایزه
فیلمآسیا
جامعه جشنواره بینالمللی فیلم هنگ کنگ روز
چهارشنبه اسامی نامزدهای این دوره جوایز فیلم

در اختیار اشخاص قرار دارد به خود آنان تعلق دارد
اما نباید اجازه داد که این ســرمایههای ملی از کشور
خارج شوند .امیر خانی ابراز تأسف کرد که برخی از
نسخ خطی کهن شیعی با قیمتهای بسیار باالیی
خریداری شده ،از کشور خارج و نابود شدهاند.
بــه گفته معاون کتابخانه ملی ،نســخ مذکور در
زمره قدیمیترین نســخ خطی شــیعی بودهاند که
هیچ اطالعــی از سرنوشــت آنها نیســت و احتمال
اینکه معدوم شــده باشــند بسیار اســت .وی در این
باره ادامــه داد« :فراتر از بحث تالش کتابخانههای
بزرگ کشور حتی مجلس هم باید بودجهای در نظر
گیرد تا ضمن حفظ مالکیت شــخصی این نسخ از
نابود شــدن آنها جلوگیــری کند .اگر تالشــی در این
زمینــه انجام نشــود آیندگان هیچــگاه ما را بــرای از
میانرفتناینگنجینههانخواهندبخشید».
امیرخانی در مورد چگونگی برگزاری این دوره از
بزرگداشتحامیاننسخخطیهمگفت«:همچون
 14دوره قبــل قدردانــی از یکــی از چهرههای برتر در
زمینه حفظ نســخ خطی را خواهیم داشت .امسال
از اســتاد نجیــب مایــل هــروی ،نویســنده ،محقق و
پژوهشگری یاد میشود که متولد هرات و اهل کشور
افغانســتان اســت ».انتخاب مایل هروی را میتوان
گامــی در جهــت برگــزاری منطقــهای ایــن مراســم

بزرگداشــت دانست؛ مراسمی که تا پیش از این و در
دورههای قبل به صورت داخلی برگزار میشد .البته
از امســال با تغییر در آیین نامه این بزرگداشت قرار
شده که برگزاریاش شکل منظمتری به خود بگیرد
و از این به بعد شــاهد برپایی دوســاالنه آن خواهیم
بــود .ضمن قرائــت دوباره بیانیه آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی بــرای چهاردهمیــن آیین بزرگداشــت
حامیان نســخ خطی ،نجفقلی حبیبی ،دبیر علمی
این همایــش نیز از وی بهعنوان نویســندهای بزرگ
یاد کرد که عالقه خاصی به نســخ خطی و از ســویی
کتابخانههاداشتهاست.
وی ادامــه داد« :جامعــه باید قدر افــرادی را که

برای نگهداری نســخ خطی تــاش میکنند بداند،
از همین رو مراســم گرامیداشت نسخ خطی برگزار
میشــود تــا به ایــن بهانــه هــم کارشناســان مذکور
شناسایی شوند و هم اینکه از آنان تجلیل شود».
به گفته حبیبی این گرامیداشت در هشت محور
«فهرست نویســی»« ،چاپ عکس»« ،گروه دین»،
«گــروه فلســفه»« ،ادبیــات»« ،تاریخ»« ،اســناد» و
«علــوم و فنــون» برگــزار میشــود .در برخــی از این
محــور برگزیــده و در برخــی هم شایســته قدردانی
خواهیــم داشــت .احســاناهلل شــکراللهی ،مدیــر
بخــش نســخ خطــی کتابخانه ملــی هم بــه نقل از
عبدالحســین حائری دو خاطره از آیتاهلل هاشمی

آســیا ( )AFAرا اعالم کرد .اصغر فرهادی با فیلم
«فروشــنده» دربخــش بهترین فیلمنامــ ه نویس
نامزد دریافت جایزه اســت .فرهادی درسال 2012
با «جدایی نادر از سیمین» جایزه بهترین فیلم این
جشنواره را از آن خود کرد.
ëëآغازاکراندوفیلمتازهدرسینماها
سینماهای سراسر کشــور از دیروز با اکران دو فیلم
«شــاباش» و «خانــهای در خیابــان چهــل و یکم»
رنــگ تــازهای گرفــت .پــس از یــک روز تعطیلــی
ســینماهای کشــور بــه مناســبت ارتحــال آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،از صبح دیروز با اکران دو فیلم
جدید ســینماهای سراسر کشــور کار خود را دوباره
آغاز کردهاند .نخستین فیلم که از دیروز اکران خود
را آغاز کرده «شــاباش» دومین ساخته بلند حامد
کالهــداری پس از فیلم «پایان نامه» اســت .دیگر
فیلمی که از دیروز اکران خود را آغاز کرده «خانهای

درخیابانچهلویکم»نخستینتجربهکارگردانی
حمیدرضاقربانیاست.
ëëمعتبرتریــن آرت فر شــرق آســیا میزبــان آثار
هنرمندانایرانی
سوفیا گالری لندن که در سالهای اخیر اقدام به
برگزاری نمایشگاههای متعددی از هنرمندان
ایرانــی کرده اســت بــا حضــور در آرت اســتیج
ســنگاپور بهعنــوان یکــی بزرگتریــن بازارهــای
اقتصــادی هنر در شــرق آســیا آثــار هنرمندان
ایرانــی را در معــرض دیــد عالقهمنــدان قــرار
میدهد .ســوفیا گالری لندن در این نمایشــگاه
آثــار هنرمندانی از جمله رضا درخشــانی ،پویا
آریانپــور ،آزاده رزاقدوســت ،رضــا بهارونــد و
رامینشیردلرابهنمایشمیگذارد.همچنین
آثار «رابرت کلی» هنرمند بریتانیایی هم در این
نمایشگاهبهتماشادرمیآید.

 ëëنمایش«النتوری»دربلغارستان
فیلم سینمایی «النتوری» ساخته رضا درمیشیان
در ســیودومین حضــور جهانــی خــود در نهمین
جشنواره فیلم منار صوفیه بلغارستان به نمایش
درخواهدآمد.
ëëابــراز امیدواری نســبت بــه جلــب نگاهها به
دوساالنهچاپدستی
دبیــر دوســاالنه چــاپ دســتی کمبــود امکانــات و
ناآشــنایی هنرمندان ایرانی با هنر چاپ دســتی را
باعــث کم رونقی آن دانســت و در عیــن حال ابراز
کرد در سالهای اخیر توجه به این هنر رشد داشته
اســت .مهــرداد خطایی با ابــراز امیــدواری این که
دوساالنه بتواند توجهها را به سمت این هنر بیشتر
جلب کنــد  ،گفت :من معتقدم همه بیینالها را
دولــت نباید برگــزار کند و در دنیــا هم همین گونه
اســت .برای همین به سمت برگزاری این بیینال

عکس :امیر غالمی

نخســتين جدول ردهبندي پرفروشترين فيلمها در ســال تــازه آغاز شــده  2017اين
هفته اعالم شد و در رقابتي حاد و بسيار نزديك بين فيلمهاي «شكلهاي پنهاني» (يا
«اجسامپنهاني»)و«سركش:يكداستانجنگستارگاني»،اين«شكلهايپنهاني»
بود که با اندك فاصلهاي در صدر ايســتاد و پرفروشترين فيلم امريكاي شــمالي در
هفته ســپري شده توصيف شــد .اين فيلم در سومين هفته اكرانش در 2471سالن در
ســطح امريكا و كانادا 22/8ميليون دالر سودســازي كرد و رقم مجموع فروش خود را
پس از  30روز نمايش به  25/7ميليون دالر رساند« .سركش» كه در تمامي سه هفته
گذشته پيشتاز فيلمهاي درآمدساز در اين منطقه از دنيا و به واقع در كل جهان بود با
فاصلــهاي كمتــر از  800هزار دالر نســبت بــه « »Hidden figuresعنوان دومین فيلم
پرفروش هفته را تصاحب كرد و به اين ترتيب نمايش عالياش در هفتههاي پاياني
سال به اتمام رسيده 2016را ضميمه يك فروش تازه خوب در ابتداي سال 2017كرد.
اين فيلم با احتساب رقم فروش اين هفت ه در پي 28روز اكران در امريكا در مجموع به
رقم چشمگير  477/3ميليون دالر نائل آمده ولي در جدول سودسازترين فيلمهاي
ش آن در سال2017
ســال 2016جايي باالتر از پنجمي برايش متصور نيســت زيرا فرو 
كه  11روز آن ســپري شــده طبعاً غيرقابل اضافه شدن به رقمي است كه در سال 2016
به نام اين فيلم نوشته شده است .با وجود اين سركش عنوان دومين فيلم پرفروش
ســال  2016در ســطح امريكاي شــمالي را كســب ميكند و در اين راه «كاپيتان امريكا:
جنگ داخلي» و «زو توپيا» را پشتسر ميگذارد و فقط پشتسر كارتون بسيار محبوب
«پيداكــردن دوري» ميايســتد كه  486ميليون دالر در ســطح امريكا و كانادا در ســال
سپري شده ميالدي پول به بار آورد.
ëëدرميانبارششديدبرف
«شكلهايپنهاني»كهمحصولمشتركفاكساستاينهفتهدرشرايطيقدري
از «ســركش» جديدترين محصول بسيار موفق والت ديسني جلو زد كه بارش شديد
برف و حاكميت ســرماي قطبي بر قســمتهايي عمده از امريكاي شــمالي فرصت
ابراز وجود را از فيلمهاي ســينمايي گرفته و كل رشتههاي هنري را كم رونق كرده بود.
بررسيهانشانميدهدازتماشاگرانهفتهگذشتهاينفيلم 64درصدزنو 36درصد
مرد بودهاند و  56درصد از كل آنها زير  35ســال ســن داشتهاند« .سركش» اين هفته
اضافه بر فروش عالياش در امريكاي شــمالي در ســاير قارهها نيز  56/6ميليون دالر
كاسبي كرده و رقم مجموع فروش جهانياش را به  915ميليون دالر رساند« .اجسام
پنهاني» هم بايد براي پخش گستردهتر در اروپا ،آسياي شرقي ،امريكاي التين ،شمال
آفريقا و اقيانوســيه تا فردا (جمعه) كه شروع اين روند خواهد بود صبر پيشه كند ولي
شــواهد ،خبر از زمينههايي خوب براي درآمدســازي اين فيلم در اين مناطق از جهان
ميدهد« .شكلهاي پنهاني» قطعاً به پايان دادن به حكومت  3هفتهاي «سركش»
كه داستاني با اشارات و پايههاي آثار 7گانه «استار وارز» است افتخار ميكند اما اين يك
حقيقت مســلم است كه «ســركش» با صعودش به رده پنجم جدول پرفروشهاي
جهان در سال تمام شده  2016سبب شد هر  5فيلم سودساز صدر جدول اين سال از
محصوالت والت ديسني باشند و اين شركت قديمي همان طور كه پيشتر نيز نوشتيم
يكيازطالييترينسالهايشراتجربهكند.

نجفقلی حبیبی :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی شخصیتی بزرگ بود که عالقه خاصی به نسخ خطی داشت
رفسنجانی و نگاه وی به ضرورت حفظ نسخ خطی
در آســتانه انقالب ذکر کرد و گفــت« :راهاندازی این
همایــش ،نهضت و تالشــی در جهت حفظ نســخ
خطی به شــمار میآید و از همین رو امســال شکل
برگزاریاش از ملی به منطقهای ارتقا پیدا کرد».
شکراللهی تالش برای احیای علوم کهن از طریق
حفظ نسخ خطی و مطالعه آنها را راهی برای اطالع
ازپیشینهتاریخی،علمیوهنریکشورمانعنوانکرد.
علی اوجبی ،دبیر اجرایی مراســم مذکور با ارائه آمار
و ارقامــی از جزئیات برگزاری این آیین گرامیداشــت
گفت« :بازنویسی و آسیب شناسی آیین نامه برگزاری
بزرگداشــت حامیان نسخ خطی اتفاق بسیار مهمی
است که در این دوره شاهد آن خواهیم بود ».به گفته
اوجبــی در ایــن دوره از تعــداد افــراد برگزیده کاســته
شده تا به این وسیله کیفیت داوری و بررسیها باالتر
بــرود .آنچنان کــه  30داور از بخشهــای مختلف در
این دوره همکاری داشتهاند؛ گرامیداشتی که بخشی
از آن از طریــق اعالم فراخوان و بخشــی هم از طریق
بررســیهای دبیرخانه انجام شــده اســت .ایــن دوره
مراسم گرامیداشت حامیان نسخ خطی با نام استاد
ســید عبداهلل انوار نامگذاری شده که یکشنبه ،بیست
و ششــم دی مــاه ســاعت  15در مرکــز همایشهــای
سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار میشود.
دربخشخصوصیرفتیم.
« ëëساعت » 25روی آنتن
برنامه موســیقی «ســاعت  »۲۵از امروز پنجشنبه
 23دی مــاه بعد از یک وقفه چند ماهه روی آنتن
شبکه ۵سیما میرود.
ëëمالقات خالــق «دیورتیمنتــو» بــا نوازندگان
جوانتبریزی
احمد پژمان ،آهنگســاز و استاد برجسته موسیقی
طیسفریکوتاهبهتبریزبهتماشایتمرینارکستر
زهی«هنگام» نشست .او جمعه گذشته وارد شهر
تبریز شد و بر سر تمرین گروه رفت و غریب به سه
ســاعت به تماشــا و اصالح اجــرای گــروه از رپرتوار
«دیورتیمنتــو» پرداخت .پژمان با در نظر داشــتن
سن و سال ارکستر از عملکرد این ارکستر راضی بود
و ابــراز امیدواری کرد که ایــن گروه بتواند در تبریز و
تهرانکنسرتبرگزارکند.

