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مهلت معرفی
نامزدهایجايزهترويج
علم 20 ،مرداد
هنر
سپاس از استاد

از «پرويز بهرام» در مراسمي
تجليلميشود

سال بیست و یکم شماره 5987
سهشنبه  6مرداد 1394

انجمن ترويج علم ايران براي شانزدهمين دوره متوالي جايزه «ترويج علم
ايران» را طي مراسمي همزمان با روز جهاني علم در آبان ماه سالجاري به
بهترين و خالقانهترين كوششهاي مروجان علم اهدا ميكند.
آخرين مهلت معرفي نامزدهاي اين جايزه  ۲۰مردادماه سالجاري اعالم
شده اس��ت .برندگان اين جايزه از بين معلمان ،روزنامهنگاران ،نويسندگان،
مترجمان ،پژوهشگران ،مروجان علم ،برنامهسازان و فعاالن رسانهاي ،فعاالن

زيستمحيطي ،دانشجويان ،استادان دانشگاه ،سياستگذاران ،سرمايهگذاران
و حاميان مالي ،رس��انهها ،مدارس ،نهادها ،ناش��ران ،مراكز علمي ،سايتها،
كتابخانهها ،موزهها ،انجمنهاي علمي ،فرهنگسراها ،نشريات ،سازمانهاي
مردمنهاد و همه افراد حقيق��ي و حقوقي ديگر اعم از انتفاعي ،غيرانتفاعي،
دولت��ي و غي��ر دولت��ي ك��ه در راه ترويج علم ت�لاش ميكنن��د ،برگزيده
ميشوند.

گزارش «ايران» از مراسم گراميداشت استاد كامران فاني

قدرداني از مردي كه دايرئالمعارف روزگار خويش است

حسامالدين آشنا :كامران فاني را ميتوان از آخرين بازماندگان نسلي دانست كه براي بزرگداشت ،نيازي به دكتر بودن ندارند!

در ديدار رومن زايدل ،ايرانشناس،
اسالمشناس با معاون فرهنگي
شهر كتاب مطرح شد

بررسي سير ترجمه آثار كانت
به فارسي

روم��ن زاي��دل ،ايرانش��ناس،
اسالمش��ناس و اس��تاد دانش��گاه
برلين ب��ا علياصغ��ر محمدخاني،
معاون فرهنگي و بينالملل ش��هر
كتاب ديدار و گفتوگو كرد .كتاب
«كان��ت در تهران» كه به تازگي به
زبان آلماني منتشر شده ،پاياننامه
دكتري رومن زايدل است.
زاي��دل در اي��ن كت��اب به س��ير
ترجمه آثار كانت به فارسي پرداخته
و به كس��اني ك��ه نق��ش مهمي در
معرف��ي كان��ت و تحليل آث��ار او در
اي��ران داش��تهاند نظر کرده اس��ت،
اس��تاداني چون مرتض��ي مطهري،
مهدي حائرييزدي ،كريم مجتهدي،
عبدالكريم رشيديان ،ميرشمسالدين
اديبسلطاني ،حسين غفاري و ديگر
پژوهشگران و مترجمان ايراني.
زاي��دل ك��ه به فلس��فه و دين
در اي��ران معاص��ر عالق��ه دارد و
مق��االت متع��ددي در بررس��ي
تحوالت فلس��في و ديني در ايران
نوشته اس��ت با محمدخاني درباره
برگ��زاري برنامهه��اي مش��ترك
فلس��في با همكاري دانشگاه برلين
و ش��هر كتاب در ته��ران و برلين
ل آينده
گفتوگو كرد و قرار شد سا 
برنامههاي مشترك به طور پيوسته
برگزار شود.

«»70 × 100

نمايشگاهپوسترهايسينمايي
سيروس سليمي در گالري پرديس
ملت برگزار ميشود

سيروس سليمي ،طراح گرافيك،
نقاش و خوشنويس با سابقه كه پيش
از اين نمايشگاه «سي پوستر سينما»
را س��ال  92در خانه هنرمندان ايران
برپا ك��رده ب��ود ،نمايش��گاه ديگري
از پوس��ترهاي س��ينمايي خ��ود را با
عن��وان« »70 × 100از نه��م مرداد
ماه در گالري پرديس سينمايي ملت
برگزار ميكند .اين نمايش��گاه شامل
 50اث��ر از پوس��تر فيلمهايي اس��ت
كه از س��ال  1383تا  1394توس��ط
وي طراح��ي ش��ده و عموماً نس��خه
بينالمللي بسياري از مشهورترين آثار
و رويدادهاي سينماي ايران است كه
در مطرحترين جش��نوارههاي جهاني
به نمايش درآمدهاند.
از جمله اين آثار ميتوان به پوستر
فيلمهايي چون :آواز گنجشكها ،خون
بازي ،مرهم ،گلچهره ،روز سوم ،ناهيد،
چهارشنبه  19ارديبهشت ،حيران ،چ،
گيالنه و ...اشاره كرد .نمايشگاه 100
×  70از  9تا  23مرداد ماه از س��اعت
 11تا  20در گالري پرديس ملت برپا
خواهد بود.

عکس :امیر رجبی  /ایران

آيي��ن س��پاس «پروي��ز بهرام»
ص��داي مان��دگار مس��تند «ج��اده
ابريشم» با حضور جمشيد مشايخي
(بازيگ��ر) و جمع��ي از فعاالن حوزه
سينما ،تلويزيون و هنردوبالژ برگزار
ميشود.
اكبرعالم��ي (م��درس س��ينما)،
حميدرض��ا آش��تياني (رئيس صنف
دوبل��ه) ،مه��دي عل��ي محم��دي،
منوچهروال��يزاده ،چنگي��ز جليلوند
و ج�لال مقام��ي (دوبل��ور) از ديگر
ميهماناني هستند كه به آيين سپاس
از پرويز به��رام در روز دهم مرداد ماه
دعوت شدهاند.

صبح ديروز مراسم بزرگداشت مردي برگزار شد كه
حق بسياري بر گردن عرصه كتاب ،کتابشناسی و دانش
کتابداری دارد .مردي كه فقط به نام «فانی» است اما
در تاریخ فرهنگ معاصر ما «باقی» خواهد بود .كامران
فان�ي را به ق��ول یکی از حاضران این نشس��ت بحق
ميتوان دايرئالمعارفي شفاهي دانست .پيشكسوتي كه
كافي اس��ت تنها يك بار با وي برخورد داشت تا بتوان
پي به تواضع و دانشي برد كه او را به مردي بيمانند در
عرصه علوم مختلف تبديل كرده است.
به گزارش «ايران» در اين مراسم كه با حضور جمع
قابل توجهي از پيشكسوتان عرصه كتاب و همچنين
مسئوالن علمي -فرهنگي كشور برگزار شد؛ سيدرضا
صالحي اميري ،رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي
ايران به عنوان بانی مراسم و نخستين سخنران گفت:
«اينكه به بهانههاي مختلف از بزرگان كشور ياد كنيم
به دليل نياز آنان نيس��ت بلكه به علت نيازي است كه
خود ما در اين كار احساس ميكنيم .مهمترين پيامي
كه اين قبيل تجليلها براي نسل جوان خواهد داشت
اين اس��ت كه به آنان نشان دهيم امكان تكرار چنين
سرمايههايي با تالش آنان ممكن است».
در اواسط سخنراني صالحي اميري ،پوران سلطاني
وارد جلس��ه شد .ورود نابهنگام وي آنقدر جمع حاضر
را خوش��حال كرد كه حت��ي رئيس كتابخانه ملي نيز
س��خنان خود را قطع كرد و به تش��ويق وي پرداخت.
نكته جالب توجه اين بود كه سلطاني با وجود حال نه
چندان مساعد خود به اين مراسم آمده بود.
ëëب�راي تدوين سياس�ت ملي كت�اب چارهاي
بينديشيد
حسامالدينآشنا،معاونفرهنگيرئیسجمهوری
هم از س��خنرانان اين مراسم بود كه ضمن اعالم سالم
و درود رياس��ت محت��رم جمه��وري به فان��ي و ديگر
ش��ركتكنندگان گف��ت« :كامران فان��ي را ميتوان از
آخرين بازماندگان نس��لي دانست كه براي بزرگداشت
نيازي ب��ه دكتر بودن ندارند! چنين بزرگداش��تهايي
ضروري است بويژه كه متأسفانه در روزگار فعلي تفكر
و مطالعه چندان مهم تلقي نميشود».
وي ادام��ه داد« :كتابخان��ه ملي در اين س��الها با
بيمهريهاي بسياري روبهرو شد .به جاي بزرگداشت
خانهمليكتابتنهابرمميزيكتابهاپافشاريميشد.
اين در حالي بود كه قدرشناسي از افرادي كه به عنوان
نمادهاي مدارا در عرصه دانش هس��تند به فراموشي
س��پرده شده بود .متأسفانه هنوز در عرصه كتاب فاقد
سياست ملي هستيم و من همين جا از دستاندركاران
كتاب ميخواهم كه چارهاي براي تدوين اين سياست
بينديشند تا كتاب از بدو ايدهپردازي و تأليف تا رسيدن

به دست مخاطب داراي هدف و برنامه شود».
ëëقهرمان پشت صحنه كتاب و كتابداري
نوش آفرين انصاري س��خنان خ��ود را با اعالم
عذرخواهي مهدي محقق از اينكه به علت اطالعرساني
ديرهنگام موفق به حضور در مراسم نشده آغاز كرد و
ضمن اشاره به برخي از خاطرات كاري گذشته گفت:
«يك��ي از بارزترين صفاتي كه ميتوان به كامران فاني
نس��بت داد؛ قدرشناسي و مشوق بودن اوست .فاني را
ميتوان يكي از مؤثرترين افراد در ورود كتابداري نوين
به كشور دانست .اميدوارم در آينده شاهد رشد بيشتر
كتابداري باشيم چراكه تنها كشوري رشد ميكند كه
مردم آن بخوانند و بدانند».
احمد مسجد جامعي نيز با اشاره به اينكه فاني
بي��ش از نيم قرن در راه اعت�لاي كتاب و كتابداري
تالش كرده تصريح كرد« :در خاطرم هس��ت كه در
دولت قبل قرار بر تجليل از اين مرد بزرگ گذاشته
شد اما ناتمام رها شد .از همين رو از صالحي امیری
براي تجليل از بزرگان تشكر ميكنم .فاني به واسطه
مطالعاتش در تمام حوزهها داراي اثر و اطالعات است
از همين رو امكان برگزاري مراسم تجليل از وي تنها
به حوزه كتاب محدود نميشود .شخصيت فاني به
گونهاي اس��ت كه بدون هيچ حاشيه و سر و صدايي
به فعاليت ميپردازد و به دنبال معروف شدن نيست.

بو
بيش��ك او را ميتوان قهرمان پشت صحنه كتا 
كتابداريدانست».
ëëش�عر طنز گرمارودي در وصف مجرد ماندن
فاني
بعد از س��خنان مسجد جامعي كه گاليهاي به اين
داشت كه چرا نام رش��ته كتابداري را تغيير دادهاند و
عنوان علم اطالعات و دانش شناسي را بر آن گذاشتهاند
از سيد علي موس�وي گرمارودي خواسته شد كه
روي صحنه آمده و قطعه ش��عري بخواند .گرمارودي
هم بعد از كس��ب اجازه از فاني قطعه ش��عر طنزي را
كه س��الها قبل در محفلي خصوصي در وصف مجرد
ماندن فاني گفته و خوان��ده بود براي حاضران خواند.
البته بعد از اين شعر ،قطعهاي جدي را هم خواند و به
او تقديم كرد.
سيد عبداهلل انوار نيز گفت« :در مراسمي گردهم
آمدهايم كه به پاس گراميداشت يكي از اليقترين افراد
براي بزرگداشت به پا شده است .در اين فضاي مقدس
كه ميتوان آن را با محفلي كه در يكي از آثار افالطون
آمده مقايسه كرد از مديريت فعلي كتابخانه ملي براي
توجه و تجليل از بزرگاني نظير فاني تشكر ميكنم».
بعد از پخش ويدئو كليپي از زندگی و آثار كامران
فاني ،غالمرضا امير خاني ،معاون كتابخانه ملي به
عنوان جوانترين سخنران مراسم پشت تریبون رفت.

ëëپيشنهاد محقق داماد به فاني
س�يدمصطفي محقق داماد نيز در اين مراسم
گفت« :ناسپاسي است اگر سر تعظيم به سوي بزرگاني
كه در عرصههاي مختلف صاحب تخصص ش��دهاند
فرود نياوريم .يكي از آسيبهايي كه در روزگار فعلي
متوجه علوم بويژه در عرصه ادبيات شده از دست رفتن
جامعيت است .اين در صورتي است كه چنين آسيبي
را نميت��وان متوجه كامران فاني دانس��ت چراكه وي
مردي جامع االطراف است و به علوم بسياري احاطه
دارد .از همين رو پيش��نهاد من اين اس��ت كه وي در
قالب اثري مكتوب داشتههاي خود در حوزه كتاب را
در دسترس عالقهمندان بگذارد».
پوران س�لطاني با وجود آنكه شرايط جسماني
مس��اعدي نداش��ت اما بنابر درخواست شخصي خود
پش��ت ميكروفون آمد و گفت« :باقي دوس��تان تمام
حرفه��اي الزم را در ارتباط با فاني گفتند .از همين
رو به ذكر خاطرهاي اكتفا ميكنم .در خاطرم هست كه
روزي به فاني گفتم كه چرا مثل دوست خود ،بهاءالدين
خرمشاهي آثار متعددي نمينويسي؟ در پاسخ گفت
اگر بيشتر بنويسم كمتر قادر به خواندن خواهم شد .از
همين رو بياغراق ميتوان وي را دايرئالمعارفي زنده و
شفاهيدانست».
كامران فاني نيز در پايان ضمن اشاره به اينكه خود
را شايسته چنين مراسمي نميداند گفت« :اگر به سراغ
كتابخانه ملي آمدم ب��راي اين بود كه خواهان خدمت
ب��ه خود بودهام .فردي كه به دنبال ارتقاي جايگاه خود
نباش��د هيچگاه براي ديگران نيز مفيد نخواهد بود .از
همين رو معتقدم كه هر فردي قبل از هر اقدامي بايد
براي خود ارزش قائل باشد تا فعاليتهايش براي ديگران
نيز فايده بخش باشد .بياغراق يكي از بهترين دورانهاي
اين كتابخانه دوره مديريت موسوي بجنوردي و زمان
دولت هشت ساله دوران اصالحات است كه بد نيست از
آن نيز ياد كنيم ».گفتني است كه در پايان اين مراسم
با حضور جمعي از اهالي فرهنگ از كامران فاني تجليل
شده و لوحهاي تقديري از سوي سازمانهاي مختلف
به وي اهدا شد .عالوه بر اين از تمبر اختصاصي كامران
فاني و تنديس وي رونمايي شد.
کام��ران فانی ،نویس��نده ،مترجم ،کتابش��ناس و
دایرئالمعارف نویس نامدار معاصر ،زاده س��ال 1323
در قزوین است .او که از پیشکسوتان دانش کتابداری
ی بدیل در تدوین
در ایران به شمار میآید تخصصی ب 
و ن��گارش دایرئالمعارف دارد و کمتر دانش��نامهای را
میت��وان یافت ک��ه بدون حضور یا مش��اوره او فراهم
آمده باشد .دو دایرئالمعارف «دانشگستر» و «تشیع»
مشخصاً به همت او تدوین شده است.

اظهارات سخنگوي وزارت ارشاد درباره اکران «رستاخيز» و فعاليت خواننده زير زميني

گزينه نهايي دفتر موسيقي مشخص نيست

نرگس عاشوري

نزديک به يک ماه است صندلي مديريت دفتر موسيقي وزارت
ارشاد خالي است و بازار گمانهزني بر سر جانشيني پيروز ارجمند
باال گرفته است .سيد عباس سجادي ،علي ترابي ،آرش پژمان ،رضا
مهدوي ،فرزاد طالبي ،محمد خوشرو و جالل مشفق در طول چند
روز گذش��ته مهمترين گزينههاي احتمالي هس��تند که به عنوان
ساکن بعدي ساختمان دفتر موسيقي مطرح هستند .اين در حالي
است که س��خنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اسامي اعالم
ش��ده را تنها گمانهزنيهای رسانهاي عنوان کرده و ميگويد هنوز
گزينه نهايي رياست دفتر موسيقي قطعي نشده است.
نشس��ت پرسش و پاس��خ اصحاب رسانه با س��خنگوي وزارت
ارش��اد دوش��نبه اين هفته نيز در س��اختمان مجاور وزارت ارشاد
برگزار ش��د .حواشي و مسائل پيرامون ممانعت از نمايش عمومي
فيلم «رس��تاخيز» و فعاليت خوانن��دگان زيرزميني و دادن مجوز
به کارهاي آنها مهم ترين مواردي بود که روز گذش��ته در نشست
هفتگي حسين نوشآبادي مطرح شد.
ëëگزينه نهايي دفتر موسيقي مشخص نيست
نوشآبادي در پاسخ به «ايران» درباره گزينههاي احتمالي مطرح
ش��ده براي کرسي خالي دفتر موسيقي ارش��اد در برخي رسانهها
گفت :بعد از استعفاي مدير دفتر موسيقي گمانههاي زيادي درباره
مدير جديد دفتر موسيقي ارشاد مطرح شد اما تا به امروز تصميم در
اين خصوص نهايي نشده است .گزينههايي در حال بررسي است و
در آينده نزديک اعالم خواهد شد و مباحث مرتبط با دفتر موسيقي،
انجمن موس��يقي و خانه موسيقي که در اين روزها چالشبرانگيز
شده است با انتصاب مدير جديد برطرف خواهد شد.
او در ادام��ه با قدرداني و اعالم رضاي��ت از دوره مديريت مدير
مس��تعفي اين مرکز عنوان کرد :پيروز ارجمن��د از جمله مديران
پرتالش به عنوان يک چهره هم علمي و هم اجرايي بودند.
ëëموضع وزارت ارشاد درباره اکران «رستاخيز»
اين بار بيش��تر سؤاالت رسانههاي خبري حول محور سرنوشت
اکران فيلم «رس��تاخيز» به کارگرداني احمدرض��ا درويش بود که
نوشآب��ادي گفت :به دليل دلنگرانيهاي مراجع مبني بر نش��ان
دادن چه��ره حضرت عباس(ع) در اين فيلم وزارت ارش��اد تصميم
گرف��ت به پاس احترام به نظر مراج��ع ،اکران اين فيلم را به حالت
تعليق درآورد .س��خنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در ادامه
تصريح کرد :موضع صريح وزارت ارشاد اين است که اين فيلم بايد
اکران شود اميدواريم مشکل به وجود آمده در فيلم «رستاخيز» به
همت کارگردان و تهيهکننده فيلم و قرار دادن افکت نوري حل شود.
نوشآبادي همچنين متذکر شد :نبايد برخوردها به گونهاي باشد که
جرأت و انگيزه فيلمسازان در ساخت فيلمهاي ديني کمرنگ شود.
اگر ايراد کوچکي هم بر فيلم قائل هس��تيم با مدارا و س��عه صدر از
کنار آن عبور کنيم و اجازه رونق سينماي ديني را بدهيم .او در ادامه
در پاس��خ به سؤالي مبني بر اينکه کارگردان «رستاخيز» راضي به

اجازه رونق سينماي ديني را بدهيم

جايگزين «رستاخيز» مشخص شد

هرچند قرارداد نمايش س��ه فيلم تازه در شوراي صنفي
نمايش به ثبت رس��يده اس��ت اما هن��وز تکليف ادامه
اکران فيلم «رستاخيز» مشخص نيست و در عين حال
جايگزين اين فيلم هم براي اکران مشخص شده است.
هرچند هفته گذشت ه اعالم شد سينماهاي ميزبان فيلم
«رس��تاخيز» به مدت يک هفته از اک��ران فيلم تازهاي
خودداري کنند تا تکليف ادامه اکران اين فيلم مشخص
شود ،هنوز اين وضعيت روشن نشده است و در حالي که
جايگزين اين فيلم هم معرفي شده است به نظر ميرسد،
«رس��تاخيز» فع ً
ال اکران نخواهد شد .سخنگوي شوراي
صنفي نماي��ش درباره تازهترين مصوبات اين ش��ورا در
جلسه ديروز  5مرداد ماه به ايسنا گفت :در جلسه امروز
ش��ورا قرارداد اکران س��ه فيلم «حضرت محمد(ص)»،
«دوران عاش��قي» و«مردن به وقت شهريور» ثبت شد.
براس��اس مصوبات اين جلس��ه فيلم «دوران عاش��قي»
ساخته عليرضا رئيسيان از روز  7مرداد ماه به جاي فيلم
«نهنگ عنبر» و به سرگروهي سينما کوروش اکران خود
را آغاز ميکند .همچنين فيلم «مردن به وقت شهريور»
ني��ز از همي��ن تاريخ به س��رگروهي س��ينما «آزادي»
(سرگروه فيلم رستاخيز) نمايش داده ميشود .فرجي در
پايان از شروع اکران فيلم حضرت محمد(ص) از تاريخ 4
شهريور خبر داد و گفت :قرار است اين فيلم همزمان با
والدت حضرت امام رضا(ع) به سرگروهي سينما آزادي
نمايش عمومي خود را آغاز کند.
قرار دادن افکت روي چهره مورد بحث در فيلم «رستاخيز» نيست،
گفت :متأسفانه در جريان هستم که احمدرضا درويش تا اين لحظه
حاضر نشده براي رفع شبهه در فيلم «رستاخيز» کاري انجام دهد
ولي اميدوارم همکاري الزم را داشته باشد و اين اشکال هر چه زودتر

برطرف ش��ود .نامه عوامل اين فيلم ب��ه رئيس جمهوري و واکنش
روحاني به درخواس��ت آنها س��ؤال ديگر اهالي رسانه از سخنگوي
وزارت ارشاد بود که نوشآبادي در اين خصوص متذکر شد :واقعيت
اين است که رئيس دولت يازدهم نگاه روشني به مقوله هنر و توليد
فيلمهاي ديني دارد و طبيعي است که شخص رئيسجمهوري هم
ميخواهد مشکل فيلم «رستاخيز» حل شود.
ي وزارتخانههاي ارشاد و کشور براي جلوگيري
ëëهماهنگ 
از لغو کنسرتها
س��خنگوي وزارت ارش��اد در پاسخ به پرس��ش ديگري درباره
جلوگيري از لغو کنسرتها و جلساتي که ميان وزير ارشاد و وزير
کشور برگزار شده است ،توضيح داد :قرار بود هماهنگيهايي ميان
وزارت ارشاد و وزارت کشور براي جلوگيري از لغو کنسرتها انجام
ش��ود و جلس��اتي هم برگزار شد و با هم نشس��تهايي داشتند و
هماهنگيهايي صورت گرفت .طي اين نشس��تها بخشنامههايي
هم به استانداريهاي ش��هرها ابالغ شده است تا در اين خصوص
همکاري و رعايت کنند .همچنين نشستهايي براي بحث شيوهنامه
اجرايي در دستور کار است که اکنون در حال امضا است.
ëëپرسش نمايندگان مجلس از جنتي درباره مميزي کتاب
نوشآبادي همچنين درباره اخبار منتشر شده در خصوص اينکه
گفته ش��ده وزير ارشاد قرار است سهشنبه به مجلس برود و در مورد
مميزي کتاب پاسخ بدهد ،تأکيد کرد اصل موضوع که قرار است وزير
ارشاد در مجلس به پرسشها پاسخ دهد در مورد امر عفاف و حجاب
اس��ت و موضوع مميزي کتاب فع ً
ال مطرح نيست .معاون پارلماني و
حقوقي وزارت ارش��اد خاطرنش��ان کرد :اين امر طبيعي است و حق
قانوني و نظارتي مجلس اس��ت که از وزيران س��ؤال داشته باشند اما
آنچه باعث گاليهمندي ماست اين است که بسياري از سؤاالت خارج
از حيطه قانوني وزيران است ،مثل بحث عفاف و حجاب که در گذشته
اين وظيفه به طور کامل به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سپرده شده
بود اما در حال حاضر به وزارت کش��ور محول ش��ده است .ما بهاندازه
خودمان در حوزه عفاف و حجاب فعاليت و ورود کرديم و اگر قرار است
وزير ارشاد روز سهشنبه در مجلس حضور داشته باشد ،حتماً پاسخهاي
مشهودي را درخصوص بحث عفاف و حجاب خواهيم داشت.
ëëبه خواننده زيرزميني مجوز ندادهايم
سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي همچنين در پاسخ به
اينکه آيا به خواننده زيرزميني که به تازگي توسط نهادهاي غيرمرتبط
با وزارت ارشاد مورد حمايت قرار گرفته است مجوز برگزاري کنسرت
يا توليد آلبوم داده ميش��ود؟ بيان ک��رد :اگر يک خوانندهاي حاضر
شده باشد گذشته خود را جبران و براي مردم فعاليت کند ،با در نظر
گرفتن صالحيتهاي عمومي ،وزارت ارشاد نيز کمک ميکند ،اما در
مورد اين خواننده مورد نظر ،وزارت ارش��اد هيچ چراغ سبزي نشان
نداده و هيچ مجوزي براي اين شخص در هيچ زمينهاي صادر نکرده
اس��ت و اگر قرار باشد مجوزي براي فعاليت اين خواننده داده شود،
صالحيت عمومي و محتوايي وي بايد مشخص شود.

فرهنگ و هنر
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موسیقی

ساز پيانيست آلماني در تهران كوك ميشود

«مورتس ارنس��ت» گف��ت :آرزوي
ديرينم بوده است كه بتوانم روزي در
ايران كنسرت داشته باشم ،زيرا شنيده
بودم ايران پتانسيل زيادي دارد.
به گزارش ايس��نا ،اين پيانيست
ي در س��خناني اظه��ار كرد:
آلمان�� 
هميش��ه از اس��تادان برجس��ته
دنيا ش��نيده بودم كه درباره پتانسيل موس��يقي در ايران صحبت ميكنند.
تالشهاي زيادي كردم تا بتوانم ارتباطي پيدا كنم و به ايران س��فر كنم كه
توس��ط يك پروفسورايتاليايي توانستم با نويد گوهري ارتباط برقرار كنم .او
درباره قطعاتي كه قرار اس��ت در ايران اجرا كند ،گفت :اين كنس��رت داراي
تركيب خاصي است و در دو بخش روي صحنه خواهد رفت .سعي ميكنيم
تركيب درس��تي از موسيقي معاصر و نويي كه در ايران و آلمان وجود دارد،
به مخاطب ارائه دهيم و بتوانيم از طريق يك برنامه اركسترال تعاملي ميان
دو كشور ايجاد كنيم.

روزنه
مراسم رونمايي از مستند زندگی و آثار «داوود رشیدی» برگزار شد

دایرهای به مرکزیت داوود سینمای ایران

در مراس��م رونمايي از مس��تند «داي��ره داوود» که
ش��امگاه گذش��ته  4مرداد ماه در سالن مرکز گسترش
س��ينماي مستند و تجربي برگزار ش��د ،قرار بود داوود
رش��يدي هم حضور داشته باش��د اما به دليل وضعيت
جس��ماني نتوانس��ته بود ،حاضر ش��ود .اردشير شليله
کارگردان اين اثر ،عالقه به داوود رشيدي و اداي دين به
او را دليل ساخت اين مستند ،برشمرد .اين کارگردان در
سخناني يادآور شد :من سالهاست به ايشان عالقهمندم
و با س��اخت اين مس��تند فقط ميخواس��تم به داوود
رشيدي اداي دين کرده باشم که اميدوارم توانسته باشم.
کارگردان اين مستند گفت :آشنايي من با ايشان از همان سالهاي پيش از انقالب بود
که داوود رشيدي مدير واحد نمايش تلويزيون بود .اين کارگردان با اشاره به سال ساخت
اوليه اين مستند با اظهار گاليهمندي از مديران سينمايي دولت قبل گفت :سال  91من
پيشنهاد ساخت اين مستند را به مرکز گسترش دادم و با يک رفتار خيلي نامناسب و
بد با من برخورد کردند که آزردهام کرد و من هم با اين مرکز قهر کردم! اردشير شليله
ادامه داد :تا زماني که مسئولين جديد آمدند و من پيش آقاي طباطبايينژاد رفتم که
ايشان لطف کردند و تسهيالتي به من دادند تا بتوانم اين مستند را بسازم.

روی خط خبر
رسميشدنتشكلصنفيتهيهكنندگانسينما

انجمن تهيهكنندگان مس��تقل س��ينماي ايران تحت عنوان «انجمن صنفي
كارفرمايي مؤسسات توليد فيلمهاي سينمايي» و با دريافت شماره ثبت از وزارت
تعاون ،كا ر و رفاه اجتماعي رسميت يافت.

معرفيهيأتانتخاببخشتئاترخيابانيجشنوارهتئاترفجر

دبير سي و چهارمين جشنواره تئاتر فجر شهرام کرمي ،حميدرضا نعيمي و فا ِرس
باقري را به عنوان هيأت انتخاب طرحهاي بخش مسابقه تئاتر خياباني معرفي کرد.

ادامه  درسگفتارهایناصرخسرو

چهاردهمين مجموعه درس��گفتارهايي درباره ناصرخسرو درباره «قرائت کتاب
طبيعت در آثار ناصرخس��رو» با س��خنراني زهرا پارس��اپور  -رئيس پژوهشکده
ادبيات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  -برگزار شد.

تمديدمهلتثبتنامكارگاهنويسندگيرماننوجوان

در پي اعالم فراخوان «كارگاه نويس��ندگي رمان نوجوان» و اس��تقبال از اين
كارگاه ،مهلت ثبتنام تا  10مردادماه سالجاري تمديد شد.

نشست «جهان ايراني در دنياي ايران شناسي»

گروه پژوهشهاي اسالم شناسي و ايران شناسي با همكاري انديشگاه فرهنگي
كتابخانه ملي ،نشست «جهان ايراني در دنياي ايران شناسي» را برگزار ميكند.
سخنران اين برنامه محمود جعفري دهقي استاد گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني
دانش��گاه تهران است كه فردا چهارشنبه  7مرداد از ساعت  14تا  16در سازمان
اسناد و كتابخانه ملي ،سالن انديشگاه فرهنگي برگزار ميشود.

تدوين«دانشنامهجامعكرمان»

مديرمركز اس��ناد و كتابخانه ملي كرمان از تدوين دانش��نامه جامع اس��تان
كرمان و همچنين برگزاري نشست «كوهبنان شناخت» كه نخستين قدم تدوين
دانشنامه است ،خبر داد.

تجديد چاپ«معماري اسالمي ايران در دوره ايلخانان» پس از  ۴۸سال

كتاب «معماري اسالمي ايران در دوره ايلخانان» پس از  ۴۸سال توسط انتشارات
علمي و فرهنگي تألیف دونالر ویلبر و ترجمه عبداهلل فریار تجديد چاپ شد.

دانلود رايگان 123عنوان نسخه خطي در كتابخانه ملي برلين

كتابخانه ملي برلين با همكاري پروفس��ور جميل رجب (اس��تاد تاريخ علم دوره
اسالمي ،دانشگاه مك گيل كانادا) 123 ،عنوان از نسخههاي خطي علمي محفوظ در
اين كتابخانه را از طريق لينك زير براي دريافت رايگان ،در دسترس پژوهشگران قرار
داده است .عالقه مندان ميتوانند براي دريافت نسخههاي خطي (با استفاده از مرورگر
كروم) به آدرس  https: //ismi. mpiwg-berlin. mpg. deمراجعه كنند.

«سهيل نفيسي» در تدارك كنسرت جديد

خواننده و نوازنده صاحب س��بك گيتار در تازهترين كنسرتش روزهاي  ۱۶و
 ۱۷مرداد ماه مجموعهاي از پرطرفدارترين آهنگهاي خود را اجرا خواهد كرد.

انتشارنخستين«فرهنگلغتفشردهيوناني-فارسي»

به همت رايزني فرهنگي ايران در يونان ،نخس��تين فرهنگ فشرده لغت
يوناني  -فارسي به همت سید رشید موسوی و غزاله موسوی در  30هزار واژه
منتشر ميشود.

انتشار مجله «كتابشناسي ماه»  (ارديبهشت)1394

چهاردهمين شماره از «كتابشناسي ماه» كه فهرست كتابهاي منتشر شده
در ارديبهشتما ه  1394را دربردارد ،از سوي مؤسسه خانه كتاب منتشر شد.

