www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

درگذشت يكي از
مهمترين مقام خوانهاي
كرمانشاه در سكوت خبري

ايناريتو با «بازگشته» جوايز «بفتا» را درو کرد

گفتوگو با اردشير کامکار به بهانه
اجراي مشترک با بهداد بابايي

هادي عيار

برندگان شــصت و نهمين دوره جوايز آکادمي
هنرهاي ســينمايي و تلويزيوني بريتانيا (بفتا) در
مراســمي ويژه و باشکوه معرفي شدند .اين جايزه
مهم ترين جايزه سينمايي قبل از برگزاري مراسم
اسکار است.
بنابرايــن گزارش ،الخانــدرو گونزالس ايناريتو
براي «بازگشــته» جايزه بهتريــن فيلم و بهترين
کارگردانــي را دريافت کــرد و لئوناردو ديکاپريو
بــراي بازي در اين فيلم بهترين بازيگر مرد شــد.
بري الرسن نيز براي بازي در فيلم «اتاق» بهترين
بازيگر زن شد.همچنين مارک رايلنس براي «پل
جاســوسها» بهترين بازيگر مــرد مکمل و کيت
وينسلت براي «اســتيو جابز» بهترين بازيگر زن
مکمل شــدند« .بروکلين» نيز جايزه بهترين فيلم
بريتانيايي را از آن خود کرد و «قصههاي وحشي»
به کارگردانــي دمين زيفــرون بهترين فيلم غير
انگليسيزبان شــد .فيلم «ذئب» نيز بهترين فيلم
اول يک نويســنده يا کارگردان بريتانيايي شــد.
جايزه بهترين مستند را نيز «ايمي» ساخته آصف
کاپاديــا و جيمز گي-ريس گرفت« .پشــت و رو»
ساخته پيت داکتر بهترين فيلم انيميشن و «کانون
توجه» بهترين فيلمنامه غيراقتباسي شدند .جايزه

از راست لئوناردو ديکاپريو (بهترین بازیگر مرد) و الخاندرو گونزالس ايناريتو (بهترین کارگردان)

بهترين فيلمنامه اقتباسي را هم «کسري بزرگ»
گرفت .جايزه بهترين فيلمبرداري به «بازگشــته»
رســيد و انيو موريکونه براي «هشت نفرتانگيز»
جايزه بهترين موسيقي را گرفت« .مد مکس؛ جاده
خشــم» جايزه بهترين تدوين و بهترين طراحي

صحنه و بهترين چهرهپــردازي و بهترين طراحي
لباس را گرفت .جايــزه بهترين جلوههاي ويژه به
«جنگهاي ستارهاي و نيرو بيدار ميشود» رسيد.
جايزه بهترين صدابرداري را نيز «بازگشته» گرفت.
همچنيــن بهترين فيلــم کوتــاه بريتانيايي

«اپراتور»،بهتريــن انيميشــن کوتــاه بريتانيايي
«ادموند» و ستاره نوظهور جان بويگا شدند.
جايزه سينمايي بَفتا مراسمي است که هر ساله
توســط آکادمي هنرهاي ســينمايي و تلويزيوني
بريتانيا برگزار ميشود .جايزه بفتا معموالً به عنوان
پيش زمينهاي براي جايزه اســکار در نظر گرفته
ميشود.
بفتــا (آکادمي فيلم بريتانيا) در ســال ۱۹۴۷
توســط ديويد لين ،الکســاندر کوردا ،کارول ريد،
روجل مانول و گروهي ديگر بنيان گذاشــته شد.
در سال  ۱۹۵۸اين آکادمي با صنف تهيه کنندگان
و کارگردانان تلويزيون ادغام شــد تا جامعه فيلم و
تلويزيــون را به وجــود آورد ،چيزي که در نهايت
در ســال  ۱۹۷۶منجر به ايجاد آکادمي هنرهاي
ســينمايي و تلويزيوني بريتانيا شــد .خطمشي
بفتا حمايت ،توســعه و ترويج هنرهاي تصويري با
شناســايي و پاداش به الهام بخشان اين عرصه و
منفعترساني به عموم جامعه است .عالوه بر اهداي
جوايــز ،بفتا برنامه ســاالنهاي از جمله برنامههاي
آموزشــي شامل نمايش فيلم و مراس م يادبود را به
اجرا ميگذارد .بفتا از حمايت ۶۰۰۰عضو از صنعت
بازي ،فيلم و تلويزيون برخوردار است.

«ايران» از اجراهای روز پنجم جشنواره موسيقي فجر گزارش میدهد

شب درخشش موسیقی تلفیقی

ندا سیجانی

پايتخت نشــينان در پنجمين روز از ســي و يکمين جشنواره
موســيقي فجر شاهد برگزاري شش اجرا در فرهنگسراي ارسباران،
تاالر وحدت ،سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي و تاالر رودکي بودند.
ëëهمنوازي مسعود شعاري با ارکسترسمفونيک تهران
به گزارش «ايران» ،شــامگاه يکشــنبه ( 25بهمن ماه) با وجود
اتفاقات تلخــي که در خصوص لغو کنســرتها بهوجود آمده بود،
ارکســتر ســمفونيک تهران به رهبري برديا کيارس و سهتارنوازي
مســعود شعاري اجراي بسيار خوبي را در تاالر وحدت به مخاطبان
ارائه کرد .در اين کنســرت آلبوم موفق «ســير» به آهنگســازي
کريســتف رضاعي و مسعود شعاري پس از  14سال براي نخستين
بار به همراهي ارکســتر سمفونيک تهران و همنوازي سه تار ،گيتار
الکتريک و طبال بهصورت زنده اجرا شــد .نواي ساز مسعود شعاري
و طنين سازهاي زهي ارکستر ،همنشيني زيبايي از موسيقي ايراني
و غير ايراني رقم زده بود .در اين اجرا قطعات «سير» با آهنگسازي
مسعود شــعاري« ،صلح» با آهنگسازي مســعود شعاري و تنظيم
کريستف رضاعي« ،حضور» با آهنگ مسعود شعاري و تنظيمي از
کريستف رضاعي« ،آن ســوي سخن» با آهنگسازي سينا شعاري،
«شور عشق» با آهنگي از مسعود شعاري و تنظيم کريستف رضاعي
و اجراي قطعات تصنيف ،دايره و الاليي هر ســه با آهنگســازي و
تنظيم کريستف رضاعي روي صحنه رفت .مسعود شعاري آهنگساز
و نوازنده ســه تار ،کريستف رضاعي آهنگســاز ،برديا کيارس رهبر
ارکستر ،آرش قليپور تنبک ،سينا شعاري بربط و گيتار ،نيما جوزي
ني و درشــن آنند طبال گروه اجرايي کنسرت سير بودند که اين بار
با همراهي ارکستر سمفونيک تهران به مديريت هنري علي رهبري
برنامه خود را به مخاطبان ارائه دادند.
ëëآهنگسازان مطرح ،مخاطبان ارکستر فيالرمونيک کردستان
تاالر رودکي نيز در ســاعت  18:15ميزبان ارکسترفيالرمونيک
کردستان به رهبري مهدي احمدي بود .اين برنامه در دو بخش به
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در ســالهاي اخير اعضــاي خانواده
اهــل موســيقي کامکار ،عــاوه بر
اجراهاي مشــترک خــود در گروه
و در کشــورهاي مختلــف اجراهاي
بســياري نيز بهصورت جداگانه و با
افــراد و گروههاي مختلــف به روي
صحنه بردهاند تــا عالوه بر نتهايي
که از سوي خانواده کامکار به گوش
ما ميرسد ،هرکدام نتهاي شخصي
خود را نيز به صدا درآورند .اردشــير
کامکار ،نوازنــده کمانچه نيز در اين
دوره از جشنواره موسيقي فجر عالوه
بر اجرا در گروه کامکارها کنســرتي
جداگانه به همــراه بهداد بابايي را به
روي صحنه خواهد برد.
همنشــيني کمانچه و ســهتار با
همراهي سازهاي کوبهاي ،آنسامبلي
را به وجود آورده که امشــب در تاالر
وحدت خواهيد شنيد .به همين بهانه
گفتوگويي با اردشير کامکار درباره
اين کنسرت داشتيم .سرماخوردگي
او يک روز قبل از اجرا و ســرفههاي
مکررش هم نتوانســت مانع از انجام
اين گفتوگو شود.
او در ابتــدا بــا توضيحي کوتاه
دربــاره جزئيات اجراي مشــترک
با بهــداد بابايي گفــت« :اجراي ما
در مايــه بيات ترک اســت که ۵۰
درصد آن قب ً
ال ســاختهشــده بود و
در آن دو کار از مــن و يــک کار از
آقاي بهداد بابايي اجرا ميشــود۵۰ .
درصد بقيه اجرا نيز بهصورت بداهه
اجرا ميشود ».در جواب چرايي کم
شــدن گروههاي موسيقي سنتي و
بيشــتر شــدن اجراهاي ارکستري
در اين دوره از جشــنواره نيز اظهار
داشــت« :جواب اصلي اين ســؤال
را بايد از خانه موســيقي و کســاني
که سياســتگذار اصلي ايــن برنامه
هســتند پرســيد؛ اما بــه نظر من
هدف آنها اين بوده که فســتيوال را
به سمت حرفهاي شــدن ببرند و از
گروههاي حرفهاي و شناختهشدهتر
در آن اســتفاده کنند .اميدوارم اين
روند سالبهســال باکيفيتتر شود
و گروههاي حرفهايتري را نســبت
به ســال قبل در جشنواره موسيقي
فجر ببينيــم .چنين رويکــردي از
سوي اجراکنندگان جشنواره سبب
ميشود گروههاي مختلف موسيقي
براي حضور در جشنواره سطح کيفي
آثارشــان را باال ببرند و اين ميتواند
اتفاق مثبتي براي موسيقي کشورمان
باشد».
برخي اين دوره جشنواره را بسيار
موفق ميداننــد و معتقدند بهترين
جشــنواره دورههــاي اخيــر بوده و
برخي دیگــر از برنامههاي نامنظم و
لغو کنســرتها در آن گله ميکنند.
آهنگســاز آلبوم «ناشــکيبا» درباره
وضعيت کلي اين دوره از جشــنواره
گفت« :بهتر است بعد از تمام شدن
جشنواره در مورد آن قضاوت کنيم.
بايد ببينيم کنســرتهايي که اجرا
شده و کســاني که به اين جشنواره
آمدهاند و اجرا داشتهاند ،مورد قبول
مردم و جامعه متخصصان هنر بودهاند
يا اينکه صرفاً از روي غرضورزي به
ارائه نظر درباره جشنواره ميپردازيم؟
اين نظر را بعد از جشنواره ميتوانيد
از من بپرسيد».
در پايــان از او دربــاره چگونگي
شکلگيري همکاري مشترک با بهداد
بابايي سؤال کرديم .وي درباره حضور
اين اجرا در جشنواره گفت« :قبل از
اين جشنواره تمرينهايي را با بهداد
بابايي در کنار هم داشتيم و کنسرتي
را نيز در تهران بهصورت مشترک اجرا
کرديم اما جداي از اين مسائل رفاقت
نزديک من با بهداد به شــکلگيري
اين اجراي مشــترک کمک زيادي
کرد .بهــداد بابايي يکي از نوازندگان
خوشتکنيک ســهتار ايران است؛ در
کنار بابايي ،کامبيز گنجهاي نواختن
تنبــک و وحيد اســداللهي که يکي
از نقارهزنهــاي تکنيکي و قدرتمند
آذربايجان اســت ،نواختن نقاره را بر
عهــده دارد .از آنجاييکه قب ً
ال با هم
کار کرده بوديم و از ما براي حضور در
جشنواره دعوت شد ،تصميم گرفتيم
آنسامبلي را براي جشنواره موسيقي
تدارک ببينيم».

سيد خيال يادگاري از مهمترين مقام خوانهاي بخش گوران كرمانشاه سهشنبه
 ۲۰بهمن ماه در روستاي «سيماني» دار فاني را وداع گفت .پيمان بزرگ نيا پژوهشگر
و مؤلف موســيقي نواحي ضمن اعالم اين خبر بيان كرد :استاد سيد خيال يادگاري
يكي از خوانندگان و مقام خوانهاي برجسته منطقه گوران كرمانشاه بود كه بيش از
 ۱۰۰مقام موسيقي را به طور كامل اجرا ميكرد اما متأسفانه سهشنبه هفته گذشته
در ســكوت خبري دار فاني را وداع گفت .وي ادامه داد :بازخواني مقام ميرزا حســن

خاني ،مقامهاي مجنوني و سحرخواني از برجستهترين آثاري است كه استاد يادگاري
در حوزه موسيقي منتشر كرده است اما متأسفانه مانند هميشه نتوانستيم آن طور كه
بايد و شايد قدر اين استادان را در زمان حياتشان بدانيم و بايد اين چنين بعد از مرگ
آنها حســرت بخوريم .اين پژوهشگر تصريح كرد :با در گذشت اين هنرمند كه در دو
جشنواره موسيقي نواحي هم از او تجليل به عمل آمد ،ميتوان گفت آخرين روايتگر
شيوه «گوران» نيز به تاريخ پيوست.

گزارشي از مراسم اختتاميه شصت و نهمين دوره جوايز آکادمي هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانيا

گفتوگو

بعد از اتمام جشنواره درباره
کيفيت آن قضاوت کنيم

سال بیست و دوم شماره 6152
سهشنبه  27بهمن 1394

روي صحنه رفت که بخش نخست شامل قطعههايي از آثار مشهور
آهنگسازان بنام جهاني بود .بخش دوم که با استقبال بيشتري هم
همراه شد ،چند قطعه از آثار کردي با خوانندگي مجزاي دو خواننده
محلي اجرا شــد .مهدي احمدي رهبر گروه ضمن تشکر ازحضور
ميهماناني چون هوشنگ کامکار ،نادر مشايخي ،حميدرضا اردالن و
شهداد روحاني در اين ارکستر نوپا با بيان اينکه ارکستر فيالرمونيک
کردستان از سال  84تاکنون بدون پرداخت مالي و با اجراهاي خيريه
شــکل گرفته و تداوم يافته اســت ،گفت :ابر و باد و مه و خورشيد
و فلک دســت به دســت هم دادند تا ما براي اين اجرا در جشنواره
بتوانيم حضور يابيم .پايان بخش اين برنامه اجراي قطعهاي با حضور
افتخاري دو دختر نوجوان حاضر در ســالن و کوچکترين نوازنده
ارکستر ،پسري با يازده سال سن به عنوان نوازندگان سازهاي بادي،
در جلوي جايگاه بود که با استقبال مخاطبان حاضر همراه شد.
ëëنواي پيانو ميناسکانيان در تاالر وحدت
رافائل ميناسکانيان نيز ساعت  21در تاالر وحدت با نواي پيانو
ميزبان مخاطبان بود .در اين رسيتال پيانو ،ميناسکانيان قطعاتي را
از يوهان سباستيان باخ ،فرانتس شوبرت و فردريک شوپن اجرا کرد.
همچنين «پارتيال شماره چهار در دي ماژور» اثر باخ« ،سوناتا اين

تئاتر

اِي مينور» اثر شــوبرت و «پولونز فانتزي شــماره هفت» اثر شوپن
نواخته شد.
ëëپرواز«هماي» در جشنواره موسيقي فجر
پرواز هماي هم که براي نخستين باردر جشنواره موسيقي فجر
حضور داشــت ،در دو ســانس ميزبان مخاطبانش در سالن ميالد
نمايشگاه بينالمللي بود.
«پرواز همــاي» و نوازندگان گروه «مســتان» در حالي که هر
کدام يک شــاخه گل ُرز زرد در دست داشتند ،روي صحنه آمدند
و قطعاتي چون «عاقبت اي دل» «مادر»«،به نام يزدان»« ،گمنام»،
«بيکس»« ،مهپاره»« ،در شب گيسوان تو»« ،ديوانهتري»« ،گرگ
درون»« ،من که ميرم»« ،عيب رندان» و «ســرزمين بيکران» يکي
پس از ديگري اجرا شدند .مخاطبان بيشتر قطعات مشهور هماي را
با او همخواني ميکردند.
ëëاجراي آخر گروههاي موسيقي راک و تلفيقي
فرهنگسراي ارسباران نيز در آخرين شب بخش موسيقي تلفيقي
و راک ميزبان گروههاي «دگرديس»« ،بمراني»« ،شهريار مسرور»
و «ماکان اشــگواري» بود .گروه «دگرديس» قطعاتي چون «آفتاب
ميشود»« ،بعدها»« ،بانوي برفي» و «خاکستر» را اجرا کردند.
بخش ديگر که به اجراي گروه «تندر» تعلق داشــت ،به علت
لغو اين برنامه ،ماکان اشــگواري جايگزين شد و به مخاطبان گفت:
خوشحالم امشب شاهد هنرنمايي يک گروه راک بودم و ناراحتم از
اينکه «تندر» اجرايش لغو شد .اميدوارم بعد از اين هيچ کنسرتي از
اجرا دور نماند .اشگواري در دومين شب اجراي خود قطعاتي تازه را از
آلبومي که بزودي رونمايي ميکند با نامهاي «دور»« ،هوس است»
«هميشــه»« ،شب گريه» «بدو بدو» اجرا کرد و از کارهاي گذشته
خود «بانوي گيســو حنايي» را خواند .گروه موســيقي «بمراني» و
«شهريار مســرور» نيز اجراي برنامه داشتند .شامگاه يکشنبه 25
بهمن ماه ،برج ميالد به علت لغو کنسرت شجاعت حسين خان در
بخش بينالملل در سکوت کامل به سر برد.

مديرکل هنرهاي نمايشــي وزارت فرهنگ و ارشــاد
اســامي تأکيد کرد که تعهدات  ۶ماهه دوم سال  ۹۴در
خصوص اجراهاي نمايشي ،تا پايان سالجاري پرداخت
ميشوند.
مهدي شــفيعي درباره تخصيص اعتبار تئاتر در سال
 ۹۴گفت :طي گفتوگوهايي که بــا معاون هنري وزير
فرهنگ و ارشــاد اسالمي داشــتيم ،تا پايان سال جاري
اعتبار ادارهکل هنرهاي نمايشي پرداخت ميشود و ما تا پايان سال تمام مطالبات را تسويه ميکنيم.
وي درباره تعهدات مالي ادارهکل هنرهاي نمايشي در خصوص تئاترهاي به صحنه رفته ،تأکيد کرد:
ما يکســري مصوبات حمايت از گروههاي نمايشي داريم که حدود دو ميليارد تومان و متعلق به نيمه
دوم سال  ۹۴است .در ابتداي سال به محض دريافت اعتبار ،تعهدات  ۶ماهه اول سال را تسويه کرديم.
تعهدات باقيمانده هم تا پايان سالجاري تسويه ميشوند.
مديرکل هنرهاي نمايشي درباره اينکه آيا با مجلس شوراي اسالمي در زمينه بودجه تئاتر در سال
 ۹۵رايزنيهايي انجام شــده يا نه ،اظهار کرد :ما با کميسيون فرهنگي و همچنين کميسيون برنامه و
بودجه مجلس شوراي اســامي صحبت و رايزني کردهايم .خوشبختانه جاي نگراني نيست و نظر اين
دوستان درباره تئاتر و باال رفتن بودجه و امکانات آن مثبت است .شفيعي در پايان يادآور شد :البته همه
چيز در خصوص بودجه تئاتر در سال آينده منوط به کل بودجه دولت است و بعد از انتخابات مجلس
شوراي اسالمي مشخص ميشود.

هيچ حوزهاي بهاندازه ادبیات کودک حرف براي گفتن ندارد

آيين پاياني دومين دوره مسابقه خلق کتاب تصويري با
حضور تعداد زيادي از عالقه مندان و دست اندرکاران حوزه
ادبيات کودک در انتشــارات علمي و فرهنگي برگزار شد .در
ابتداي اين مراسم فريدون عموزاده خليلي مدير بخش کودک
و نوجوان انتشــارات علمي و فرهنگي درباره چگونگي پايه
گذاري اين جشــنواره گفت :داستان خلق کتاب تصويري از
جلسه مشترک مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ،معاونت
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،انجمن نويسندگان ،انجمن تصويرگران و انتشارات علمي و فرهنگي آغاز
شد .عموزاده خليلي افزود :در اين جلسه پيشنهاد خلق کتاب تصويري از طرف آقاي غريبپور مطرح شد و مورد
استقبال قرار گرفت و قرار شد هريک از نهادهاي شرکت کننده در جلسه با توجه به امکانات و توانايي هايشان به
انجام اين برنامه کمک کنند .در ادامه شهرام نيا مدير عامل مؤسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران در این مراسم
گفت :هيچ حوزهاي بهاندازه حوزه کودک و نوجوان حرف براي گفتن ندارد ،به عالوه اين حوزه زودبازده است و
چون زبان تصوير ،يک زبان بينالمللي است و متون کتابهاي کودک ،کوتاه تر است ،به لحاظ هزينه و زمان با
مشکالت کمتري روبهرو خواهيم شد .در انتها اسامي برگزيدگان اين مسابقه به شرح زيراعالم شد :جايزه اول
براي کتاب «يک روز معمولي در قهوه خانه» به نويسندگي پيام ابراهيمي و تصوير گري فاطمه خسرويان (هزينه
رفت و برگشت به نمايشگاه بولونيا) .برگزيده دوم :آقاي موش کور خانه نيست ،نويسنده مهسا لزگي ،تصويرگر
حميده خسرويان .برگزيدههاي سوم به طور مشترک :چيلک يک دو سه :نويسنده ،سميرا قيومي ،تصويرگر
مريم يکتافر .قصه يه قصه :نويسنده زينب حسيني ،تصويرگر ،زينب عليزاده.

آغاز اکران فيلمهاي مستند هشتمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر

بخش فيلمهاي مستند هشتمين جشنواره بينالمللي هنرهاي
تجسمي فجر از  26تا  30بهمنماه در موزه هنرهاي معاصر تهران
برگزار ميشود.
این بخش در اين دوره ميزبان  25فيلم در قالبهای مسابقه
و جنبي اســت که هر روز طي سه سانس در سينما تک موزه
هنرهاي معاصر تهران اکران ميشوند.
بر اساس اعالم دبيرخانه هشتمين جشنواره بينالمللي هنرهاي
تجســمي فجر ،اولين ســانس اکران آثار مستند تجسمي فجر از
ساعت  15:30تا  17به بخش جنبي اين رويداد هنري اختصاص
دارد که  9فيلم «آرزوي همه» علي قديريان« ،پريان اندوه» هومن
حســني« ،دايره کوچک ما» محمدفاضــل پورابوطالب« ،درخت
سخنگو» عليرضا قاسمخان« ،دلواپس درختان بوم» علي محمد
مسيحا« ،سرآمد» سيدهادي موســوي« ،سلطان محمد نقاش»

سيد وحيد حســيني نامي« ،معلي» سيدمحمدرضاترين سان و
«نقش خولي» مهدي خواجه حســيني در اين بخش به نمايش
درخواهند آمد.
ســانسهاي دوم و ســوم بخش مســتند هنرهاي تجسمي
هشــتمين جشــنواره فجر نيز به اکران  16فيلم بخش مسابقه
اين دوره از جشــنواره اختصاص دارد که در ساعتهاي  17:15تا
 18:30و  18:30تا  20در سينما تک موزه هنرهاي معاصر تهران
به نمايش درخواهند آمد.
در اين بخش مســتندهاي؛ «اســبي که شيهه نميکشد»
محمدرضا عيني« ،استنساخ» کاميار فاروقي« ،با اين دستها»
رضا حائري« ،بانو» محمد صفا« ،بر پرند خيال» رهبر قنبري،
«چشم جنگ» يوســف حاتميکيا و مهدي برجيان« ،خانهام
خاليســت» رضا مهرانفر« ،خطوط ناپيدا» مهدي رخشــاني،

هنر
در عصرانه شعر و موسيقي ايراني در پايتخت تاجيکستان مطرح شد

ما صداي همديگر را از پشت ديوارها ميشنويم

عصرانه شعر و موسيقي ايراني به ابتکار
بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان و با
همکاري رايزني فرهنگي ايران در شــهر
دوشــنبه ،پايتخت تاجيکســتان برگزار
شــد .در آغاز اين نشســت که با حضور
مقامات تاجيکستان ،سفراي افغانستان،
آذربايجان ،رايزن فرهنگي ترکيه و ديگر
سفارتخانهها و همچنين با استقبال خوب شعردوستان تاجيک برگزار شد ،حجتاهلل
فغاني ،سفير ايران در تاجيکستان در سخناني اظهار داشت :با همکاري بنياد شعر و
ادبيات داستاني و بخش بينالمللي دهمين دوره جشنواره شعر فجر ،گروهي از شاعران
نامي ايران به تاجيکســتان آمدند که حضور خوب و مؤثري در سومين نشست ادبي
موســوم به «دل تاجيک و ايراني» داشتند .آنها به شهر «خجند» سفر و چند برنامه
جالب را اجرا کردند که ديدار با شاعران و اهالي فرهنگ و ادب اين منطقه تاجيکستان
از آن جمله بود.در بخش ديگري از اين مراسم ،عبدالجبار کاکايي خاطرنشان کرد :ما
فارسيزبانان اگرچه سرزمين پدريمان پاره پاره شده است ،اما زبان مادريمان هنوز
زنده است .ما صداي همديگر را از پشت ديوارها ميشنويم .يکي از ملتهاي زنده در
آسياي ميانه ،ملت تاجيکستان است .در ادامه اين برنامه ،فريبا يوسفي ،بانوي شاعر
کشورمان و برگزيده جايزه ادبي پروين اعتصامي در سخناني در جمع اهل فرهنگ و
ادب ايران و تاجيکستان گفت :شاعران مثل پرنده ،رود و ابرند؛ يعني مرزهاي زميني
را نميشناسند .بنابراين چيزي بين آنها با هم فاصله ايجاد نميکند.

فرهنگ
با حضور در ويژه برنامه فرهنگي ايران در عشقآباد

ترکمنها از «روزهاي فرهنگي ايران» استقبال کردند

هفتــه فرهنگــي ايــران بــا
عنوان«روزهاي فرهنگي ايران» با حضور
رئيس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات
اسالمي و جمعي از هنرمندان صاحب
سبک ايراني در عشقآباد افتتاح شد و
اين رويداد فرهنگي با استقبال مردم و
مسئوالن دولتي ترکمنستان همراه بود
به نحوي که بيش از هزار نفر از اهالي فرهنگ و هنر ،در ســالن «مقام الر» عشق
آباد حاضر بودند .در اين مراســم ،معاون وزير فرهنگ ترکمنستان طي سخناني
اظهار کرد :امروز رئيس جمهور ترکمنســتان براي توسعه روابط کشور با تمامي
کشورها از جمله کشور دوست و برادر ايران ،ارزش زيادي قايل است که برگزاري
روزهاي فرهنگــي ايران در پايتخت ،در تقويت اين روابــط مؤثر خواهد بود .در
ادامه ابوذر ابراهیمی ترکمان رئيس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي نيزدر
ســخنراني کوتاه خود گفت :دوســتي ايران و ترکمنستان ،بسيار عميق و ريشه
دار بوده و رهبران دو کشور اين دوستي را نه در عصر کنوني بلکه از گذشته پايه
ريزي کردهاند که اميد اســت با اجراي برنامههاي فرهنگي و هنري هنرمندان و
صنعتگران ايراني ،بتوان اين دوســتي را به ملت ترکمنســتان نشان داد .اجراي
کنسرت موسيقي ،برپايي نمايشگاه صنايع دستي در رشتههاي مختلف نقاشي،
خط و مينياتور و همچنين پخش فيلمهاي روز سينمايي ايران از جمله برنامههاي
اين هفته فرهنگي بود .اين رويداد عالوه بر قدرداني از رئيس جمهوري اين کشور
مورد توجه فرهنگيان ،دانشجويان و عالقهمندان به فرهنگ و تمدن ايران اسالمي
قرار گرفت .بنابر اين گزارش ،آنچه بيش از همه اين برنامه فرهنگي را در بين اقشار
مختلف اجتماع ترکمنستان مهم کرد ،اظهارات «قربانقلي بردي محمداف» ،رئيس
جمهوري ترکمنستان بود که در جلسه کابينه وزيران ضمن شنیدن گزارش معاون
رئيس اين کابينه ،درباره برگزاري روزهاي فرهنگي ايران ضمن تأکيد بر اهميت
برنامههاي فرهنگي در عرصه بينالمللي ،اجراي باشــکوه اين مراسم را گسترش
همکاريها و تحکيم روابط همه جانبه و دوستانه با ايران مؤثر معرفي کرده بود.

روی خط خبر

قائممقام نمايشگاه کتاب :نگراني درباره شهر آفتاب کمتر شده است

امیر مسعود شــهرامنیا قائممقام و معاون اجرايي نمايشگاه کتاب گفت :کارهاي
مربوط به آمادهســازي شهر آفتاب براي نمايشگاه با سرعت بيشتري در حال انجام
است و در حال حاضر نگراني بابت پيشرفت کارها در شهر آفتاب بسيار کم شده است.

برج آزادي ميزبان «زنجيرشدگان»

تئاتر كنســرت «زنجير شدگان» به كارگرداني مسعود ترابي و بازيگري رضا
رويگري از امروز  ۲۷بهمنماه تا  21اسفند هرشب بجز شنبهها از ساعت 19:30
در برج آزادي روي صحنه ميرود.

برگزاري دهمين سالگرد تأسيس کانون ادبي زمستان

مراسم سالگرد تأسيس کانون ادبي زمستان در شرايطي امروز  27بهمن ماه
ساعت  17در تاالر ایوان شمس برگزار ميشود.

خوانش «پيراهني جامانده در باد» در باران

نمايشنامهخواني «پيراهني جا مانده در باد» به کارگرداني کامبيز بنان شنبه
اول اسفندماه ساعت  ۲۰در تماشاخانه باران برگزار ميشود.

ادبیات

شفيعي :تعهدات مالی تئاتر تا پايان سال تسويه ميشود

فرهنگ و هنر

23

«ديوار» قاسم شيشهگري« ،زار خاک» رضا توفيقجو« ،زمان
به وقت موسيو ستبون» محمود کريمي« ،سايههاي تنهايي»
ســعيد بهلولي« ،فراتر از رنگ» مريم سپهري« ،من بوداغين
مارالي يام» (آهوي اين کوه منم) حســن رجبي« ،نقاش باد»
عزتالــه پروازه و «يک زاويه خاص» زهــرا مربيان به نمايش
درخواهند آمد.
بخش مستند تجسمي جشنواره بينالمللي هنرهاي تجسمي
فجر به دبيري عليرضا قاســمخان در موزه هنرهاي معاصر تهران
برگزار ميشود.
هشتمين جشنواره بينالمللي تجســمي فجر به همت مرکز
هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،از  9بهمن تا 17
اسفندماه به دبيرکلي مجتبي آقايي در مؤسسه فرهنگي و هنري
صبا ميزبان عالقهمندان به هنر است.

ارائه  42طرح به جشنواره ارس

ابراهيم نصيري مدير فرهنگي آموزشــي منطقه آزاد ارس و دبير جشــنواره
تئاتر خياباني اين منطقه از ارائه  ۴۲طرح و ايده به دبيرخانه جشنواره خبر داد.

گيشه پررونق در انتظار فيلمهاي جشنواره فجر

علي ســرتيپي مدير فيلميران بــا ارزيابي فيلمهاي به نمايــش درآمده در
جشنواره فيلم فجر و پيشبينياش از اکران سال آينده گفت :اگر چيدمان خوب
باش د و روي آن نظارت شود ،قطعاً رقم فروش  20تا  30درصد از امسال بيشتر
خواهد بود و شرايط رکورد را داريم.

نوستالژیکترین تاالر نمایشی پایتخت میزبان « »6-B5

نمایش « »6-B5نوشته امیر نوروزی به کارگردانی فرزام رنجبر پس از اجرای
موفق در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از دوم اسفند ماه هرشب
ساعت20در تاالر مولوی روی صحنه خواهد رفت.

ماجراي خداحافظي «رضويان» از تلويزيون

برنامه تلويزيوني «سه شو» که پيش از اين با اجراي «جواد رضويان» روي آنتن
ميرفت با تغييرات بسياري از جمله تهيهکننده مواجه شده است .ماجرا از چند روز
پيش شروع شد که جواد رضويان در پست اينستاگرامي خود تلويحاً اعالم کرد از
برنامه «سه شو» جدا شده است .اين در حالي است که ابراهيمي تهيه کننده کار نيز
تغيير کرده و «سه شو» در ادامه مسير توليد به «مهران مهام» سپرده شد.

تجليل از  14شاعر مدافع حرم

آيين اختتاميه نخستين كنگره شعر مدافعان حرم همزمان با والدت حضرت
زينب(س) برگزار و از  14شاعر برگزيده تجليل شد.

کليد خوردن فاز سوم «سرزمين کهن» در اوايل اسفند

کمال تبريزي کارگردان «سرزمين کهن» اعالم کرد که اوايل اسفند فاز سوم
اين سريال که حدود  ۲۳قسمت است کليد زده ميشود و پاييز سال آينده اين
سريال روي آنتن ميرود.

تكذيب دستمزد ميلياردي مهران مديري در «دورهمي»

يكي از تهيهكنندگان مجموعه تلويزيوني «دورهمي» گفت :موضوع دريافت
دســتمزد ميلياردي «مهران مديري» براي حضور در اين سريال كذب محض
است و دستمزد ايشان كام ً
ال مطابق با برآوردهاي سازمان صداوسيماست.

خريد  378عنوان كتاب در مصوبه  574هيأت انتخاب و خريد كتاب

مصوبات جلســه  574هيأت انتخاب و خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمي اعالم شد و  378عنوان كتاب در فهرست خريد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي قرار گرفت.

