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برنامه های «هفته کتاب» با هدف تمرکززدایی از تهران آغاز شد

گزارش

ایسنا

در مراسم تقدیر از ایران شناس هلندی مطرح شد

درک متفاوت از مفاهیم
مشکل جهان امروز است

علی مرادخانی :غالمرضا صنعتگر برای
درمان به خارج از کشور اعزام میشود

انتشــارخبر بیمــاری غالمرضا صنعتگر و بســتری شــدن این
خواننــده موســیقی پاپ در بیمارســتان در فضاهــای مجازی
بازتاب بســیاری پیــدا کرد تا آنجا که با خبرشــدیم روز جمعه
معــاون امــور هنــری وزارت ارشــاد به مالقــات این هنرمنــد رفتــه و از نزدیک پیگیر
اوضاع بیماری ایشان بودند .علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت ارشاد پس از
توگو با پزشک معالج و خانواده صنعتگر
بررسی اوضاع عمومی این خواننده و گف 
از پیگیری ســریع این موضوع خبر داد و اعالم کرد که در هفتههای آینده در صورت
به نتیجه نرسیدن درمانها ،غالمرضا صنعتگر از سوی وزارت ارشاد برای درمان به
خارج از کشور اعزام خواهد شد .مرادخانی همچنین از پیگیری سریع امور کاری این
خواننده و برخی بدقولیها در قبال صنعتگر گفت :وزارت ارشاد تمامی این مسائل
را در روزهای آینده پیگیری و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
غالمرضا صنعتگر در روزهای گذشته در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بود و به
تازگی به بخش منتقل شده است .دوستان و اطرافیان این خواننده و بسیاری از اهالی
موســیقی و هنر در روزهای گذشــته در صفحات شخصیشــان از مســئوالن خواسته
بودند که هر چه زودتر پیگیر مسائل درمانی و احقاق حقوق پایمال شده این خواننده
از سوی برخی نهادها و اشخاص باشند.

رونق جشنواره های کتاب در شهرستانها

گالیه مدیرعامل مؤسسه «خانه کتاب» از نبود ردیف بودجه برای هفته کتاب
مریم شهبازی

هفتــه کتــاب در حالــی بــه بیســت و
پنجمین ایستگاه خود رسیده که مجریان
برپایــیاش در همین ابتــدای کار ناچار به
ذکــر توضیحاتــی درباره برخی حاشــیهها
شدهاند.مجیدغالمیجلیسه،مدیرعامل
خانــه کتــاب در واکنــش بــه ایــن گفته که
ســالن برنامههای این رویــداد فرهنگی با
کارمندان این مؤسســه پرمیشــود گفت:
«چنین ادعایی صحــت ندارد و کارمندان
مؤسســه خانــه کتــاب حتــی در ســالن
برنامههای مذکــور حضور ندارنــد ».او در
ادامــه از اینکه هنوز برای هفته کتاب هیچ
ردیــف بودجهای درنظر گرفته نشــده هم
گالیــه کــرد و آن را یکــی از مطالبات خانه
کتابخواند.
ëëپیاممعاونامورفرهنگی
بهمناسبتآغازهفتهکتاب
ویــژه برنامههــای هفتــه کتــاب در
سالجاری کمی زودتر از سالهای گذشته
و بــا پیامی از ســوی معــاون امور فرهنگی
وزیــر ارشــاد همراه شــد .محســن جوادی
که زمــان چندانی از انتصاب او به ســمت
معاونت امور فرهنگی نمیگذرد با انتشار
پیامی به استقبال دوره جدید هفته کتاب
رفــت .جــوادی در پیامــی کــه بــه همیــن
منظورمنتشرکردهضمناشارهبهاهمیت
جایــگاه کتاب در همه ابعــاد زندگی گفته
«کتاب را میتوان پایه و اســاس پیشــرفت
دانســت و میــزان توجه بــه آن را معیاری
برای توسعهیافتگی یک جامعه برشمرد.
از ایــن روی تعریف هفتــ ه کتاب در تقویم
ایرانــی قابــل توجــه و موجب ُخرســندی
اســت .بویــژه اینکــه نــام ایران همیشــه با
نــام کتابهــای بــزرگ و سرنوشتســاز
جهانی مانند «قانون» و «شفا» ،ابن سینا
و ...پیونــد خــورده اســت ».معــاون امــور
فرهنگــی در گفتهاش تأکید کرده که هفته
کتــاب طی ســالهای برگــزاریاش موفق
شــده بــه نقطه اتصــال برنامههــای مهم
ایــن حــوزه تبدیــل شــود .همــان طــور که
جوادی هم گفته هر ســاله ،طــی برگزاری
ویژه برنامههای هفته کتاب شاهد اجرایی
شــدن جشــنوارهها و رویدادهای مختلفی
در سراســر کشور هســتیم که از جمله آنها
میتوان به کتابگردی ،جشنوار هکتاب سال
دانشجویی ،نمایشــگاه کتاب دانشگاهی،
مراســم تجلیــل از کتابــداران برگزیــده،

ماهور

مردم هنوز لذت کتابخوانی را درک نکرده اند

یادداشت

روز گذشته شنونده یکی از برنامههای ورزشی رادیو بودم ،مجری برنامه از برخی مربیان
و بازیکنــان فوتبال درباره کتاب و میزان توجهشــان به مطالعه پرســید .اغلــب این افراد
اهل مطالعه نبودند و این جای تأســف دارد که ورزشکاران ما هیچ ضرورتی در مطالعه
نمیبینند .نمیدانم چرا جامعه به سمتی رفته که تنها قشر محدودی به مطالعه روی
میآورند و این خأل بزرگی ســت .اگر برای عمومی شــدن مطالعه تالش نشــود به مرور
بهروز غریبپور
نویسنده و کارگردان تئاتر با خأل فرهنگی بزرگی روبهرو خواهیم شــد ،از همین رو تأکید دارم که نباید تمام تمرکز
مســئوالن فرهنگیمان به برگزاری برخی برنامههای مقطعــی در حوزه کتاب ،از جمله
برگزاری نمایشــگاه کتاب یا ویژه برنامههای هفته کتاب محدود شــود ،هر چند معتقدم
که در شــرایط فعلی برگزاری هفته کتاب هم غنیمت اســت و نباید از آن غافل شد .از مسئوالن فرهنگی درخواست
دارم تالش بیشتری برای جای گرفتن کتاب در زندگی روزانه مردم به خرج بدهند،هنوز کتابخوانی برای ما ایرانیان
به ضرورت تبدیل نشده آنچنان که گاه به افرادی برخوردهام که هزینه صرف یک وعده غذای آنان در فالن رستوران
نیم میلیون تومان میشود ،اما وقتی از همینها میپرسیم که چرا کتاب نمیخوانید میگویند گران است! نمی گویم
همه مردم غذای این قیمتی میخورند اما مسأله اینجاست که گرانی کتاب در مقایسه با سایر هزینههای زندگی ،حتی
برای طبقه متوســط بهانهای بیش نیست؛ در کنار مسئولیتی که متولیان فرهنگی بر عهده دارند امیدوارم مسئوالن
رسانه ملی هم کمی به کتاب و کتابخوانی بها بدهند تا به مرور شاهد توجه عموم مردم به ضرورت مطالعه بشویم.
مســئوالن رســانهها و از ســویی مدیران وزارت آموزش و پرورش ،وزارت علوم و وزارت ارشــاد باید چارهای بیندیشند
تــا بلکــه مردممان لذت مطالعه را درک کنند ،هنوز بســیاری از مردم کتاب خواندن را یــاد نگرفتهاند ،اینها آموزش
میخواهد و به همین سبب است که میگویم نباید همه چیز تنها به برنامههای مقطعی ختم شود.

کــه در اغلــب اســتانهای کشــور بــه طــور
همزمــان شــاهد برگــزاری جشــنوارهها و
نشستهای مختلفی هستیم .آنچنان که
چهارمحال و بختیاری یکی از استانهایی
اســت کــه برنامههــای آن در بیســت و
پنجمیــن دوره بــا افزایشــی  25درصــدی
نســبت به ســال قبل روبهرو شــده اســت.
رونمایــی از تازههــای نشــر اســتان ،دیــدار
مدیــران فرهنگی با کتابفروشــان ،حضور
نویســندگان در صــدا و ســیمای اســتان
و اجــرای طــرح «نــذر کتــاب» ازجملــه

اجرای اسطوره موسیقی جمهوری آذربایجان در تاالر وحدت

«رامیز قلی اف» با همراهی ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر در تهران به روی صحنه می رود

حضور اســطورههای موســیقی دنیــا درکنار
هنرمنــدان ایرانــی و ترکیب ســازبندیهای
مختلــف جلــوه خاصــی در اجــرای یــک
موســیقی ایجــاد خواهــد کــرد ،هنرمنــدان
بزرگــی کــه هرکــدام در دنیــا نمــاد فرهنگ
و هنرکشورشــان هســتند و تماشــای اجرای
موسیقی کشورشان بر روی صحنه موسیقی
ایــران و آشــنایی بــا آن قطعــاً شــور وحــال
ویژهای خواهد داشت .رامیز قلیاف نوازنده
شــهیر کشــور جمهــوری آذربایجان یکــی از
همین اسطورههای موســیقی است که قرار
اســت طی روزهای آینده با همراهی ارکستر
ســمفونیک «فرهنــگ و هنــر» بــه رهبــری
شــهرام توکلــی و علی اکبــر قربانــی در تاالر
وحدت کنسرتی اجرای برنامه داشته باشد.
علــی اکبر قربانــی آهنگســاز و تنظیمکننده
دربــاره حضــور رامیــز قلــی اف نوازنــده تــار

برخورد

جشــنواره کتاب و رسانه ،جشــنواره تقدیر
از مروجان کتــاب ،زنگ کتاب در مدارس،
برپایی نمایشــگاههای کتــاب در مدارس،
نــذر کتــاب و نشســتهای هماندیشــی
اصحاب نشر و کتاب اشاره کرد.
ëëبرنامههایمانکارمندمحورنیست
تــاش بــرای تمرکــز زدایــی از
فعالیتهای هفته کتاب و مردمی شــدن
آنهــا هــم از جملــه رویکردهــای مهــم و
اساسی در این هفت روز است .همان طور
که در ابتدای گزارش اشاره شد شنیده شده
که ســالنهای مؤسســه خانه کتاب در این
هفتــه بــا کارکنانش پرمیشــود و خبری از
استقبالاهالیکتابومردمنیست.مجید
غالمی جلیسه ،مدیر عامل مؤسسه خانه
کتاب امــا به این ادعا واکنش نشــان داده،
او در همیــن رابطه بــه ایلنا گفت«:حضور
کارمنــدان خانــه کتــاب در برنامههــای
هفتهکتــاب ،بــرای پــر کــردن ســالن را رد
میکنم چراکه در هیچکدام از برنامههای
ما پرســنل خانه کتــاب حضــور ندارند .ما
حتــی اجازه حضور به پرســنل خانه کتاب
نمیدهیــم چون جا نیســت و خود مردم
باید در این مراسم شرکت داشته باشند».
به گفته او ترجیح مسئوالن خانه کتاب
براین اســت که یا ســالنها با حضور خود
مــردم و اهالــی کتاب پر شــود یــا اینکه کالً
خالــی بماند .غالمی جلیســه ادامــه داد:
«قرار نیســت برنامههای ما کارمندمحور
باشــد و به صورت سازمانی ســالنها را پر
کنیم .وقتی رویکرد مردمی داشته باشیم
دیگــر ســالنی وجــود نــدارد کــه دغدغــه
پرکردنــش را داشــته باشــیم .در این چند
ســال هفته کتــاب در شهرســتانها برگزار
میشــود ،برای همین اســت که میگویم
بهدنبالسالنپرکردننیستیم».
آنطورکهمدیرعاملمؤسسهخانهکتاب
گفت تالش آنان بر این است که برنامهها
مردمیتــر برگزار شــوند و بحــث پرکردن
ســالنها در میان نباشد .جام باشگاههای
کتابخوانــی از جملــه رویدادهایــی اســت
کــه درایــن هفتــه شــاهد اجــرای مراســم
اختتامیهاش خواهیم بود .آن طور که آمار
و ارقام نشان میدهد تا به امروز نزدیک به
 60هزار نفر کــودک درگیر برنامههای این
جامشد هاند.
بــه غیر از امســال که هفتــه کتاب چند
روز زودتــر از موعــد همیشــگیاش آغــاز

شــده ،این هفتــه فرهنگی هر ســاله با فرا
رسیدن  24آبان ماه ،همزمان با روز کتاب
و کتابخوانی شروع میشود .با وجود این به
نظر میرسد بواسطه فقدان ردیف بودجه
امــکان برنامهریــزی دقیق در ایــن رابطه
وجود ندارد.
ëëرونماییازمجموعه100رمان
غالمی جلیسه با اشاره به اینکه فقدان
ردیــف بودجه بــرای برگزاری چنین هفته
مهمــی ضعف بــه شــمار میآیــد گفت:
«یکی از مشکالت هفته کتاب و ستاد هفته
کتــاب این اســت کــه یــک ردیــف بودجه
مشخص ندارد و براساس شرایط ،در مورد
میزان بودجهاش تصمیمگیری میشود.
بهعنــوان مثال ســال گذشــته بــرای هفته
کتــاب بودجــه نگرفتیــم و از بودجــه خود
خانه کتــاب برای برنامههــا هزینه کردیم
و امســال هم هنــوز هیچ بودجــهای برای
هفتــه کتــاب دریافــت نکردهایــم ».کمی
بعد از آنکه غالمی جلیســه ،دبیر بیســت
و هفتمین دوره از هفته کتاب در نشســت
رسانهای چند روز پیش گالیه کرد که هنوز
هیچ برنامهای از سوی مسئوالن باغ کتاب
اعالم نشــده ،باغ کتاب هــم باالخره ویژه
برنامههایش برای برگــزاری در این هفته
را اعــام کــرد .این برنامهها روز گذشــته و
بــا قدری تأخیر اعالم شــدند ،ســیدمجید
حسینی ،مدیر باغ کتاب ضمن اینکه این
مجموعه را بزرگترین کتابفروشی کشور
خواند ،گفت «یکــی از برنامههایمان این
اســت که یک روز افراد مــورد عالقه مردم
در حوزه کتابفروشی ،نویسندگان معروف،
بازیگران ســینما و تلویزیــون و کارگردانان
را دعــوت کنیم تــا عالوه بر فــروش کتاب
و امضــای آن ،بــرای دوســتداران خــود
توضیحاتــی دربــاره کتابهای مــورد نظر
ارائهبدهند ».بهگفتهحسینیدراینهفته
از مجموعه ۱۰۰رمان در باغ کتاب رونمایی
میشــود .در این مجموعه رمانهای برتر
توســط هنرمندانی نظیر لیلی رشــیدی و
صابر ابــر در قالب فیلمهای  ۲۰دقیقهای
معرفی میشــود .قرار شده این مجموعه
پــس از رونمایی در شــبکههای اجتماعی
منتشرشود.
ëëتمرکززداییبرنامههایاجراییازتهران
همان طور که اشاره شد یکی از اهداف
مجریان برگزاری هفته کتاب تمرکززدایی
برنامههای اجرایی از تهران است ،آنچنان

شبکه خبری ایرانیان

همایــش ســنایی و بزرگداشــت پروفســور «یوهانس پیتــر دوبروین» ،ایرانشــناس
و سناییشــناس برجســت ه هلنــدی جمعه نوزدهم آبان در دانشــگاه الیــدن هلند با
حضور ایرانشناسان هلندی و عالقهمندان به فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی
برگــزار شــد .در ایــن مراســم گرامیداشــت که به همــت مرکز فرهنگــی و بینالملل
شــهر کتاب ،دانشگاه الیدن هلند و با همکاری دانشــگاه فردوسی مشهد برگزارشد،
ی بیســت ســاله خود با
اصغرســیدغراب اســتاد دانشــگاه الیدن با اشــاره به همکار 
پروفسوردوبروینوکارنامهعلمیوفرهنگیگفت«:استاددوبروینباتردستیوتجربه
و شــناخت ژرف بداعت و بالغت اســتاد سخن را تا آنجا که امکان داشته و از مفهوم
نمیکاســته به هلندی پژواک داده اســت .او در ترجمه اشــعار گلستان نیز با در نظر
گرفتن قافیه ،آنها را به شکل ساده و زیبا و دلپسندی به هلندی منظوم آوردهاست».
علیاصغــر محمدخانــی ،معــاون فرهنگــی وبینالملــل شــهرکتاب بــا اشــاره بــه
کارنامه ســنایی پژوهی درایران و دیگر کشورها گفت«:کارنامه سنایی پژوهی چندان
پربرگوبار نیست .با آنکه دانشمندان و محققانی درطول هفتادسال گذشته درباره
ســنایی کارکردهاند و آثاری منتشرشــده اســت اما مســائل بســیاری دربــاره زندگی و
آثارسنایی هست که نیاز به پژوهش و پرتوافشانی دارد تا زوایای مختلف زندگی ،آرا
و آثار او روشن ترشود».
او به کتاب «از شــرع و شــاعری» پروفسور دوبروین درباره سنایی اشــاره کرد و افزود:
«کتاب «از شــرع و شــاعری» دوبروین که به فارســی با عنوان «حکیم اقلیم عشــق»
منتشرشــده اســت ،از نظر گســتردگی دامنه کار ،نکتهبینی ،تازهجویی و بویژه شــیوه
پژوهــش و وســعت منابع و مآخذ بر بســیاری از کارهای همانند کــه در زمینه زبان و
ادبیات فارســی و تاریخ و فرهنگ ایران صورت گرفته اســت ،برتری دارد .این کتاب
دریچه جدیدی را برای سناییپژوهان و عالقهمندان شعر فارسی میگشاید و نکات
بدیعــی را مطرح میســازد ».محمدخانــی ادامــه داد :دوبروین با کتاب «از شــرع و
شاعری» کوشیده است تاریخ زندگی و شاعری سنایی را بازسازی کند ،سیر تحول او را
پیگیری نماید و رهیافتهایی برای درک بهتر شعر اندرزی او بیابد».
محمدجعفر یاحقی ،عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم بهعنوان یکی دیگر
از سخنرانان این مراسم از آشناییاش با دوبروین در سی سال پیش سخن گفت.
مهدی فیروزان ،مدیرعامل شهرکتاب نیز به مسأله صلح و دوستی در ادبیات فارسی
و ادبیات جهانی اشاره کرد و گفت« :پروفسور دوبروین با شناخت دقیق از فرهنگ و
سنت مسیحیت و همچنین فرهنگ اسالمی و ادبیات عرفانی میتواند نقش مهمی
توگوی فرهنگی میان شــرق و غرب ایفا کند ».در انتهای این مراسم پروفسور
درگف 
دوبروین نیز گفت« :من بیشتر از اینها میخواهم در حوزه ادبیات فارسی کار کنم و
خواهمکرد و غبطه میخورم که چرا تسلطم آنقدر نیست که بتوانم به فارسی مراتب
تشکر خودم را اعالم کنم و مجبورم به زبان انگلیسی تن بدهم».

موسیقی

فرهنگی
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وآهنگســاز در این بــاره به مهــر گفت :طبق
تازهترینبرنامهریزیهایانجامگرفتهاستاد
رامیــز قلــی اف از نوازندگان شناختهشــده و
مطرح موسیقی کشور جمهوری آذربایجان
بهدعوتارکسترسمفونیک«فرهنگوهنر»
دانشگاهعلمیکاربردیواحد۴۶تهرانبرای
برگزاری کنســرتی دو روزه به رهبری ارکســتر
بنده و شهرام توکلی و خوانندگی رشید وطن
دوســت به تهران ســفر میکند .او ادامه داد:
در این کنسرت که تمامی قطعات آن توسط
استادقلیافانتخابشده،مجموعهارکستر
سمفونیکفرهنگوهنربهخوانندگیرشید
وطن دوســت قطعات کالســیک موسیقی
جمهوری آذربایجان را که برای تار و ارکســتر
تنظیم شده اجرا میکند .قربانی تأکید کرد:
حضور دوباره اســتاد قلــی اف بهعنوان یکی
از اســطورههای موســیقی کشــور جمهــوری

آذربایجان که ما ســالها قبل همراه با استاد
فخرالدینی همکارهای مســتمری با ایشان
در ارکســتر ملــی داشــتیم میتوانــد اتفــاق
خوبــی بــرای موســیقی کشــورمان و عالقــه
مندان موســیقی آذربایجانی باشــد .قربانی
درپایانگفت:کنسرترامیزقلیافوارکستر
ســمفونیک فرهنگ و هنر  ۳۰آذر و اول دی
ماه سالجاری به رهبری شهرام توکلی و من

در تاالر وحــدت تهران میزبان عالقه مندان
موســیقی اســت .رامیــز قلی اف آهنگســاز و
نوازندهصاحبنامکشورجمهوریآذربایجان
 ۲۹بهمن سال ۹۲در پنجمین روز از برگزاری
بیســت و نهمین جشــنواره موسیقی فجر با
اجرای قطعاتی از موســیقی فولکلور کشــور
آذربایجان در تاالر وحدت کنسرت خود را در
ایران برگزار کرده بود.

اثری با صداپیشگی پیمان معادی و یک اثر ضد ایرانی در فهرست اولیه اسکار

فهرست  26انیمیشن
نزدیک
راه یافتــه به نودمین
دوره اســکار در
حالی روز گذشــته توســط آکادمــی علوم و
هنرهای ســینمایی اعالم شد که حضور دو
اثر به خاطر ارتباطش با ایران در رسانههای
داخلی مورد توجه قرار گرفت .در میان آثار
ارائه شده به آکادمی و فهرست اعالم شده
از یــک ســو حضور انیمیشــنی ضدایرانی و
از ســوی دیگر صداپیشــگی پیمان معادی
در یکی از آثار ،تیتر رســانههای خبری شد.
خبرگزاری مهر حضور یــک اثر ضد ایرانی
را تیتــر کــرد و امــا ایســنا دربــاره مضمــون
این انیمیشــن توضیح داد که داســتان این
انیمیشــن با عنوان «اســبهای پنجرهای:
مکاشــفه رزی مینــگ در اشــعار فارســی»
درباره دختر شــاعر و دورگهای به نام «رزی
مینگ» است که به همراه مادر چینی و پدر
ایرانیاش در کانادا زندگی میکند .وی پس
از انتشــار کتاب شــعرش ،به یک جشنواره

ادبی در ایران و شهر شیراز دعوت میشود
ی حقایقی
و در ســفرش به ســرزمین پــدر 
تازه و پنهان شــده درباره گذشتهاش کشف
یکند.
م 
ایــن انیمیشــن کــه بــه کارگردانــی و
تهیهکنندگی«آنماریفلمینگ»محصول
کشور کانادا است بر اساس رمانی مصور با
همین نام نوشته «فلمینگ» و با مشارکت
مالی  ۷۳۰نفر از  ۲۸کشــور جهان ســاخته
شــده و تاکنون در چندین جشنواره به روی
پرده رفته و در جشنوارههای ونکوور و تورنتو
در کشــور کانادا نیز موفق به کسب جوایزی
شده است .همچنین خبرآنالین با اشاره به
حضور انیمیشــن « »Window Horsesدر
این فهرست صداپیشگی پیمان معادی را
یکی از ویژگیهای آن عنوان کرد.
بر اســاس این گــزارش در میان  ۲۶فیلمی
کــه از ســوی آکادمــی علــوم و هنرهــای
ســینمایی برای حضور در این بخش واجد
شرایط شناخته شدهاند ،انیمیشن «کوکو»

انیمیشن «اسبهای پنجرهای :مکاشفه رزی مینگ در اشعار فارسی»

محصول پیکســار از شــانس بســیار زیادی
برخــوردار اســت .از آثار مشــهور هالیوودی
کــه بــه جمــع  ۲۶انیمیشــن راه یافتهانــد،
میتوان به قسمت سوم انیمیشن مشهور
«مــن نفرتانگیــز» اشــاره کــرد کــه عنوان
پرفروشترین انیمیشــن ســال  ۲۰۱۷را در
اختیار دارد« .بچه رئیس»« ،ماشینها،»۳
«فیلــم ایموجی»« ،بتمــن لگویی» و «لگو
نینجاگو» از دیگر آثــار هالیوودی حاضر در
اینفهرستهستند.
از دیگــر آثــار مــورد توجه در این فهرســت

میتوان از «نــان آور» ( )Breadwinnerنام
بردکهآنجلیناجولیدرتیمتهیهآنحضور
دارد و البتــه انیمیشــن متفاوت «وینســت
دوستداشــتنی» که با کنار هم قــرار دادن
نقاشیهای رنگروغن فضایی متفاوت را
بهتصویرمیکشد.
نامزدهــای نودمین دوره جوایز ســینمایی
اســکار روز  ۲۳ژانویــه ( ۲۰۱۸ســوم بهمن)
اعالم خواهد شــد و مراســم اعطای جوایز
این رویداد مهم ســینمایی نیــز روز چهارم
مارس ( ۱۳اسفند) برگزار خواهد شد.

برنامههــای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســتان در هفته کتاب اســت .در
مراکــز فرهنگی-هنــری مناطــق  22گانــه
تهران هــم شــاهد اجــرای برنامههایی با
هدف ترویــج فرهنگ مطالعــه خواهیم
بــود .اجــرای مســابقه عکــس «کتــاب در
قالــب تصویــر» بهصــورت مجــازی و در
فضــای برنامــه اینســتاگرام ،رونمایــی از
نشریه دیجیتال «ترجمان علم اطالعات
و دانششناسی» از برنامههای هفته کتاب
از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری

خبر آخر

اســت .عالوه بر این امکان بازدید مدارس
از کتابخانههــا و عضویت رایگان در آنها با
هدف گســترش فرهنگ مطالعه و جذب
کــودکان نیــز در ایــن هفتــه فراهم اســت.
در اغلــب فرهنگســراها و کتابخانههــای
عمومی کشــور هم برنامههایــی ویژه این
هفتــه تــدارک دیــده شــده اســت .عموم
عالقهمنــدان با پیگیــری خبرهــای حوزه
کتــاب از رســانههای جمعــی میتوانند از
ویژه برنامههای روزانه این هفته در بیست
و پنجمین دورهاش باخبر شوند.

حضور سه نوازنده بلوچی
در یک جشنواره فرهنگی سوئد

ســه نوازنــده اهــل بلوچســتان بــرای حضــور در یــک
جشــنواره فرهنگی ،معرفی و اجرای موســیقی محلی
این منطقه به کشور سوئد دعوت شدند.
خســرو سیاهانی -نوازنده موسیقی بلوچی در گفتوگو با ایسنا ،درباره شرکت
در ایــن جشــنواره توضیــح داد :دولت ســوئد از طریق رســتم الشــاری ،یکی از
بلوچهایی که در این کشــور زندگی میکند و با موســیقی آشــنا است ،با ما آشنا
شده؛ به همین دلیل از سه نوزانده از جمله من برای اجرای موسیقی بلوچی
در این کشور دعوت کردهاند.
او که در این ســفر سرپرســتی گروه را بر عهده دارد ،ادامه داد :بجز من ،فاروق
رحمانــی (نوازنــده ربــاب و تنبــورک) و تــاج محمــد جنگیپــور (دونلینــواز
اهــل ســوران) نیــز در ایــن ســفر حضــور دارنــد و قــرار اســت ســازهای ســرود
بلوچی«قیچک» ،رباب ،بِنجو ،تنبورک و دونی را معرفی کنیم و بنوازیم.
این نوازنده موسیقی بلوچی با بیان اینکه قرار است آخر این هفته به سوئد سفر
کنند ،گفت :ما مدت هفت روز در این کشور اقامت خواهیم داشت.

احساس غرور رخشان بنی اعتماد
از مرمت فیلم روسری آبی

مرمت «روســری آبی» آن هم در داخل کشــور ،پیش از هر کس رخشان بنی اعتماد
کارگردان این فیلم را خوشــحال کرده اســت .اتفاقی که از آن با عنوان «غرورآفرین»
یاد کرده و آن را نشان از توان تکنیکی سینمای ایران دانسته است.
بنی اعتماد بعد از مرمت فیلم «روســری آبی» برای ایســنا نوشــته اســت« :مرمت
فیلمهای قدیمی در صنعت جهانی ســینما به گرایشــی نو و پایا مبدل شــده است
که هم ارزش ماندگار کردن این آثار را بهعنوان مهمترین ســند ثبت تاریخ فرهنگ
جوامع مختلف دارد و هم مخاطبین عالقهمند بسیار .از سالها پیش بخصوص در
دههاخیرتوجههمهکشورهایدارایصنعتسینما،بهاهمیتاجتنابناپذیرانجام
این کار جلب شده است .سینمای ایران که بیتردید جایگاه ویژهای در تاریخ سینمای
معاصر جهان دارد ،طبیعی است که با عزمی جدیتر باید این سرمایه ملی خود را
حفظ و ماندگار کند .انجام این پروژه عظیم ،زمانبر و پرهزینه است و پیچیدگیهای
بســیار دارد .نیازهــای تخصصــی آن خوشــبختانه با خالقیــت نیروهای متخصص
ایرانی مهیاست و مدیران حوزههای فرهنگی و فنی سینما هم به لزوم انجام این کار
معتقدند و میشود امیدوار بود که بتدریج مرمت فیلمهای قدیمی که نه فقط تاریخ
مصرف ندارند بلکه هرچه بیشتر زمان بر آنها میگذرد ارزش بازنگری بیشتری پیدا
میکنند ،عملی شــود .شــرایط نگهداری متریال اولیه صــدا و تصویر فیلمهای ٣٥
میلــی متری ،بعداز ورود دیجیتال و تعطیلی البراتوارها به معضلی تبدیل شــد که
اگر خردمندی مدیریت فیلمخانه و تالش ارزشــمند کارکنــان آن نبود به فاجعهای
جبرانناپذیــر تبدیل میشــد .چند ســال پیش وقتی بــه خود آمدم کــه از فیلمهای
قدیمــیام جــز کپیهای کامــاً بیکیفیت و غیر قابــل نمایش بر پــرده چیزی باقی
نمانده ،تالش کردم راهی برای مرمت آنها پیدا کنم .پیشنهاد انجام این کار از طرف
دانشگاه هاروارد و یو سی الای مطرح شد اما نظر خانم طاهری این بود که نگاتیو از
کشور خارج نشود و خوشحالم که این کار در ایران و در استودیو روشنا و استودیو «فام»
در حال انجام است .نسخه مرمت شده فیلم «روسری آبی »چهارشنبه  ٢٤آبان ماه
در هفتمین دوره جشنواره ماالتیای ترکیه نمایش داده میشود.

