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نگاه همدالنه بنیاعتماد به آدمهای فراموش شده در «نرگس»
آخریــن برنامه کانــون فیلم خانه ســینما به نمایش
نســخه ترمیم شــده فیلم نرگس ،چهارمین ســاخته
سینماییبلندرخشانبنیاعتمادتعلقگرفت.همان
طور کــه پیشتر هم اعــام کرده بودیم بــه بهانه این
اکران ،جلســه دیداری هم با حضور کارگردان و برخی
عوامــل آن برگــزار شــد .بنی اعتماد ضمن ســخنانی
خطاببهحاضرانازاینگفتکهقصههایاوقهرمان
نــدارد و حتی تأکیــد کرد اگر بخواهیم اصــرار کنیم که
قهرمانــی وجــود داشــته باشــد ،هر شــخصیتی که در

جهت تغییر حرکت میکند ،میتواند قهرمان باشد.
او کمی پیش از نمایش فیلم گفت« :آنهایی که اهل
خانواده ســینما هستند ،میدانند نسخه ترمیم شده،
یعنی چه؟ من زمانی به این مرحله رسیدم که متوجه
شــدم ،هیچ نســخهای از فیلمهایم نیست و ما درگیر
چهفاجعهایهستیم».اودرجایدیگریازسخنانش
از عملکرد کانون فیلم خانه ســینما هم تشــکر کرد و
گفت« :بدون هیچ تعارفی نهاد دولتی یا وزارتخانهای
در این مملکت ســراغ ندارم که توانســته باشند مانند

«فیلمخانهایران»بااینتدبیرواندیشه،سینمایایران
را نجــات دهند و من در برابر خانم طاهری ،مدیریت
آن تعظیــم میکنم ».او تفاوت ســه فیلم نخســتش
را بــا بقیه فیلمهایی که ســاخته در این عنــوان کرد که
تجربهجویی یکی از ویژگیهایی است که او را حتی در
این سن و سال هم رها نکرده ،آنچنان که تأکید هر یک
از فیلم هایش حاصل تجربهای تازه برای او هستند .او
دلیل اینکه بعد از ساخت چند کار اجتماعی به سراغ
طنز رفته را در خواستهای خواند که از جوانی در وجود او

بودهاست.بنیاعتمادپایانگفتههایشراباچگونگی
شکلگیریشخصیتهایفیلمنرگسهمراهساخته
و گفــت« :آفاق» برگرفته از شــخصیتهای مختلف
اســت نه یک نفر و بــرای تحقیقی کــه در زندان قصر
رفته بــودم ،ایــن شــخصیت در ذهنم شــکل گرفت.
فیلمنامه«نرگس»همازتحقیقیکهاززنانسرپرست
خانواده میکردم ،گرفته شد .با این شخصیتها و آن
نگاه همدالنه که با آدمهای فراموش شــده داشتم به
فیلمنامه«نرگس»رسیدم.

گزارش «ایران» از کم و کیف فیلمهایی که در ایام نوروز روی پرده سینما میآیند

پیام وزیر فرهنگ به اولین دوره جایزه
جهانی دو ساالنه کتاب برگزیده نهج البالغه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به اولین دوره جایزه جهانی دو
ساالنه کتاب نهج البالغه پیامی صادر کرد.
فرهنگ
سیدعباس صالحی در بخشی از این پیام آورده است :اینک
در دهه پنجم انقالب اسالمی نیازمند پرتو افشانی نهج البالغه هستیم و شرایط
توجو میکنیم .نهج البالغه
کشور را بر آن عرضه کرده و راههای علوی را جس 
تجلی ناب اندیشه و جان امیرالمؤمنین(ع) است .وی افزود :این گنجینه از یک
ســو معــارف توحیدی را در لطیفتریــن واژگان ارائه میکنــد و راه تأمل را برای
حقایــق بیکران هســتی باز مینمایــد .از طرف دیگر به زخمهای کهن انســان
میپردازد و با تبعیض ستیز میکند و فضائل نفسانی را مورد اهتمام ویژه قرار
میدهد .جشنواره جایزه جهانی دو ساالنه کتاب برگزیده نهج البالغه فرصت
مغتنمی اســت که اندیشــمندان از این گنجینه گوهرها را اتخاذ کرده و جامعه
ایرانی و اسالمی را با آنها آشنا کنند.

پایان انتظار سینماها برای اکران نوروز
نرگس عاشوری
خبرنگار

پــس از کــش و قوسهای فــراوان در نهایت ســه
روز مانــده بــه آغــاز دور جدیــد اکــران ،تکلیــف
نوروزی سینماها مشخص شد و از میان  14فیلم
متقاضــی ،روز گذشــته ( 22اســفندماه)  7فیلــم
منتخــب بــرای نمایش در ســینماهای کشــور در
ایــام نــوروز معرفی شــدند .طبق اطالعــات ارائه
شــده از ســوی شــورای صنفی نمایش ســه فیلم
کمدی ،دو فیلم اجتماعی ،یک فیلم بیوگرافی و
یک فیلم کودک در سبد اکران نوروز قرار گرفتند.
اکــران نــوروزی از  25اســفندماه در ســینماهای
سراسر کشــور آغاز میشود و فیلمهای سینمایی
«متــری شــیش و نیــم» بــه کارگردانــی ســعید
روســتایی در گــروه ســینمایی آســتارا« ،غالمرضا
تختی» ســاخته بهــرام توکلی در گروه ســینمایی
استقالل« ،چهارانگشــت» اثر حامد محمدی در
گروه سینمایی زندگی« ،زندانیها» به کارگردانی
مســعود د ه نمکــی در گــروه ســینمایی آزادی،
«رحمان  »۱۴۰۰ســاخته منوچهر هــادی در گروه
ســینمایی ایــران« ،ژن خــوک» ســاخته ســعید
ســهیلی در گروه ســینمایی باغ کتاب و «پیشونی
سفید  »۳اثر سیدجواد هاشمی در گروه سینمایی
فرهنــگ در نــوروز  ۹۸روی پــرده میرونــد .در
گــزارش پیش رو نگاهی داشــتیم به روند تولید تا
اکران فیلمهایی که قرار اســت در ایام نوروز روی
پرده سینما ببینید.
متری شــیش و نیم« -متری شیش و نیم» سعید
روســتایی تنهــا فیلمــی بــود کــه از همــان ابتــدا
تکلیفش برای اکران نوروز  98مشخص بود .این
فیلــم اگرچه با دریافت ســیمرغ بهترین فیلم از
نگاه تماشاگران با خیال آسوده جواز حضور در این
فهرست را به دست آورد؛ اما برای دریافت پروانه
ساخت و حتی نمایش در جشنواره مسیر سختی
را پشــت سرگذاشت .برای پروانه ساخت در ابتدا
اعــام نــام پیمان معــادی به عنــوان تهیهکننده
مشکلســاز شــد و ســازمان ســینمایی عنوان کرد
معادی شرایط تهیهکنندگی ندارد و در ادامه نام
سیدجمال ســاداتیان به عنوان تهیهکننده اعالم
شد .در ادامه خبر انصراف شهاب حسینی شنیده
شــد و ســاداتیان دلیل جدایی او را نگرانی شهاب
حسینی از آسیب دیدن ذهنیت مثبت مخاطبان
بــه واســطه ایفــای نقــش منفــی اعــام کــرد .در
نهایت با پیوستن نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار،
«متری شــیش و نیم» که پس از کشوقوسهای
فــراوان پروانه ســاخت دریافت کــرده بود جلوی
دوربین رفت .آغاز جشــنواره فیلم فجر و یک روز
تأخیر در نمایش این فیلم در سینماهای مردمی
نشــانههایی بــود مبنــی بــر اینکــه دشــواریهای
ســازندگان فیلــم بــرای متقاعد کــردن نهادهای
عمومــی و امنیتــی در مرحله ســاخت ،همچنان
گریبانگیر «متری شــیش و نیم» است .حاال اما با
وجود حاشیهها این فیلم پروانه نمایش عمومی
دریافــت کــرده و امیدوارتر از دیگر آثار ســینمایی
چشم انتظار استقبال مردم و تکرار تجربه فروش
خوب «ابد و یک روز» اســت .ســعید روستایی که
در اختتامیه جشنواره اعالم کرده بود دیگر فیلمی
نمیســازد که پلیس حتی از مقابل دوربینش رد
شــود ،در آستانه اکران فیلمش از پلیس دلجویی
کرد و روز گذشــته با انتشــار یادداشتی با قدردانی
از همراهی نیروی انتظامی در ســاخت این فیلم
ابراز امیدواری کرد که در کنار آنها و بویژه خانواده
شهدای نیروی انتظامی تماشاگر فیلمش باشد.
غالمرضــا تختــی -بعد از علــی حاتمــی و بهروز
افخمی تالش تازه ســینمای ایران برای ســاخت
فیلمــی دربــاره مشــهورترین و محبوبتریــن
اسطوره ورزشی« ،غالمرضا تختی» بهرام توکلی
را از همــان ابتــدا در ســیبل توجــه اهالی رســانه و
ســینما و در رده کنجکاویبرانگیزتریــن تولیدات
ســینمایی قــرار داد .تجربه موفق بهــرام توکلی و
ســعید ملکان در «تنگه ابوقریــب» عالقهمندان
ســینما را دلگرم کرد که این بار قرار است فیلمی
شــش دانــگ از غالمرضــا تختــی را روی پــرده
ســینما ببینند .روند تولید این فیلم بیسر وصدا
طــی شــد و تنها خبر جــدی که گوش رســانهها را
تیز کــرد تغییر امیرجدیدی بود کــه ابتدا قرار بود
بازیگر نقش تختی باشــد اما سازندگان در همان
اوایل فیلمبرداری ترجیح دادند مقاطع مختلف
زندگــی تختــی را به بازیگران مختلف بســپارند و
این گونه ســه بازیگر که هر ســه کشتیگیر هستند
دوران نوجوانی ،جوانی و میانسالی تختی را بازی
کردند .در جشنواره سی و هفتم فیلم فجر اگر چه

از راست :رایزن فرهنگی پاکستان ،حسن بلخاری ،رضا داوری و حداد عادل

در مراسم گرامیداشت اقبال الهوری عنوان شد

شاعری پرورده نیاکان و فرهنگ ایرانی

«غالمرضــا تختی» بــا وجود کاندیدا شــدن در 10
بخش تنها با دو سیمرغ مراسم اختتامیه را ترک
کرد اما در کسب رضایت اهالی رسانه موفق بود و
نمره قبولی گرفت .در روزهایی که حواشی ایجاد
شــده پیرامون صحبتهای جمشــید مشــایخی
درباره مرگ تختــی بار دیگر توجهها را به زندگی
این اســطوره محبوب جلب کرده ،این فیلم سیاه
و ســفید روایتــی ملمــوس از زندگی این شــمایل
پهلوانــی از کودکی تا مــرگ و تصویر او در مقاطع
مختلف زندگــیاش را ارائه میکند .ماهور الوند،
بهنــوش طباطبایــی ،آتیــا پســیانی ،حمیدرضا
آذرنگ ،پریوش نظریه ،ســتاره پســیانی ،بانیپال
شــومون و ...دیگــر بازیگرانــی هســتند کــه در این
فیلم بازی کردهاند.
زندانیهــا« -زندانیها»ی مســعود د ه نمکی در
روزهای پیش از جشنواره با انصراف سازندگانش
از حضــور در مهمتریــن رویــداد ســینمایی ســر
زبانها افتاد .د ه نمکی با اعالم اینکه برخی کارها
از جنس رقابت نیستند فیلم را از جشنواره بیرون
کشید .این کارگردان همانطور که هنگام دریافت
پروانــه ســاخت گفته بــود که فیلمش سیاســی یا
تاریخــی نیســت و خواســته قلبیاش را ســاخت
فیلم به دور از حاشیه عنوان کرده بود ،در سکوت
«زندانیها» را آماده نمایش کرد و حتی به اکران
نــوروزی رســاند .هدایت هاشــمی ،بهنام تشــکر،
هومن برقنورد ،بهنوش بختیاری و بهاره رهنما
در ایــن فیلم ایفای نقــش کردهاند .نام این فیلم
اگرچــه در  14گزینــه نهایی برای اکران نــوروز قرار
داشــت اما برخی رســانهها از این فیلم به عنوان
فیلم دقیقه نودی اکران نوروزی نام بردند چرا که
طبق شنیدهها گزینه اول دفتر پخش حوزه هنری
فیلــم ســینمایی «دیــدن این فیلم جرم اســت»
بود که به دلیل موکول شــدن ارائه پروانه نمایش
آن بــه زمانــی دیگــر در نهایــت فیلــم دهنمکــی
جایگزین آن شد .حدس و گمانهایی که البته در
گفتوگوی روز گذشته غالمرضا فرجی سخنگوی
کارگــروه اکــران ،تکذیــب شــد .او در گفتوگویــی
بــا ایســنا در این باره گفــت« :معرفــی فیلمهای
نــوروزی در جلســه کارگــروه بــدون بحث خاصی
به نتیجه رســید چون سرگروهها و پخشکنندهها
و صاحبــان فیلمها برای ارائه قــرارداد با یکدیگر
توافق کرده بودند ضمن اینکه برای فیلم «دیدن
ایــن فیلم جرم اســت» قــراردادی به شــورا ارائه
نشد».
ژن خــوک« -ژن خــوک رســوا کــردن پلیدیها و

متری شیش و نیم
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زشتیهاســت .زمانی که در این مملکت عدهای
بــه معنــای واقعــی ژن خــوب هســتند و هیــچ
اســتفادهای از نــام پــدر نمیکنند و با اســتعداد،
تــوان و ظرفیــت خــود زندگــی میکننــد باید آن
عــدهای را کــه از ایــن نــام سوءاســتفاده میکنند
رســوا کرد ».این عبارات بخشــی از صحبتهای
سعید سهیلی درباره فیلم تازهاش «ژن خوک»
اســت؛ فیلمی کــه ســازندهاش قبل از جشــنواره
اعــام کــرد آن را به خاطر حواشــی به جشــنواره
فجــر نمیدهــد امــا درنهایــت بــا ارائــه نســخه
راف کات بــه جشــنواره اعــام کــرد کــه بــا تمــام
ترسها و حواشی که برای فیلم قبلیاش (گشت
ارشــاد  )2پیش آمده ریسک حضور در جشنواره
را پذیرفتــه اســت ،بــا وجــود این «ژن خــوک» از
اعضــای هیــأت انتخــاب جشــنواره رأی نیــاورد.
هادی حجازیفر ،سینا مهراد ،نازنین بیاتی ،صبا
سهیلی و جمشید هاشمپور بازیگرانی هستند که
در «ژن خوک» ایفای نقش کردهاند .همزمان با
رونمایی از پوســتر این فیلم روز گذشــته محسن
چاووشــی بــا انتشــار یادداشــتی از آمــاده کــردن
ترانــهای بــرای این فیلــم خبر داد« :بــدگالن ژن
های کج و معوج هســتند .ژن خــوک و قصه این
گونــه ...باعــث همــکاری مــن با جناب ســهیلی
شــد ».فیلم قبلی سعید ســهیلی یعنی «گشت
ارشاد  »2هم جزو اکران نوروزی سال  96بود که با
فروشــی بیش از ۲۱میلیارد تومان عنوان سومین
فیلم پرفروش سال  ۹۶را از آن خود کرد.
رحمــان « -1400رحمــان  »1400بــه کارگردانــی
منوچهر هادی با عنوان اولیه «خزه» یکی از همان
دست آثار سینمایی است که با وجود پر کردن فرم
حضور در جشنواره ،از ابتدا سازندگانش نسخهای
بــه جشــنواره ارائه نکردنــد و دلیل انصرافشــان
را انجــام مراحــل فنــی و پایانی کار و آمادهســازی
فیلم با دقت بیشــتر بــرای اکــران عمومی عنوان
کردند« .رحمان  »1400دومین همکاری مشترک
رضا گلزار و مهران مدیری پس از «ما همه با هم
هســتیم» کمال تبریزی اســت .ســعید آقاخانی،
یکتــا ناصــر ،بهــرام افشــاری و ســاره بیــات دیگر
بازیگرانی هستند که در این فیلم به تهیهکنندگی
علی سرتیپی ایفای نقش کردهاند .منوچهر هادی
کــه با فیلــم «کارگــر ســاده نیازمندیم» در ســی و
پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت ،پس
از اکران ناموفق این فیلم «آیینه بغل» را ساخت
کــه در رتبه ســوم پرفروشتریــن فیلمهای تاریخ
سینمای ایران قرار گرفت.

چهــار انگشــت -حامــد محمــدی پــس از
«اکسیدان» که شوخیهایش با ادیان سروصدای
زیــادی به پــا کرد با همین گروه «چهار انگشــت»
را جلــوی دوربیــن بــرد .نــام ایــن فیلــم پیــش از
جشنواره خیلی شنیده نشد و حاشیهای هم ایجاد
نکرد چرا که اساســاً متقاضی حضور در جشنواره
نبود اما همین موضوع باعث شــد که در ایام داغ
بحث اکران نوروزی ،سر و صدای زیادی به پا کند.
در روزهایی که شــنیده میشــد یکی از مؤلفههای
پذیــرش فیلمها در اکــران نوروزی پــر کردن فرم
جشــنواره اســت ،حامــد محمــدی از ابراهیــم
داروغهزاده به عنوان دبیر جشنواره و مدیر شورای
ارزشــیابی و نظارت بابت لحاظ کردن این شــرط
غیرقانونــی انتقــاد کــرد امــا در نهایت بــا منتفی
بــودن این شــرط ســومین تجربــه کارگردانی این
فیلمساز جوان در نوبت اکران نوروزی قرار گرفت.
در همــان ایــام محمدی البته از شــرایط ســخت
ســاخت و دریافت پروانه نمایش فیلم هم گفت
«ایــن فیلم بعد از  6ماه بــا اصالحیههای فراوان
پروانه ســاخت گرفت و در نهایت  6ماه قبل هم
بــا دریافــت یک صفحه ممیــزی باالخــره پروانه
نمایــش گرفت ».حامد محمــدی این فیلم را به
تهیهکنندگی حمید پنداشــته در کامبوج ســاخته
و جواد عزتــی و امیر جعفری بازیگران اصلی آن
هستند.
پیشونی سفید  -3فیلم موزیکال «پیشونی سفید
 »3بــه کارگردانــی و تهیهکنندگی جواد هاشــمی
به عنوان تنها نماینده ســینمای کودک و نوجوان
نیــز از هفتــه آینــده روی پرده ســینماها مــیرود.
«پیشــونی ســفید  »۳سومین قســمت از سهگانه
«پیشــونی ســفید» اســت و ایــن فیلــم در ادامــه
داســتان پیشــونی ســفید  2ســاخته شــده اســت.
پژمان بازغی ،لیال اوتادی ،ارسالن قاسمی ،ترالن
پروانــه ،محمدرضــا شــریفینیا و ...بازیگران این
فیلمهستند.
ëëاز یک فیلم عاشقانه تا مستند سیاسی در «هنر و
تجربه»
گروه هنر و تجربه نیز ســه اثر شــاخص سینمایی
و مســتند را در برنامــه اکــران نــوروزی خــود قــرار
داده اســت .عالوه بر نمایش فیلمهای «درساژ»
ســاخته پویــان بادکوبــه و «آشــغالهای دوســت
داشتنی» ســاخته محسن امیریوســفی همزمان
با دیگــر ســرگروهها ،در ایــن گروه اکــران نمایش
مستند «ترور سرچشــمه» و فیلمهای «یه وار» و
«رضا» از هفته آینده آغاز خواهد شد.

یه وا« -یه وا» اولین تجربه کارگردانی آناهید آباد
که عــدم حضورش در بخش مســابقه ســینمای
ایــران در ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر
ســروصدای زیادی به پا کرد ،در نهایت پس از دو
سال اکران عمومیاش به گروه هنر و تجربه رسید.
ایــن فیلــم که تولیــد مشــترک ایران و ارمنســتان
است و به عنوان نماینده سینمای ارمنستان برای
رقابــت در نودمیــن دوره جوایز اســکار در بخش
بهترین فیلم خارجی زبان برگزیده شــده بود ،به
دو زبان ارمنی (با زیرنویس فارســی) و فارســی از
 25اسفندماه اکران میشود .چهرههای سینمایی
چون فرشــت ه طائرپور ،رســول صدرعاملی و رضا
کیانیان که هفته گذشــته در اکران خصوصی این
فیلــم را دیدند با انتشــار یادداشــتی مخاطبان را
به تماشــای این فیلم دعــوت کردهاند .فیلم «یه
وا» درباره مادری اســت که سعی میکند گذشته
پرفراز و نشیب را به فراموشی بسپارد .یه وا همراه
با دختر خردســالش از ایروان فرار کرده ،به نقطه
دوردستی پناه میبرد ،اما مسائل ناتمام گذشته
او را رها نمیکند
ترور سرچشمه -محمدحســین مهدویان اگر چه
فیلم تــازهاش «ماجرای نیمروز ،رد خــون» را در
ســبد اکران نوروزی نــدارد اما با مســتندی درباره
انفجــار دفتــر حــزب جمهــوری در روز هفتم تیر
 ۱۳۶۰در گــروه هنــر و تجربه حضــور دارد .آنطور
که مهدویان گفته او در مستند «ترور سرچشمه»
تــاش کــرده با چند مصاحبه و عکــس و تصاویر
آرشــیوی ،فضایــی معمایــی و پلیســی از حادثــه
هفتم تیر  1360ایجاد کند.
رضــا -اکــران عمومــی «رضــا» اولیــن تجربــه
کارگردانــی علیرضــا معتمــدی مدتی اســت که
در ســینماهای هنر و تجربه آغاز شــده است .این
فیلــم بــه تهیهکنندگــی کیومــرث پوراحمد ،یک
عاشقانه امروزی است که در آن عالوه بر علیرضا
معتمدی ،سحر دولتشاهی ،ستاره پسیانی ،رضا
داوودنژاد ،افسراسدی ،سولماز غنی و ...به ایفای
نقشپرداختهاند.
«آن دو» (اولین بازی سینمایی نوید محمدزاده)
بــه کارگردانــی بهــروز قبــادی« ،بــی صــدا» بــه
کارگردانی حسین شهابی« ،ب  »12به کارگردانی
امید نیاز« ،باشگاه حیوانات» به کارگردانی هادی
آفریــده« ،پســران ســندباد» بــه کارگردانــی رضا
حائری« ،پنــاه» به کارگردانی احمــد بهرامی و...
دیگر آثاری هســتند که اکران شــان در گروه هنر و
تجربه ادامه دارد.

مراســم گرامیداشــت عالمــه اقبــال الهــوری ،شــاعر ،حکیم و
فیلسوف مطرح جهان اسالم در حالی عصر سهشنبه با حضور
گزارش
جمعی از پیشکســوتان فرهنگ و ادب به میزبانی انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی برگزار شــد که از او عالوه بر چهرهای شــاخص در حوزه ادبیات به
عنوان یکی از بنیانگذاران پاکستان هم یاد شد.
حسنبلخاری،رئیسانجمنآثارومفاخرفرهنگیگفت«:اقبالالهوریدرسیاست،
یقیناً از بنیانگذاران پاکستان به حساب میرود و به یک معنا ،نخستین کسی است که
ایده یک کشــور مســتقل و اسالمی را در همکاری با کسانی چون موالنا محمدعلی و
محمدعلی جناح در شبه قاره مطرح کرد و البته مبارزات فکری و سیاسیاش علیه
اســتعمار و نوعی فلسفه سیاسی که اســتوار بر توحید الهی و رسالت محمدی بود».
رضــا داوری اردکانــی هم یکی دیگر از ســخنرانان این مراســم بود کــه گفت« :اقبال
الهوری فیلســوفی اســت که از هگل و گوته آموخته ،همچنین شــاعر است ،شاعری
که فارسی را مثل ما نمیدانسته اما شعر فارسی گفته و شاعری کرده است؛ البته به
زبان اردو هم شعر گفته است ،این نکته خیلی اهمیت دارد که شخص غیر ایرانی یا
ایرانیترین غیر ایرانی به فارسی شعر بگوید و خیلی عجیب است که کسی از ایرانیان
شهادت بدهد که او فارسی نمیدانسته است .اقبال خود را پرورده نیاکان ما و پرورش
یافته فرهنگ ایران میداند ».غالمعلی حداد عادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب
فارسی هم گفت« :اقبال ،بحق از مفاخر فرهنگی ایران و جهان اسالم است و بیش
از همــه به پاکســتان امروز تعلــق دارد و همه باید او را گرامی بداریــم و او را به خوبی
بشناسیم.معتقدم اقبال الهوری باید دائماً در ایران معرفی شود ،نباید به این اکتفا
شــود که در گذشــته از او تکریم کردهایم و دیگر نیازی به معرفی و تکریم او نداریم».
به گفته رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،اقبال الهوری به شعر ،مثل مولوی و
عطار و سنایی نگاه میکرد و لذا احساس رسالت میکرده و شعر میسروده؛ خود او
هم تصدیق میکند که از تبار سنایی و موالناست و به ما هم تذکر میدهد که دنبال
پیامهای اندیشــهای او در اشــعارش باید باشــیم .محمد بقائی ماکان هم به عنوان
یکی دیگر از سخنرانان گفت« :بحث من درباره اقبال و مرحوم دکتر علی شریعتی
اســت .مرحوم شــریعتی چنان تحت تأثیر اقبال بود که کتاب مهمی بهعنوان «ما و
اقبال» را نوشت ،اگرچه که این کتاب عمق آثاری که بعدها درباره اقبال نوشته شده را
ندارد ،اما حکایت از ذوق زدگی او درباره «اقبال» دارد .شیفتگی شریعتی به «اقبال»
آنچنان است که ستایشهای اغراق آمیزی از او میکند و میگوید وقتی به «اقبال»
میاندیشــم ،او را انسانی بر گونه علی(ع) میبینم ،در این سخن ،قیاسی بیان شده
که هیچ شخص متدینی مصداقش را نمییابد ،و این بسیار تعجب برانگیز است».
اصغر دادبه هم به عنوان آخرین ســخنران گفت« :ســخن من درباره فرهنگ ایران
اســت که اقبال الهوری بحق به آن بســیار توجه داشت ،اقبال تأکید میکرد که مرکز
فرهنگی جهان اسالم باید ایران باشد ،چون در پی این بود تا مرکزیت فرهنگی جهان
با جایی باشــد که حاوی اندیشــههای رفیع حافظ ،موالنا و ســنایی و ...باشــد .کشــف
فرهنگــی عظیــم و پرداختن به دنیا و جهان و حرکتی دیگر براســاس این فرهنگ و
توجه به قرائت بزرگان فرهنگی ایران از اسالم ،چیزیهایی است که «اقبال» به دنبال
آن بود که البته در اشعار خود به آنها اشاره میکند».

شبموسیقیخوزستانوافغانستان

دومین شب ازدومین «فستیوال کوچه» ،با اجرای خوزستانیها
روی خط
برگزار شــد و قطعه «کماکان» ،موسیقی محفلی و نوستالژیک
خبــــــر
در کوچههای بوشهرنواخته شد .پیوند فرهنگی خوزستانیها و
بوشــهریها در این اجرا بسیار چشــمنواز بود و با استقبال پرتعداد مردم روبهرو شد.
«کمــاکان» با اینکه ریشــههای عمیقی از موســیقی جنوب غرب ایــران را در دل خود
دارد ،در عیــن حــال راه خــود را از موســیقی بومــی هم جــدا میکند .مهدی ســاکی و
گروه همراهش در واقع ریتم و ملودیهایی را از موسیقی جنوب میگیرند و در بستر
موســیقایی متفاوت ،دســت به بسط و گســترش آن میزنند .در ادامه برنامه ،اجرای
هنرمنــدان افغــان و همراهی اهل کوچه نشــان داد کــه این زبان مشــترک ،با ریتم و
موسیقیمیاندوخاک،قدمتیدیرینهدارد.ازدیگراجراهاییکهدرحاشیهبرنامههای
دومین فستیوال کوچه در کافههای بوشهر اجرا شد ،شب اصفهان (راک ،رنگینکمان
اختــراع) در کافــه کهــن ،اجــرای تئاتر «زنبــور» بــه کارگردانی محمــد مطهریپور در
قهوهخانه جفره علیباش ،شب عربی با موسیقی محفلی و نوستالژیک در کافه ناجی
و اجرای موســیقی محفلی شب بوشهر در کافه لنج بود .دومین «فستیوال کوچه» از
بیستم تا بیست و ششم اسفند ماه جاری در بوشهر برگزار میشود.

مجوز فعالیت 28نگارخانه در تهران

براســاس اعــام معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،در
ســالجاری ٢٨نگارخانه برای فعالیت در تهران از اداره کل هنرهای تجســمی
مجــوز فعالیت گرفتنــد .در ادامه ارائه مجــوز به نگارخانهها بــرای فعالیت در
تهران ،اداره کل هنرهای تجســمی عالوه برایــن مجوز فعالیت  ٢٤نگارخانه را
تهران طی سال  ٩٧تمدید کرد.

جشنواره بهاری «نوروزگاه» در خانه هنرمندان ایران

خانــه هنرمنــدان ایــران از  ۳تــا  ۱۰فروردین جشــنواره بــزرگ بهاری بــا عنوان
«نوروزگاه» را برگزار میکند .برنامههای این جشنواره که با همکاری شهرداری
تهران در ایام نوروز برگزار میشود شامل موسیقی زنده محلی ،نمایش آیینی و
شاهنامهخوانی است که از ساعت  ۱۸تا  ۲۲روزهای  ۳تا  ۱۰فروردین در فضای
باز خانه هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

خیمه شب بازی ایران صاحب خانه میشود

خانه موزه خیمه شب بازی ایران روز  ۲۵اسفند در خانه فرهنگ و هنر مانا با مدیریت
ســتاره اســکندری راهاندازی میشــود .این خانه موزه که مدیریت آن برعهده ستاره
اسکندری و سیاوش ستاری است ،در خانه فرهنگ و هنر مانا دایر میشود.

