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درباره استاد فضل اهلل توكل نوازنده سنتور

مردي با تكنوازي منحصر به فرد

شهرام صارمي
نوازنده سنتور و مديربخش 
موسيقي فرهنگسراي ارسباران

متاســفانه درطول ســال هاي اخير درحال از 
دست دادن نسلي هستيم كه به هيچ عنوان قابل 
جايگزيني نيستند. در اين ســال ها هنرمندان 
برجسته اي نظير استاد فرامرز پايور، استاد پرويز 
مشكاتيان، اســتاد محمدرضا لطفي، استاد عطا 
چنگوك و بسياري از هنرمندان ديگري را از دست 
داده ايم. در تمام اين سال ها يكي از موضوعاتي كه 
با آن مواجه بوده ايم، اين بوده كه در طول حيات 
اين اساتيد آنگونه كه بايسته بوده، احترام كافي 
به اساتيد نگذاشته ايم و از هنرشان نيز آنگونه كه 
شايسته بوده استفاده نكرده ايم. در سال هايي كه 
محدوديت زيادي در موســيقي ما وجود داشت، 

بسياري از اين نام ها امكان ارايه اثر نداشتند. 

اســتاد فضل اهلل توكل يكــي از چهره هاي نام  
آشناي موسيقي ايراني اســت كه هم اكنون در 
بســتر بيماري قرار دارد. اســتاد تا آنجا كه من 
درخاطر دارم، سابقه 60ســاله اي درعرصه هنر 
داشته اند و از سنين خردســالي موسيقي را در 
محضر استاد حسين تهراني و با ساز تنبك آغاز 
كرده اند. بعدها اين اســتاد به واسطه آشنايي با 
اساتيد نامدار ديگري چون استاد تجويدي به راديو 
دعوت شد و در اركستر شماره 2 و اركستر شماره 
3 فعاليت كرد. رهبر اين دو اركستر به ترتيب استاد 
علي تجويدي و استاد پرويز ياحقي بودند. درطول 
تمام سال هايي كه استاد توكل فعاليت هنري خود 
را ادامه داد، درتعداد زيادي از قسمت هاي برنامه 
گل ها نظير گل هاي رنگارنگ، گل هاي جاويدان 
و گل هاي صحرايي به ارايه اثر مي پرداخت. با اين 
وجود دو نكته خاص در مورد استاد توكل وجود 
دارد كه نبايد از آنها غفلت كرد. نخســتين نكته 
درباره تكنوازي سنتور اين استاد است. آقاي توكل 
جزو نوازندگاني بودند كه در برنامه تكنوازان راديو 
به اجراي برنامه مي پرداختند. ازسوي ديگر استاد 
توكل هم درعرصه نوازندگي سنتور و هم درعرصه 
آهنگ سازي سبك و ســياق خاص خودشان را 
دارند. اين استاد با هنرمندان بسيار بزرگي اجراي 
برنامه داشتند كه مي توان از ميان آنها به نام هايي 
چون استاد محمودي خوانساري، استاد اميرناصر 
افتتاح و استاد اسداله ملك اشاره كرد. بخشي از 
فعاليت هنري اســتاد توكل در سال هاي پس از 
همكاري با اين هنرمندان به همكاري با اســتاد 
علي اكبر گلپايگاني اختصاص دارد. در اين مرحله 
هم هر دو هنرمند آثار بديع و ارزشمندي را از خود 
به يادگار گذاشــتند. در سا ل هاي اخير هم البته 
استاد فضل اله توكل درخالل چندين آلبوم با آقاي 
عليرضا افتخاري همكاري داشتند كه در دسترس 

عموم قرار گرفته است.
همه ما بايد براي سالمتي اين استاد ارجمند و 
بزرگوار آرزوي ســالمتي داشته باشيم. اميدوارم 
اســتاد توكل هرچه زودتر بتوانند با ســالمتي 
كامل بــه دامان خانواده بازگردنــد و خدماتي را 
درحوزه موسيقي ايراني به جوانان كشورمان ارايه 

مي دادند، از سر بگيرند. 

»خواب تلخ« بعد از 1۲ سال اکران 
می شود

»خواب تلخ« اولين فيلم ســينمايی محســن 
اميريوســفی است كه در  ســال ۸2 توليد شد و 
به زودی بعد از گذشت ۱2 سال در گروه سينمايی 
»هنر و تجربه« اكران می شــود. اين فيلم داستان 
مرده شوری اســت كه با مســأله نزديك شدن 
خودش به مرگ روبه رو می شود. »خواب تلخ« به 
گزارش مهر درجشنواره فجر  سال ۱3۸2 پذيرفته 
نشد و نخستين حضور بين المللی آن در بخش 
دو هفته با كارگردانان جشــنواره كن 200۴ بود 
و پس از نمايش در اين بخش با نقدهای مثبتی 
ازسوی منتقدان مجالت اسكرين، پوزيتيو، كايه 
دوسينما، لوموند و فيگارو روبه رو شد. دبورا يانگ 
منتقد ورايتی، »خواب تلخ« را نخســتين كمدی 
سياه سينمای ايران دانســت كه برخالف ديگر 
فيلم های ايرانی آن زمان، چهره ای طناز از مردم 
ايران نشان می دهد. »خواب تلخ« در بخش دوهفته 
كارگردانان كــن، جايزه نگاه جــوان را دريافت 
كرد و در بخش اصلی اين جشــنواره، تقدير ويژه 
بخش دوربين طاليــی را گرفت. پس از آن، فيلم 
محسن اميريوسفی در فســتيوال تسالونيكی 
يونان به نمايش درآمد و برای نخستين بار جايزه 
»اسكندر طاليی« را برای سينمای ايران به ارمغان 
آورد و از همان جشــنواره جايــزه بهترين فيلم 
تماشاگران را هم از آن خود كرد. جشنواره هايی 
چون ادينبــورگ، لس آنجلس، مــاردل پالتا، 
ژنو، نانت، مونترال، شــيكاگو و دوبی ازجمله ۴۵ 
فستيوال هايی هســتند كه اين فيلم در آنها به 

نمايش درآمد.  
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 آلمانی ها از  
 کمدی هیتلر استقبال کردند

دولت جدید لهستان، پوالنسكی را 
تحویل آمریكا می دهد

نخستین جایزه بین المللی کتاب 
کودک و نوجوان

فيلم كمدی »ببين كی برگشــته« ســاخته 
داويد وننت كارگــردان آلمانی موفق شــد تا 
با پيشــی گرفتن از »درون بيرون« انيميشــن 
آمريكايی، در صدر فهرست فروش سينماهای 
آلمان قرار بگيرد. به گزارش مهر به نقل از هاليوود 
ريپورتر، فيلم سينمايی »ببين كی برگشته« فيلم 
كمدی ای كه آدولف هيتلر را درحال پياده روی 
در خيابان های برلين امروز به تصوير كشــيده، 
پس از استقبالی كه از كتابش به عمل آمد، حاال 
درگيشه نيز پرفروش شده است. اين فيلم ۱۱6 
دقيقه ای كه از ۸ اكتبر در سينماهای آلمان به 
نمايش درآمده، درســومين هفته اكران خود 
درصدر جدول پرفروش ها نشست. داويد وننت 
اين كمدی را با اقتباس از رمان پرفروش تيمور 

ورمز ساخته است.

رهبر تازه انتخاب شده حزب »قانون و عدالت« 
لهستان گفته است پوالنسكی را به خاطر پرونده 
مربوط به  سال ۱۹۷۷ برای رابطه با دختری زير 
سن قانونی به آمريكا تحويل می دهد. به گزارش 
مهر به نقل از گاردين، ياروســالو كازينســكی 
گفت: »می گويند چون او يك چهره فوق العاده 
و فيلمساز شناخته شــده جهانی است، نبايد 
مسئوليتی متوجه اش شود اما ما اين نگرش را 
رد می كنيم.« كارگردان ۸2ساله بايد در دادگاهی 
كه در لهستان تشــكيل می شود، شركت كند. 
پوالنسكی برای داشتن رابطه با دختری ۱3ساله 
در آمريكا محكوم شد اما به فرانسه گريخت كه 
حكم استرداد شهروندانش را ممنوع كرده است. 
»ونوس در خز« جديدترين فيلم او در جشنواره 

كن امسال به نمايش درآمد.

با امضای نخســتين تفاهمنامه بين انجمن 
نويســندگان كودك و نوجوان از ايران و مجمع 
نويســندگان ادبيات كودك و نوجوان از تركيه، 
طرح بين المللی جايزه كتاب كودك و نوجوان 
اجرايی شــد. به گــزارش مهــر، در اين طرح 
ســازمان های غيردولتی فعــال درحوزه كتاب 
كودك و نوجوان و ســاير موضوعات فرهنگی 
مرتبط با كودكان و نوجوانان درحوزه كشورهای 
اسالمی، منطقه خاورميانه و اروپا گرد هم می آيند 
و به طور دواطلبانه هر  سال اجرای مراحل مختلف 
جمــع آوری و داوری و انتخاب آثار برتر و اهدای 
جايزه ها را به عهده می گيرند. كميته فرهنگی 
و روابط بين الملل انجمن اظهار اميدواری كرد: 
نخســتين دوره اين جايزه در تابستان ۱3۹۵ 

درتهران برگزار كند.

فرانك مارشــال تهيه كننده »اينديانا جونز« 
گفــت: »ما مثــل فيلم های جيمــز باند عمل 
نمی كنيم كه يــك نفر ديگر را بياوريــم و به او 
بگوييم »اينديانا جونــز!«. به گزارش مهر به نقل 
از  هاليوود ريپورتر، فرانك مارشال كه هر چهار 
فيلم »اينديانا جونز« را تهيه كرده، به توتال فيلم 
گفت برنامــه ای وجود ندارد كه كســی به جز 
هريســون فورد بخواهد در نقش اين شخصيت 
ظاهر شود. مارشــال كه تابستان گذشته فيلم 
»دنيای ژوراســيك« را هم تهيه كــرده بود و در 
نتيجه تجربه بازسازی فيلم ها را هم دارد، گفت: 
»شــايعه های زيادی وجود دارد. ما هنوز درباره 
اينديانا صحبت رسمی نكرديم. در آينده اين كار 
را خواهيم كرد اما افراد زيادی هستند كه احتماال 

بتوانند اين مجموعه را ادامه دهند.« 

 تنها یک نفر می تواند
 ایندیانا جونز باشد

عیسی علوی |با نگاهی به همه ســال هايی كه از 
پيروزی انقالب می گذرد و بررســی سير تحوالتی كه 
رشته های مختلف هنری در پروســه پوست اندازی و 
تطبيق با معيارهای جديد می بينيم موســيقی پاپ از 
همان ابتدای اجازه حضور پيدا كردنش در عرصه عمومی 
چندان مورد توجه متوليان فرهنگی نبوده است. از همين 
رو در بيشترين حاشيه ها و مشكالت عرصه هميشه يك 
پای خواننده ها يا فعاالن عرصه پاپ در ميان بوده است. 
در  ۱0 روز اخير اما جوی سنگين عليه اهالی موسيقی 
پاپ شكل گرفت كه حتی باعث شد همه مديران فعاالن 
در وزارت ارشاد از شخص وزير تا معاون و سخنگوی اين 
وزارتخانه نسبت به اين حاشيه ها واكنش نشان دهند. 
حاشــيه ای كه خبر از ممنوع الفعاليت بودن بسياری از 
چهره های مطرح و پرطرفدار موسيقی پاپ می داد. آن 
هم به چه دليل؟ اين كه آهنگ هايشان از طريق يكی از 
سايت های اينترنتی خارج از ايران به نام »راديو جوان« كه 
از نظر مسئوالن تصميم گيرنده سايتی معاند محسوب 
می شــد قابل دسترسی اســت. دليلی كه اگر كمی به 
ماهيت فضای اينترنتی و عدم توانايی برای كنترل كامل 
و صددرصدی تكثير هر مديايی توجه می شد آن وقت 
تصميم گيرنده ها در اين زمينه كامال متوجه می شدند 
كه نه درخصوص محصوالت ايرانی بلكه درخصوص هر 
محصول فرهنگی ديگر كنترلی به اين شكل امكان پذير 
نيســت. هرچند اهالی دولت در گفت وگوهايشان هر 
گونه ليست سياهی در اين زمينه را رد كردند اما خيلی 
ضمنی به بحث ممنوع الكار برخی چهره ها اشاره كردند. 
با اين حال به نظر می رسد حاشــيه اخير آن قدر برای 
خوانندگان موسيقی پاپ سنگين بوده كه برای اولين بار 
تعدادی از سرشــناس ترين خواننده های موســيقی 
پاپ كشــور در نامه ای سرگشاده به حســن روحانی 
رئيس جمهوری دولت تدبير و اميد درددل های خود را 
بی واسطه و مستقيم بازگو كرده اند. حميد حامی، زانيار 
خسروی، سيروان خسروی، گروه سون، شهرام شكوهی، 
رضا صادقی، بهنام صفوی، حميد عسگري، فرزاد فرزين، 
مازيار فالحی، علی لهراسبی، مهدی مدرس، رضا يزدانی 

و محسن يگانه خواننده هايی هستند كه پای اين نامه را 
امضا كرده اند به اين اميد كه شايد در شرايط فعلی فرجی 
در وضع آنها ايجاد شــود. اين نامه مفصل در سه بخش 
تبعيض ها، كمبودها و مشكالت به نگارش درآمده و در 

ادامه مهم ترين بخش های اين نامه را آورده ايم.
تبعیض بین موسیقی سنتی و پاپ

اين ۱3 خواننده پاپ در كنار گروه »ســون« از بحث 
تبعيض ها آغاز كرده اند. آنها معتقدند موســيقی پاپ 
هميشه از نظر مسئوالن، بی  هويت و كم ارزش و موسيقی 
سنتی  ارزشــی و فاخر به شــمار رفته و بدون توجه به 
كيفيت آن هميشه مورد بی توجهی بوده است: »در اين 
موضوع كه موسيقی نواحی، فولك يا كالسيك و بخشی 
از موسيقی  سنتی  كه خطر فراموشی آن را تهديد می كند 
بايد مورد حمايت دولت قرار گيرد شكی نيست، اما آيا آن 
نوع موسيقی  كه تنها تفاوتش با موسيقی  پاپ استفاده از 
چند ساز ايرانی  در كنار سازهای غيرايرانی  يا اضافه كردن 
چهچهه به تحرير هاست هم بايد مورد حمايت ويژه قرار 
گيرد؟ و آيا اصال خوانندگان موسيقی سنتی  كه بسياری 
از آنها از مخاطبان زيادی برخوردارند و پاپيوالر محسوب 
می شــوند، نياز به حمايت ويژه دارنــد؟ چرا مرزبندی 
ژانرهای مختلف موسيقی  و تصميم گيری برای حمايت 
يا عدم حمايت و تخصيــص امكانات يا محروم كردن از 
بديهی  ترين حقوق و امكانات از سوی دولت بايد تا اين 
حد سطحی نگرانه باشد؟« آنها سه مورد از تبعيض هايی 
كه بين موسيقی سنتی و پاپ قايل می شوند را اين گونه 
عنوان كرده اند: »اجرا در سالن همايش های برج ميالد، 
فضای بــاز برج ميالد، تاالر وحدت، باغ عفيف شــيراز، 
عمارت مسعوديه تهران، ســالن خليج فارس كيش و... 
كه همگی  جــزو بيت المال به حســاب می آيند، اجازه 
تبليغات محيطی  )بيلبورد، بنر،...( برای تبليغ كنسرت 
و آلبوم، برگزاری مراسم رونمايی از آلبوم های جديد يا 
كنفرانس های خبری در اماكن تاريخی  و اماكن با فضای 
باز مانند كاخ نياوران يا حافظيه شيراز و صدور مجوز برای 
برگزاری كنسرت در حالتی بســيار سهل تر و سريع تر 

نسبت به موسيقی پاپ در شهرستان ها.«

ما مجرم نیستیم
اما در بخش كمبودها و مشكالت اين خوانندگان 
به يك نكته اساسی اشاره كرده اند، بحث سخت بودن 
راه های خواندن مجاز نســبت بــه راه های غيرمجاز: 
»تصور كنيد جوانی عالقه مند به موسيقی  را كه پس 
از ســال ها تالش می خواهد كه بــرای كار در حرفه 
مورد عالقه اش و احتماال توليد يك آلبوم موســيقی  
تصميــم بگيــرد. دو راه پيش روی اوســت؛ اول راه 
مجاز كه نتيجه اش صرف زمــان طوالنی  برای اخذ 
مجوز و صرف هزينه های ســنگين برای توليد آلبوم 
و پيدا كردن شركتی كه حاضر به پخش آلبوم باشد 
اســت و دوم راه غيرمجاز؛ توليد آهنگ بدون در نظر 
گرفتن مميزی و پخش اثر خود در تمامی كانال های 
ماهواره ای و سايت ها. در حالت منطقی  با انتخاب راه 
اول كمترين شانس برای شنيده شدن آثار وجود دارد 
و در مقابل با انتخــاب راه دوم می تواند كار خود را به 
گوش همه برساند. سوالی  كه پيش می آيد اين است 
كه آيا هدف وزارت ارشــاد اسالمی هدايت جوانان به 
سمت موسيقی قانونی  است يا هدايت آنها به سمت 
ماهواره ها و موســيقی غيرقانونی ؟ حال نه تنها هيچ 
رسانه ای برای ارايه آثار مجاز وجود ندارد، بلكه اخيرا 
پخش آثار مجــوزدار از برخی  رســانه های غيرمجاز 
)ســايت راديو جوان و برخی  كانال های ماهواره ای( 
باعث ممنوع الكاری و ايجاد دردسرهای فراوان برای 
اهالی موسيقی مجاز نيز شده است.« اين خواننده ها 
با اشــاره به اين نكته كه وظيفه خواننــدگان، اخذ 
مجوزهای الزم از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســت و 
همچنين پخش آثارشــان به صورت مجــاز، تأكيد 
كرده اند اگر رســانه ای با هدف شيطنت يا هر هدف 
ديگری اقــدام به پخش اين آثار قانونــی  كند، نبايد 
كوچكترين مســئوليتی بر گردن خوانندگان مجاز 
باشد. به راســتی  چگونه می توان بدون هيچ مدرك، 
تفهيم اتهام و دادگاهی صدها نفر را از كار بيكار كرد؟ 
آنها برای اثبات حرف خود هم از قانون اساسی فكت 
آورده اند: »طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: اصل، 

برائت اســت و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته 
نمي شــود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت 
شــود. همچنين به اشتراك گذاشــتن لينك دانلود 
آهنگ ها از ســايت راديوجوان در گذشــته، و قبل از 
آگاهی از ممنوعيت پخش آهنگ ها از اين ســايت، 
هيچ مسئوليتی را برای خوانندگان به وجود نمی آورد 
و نمي توان آنها را مجــرم قلمداد كرد، زيرا طبق اصل 
يكصد و شصت و نهم قانون اساسی: هيچ فعلی يا ترك 
فعلی به اســتناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است 
جرم محسوب نمی شود. به نظر می رسد كه وقت آن 
رسيده كه رسانه های داخلی  و مجاز قوی به حمايت 
از آثار مجاز داخلی  بپردازند.« نكته ديگری كه آنها به 
آن اشــاره كرده اند بحث كمبود سالن برای برگزاری 
كنســرت و ندادن ســالن های بزرگ به خوانندگان 
پاپ اســت: »در مبحث مربوط به سالن های برگزاری 
بايد توضيح داد كه نه تنها بســياری از ســالن های 
كشــور در اختيار خوانندگان پاپ قــرار نمی گيرد، 
بلكه اجازه برگزاری كنسرت در سالن های با ظرفيت 
باالی تماشــاگر نيز صادر نمی شود. به طور مثال چرا 
خواننده ای كه پر مخاطب است به جای يك يا دو شب 
اجرا در سالن های با ظرفيت باالی ۵ هزار نفر در سال، 
بايد شب های متعدد در سال و در سالن های كوچك 
اجرا داشــته باشــد؟ نتيجه اين اجراهای متعدد در 
سالن های يكسان و با ظرفيت كم، چيزی جز قيمت 
باالی بليت، تكراری شدن، پايين آمدن كيفيت اجرا 
و دلزدگی مخاطبين و خود گروه از اجراهای تكراری 
نيست.« و بعد هم به آســيب های جدی ای در زمينه 
سالمتی حنجره خواننده ها اشاره كرده اند كه به خاطر 
اين تعدد اجرا مشكل اصلی آنها محسوب می شود. اين 
خواننده ها در پايان نامه خود با تشــكر از تالش های 
معاونت هنــری وزارت ارشــاد و دفتر موســيقی از 
رئيس جمهوری به عنوان حامی هميشگی هنرمندان، 
درخواســت كرده اند ترتيبی اتخاذ كننــد تا اهالی 
موسيقی پاپ، در نشســتی دوستانه، درخواست ها و 

مشكالت خود را با ايشان در ميان بگذارند.

نامه سرگشاده 14 چهره مطرح موسیقی پاپ به رئیس جمهوری در پی حواشی اخیر

ما مجرم نیستیم!

شهروند| احتمال اين كه بعضی چهره های مشهور بدانند بعد از مرگ شان 
درآمدزايی شــان همچنان ادامه دارد، بعيد نيســت. به عنوان مثال آلبوم ها 
و كليپ های مايكل جكســون همچنان می فروشــد و ميــزان درآمد او در  
سال گذشته ۷۵ ميليون دالر بوده اســت. هرچند اين درآمد نسبت به  سال 
گذشته كه ۱۴0 ميليون دالر بوده كمتر است اما اين خواننده در فقدان خود 
نيز همچنان پردرآمد اســت. البته در گزارش فوربــس به چهره هايی كه در 
زمان خود سرشــناس نبودند يا فقير بودند و بعد از مرگ به درآمد و شهرت 
رسيدند، پرداخته نشده واال شايد شاهد حضور نام هايی چون ون گوگ يا باخ 
هم بوديم. حتی می شــود از ماركس هم نام برد. او20  سال از زندگی خود را با 
قرض و فقر گذراند؛ مردی كه در حدود نيم قرن نيمی از جهان را در سيطره 

افكارش داشت. درواقع فهرستی كه در ادامه خواهيد خواند فقط به آن چهره ها 
پرداخته است. ديگر خواننده بسيار مشهور كه پس از مرگ همچنان پولساز 
است، الويس پريسلی است كه  سال گذشته با ۵۵ ميليون دالر درآمد دومين 
نام پردرآمد ميان ســلبريتی های مرده بود. فهرســت زير نام ۱0 سلبريتی 
مرده پردرآمد  ســال گذشته از نگاه مجله فوربس است. ۱. مايكل جكسون با 
۷۵ ميليون دالر درآمد 2. الويس پريســلی با ۵۵ ميليون دالر درآمد 3. چارلز 
شولز با ۴0 ميليون دالر درآمد ۴. باب مارلی با 2۱ ميليون دالر درآمد ۵. اليزابت 
تيلور با 20 ميليون دالر درآمد 6. مرلين مونرو با ۱۷ ميليون دالر درآمد ۷. جان 
 لنون با ۱2 ميليون دالر درآمد ۸. آلبرت انيشــتين با ۱۱ ميليون دالر درآمد
 ۹. پل واكر با ۱0.۵ ميليون دالر درآمد ۱0. بتی پيج با ۱0 ميليون دالر درآمد

فهرست پردرآمدترین مردگان جهان در  سال ۲015

فردين خلعتبری آهنگســاز و محمد چرمشير 
نمايشــنامه نويس ايران در جديدترين تجربه 
كارگردانی دكتر علی رفيعی حضور پيدا كردند. 
اين نمايش »خاطرات و كابوس های يك جامه دار 

از زندگی و قتل ميرزاتقی خان فراهانی« نام دارد.

چهاردهمين دوره جوايز جامعه جلوه  های بصری 
سينمای آمريكا از »ريدلی اســكات« با اعطای 

جايزه دستاورد سينمايی تقدير می كند.

محمدسعيد شريفيان گفت: شــرايط اجرای 
سمفونی »خسوف« فعال در اركستر سمفونيك 
تهران وجود ندارد. اين ســمفونی در قالب يك 
مقدمه و هفت موومان نوشــته شــده است و 
حركت كاروان به ســوی مكه، طــواف كعبه، 
حركت كاروان به سوی كربال، روز تاسوعا، شب 

عاشورا و در نهايت، شام غريبان را دربر می گيرد.

نمايش »اليك« به كارگردانی اميرعباس رنجبر 
با موضوع آسيب های شبكه های مجازی در يك 

فضای كافه ای به صحنه می رود.

نمايشــگاه »رشــد متالطم« با آثاری از ســحر 
خلخاليان با موضوع روايت شــخصی از زندگی 
هنرمند، هشــتم آبان ماه در گالری »شــيرين« 

افتتاح می شود.

دبير نوزدهميــن جشــنواره بين المللی تئاتر 
دانشگاهی ايران از انتشــار فراخوان اين رويداد 
و فراهم شــدن امكان ثبت نــام غيرحضوری 

دانشجويان در دوره جديد خبر داد.

سيدرضا صالحی اميری، رئيس سازمان اسناد و 
كتابخانه ملی گفت: »۹0 درصد آثار ما زير خاك 
اســت و دو ميليون كتاب خطی مــا در جهان 
پراكنده اســت. ما تنها 300 هزار جلد آنها را در 
اختيار داريم و امروز به هر كجای دنيا كه می رويم 

نسخ زيادی متعلق به ماست.«

در حاشــيه برگزاری كنفرانس »ايــكاس« در 
دانشگاه كيوم يانگ كره جنوبی منتخبی از آثار 

خوشنويسی رضا صفری به نمايش درآمد.

با پايان مهلت ارسال اثر به چهاردهمين جشنواره 
كتاب و رسانه، فعاالن بخش رسانه های نوشتاری 
با ارسال 203 اثر به استقبال اين جشنواره رفتند. 
البته امسال هم مانند  سال ۹3 كمترين مشاركت 

در بخش »خبر« ثبت شد.

30 آبــان، آخرين مهلت شــركت در جشــن 
شعرانقالب اعالم شــد. در اين دوره جايزه ای به 

بخش پژوهش نيز اختصاص داده شده است.

يكتا ناصر بازيگر تلويزيون، سينما و تئاتر كشور 
به جمع بازيگران نمايش »تــرور« به كارگردانی 
حميدرضا نعيمی پيوست. اين بازيگر قرار است 
به جای ميترا حجار كه به تازگی از اين پروژه جدا 
شده است در نقش شخصيت قطام ايفای نقش 

كند.

رهبر اركستر سمفونيك صداوسيما اعالم كرد: 
فعاليت های اين مجموعه موســيقايی متوقف 
نشــده و بعد از پايــان محرم و صفــر برخی از 
برنامه های آينده اين مجموعه موسيقايی معرفی 

می شود.

دســت اندركاران فيلم ســينمايی »ايستاده در 
غبار« به كارگردانی محمدحسين مهدويان برای 
فيلمبرداری برخی از سكانس ها به انديمشك 

می روند.

پــوالد كيميايی با اشــاره به اين كه ســاخت 
»معكوس« تا اطالع ثانوی متوقف اســت، اعالم 
كرد: سرمايه گذار فيلم از ايران خارج شده و هيچ 

خبری از او نيست.

تيزر جديد سريال »نفس گرم« كه از نهم آبان از 
شبكه يك پخش می شود، منتشر شد.

محمد مقدم، وحيد فراهانی، ميالد خالقی منش 
و محسن اردستانی رستمی با ارايه ۵ فيلم مستند 
به دبيرخانه نهمين دوره جشــنواره بين المللی 
»ســينماحقيقت«، ركورددار كارگردانی فيلم 

مستند در اين جشنواره شدند.

فيلم كوتــاه »آب يــخ« بــه كارگردانی جالل 
ساعدپناه به بخش مسابقه نهمين جوايز جهانی 
فيلم های مستقل »گرانداف« در كشور لهستان 

راه يافت.

اخبار كوتاه


