معاون پارلمانی وزیر ارشاد اسالمی

اگر ش��رایطی که وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی برای موسیقی کش��ور منظور کرده
رعایت ش��ود؛ هیچکس��ی حتی علما و افراد
دیگر نیز با آن مخالف نخواهند بود.
مخالفت افراد آنزمان��ی صورت میپذیرد
که این هنر با اصول ایرانی و اس�لامی مدنظر
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی انطباق
نداشته باشد.
باتوجه ب��ه اینکه حاکمیت بای��د در کنار
سایر مطالبات جوامع نیازهای شادی و سرور
افراد را نیز مهیا کند؛ موسیقی سالم میتواند
دراین راس��تا مؤث��ر بوده و بخش��ی از اوقات
فراغت خانوادهها و مردم را پر کند.
معموال موس��یقی ایرانی همیشه در تاریخ
ایران س��الم بوده اس��ت مگر اینکه از مسیر
خود و اعتدال خارج شود.
علمای کش��ور هم با اصل موس��یقی فاخر
مشکلی ندارند مگر آنکه تبعات و پیامدهای
منف��ی داش��ته و ب��ا لهو هم��راه باش��د که
بهطورحتم جایز نیست.
حضرت ام��ام خمین��ی(س) در دهه اول
انقالب بس��یاری از موسیقیهای پخششده
از صداوس��یما را تأیی��د میکردن��د و رهبر
معظم انقالب نیز طی این س��الها همیش��ه
مشوق موسیقی س��الم سنتی ایرانی بوده اند
و حتی در دیدار با هنرمندان آنان را تشویق
کردهاند.
ای��ن ی��ک واقعیت اس��ت که اگ��ر جامعه
تحتتأثی��ر ام��واج مخ��رب ش��بکههای
ماهوارهای قرار گیرد؛ فضایی مسموم کشور
را فرا میگیرد ک��ه درنهایت ب��ه بنیانهای
فکری و اعتقادی خانوادهها آسیب میرساند.
کشوری که هزارانسال در عرصه موسیقی
صاحب س��بک و هنر ب��وده نبای��د نیازمند
واردات موسیقیهای خارجی باشد.
حض��ور بان��وان در عرصه موس��یقی ،اگر
تکخوانی نباش��د و بهصورت دستهجمعی
ب��وده و مالحظ��ات دینی نیز رعایت ش��ود؛
مشکل و منع خاصی ندارد .اوایل انقالب نیز
گروههای سرود خانمها و آقایان با یکدیگر و
بهصورت دستهجمعی مشغول فعالیت بودند
و هماکنون هم اگر بهصورت دس��تهجمعی
این برنامهها اجرا شوند مشکلی وجود ندارد.
آنجایی نگرانکننده است که این گروهها
خط��وط قرم��ز را رعای��ت نکنند ی��ا در نوع
پوش��ش ،رفتار و محتوا مالکه��ای وزارت
ارش��اد را نادیده بگیرند .نبای��د مانع حضور
بان��وان در عرصهه��ای فرهنگ��ی و هن��ری
شویم و مالک مش��روع بودن و حالل و حرام
ش��مردن رفتارها نظر افراد نیست و دولت و
مجلس نیز تعیینکننده مصادیق نیستند.
مجوزهای��ی ک��ه وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی صادر میکند اینگونه نیس��ت که
خودش فتوا داده باشد بلکه براساس نظرات
مراجع ،علما و دیدگاههای امامخمینی(س)
و رهبر معظم انقالب است.
راهبرد ای��ن وزارتخانه در عرصه فرهنگ و
هنر بهویژه موسیقی اندیشههای امام راحل
و منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب
بوده و نمیتوانیم برای انجام فعالیتهایمان
نظرات تکتک مراجع را مالحظه کنیم.
اندیش��ههای حکومت��ی در فعالیتهای
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی مدنظر
قرار میگی��رد و ما به نظ��رات و دیدگاههای
اشخاص احترام میگذاریم اما وقتی مجوزی
در تهران یا استانها برای فعالیتهای هنری
صادر میشود اجرایش بالمانع است.
برخ��ی س��ختگیریها ناش��ی از
برداشتهای شخصی است اما همانگونه که
بارها اعالم کردهای��م نباید رفتارها را آنچنان
بس��ته نگه داریم تا هنر و موس��یقی بهجای
اینکه در محی��ط تحت کنترل ارش��اد قرار
گیرند به زیرزمینه��ا رفته و خارج از کنترل
قرار بگیرند.
بهطورحت��م اج��رای برنامهه��ای هنری
آشکار با حضور مسئوالن منطقه بسیار بهتر
ب��وده و تبعات منفی کمت��ری دارد تا اینکه
این موارد به محیطهای نامناس��ب س��رایت
کند و ب��ه دور از چش��م مردم و مس��ئوالن
اجرا شود.
س��ختگیریها در این زمینه در نهایت به
ضرر کشور تمام میش��ود ،باید عادت کنیم
که جامع��ه را به س��متی ببریم ت��ا اصالح و
نواق��ص آن برط��رف ش��ود؛ چرا ک��ه مانع
شدن ،هنر نیس��ت بلکه هنر در این است که
ب��ا حمایت از افراد آن��ان را در چارچوبهای
تعیینشده به حرکت درآورد.
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از تمامی
ابزاره��ای قانون��ی خوی��ش ب��رای ترغیب
هنرمندان متعهد بهره میگی��رد و حمایت
خوی��ش را از مجوزه��ای صادرش��ده اعالم
میکن��د و نباید در ای��ن عرصه دیگ��ران با
دیدگاهه��ای ش��خصی مانعی در راس��تای
اقدامات حکومتی باشند.

لحاظ معنوی و مادی شدیم چراکه خارجیها برای
برگزاری کنسرت تهران برنامه ش��هریورماه خود را
خالیگذاشتهبودنداماجدینگرفتنموضوعتوسط
متولیانوزارتامورخارجهباعثلغوبرنامهشد.چون
ما مجبور بودیم متحمل خسارت بیشتری نشویم،
خود من جور ماجرا را کشیدم و تصمیم گرفتم برای
برطرف کردن بخشی از خسارتهایی که متحمل
شدیم کنسرتی را در همین تاریخ برگزار کنم .اتفاقاً
مهمترین دلیل برگزاری این نشست هم همین بود
کهبهمردمبگوییمچراکنسرتمالغوشدومشکالت
زی��ادی را برای ما به وج��ود آورد .در این برههای که
دولت میخواهد رواب��ط خارجی خود را بهتر کند و
خیلی هم از هنر و هنرمند ح��رف میزند ،ما باز هم
میبینیم موسیقی همچنان جدی نیست و نتیجه
آن هم لغو کنس��رت اس��ت ».ناظری درباره حضور
حافظناظریبرایبرگزاریاینکنسرتبیانداشت:
«حافظ ناظری در این کنسرت حضور نخواهد داشت
چرا که او فقط میخواس��ت با خارجیهایی که قرار
بود در کنس��رت اولیه حضور داش��ته باشند ،برنامه
اجرا کند .او این نوع س��ازبندی کنس��رت را ترجیح
نمیدهد و همواره دوست دارد پیرامون گونه
تلفیق موسیقی شرق و غرب کار کند».
کنسرت شهرام ناظری روزهای  17و
 18شهریور ساعت  21در تاالر وزارت
کشوربرگزارمیشود.
در ادامه این نشست شهرام ناظری
نسبت به تعطیلی کالس های
موسیقی در فرهنگسراها
واکن��ش نش��ان داد و
گفت :من واقعا متاسفم.
همیش��ه همین طور
ب��وده اس��ت ،اگ��ر
زورش��ان ب��ه جایی
نمیرس��د موسیقی
را تعطیل می کنند،
همیش��ه ضرب��ه ها
متوج��ه آن اس��ت و
من در مورد تعطیل ش��دن
کالسهای فرهنگسراها ،جز
اینکه بگویم متاسفم کاری از
دستمبرنمیآید.

می توان در بيابانهاي ايران هم
كنسرت برپا کرد

حس��ين عليزاده در آستانه فس��تيوال موسيقي
تهران كه از چهارشنبه شب در عمارت مسعوديه برپا
خواهد شد ،تعداد سالنهاي موجود براي برگزاري
كنسرتهاي موسيقي را اندك دانست ،سالن هایی
که گذش��ته از محدود بودن تعدادش��ان به لحاظ
صدا و آكوستيك مناس��ب نیست .اين آهنگساز در
صحبتهايش با «مهر» نكته جالبتوجهي را مطرح
كردكهكاروانسراهايقديميوحتيبيابانهاقابليت
برگزاري برنامههاي فرهنگي و جذب توريس��ت را
دارند ،او دراينباره گفت :مسئوالن باید باور کنند با
کمی رسیدگی به این اماکن میتوان آنها را از خطر
مخروبه ش��دن نجات داد .به نظر من نهتنها اماکن
تاریخی بلک��ه بیابانهای ایران نیز ب��رای برگزاری
برنامههای فرهنگی و بهویژه کنسرتهای موسیقی
مناسب هستند.
این نوازنده موس��یقی ایران همچنين اجرای یک
گروه پاپ همردیف با گروههای موس��یقی سنتی را
در این فس��تیوال ارزیابی كرد و گفت :در دنیا رسم
نیست که موسیقی پاپ و کالسیک یا بومی در کنار
هم در یک زمان مش��خص اجرا ش��وند زیرا فلسفه
وجودی این دو نوع موس��یقی با هم متفاوت
است و من به شخصه با این همزمانی
مخالفهستم.البتهاینمخالفتم
به معنای مخالفت با موس��یقی
پاپ تعبیر نش��ود چون با این
نوع موسیقی مشکلی ندارم
و حت��ی به ای��ن همزمانی
اعتراضی نک��ردم .البته
فک��ر میکن��م خانه
موسیقی در ترکیب
گروههای مختلف
ب��رای اج��را ،آن
دس��ته از افراد
و گروهه��ا را
انتخ��اب کردند
ک��ه ب��رای اجرا
اع�لام آمادگ��ی
ک��رده بودن��د.
در ن��گاه کل��ی
اماکن تاریخی
جای برگزاری

اعالم آمار دروغین فروش فیلم برای تبلیغات
مدتی اس��ت تهیهکنندگان به حربه جدیدی برای
تبلیغات و فروش بیشتر فیلمشان روی آوردهاند .آنها با
اعالم فروش باالی فیلمشان درصدد جذب مخاطبان
بیش��تر برمیآیند اما بعضی دیدگاه دیگری برای بیان
رقمهای نادرس��ت ف��روش از س��وی تهیهکنندگان
دارن��د ،به ای��ن دلیل ک��ه می��زان ف��روش فیلمها از
مهمترین مباحث در س��ینمای ایران است زیرا مالک
تصمیمگیری در ش��ورای صنفی نمایش برای اینکه
فیلمی همچن��ان به نمایش خود در گروه س��ینمایی
ادامه ده��د؛ پایین نیام��دن کففروش فیلم اس��ت.
برای همین حرفوحدیثهایی که درباره غیرواقعی
بودن بعضی آمار فروش که توسط تهیهکنندگان ارایه
میشود؛ موجب نگرانی بعضی از
اهالی سینما شده است .غالمرضا
فرجی ،سخنگوی شورای صنفی
نمایشدرگفتوگوباایلنابااشاره
به اینکه همچنان بهرغم انتشار
برخی س��خنان درب��اره فروش
فیلمها؛ مالک تصمیمگیری در
ش��ورای صنفی نمای��ش میزان
فروش فیلم در سینمای سرگروه
اس��ت ،گفت« :ش��ورای صنفی
نمایش به دقت میزان فروش یک

دري

حسین نوشآبادی

شهرام ناظری ،در نشس��ت خبری که دیروز11 ،
ش��هریور در تاالر امیرخانی خانه هنرمن��دان ایران
برگزار شد درباره کنسرتی که اخیرا قرار بود همراه با
نوازندگان خارجی در تاالر وزارت کشور برگزار کند و
تعللوزارتامورخارجهباعثلغوآنشد،گالیهکرد.
به گزارش مهر ،او در ابتدای نشس��ت با اش��اره به
اینکهدرسالگذشتهبیشترفعالیتهایشدراختیار
کارهای خیریه بوده ،گفت« :حادثه مدرسه روستای
ش��ینآباد که قلب من را به درد آورد ،بهانهای ش��د
که من کارهایی را در جهت امور خیریه انجام دهم.
برگزاری چند برنامه موسیقایی با حمایت از بیماران
سرطانی و کلیوی بهویژه در مناطق غرب کشورمان
و مناطق کردنشین ازجمله برنامههایی بودند که من
در این مدت نسبت به برگزاری آنها اقدام کردم .من
معتقدم این کارها فعالیتهایی هستند که هنرمند
میتواند برای کمک به م��ردم محروم و حادثهدیده
انج��ام دهد چرا ک��ه در باور من ،هنرمن��د تنها این
نیستکهسازخوببزندوآوازخوببخواند،بلکهاین
عملکرد انسانی و نوع تفکر هنرمند به زندگی است
که میتوان��د راه واقعی در هنر را به او نش��ان دهد».
شوالیه آواز ایران معتقد است کار مهمی انجام نداده
و این فعالیتها کمترین کاری بوده که باید
انجام می شده .ش��هرام ناظری همچنین
درباره لغو کنس��رت مش��ترکش با حافظ
ناظری توضیح داد« :همچنان که پیرامون
برگزاری این اجرا قراردادهای
متعددی بس��ته شد و ما
عالوه ب��ر برنامهریزی در
داخ��ل کش��ور و رایزنی با
هنرمن��دان و نوازندگان
خارج��ی ،اقدام��ات
متع��ددی را انج��ام
دادیم .اما متاس��فانه به
دلیل اینکه همیش��ه
موسیقی خیلی جدی
گرفته نمیشود وزارت
امور خارج��ه در کار صدور
وی��زا تعلل ک��رد و ای��ن برنامه
لغ��و ش��د ».او در ادام��ه افزود:
«م��ا در پی لغو این کنس��رت
دچار خس��ارتهای زیادی به

چه

نباید مانع حضور بانوان
در عرصه هنر شویم

شوالیه آواز
از تعلل وزارت امور خارجه گالیه کرد

شنگول و منگول

به تلویزیون میآیند
پخ��ش س��ریال تلویزیون��ی «تعطی�لات
دوستداشتنی» ،محصول مرکز سیمافیلم از روز
شنبه ،پانزدهم ش��هریورماه از شبکه تهران آغاز
میشود .به گزارش ایسنا ،این سریال تلویزیونی
به کارگردانی س��یدوحید حس��ینی که در ژانر
کودک تولید شده در 10قسمت25دقیقهای هر
روز ساعت  16روی آنتن شبکه پایتخت میرود.
«تعطیالت دوستداشتنی» یک اثر فانتزی و شاد
با اقتباسی امروزی از داستان «شنگول و منگول»
اس��ت که مریم س��عادت ،فرید قبادی ،پریس��ا
رضایی ،غزال��ه جزای��ری و  ...نقشهای اصلی را
بازی کردهاند .نسخه 90دقیقهای این مجموعه
تلویزیونیسال گذش��ته و در بیستوهفتمین
جشنوارهبینالمللیفیلمهایکودکانونوجوانان
اصفهان موفق به دریافت پروانه زرین بهترین اثر
بلندویدئوییشد.

کنسرتهای موسیقی پاپ نیست و باید موسیقی
ایرانی و موس��یقی نواحی در این اماکن اجرا ش��ود.
ماهیت موسیقی پاپ با این دو نوع موسیقی متفاوت
اس��ت و مخاطبان خاص خودش را دارد؛ مخاطبی
که بخش بزرگی از آنها ب��رای خالی کردن انرژی به
سالنهایکنسرتمیآیند.
علیزاده اجرا در عمارت مس��عودیه بهعنوان يك
مكان تاريخي را در راس��تای فس��تیوال موسیقی
تهران اقدام خوبي خواند و هدفش از شركت در اين
فستيوال موسيقي را در درجه نخست تأمین بخشی
از هزینههای صندوق خانه موسیقی و انجام فعالیت
صنفیدانست.
اين نوازنده تار با اش��اره ب��ه برنامههایی که برای
نخستین شب از اجرای فستیوال موسیقی تهران در
نظر گرفته است ،گفت :این کنسرت موسیقی در دو
بخش روی صحنه میرود؛ بخش نخست با ترکیب
گروه «همآوایان» و با ی��ادی از محمدرضا لطفی در
آواز بیات ترک اجرا خواهد ش��د .در بخش دوم هم
قطعاتیازموسیقیایرانیباآوازمحمدمعتمدیاجرا
میشود .سرپرستگروهموسیقی«همآوایان»درباره
این نکته که موانع بسیاری برای برگزاری کنسرت در
اماکن تاریخی وجود دارد ،گفت :متاسفانه در اجرای
برنامههای موس��یقایی خالق با دع��وای میان
ارگانهای مختلف مواجه هستیم درحالیکه
دیگر نهادها باید این نکته را در نظر بگیرند که
برنامهه��ای فرهنگی و همچنین موس��یقی با
مجوز وزارت ارش��اد برگزار میش��وند.
ارگانه��ای مرتب��ط و غیرمرتب��ط
با وزارت ارش��اد باید ب��ه نظر این
وزارتخانه در زمینه صدور مجوز
اج��را در مکانه��ای مختلف
بهویژه اماکن تاریخی احترام
بگذارند.م��ادرحالیباچنین
مشکالتی روبهرو هستیم که
درهمهجایدنیاکنسرتهای
موس��یقی در اماکن تاریخی و با
بهترین امکانات اجرا میش��وند و به
اعتقاد من ،این اق��دام باعث زنده نگه
داش��تن و درعینحال درآمدزایی
برای این اماکن بهعن��وان میراث
معنویوفرهنگیمیشود.

مجسمه خیام به نیویورک رفت

فیلمدرسینمایسرگروهشراکنترلمیکند».اوادامه
داد« :ما ابتدا میزان فروش یک فیلم را از مدیر سینمای
سرگروه سوال میکنیم؛ بعد میزان فروش فیلم توسط
سیس��تم مکانیزه سینما بررسی میش��ود و حتی در
برخی موارد نماینده نامحسوسی نیز در سینما حضور
دارد و در طول هفته نیز میزان فروش بررسی میشود».
فرجی افزود« :آنچه امروز درباره ارایه بعضی آمار دروغ
مطرح میش��ود بیش��تر مربوط به مباحث تبلیغاتی
اس��ت که برای یک فیلم بسیار مهم اس��ت .بعضی از
تهیهکنندگان با ارایه ای��ن آمار غیرواقعی میخواهند
برای خود یک رزوم ه موفق درست کنند و از طرف دیگر
بهدنبال تبلیغ بیشتر برای فیلم خود هستند ».فرجی
با اش��اره به اینکه ارای��ه آمار
غیرواقعیدرستنیست،افزود:
«باید کانون پخشکنندگان و
تهیهکنندگان س��ینما به یک
جمعبن��دی و تصمیمگیری
جمع��ی درب��اره این مس��أله
برس��ند ».ب��ه نظر میرس��د
مکانیزه شدن سیستم فروش
س��ینمای ای��ران ای��ن روزها
نقش زیادی در شفافس��ازی
و حف��ظ عدال��ت دارد.

چ

مالک مشروع بودن نظر افراد نیست

در نشست خبری کنسرت شهرام ناظری؛
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یادداشت

علیزاده در آستانه برپایی فستیوال موسیقی تهران:

حسین فخیمی ،هنرمند مجسمهس��از ایرانی عصر
دوشنبه10شهریورماه بعد از ساعتها کار آمادهسازی و
بستهبندی،مجسمه«خیام»رابهمقصدمنهتننیویورک
بدرقهکرد.
به گزارش مهر ،فخیمی در حالی س��ومین نس��خه
مجس��مه «خیام» خود را بدرقه کرد ک��ه این هنرمند تا
ساعتها در کنار گروهی از متخصصان به دقت و ظرافت
هرچه تمام گرد مجسمهاش میچرخید و بر چگونگی
بس��تهبندی و حملونقل صحیح مس��افرش به سمت
آمریکانظارتداشت.
ام��ور بس��تهبندی و حملونق��ل در نهای��ت دقت
کارشناسان و مسئوالن حمل و با درایت خالق آن انجام
ش��د و بعد از س��اعتها تالش
و پیگیری این اث��ر جاودانه که
مجس��مه خیام ش��اعر شهیر
ایرانی اس��ت ،رهس��پار ش��هر
منهتندرنیویورکشد.
فخیمی مجس��مه خی��ام را
در سه نسخه ساخته است که
یک نس��خه آن اردیبهشتماه
امسال در نیش��ابور زادگاه این
شاعر و فیلس��وف ایرانی نصب
شد ،نسخه دوم این اثر نیز قرار

پیشکسوت دوتار خراسان
در بستر بیماری

غالمعلی پورعطایی ،نوازن��ده دوتار و خواننده
آوازهای عارفانه و عاش��قانه خراس��ان در بس��تر
بیماریاست.بهگزارشایسنا،نوازندهپیشکسوت
دوتار خراسان که او را با قطعه «نوایی نوایی» خوب
میشناسیم ،این روزها حال خوبی ندارد و بیمار و
منزویدرمنزلشبستریاست.
پورعطایی را فرنگیها هم خوب میشناسند.
عالوهبر اجرا در ش��هرهای مختلف ایران ،صدای
دوتار را به گوش بس��یاری از جهانیان هم رسانده
و در خیلی از فیلمها و سریالها هم ساز زده است.
اما حاال پورعطایی کمر درد شدید گرفته و به سر
دردهای عجیب دچار شده و به تنهایی نمیتواند
قدم بردارد و در خانهاش در تربت جام بس��تری
است.
پس��رش دراینباره گفت« :شرایط پدرم بسیار
اس��فبار اس��ت .این روزها در رختخوابش است و
حدود  3ماه میش��ود که
درگیر بیماری شده است.
تاکنون به بیمارستانهای
مشهد برای مداوا مراجعه
کردی��م ،ولی آنه��ا هنوز
تشخیص درستی ندادند.
فکر میکنم بهتر اس��ت،
پدرم به بیمارس��تانهای
ته��ران منتقل ش��ود ».او

درباره اینکه آیا مس��ئوالن تاکنون از غالمعلی
پورعطایی عیادت کردهاند ،بیان داش��ت« :همه
مس��ئوالن در جریان بیم��اری او هس��تند ،اما
متأسفانه خیلی در حق پدرم اجحاف میکنند.
پدر من بیش از 50س��ال از عمرش را به صورت
تخصصی ص��رف هنر کرده اس��ت ،ام��ا دریغ از
اینکه تماسی از خانه موسیقی بگیرند یا شهردار
تربتجام و مدیران ارشاد استان احوالی بپرسند.
مسئوالن واقعا کملطفی میکنند و ما از همه آنها
گلهداریم.
«هادی پورعطایی با بی��ان اینکه هزینههای
درمان پ��درش نی��ز باالس��ت ،در ادام��ه افزود:
«متاسفانه هیچکس برای موسیقیدانان مقامی
ایراناحترامقائلنمیشود.
چرا باید امثال قلی��چ انوری(هنرمند ترکمن
صحرا) ،ماش��ااهلل بامری و قس��مت خانی در اوج
بیخبری از دنی��ا بروند و
اصال هیچک��س نفهمد
ک��ه ای��ن اس��طورهها از
دنی��ا رفتهاند .ام��ا کافی
اس��ت از انگش��ت دست
موسیقیدانان کالسیک
ایران خون بیاید؛ خودتان
میدانی��د که چ��ه موج
خبریبهراهمیافتد».

است به فلورانس ایتالیا س��فر کند و نسخه سوم آن هم
مورد استقبال شهرداری منهتن نیویورک قرار گرفته و
بهزودیمیهمانهمیشگیاینشهرخواهدبود.
حسین فخیمی که دارای مدرک پروفسورای طراحی
و مجسمهس��ازی از دانش��گاه مادرید اسپانیاس��ت ،در
گفتوگو با مهر درباره چگونگی س��اخت این مجسمه
2متری گفت« :س��اخت این مجسمه حدود 2سال کار
مطالعاتی داش��ت و در نهایت منجر به ساخت 3نسخه
2متری از این ش��اعر و ریاضی��دان بزرگ ایرانی ش��د
که به صورت نشس��ته ساخته شده اس��ت ».این استاد
مجسمهساز در پایان درباره شرایط نصب نسخه نیشابور
توضیح داد 28« :اردیبهشتماه این مجسمه به مناسبت
بزرگداش��ت خیام به نیشابور
منتقل ش��د و ق��رار اس��ت در
شرایط مناس��ب و فضایی که با
تعریف ش��خصیت این شاعر و
ریاضیدانهماهنگیدارد،نصب
ش��ود ».او خالق تندیس صلح
است که در حال حاضر در مقر
سازمان یونس��کو قرار دارد .این
تندیس ش��امل دو قوی سپید
است که یادآور نمادی از صلح و
عشقبهحضرتعلی(ع)است.
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آخرین وضع اکران
«رستاخیز» درویش

پروانه نمایش فیلم س��ینمایی «رستاخیز» به
کارگردانی احمدرضا درویش صادر شد .پخش
فیلم «رس��تاخیز» احمدرضا درویش درحالی به
حوزههنریسپردهشدهکههنوزهیچ تصمیمی
برای اکران این فیلم گرفته نش��ده اس��ت .قرار
است پخش این فیلم تاریخی  -مذهبی را یکی
از نهادهای معتبر فرهنگی کشور برعهده داشته
باشد.
قرارداد پخش فیلم «رس��تاخیز» که داستان
آن درب��اره واقعه عاشوراس��ت ،طبق تأیید تقی
علیقلیزاده،تهیهکنندهباحوزههنریبستهشده
استاماهنوززماناکرانآنمشخصنیست.
براس��اس گزارش ایسنا،تصمیمگیری درباره
زماناکران«رستاخیز»منوطبهجلسهکارگردان
و مدیران پخش ح��وزه هنری اس��ت و درواقع
احمدرضادرویشدراینبارهبایداظهارنظرکند.

اخبار كوتاه
گروه «دنگش��و» موسیقی متن و تیتراژ مجموعه
تلویزیونی «ش��معدونی» را بهعهده گرفت .تیتراژ
آغازین این س��ریال بدونکالم و تیتراژ پایانی آن
باکالماست.
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی در پاسخ به
اعتراضاتمطرحشدهدرخصوصرایت فیلم«شهر
موشها  »2گفت :در ازای مش��ارکت 10درصدی
در این فیلم ،س��هم رایت «ش��هر موشها  »2را به
تهیهکنندگانواگذارکردیم.
محمود عزیزی از انتظار چندینساله برای اجرای
دو نمایش «رویا در نیمهشب تابس��تان» که از آثار
شناختهشدهشکسپیراستوهمچنین«چجوری
بگم دوس��ت دارم» از نوشتههای خودش است ،در
مجموعهتئاترشهرخبرداد.
جلیل سامان از برگزاری جلسات منظم با مهدی
چمران برای یافتن جزییات زندگی شهید چمران
خبر داد و اعالم کرد :در این مرحله میتوانند بازیگر
نقشاصلیسریالزندگیومبارزاتشهیدچمران
راانتخابکنند.
سرپرست گروه موس��یقی محلی تبری مازندران
حضور این گ��روه محلی در پنجمین فس��تیوال
موسیقی و آواز ترکمنستان را فرصتی برای معرفی
هرچه بهتر موس��یقی نواحی ایران به کشورهای
منطقهارزیابیکرد.
علیرضا کیوانینژاد از طی فرآیند اخذ مجوز کتاب
«هتل مالوگو» شامل داستانهای کوتاه آفریقایی
برندهکینپرایس(جایزهکین)خبرداد.
رمان «کافورپوش» نوش��ته عالیه عطایی توس��ط
انتشاراتققنوسمنتشروراهیبازارنشرشد.
«الرس ف��ون تری��ر» ،کارگردان صاحبس��بک و
پرحاشیه دانمارکی قصد دارد در پروژه جدید خود
یکسریالتلویزیونیبهزبانانگلیسیبسازد.
فیلمهای «سیزده» به کارگردانی هومن سیدی و
«در دنیای تو س��اعت چند است؟» ساخته صفی
یزدانیان در بخش مس��ابقه «جریان نو» این دوره
جشنوارهفیلمپوسانرقابتمیکنند.
وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرحکمیسیدعباس
صالحی را بهعنوان رئیس بیست و هشتمین دوره
نمایشگاهبینالمللیکتابتهرانمنصوبکرد.
دوازدهمین جش��نواره بینالمللی فیلم پوس��ان
امس��ال از  3الی  11اکتبر در حالی افتتاح میشود
که فیلم «بهشت در خدمت» به کارگردانی «چن ژن
دوز نیو» در افتتاحیه این دوره از رقابتها به نمایش
درخواهد آمد .ریاس��ت هیأت داوران جش��نواره
امسالرا«اصغرفرهادی»بهعهدهخواهدداشت.
علیانصاریانفوتبالیستسابقدوتیمپرسپولیس
و اس��تقالل با فیل��م ویدئوی��ی «کالف» به دنیای
بازیگری بازگشت ،البته اینبار تهیهکنندگی را هم
تجربهکردهاست.
موزه هنرهای زیبای ش��یراز با بکارگیری طرحی
از معمار ش��هیر فنالندی «آلوار آلت��و» و همکاری
معماران برجس��ته ایران��ی و فنالندی س��اخته
میشود.
دفتر مش��اورتی حمایت از حقوق اهل قلم ایران با
ریاست سیدعلی آل داوود از دیروز 11شهریور ماه
در خانه کتاب آغاز به کار کرد .امور این دفتر بررسی
جنبههای حقوقی مس��ائل و مشکالت مربوط به
نویسندگان و س��ایر اصحاب نشر اعم از نویسنده،
مترجم،ویراستاروناشراعالمشدهاست.
فیلمبرداری «دوران عاشقی»به کارگردانی علیرضا
رئیس��یان و با بازی لیال حاتمی و شهاب حسینی
 9شهریورماه در تهران به پایان رسید و مونتاژ آن از
توسطهایدهصفییاریآغازمیشود.
حج��تاهلل ایوب��ی ب��ا حض��ور در مجتم��ع
فرهنگی  -تجاری «چارس��و» از پنج سالن ساخته
شدهدراینمجتمعبازدیدکرد.
نمایش«یرما» اثر مشهور لورکا به کارگردانی سماء
موسویدرشکلفرمالیستیدرتاالرانتظامیخانه
هنرمندانرویصحنهاست.
فیلم س��ینمایی «فورس م��اژور» س��اخته «روبن
اوس��تالند» بهعن��وان نماینده کش��ور س��وئد در
بخش فیلمهای خارجی زبان جوایز امسال اسکار
معرفیشد.
شبکه بیبیسی در فرانسه اعالم کرد :فیلمبرداری
نسخه فرانس��وی برنامه تلویزیونی «تخت گاز» در
ادام هسالجاریمیالدیآغازخواهدشد.

