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محس��ن چاوش��ی روز 14 مرداد، همزمان با 
 سالمرگ حسین پناهی اثر »این بود زندگی« را 
از آلبوم صوتی و کتاب »س��ام خداحافظ« این 

هنرمند را بازخوانی و منتشر کرد. 

نمایش��گران عروس��کی صبح روز جمعه 21 
شهریورماه ساعت 10 صبح از مقابل تاالر وحدت 
راهی قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( می شوند 
و با حضور در این قطعه بر مزار هنرمندانی چون 
استاد احمد خمسه ای، کامبیز صمیمی  مفخم، 
ج��واد ذوالفق��اری، اردش��یر کش��اورزی، بیژن 
نعمتی ش��ریف و احمد بهبهانی می روند و به این 
هنرمن��دان ادای احت��رام می کنند. قرار اس��ت 
خانواده ه��ای ای��ن هنرمندان نیز نمایش��گران 

عروسکی را همراهی کنند. 

فیلم تلویزیونی »چرک نوی��س« با بازی حامد 
بهداد و ب��ه کارگردانی علی جناب وارد ش��بکه 

نمایش خانگی شد. 

فیلم »قاض��ی« س��اخته دیوید دابکی��ن و با 
نقش آفرینی رابرت داونی جونیور و رابرت دووال 
با پیش نمایش جهانی پر زرق و برق خود فستیوال 

فیلم تورنتو را افتتاح کرد. 

خالقان آلبوم نوس��تالژیک »نگاه آس��مانی« 
س��رانجام بعد از گذش��ت چند دهه از تولید این 
اثر موس��یقایی، با اجرای زنده کنس��رت »شب 
عاشقان بیدل« یاد و خاطره این اثر موسیقایی را 
زنده کردند، در این کنسرت موسیقایی که با یک 
ساعت و نیم تأخیر اجرا شد حسام الدین سراج به 
آهنگسازی و رهبری ارکستر همایون رحیمیان 
قطعاتی منتخب از آلبوم »نگاه آسمانی« را برای 

مخاطبان اجرا کردند. 

فرهاد آئی��ش، حمید جبل��ی و رضا معطریان 
داوری آث��ار بخش عکس س��ومین جش��نواره 

تئاترشهر را برعهده گرفتند. 

سوئد با معرفی فیلم »فورس ماژور« وارد رقابت 
اسکار فیلم خارجی زبان شد. 

سی داستان کوتاه هوشنگ مرادی کرمانی در 
قالب کتابی با عنوان »ته خیار« منتشر می شود.

کتابخانه شخصی زنده یاد دکتر امیرهوشنگ 
کاوس��ی منتقد فقید س��ینمای ایران، به مرکز 

دایره المعارف بزرگ اسامی اهدا شد. 

فیلمنامه »شهرزاد« تهمینه میانی که با الهام 
از داس��تان »هزار و یک شب« و »تلخون« صمد 
بهرنگی اس��ت پس از هفت س��ال مجوز گرفت و 

عرضه شد. 

فیلمبرداری اثر مستندی درباره زندگی »بابی 
مور« فوتبالیست سرشناس انگلیسی به زودی آغاز 

می شود. 

سی وششمین جشنواره سینمایی قاهره از نهم 
نوامبر آینده درحالی برگزار می شود که برای کنار 
زدن اختافات سیاسی میان دو کشور، صد سالگی 

سینمای ترکیه را جشن می گیرد. 

برگزارکنندگان جایزه فیلم ش��ورای نوردیک 
متش��کل از کش��ورهای منطقه اس��کاندیناوی 
که با جای��زه نقدی 62 هزار دالری همراه اس��ت، 
روز گذش��ته 5 فیلم را به عنوان نامزد جایزه فیلم 
2014 اع��ام کردند. فیل��م »نیمفومانیاک« از 
دانمارک ساخته الرس فون تریر یکی از نامزدهای 
منتخب است. »شب عینی« از فناند، »از مرد ها 
و اسب ها« از ایسلند ، »نابینا« از نروژ و همچنین 
فیلم »توریست« از سوئد ساخته روبن اوستلوند 

نامزدهای جایزه فیلم شورای نوردیک هستند. 

فیلم »قصه ها« ساخته رخشان بنی اعتماد پس 
از حضور موفق در جشنواره ونیز، به جشنواره فیلم 

لندن نیز دعوت شد. 

فیلم »حوض نقاشی« به همراه چهار فیلم کوتاه 
از حوزه هنری در دومین جش��نواره بین المللی 

فیلم کودک شارجه روی پرده می رود. 

پردردس��ر »هش��ت  پ��روژه  فیلمب��رداری 
نفرت انگیز« به کارگردانی کوئنتین تارانتینو ژانویه 
2015 شروع می شود و دسامبر همان  سال روی 

پرده می رود. 

کتاب »مالیخولیای محبوب من« نوشته بهاره 
رهنما به چاپ ششم رسید. 

یادداشت
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اخبار كوتاه
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بی  مهری مسئوالن به موسیقی نواحی

متاسفانه با وجود تمام تاش هایی که به صورت 
خودج��وش از جان��ب برگزارکنندگان جش��نواره 
صورت گرفته اما مسئوالن بومی منطقه و اداره ارشاد 
شهرس��تان بوکان با وجود فرمایشات مقام معظم 
رهبری در زمینه مدیریت جه��ادی برای فرهنگ 
هیچ کمکی نکردند و این مایه تأسف است که چند 
جوان ب��ه صورت خودجوش و با هزینه ش��خصی و 
گرفتن وام بانکی جشنواره را برگزار کنند. تا آن جا که 
اطاع دارم منصور بهرام بیگی، دبیر اجرایی و  علمی 
این جشنواره منطقه ای با کمک تعدادی از دوستان 
خود پول های خود را روی هم گذاشتند و این رویداد 
را برگزار کردند حتی می دانم آنها 7 میلیون تومان را 
هم در بانک گذاشتند تا بتوانند بعد از مدتی 7 میلیون 
تومان وام بگیرند و با مجموع این 14 میلیون تومان 
و مبلغ اندکی ک��ه از حق عضویت ها دریافت کردند 
با 25 میلیون توم��ان جش��نواره ای را برگزار کنند. 
متاس��فانه دس��تگاه های فرهنگی منطق��ه اعم از 
فرمانداری، اداره ارش��اد و شهرداری هیچ کمکی به 
جشنواره نکردند و با این که این فستیوال پراهمیت به 
دست جوانان عاقه مند موسیقی نواحی به بهترین 
شکل اداره و اجرا شد اما شهرداری اجازه نصب یک 
بنر را هم در س��طح ش��هر نداد. این جشنواره بدون 
تبلیغات و البته با استقبال پرشور مخاطبان دومین 
دوره خود را پشت سر گذاشت که به نظر من استقبال 
کم نظیر مردم نشان دهنده بس��یاری از نکات است. 
حکایت برگزاری این جشنواره مصداق گفته »مشک 
آن است که خود ببوید/ نه آن که عطار بگوید« است 
که توانس��ت بدون هیچ تبلیغ و حمایتی اینچنین 
مورد توجه قرار بگیرد، البته تنها نهادی که طی این 
روزها همکاری خوبی با جشنواره داشت اداره ورزش 
و جوانان شهرستان بود که همراهی خوبی با ستاد 
داشت اما همچنان این برای من جای پرسش دارد 
که چرا در  س��ال اقتصاد و فرهنگ مسئوالن استان 
و شهرستان این رویداد پراهمیت را جدی نگرفتند. 
رویدادی که به اعتقاد من جوانان و نوجوانان هنرمند 
در آن غوغا کردند.                                                        منبع: مهر

 تئاتر عروسکی
غیرجدی و سطحی قلمداد می شود

بنا به دالیلی که راغب به گفتن آن نیستم ترجیح 
می دهم به عنوان مش��اور با جشنواره همکاری کنم 
و سعی ام بر این اس��ت با تمرکز بر روی آثار خارجی 
ش��رکت کننده در جش��نواره به بررس��ی آثار تئاتر 
دیگر کش��ورها بپردازم.  تئاتر عروس��کی نسبت به 
دیگر گونه های تئاتر دچار آس��یب عمیق تری شده 
و این اتفاق به این دلیل افتاده که مخاطب توس��ط 
اشخاصی اس��ت که تئاتر عروس��کی کار می کنند، 
فراموش ش��ده اس��ت. وقتی مخاطب عام از دستور 
کار اهالی تئاتر خارج شود نمی توان انتظار داشت که 
شأن و منزلت تئاتر عروسکی حفظ شود و زمانی که 
مخاطب نادیده گرفته می شود آثار به سمت وسویی 
می روند که فقط ب��اب طبع جش��نواره ها و عوامل 
برگزار کننده جشنواره اند و همین نگاه جشنواره ای 
به تئاتر عروسکی باعث می شود افراد غیرمتخصص 
وارد میدان می ش��وند و ب��ا تولید آثار س��طحی از 
پیش��رفت این گونه از تئاتر جلوگی��ری کنند.  ایراد 
عمده تئاتر عروسکی ما به نمایشنامه های ضعیفی 
بر می گردد که حاصل سطحی نگری نویسندگان و 
تفکر پیش پا افتاده کارگردان هایی است که بی هیچ 
پیش زمینه علمی و عملی پا به این عرصه می گذارند 
و متأسفانه این سطحی نگری تا به آن جا پیش رفته 
که تعریف و نگاه مخاطب را نسبت به تئاتر عروسکی 
تغییر داده است. طبیعی است که مخاطب با شنیدن 
نام تئاتر عروس��کی ب��ه یاد آثار هجو و مس��خره ای 
بیفتد که نه ارزش هن��ری الزم را دارن��د و نه در آن 
حد با ارزش اند که الاقل بتوانن��د مخاطب را با دادن 
کمترین پیام های اخاقی و انس��انی سرگرم کنند؛ 
و چنین است که مخاطب دلزده، تئاتر عروسکی را 
نوعی تئاتر غیرجدی و س��طحی قلمداد می کند و 
حتی این گونه از تئاتر را برای قشر کودک و نوجوان 
مناس��ب می بیند. علت دیگر ضعف در حوزه تئاتر 
عروس��کی، عدم مدیریت و برنامه ریزی مسئوالن 
اس��ت. اتفاقی که سطح کیفی آثار داخلی جشنواره 
را به طرز محسوسی پایین می آورد، نگاه جشنواره ای 
مدیران به تئاتر عروسکی اس��ت. به گمان مدیران، 
جش��نواره یک رویداد فصلی است که با تمام شدن 
آن پرونده تئاتر عروس��کی تا جشنواره بعدی بسته 
شود و همین روش غلط و غیر اصولی باعث می شود 
مشکات کماکان حل نشده باقی بمانند. تا زمانی که 
مسئوالن سعی می کنند به نوعی سبد آثار داخلی را 
از نظر کمی و آماری پربارتر کنن��د و کیفیت آثار را 
در وهله بعدی قرار می دهند نمی توان توقع داشت 
که آثار داخلی با قدرت بیشتری در جشنواره حاضر 
شوند. پایین بودن سطح علمی دانشگاه ها علت دیگر 
ضعف تئاتر عروسکی است. چون اغلب استادان این 
رشته اشخاصی هستند که از تجربه کافی در زمینه 
اجرا برخوردار نیستند و به همین دلیل نمی توانند در 

تربیت دانشجویان این رشته موفق عمل کنند. 
منبع:  ایسکانیوز

اتفاقخبر
دریچه

چهره
 نمايش »پرده برداري«

 با حضور بازيگران معلول 
 دغدغه های

 نوجوانان افغان  در تئاتر
 میرعاليی

می خواهد شانه خالی کند

نمایش »پرده ب��رداری« به کارگردانی حس��ین 
رحیمی که هنرمندان کم توان ذهنی در آن به ایفای 
نقش می پردازند و روایت پرده برداری از مجسمه یک 
نویسنده شناخته شده است در سالن استاد مشایخی 
از س��وم ش��هریور میزبان عاقه مندان تئاتر است. 
»پرده برداری« درحالی در تماشاخانه مشایخی روی 
صحنه می رود که اجرای این اثر در خانه نمایش اداره 
تئاتر در تیرماه گذشته با استقبال مخاطبان روبه رو 
ش��ده بود. دو بازیگر این نمایش هنرمندان کم توان 
ذهنی هستند که به گفته کارگردان برای آماده شدن 
و روی صحنه رفتن بیش از 6 ماه تمرین داش��ته اند. 
بازیگر زن این نمایش شنو قادری است که نیمه چپ 
مغز و نیمه راست بدنش در زمان تولد به علت اصابت 
بمبی به بیمارستانی در پاوه در زمان جنگ تحمیلی 
دچار ضایعه شده است. همچنین مهران قندهاری 

دیگر بازیگر نمایش نیز سندروم داون دارد. 

حمی��د پ��ورآذری کارگ��ردان و م��درس تئاتر 
دغدغه های گروهی از نوجوانان و جوانان افغان را در 
قالب یک اثر نمایشی به صحنه می برد. این هنرمند 
تئاتر که پی��ش از این نیز نمایش ه��ای دیگری را 
با حض��ور نوجوانان افغان اجرا کرده اس��ت، درباره 
تجربه تازه اش به ایسنا گفت: یک سال پیش آقایی 
به نام فیضی که خود افغان بود، با من تماس گرفت 
و پیش��نهاد اجرای یک نمایش با حضور نوجوانان 
و جوانان افغان را مطرح ک��رد. پس از آن کارگاهی 
برگزار کردیم که همچنان درحال برگزاری است. 
پورآذری اضافه ک��رد: در ای��ن کارگاه هنرجویان 
دغدغه ها و داشته های خود را مطرح می کنند، اما 
قرار است این دغدغه ها فراتر از مسائل قومی باشد 
و خیلی درگیر جغرافیا نباشد. نمایشنامه را نشمینه 
نوروزی براس��اس دغدغه ها و گفته ه��ای بچه ها 

خواهد نوشت. 

به نظر می رسد حاش��یه هایی که تنها دو روز قبل 
از تاریخ اولیه ای که برای اکران »ش��هر  موش ها 2« از 
سوی سازندگان قسمت اول آغاز شده بود، همچنان 
ادامه دارد. محمدعلی طالبی، کارگردان قسمت اول 
چند روز پیش به اظهارات مرضیه برومند، کارگردان 
قسمت دوم درباره پیوستنش به پروژه »شهر موش ها« 
واکنش نشان داده بود، روز پنجشنبه، 13 شهریورماه 
نسبت به سخنان مدیرعامل سابق فارابی واکنش نشان 
داد و به ایلنا گفت: »آقای میرعایی در گفت وگویش 
اظهار داش��ته برای حمایت از بخ��ش خصوصی این 
فیلم را به دو نفر واگ��ذار کردند، من در زمان مدیریت 
ایشان بعد از اینکه سی سال در زمینه کودک و نوجوان 
فعالیت کرده بودم، هیچ حمایتی را ندیدم. اینکه آقای 
میرعایی از ما می خواهند در مطبوعات حرفی نزنیم 
به خاطر این است که می خواهند از زیر مسئولیت هایی 

که بر دوش شان بوده؛ شانه خالی کنند.«

کتاب »حمله هک��ی« به قلم »نیک دیویس« 
روزنامه ن��گار »گاردین«، توس��ط جورج کلونی 
هنرپیشه و فیلمساز سرشناس تبدیل به فیلمی 
سینمایی می شود. فعالیت های جاسوسی شبکه 
خبری »نی��وز آو ورلد« )اخبار جه��ان( روپرت 
مرداک از مهم ترین رسوایی های سال های اخیر 
انگلیسی ها بوده که دولت این کشور را زیر سوال 
برد و پس از افشاسازی  روزنامه های مهمی چون 
»گاردین«، »نیویورک تایمز« و »ایندیپندنت«، 
س��رانجام موجب تعطیل ش��دن ای��ن کمپانی 
رسانه ای شد. روزنامه  »گاردین«  در  سال 2009 
فاش کرد که »نی��وز اینترنش��نال« با مدیریت 
مرداک به طور مخفیانه به شنود مکالمات تلفنی 
افراد مشهور می پرداخته است. در میان شاکیان 
این پرون��ده اس��امی »ج��ود الو« و »جی. کی 

رولینگ« هم دیده  می شد. 

 »جورج کلونی«
 رسوايی انگلیسی ها را فیلم می کند

آثار منتخ��ب اکران تابس��تان درحال��ی روی پرده 
س��ینماهای کش��ور رفتند که عاوه بر اقبال مطلوب 
مخاطب��ان از این فیلم ها، س��ینمای کش��ور ش��اهد 
درخش��ش و رونق مجدد گیش��ه ها و رون��د صعودی 
و مطل��وب اقتصادی اس��ت. بر همین اس��اس فروش 
فیلم های س��ینمای ایران در اکران کمتر از دو ماه اخیر 
به حدود 10 میلیارد تومان رسیده است که آماری بسیار 

قابل توجه در سال های اخیر است. 
بر اس��اس اعام پخش کننده  فیلم ه��ای روی پرده، 
این روز ها فروش »ش��هر موش ها 2« به یک میلیارد و 
512 میلیون تومان، »کاش��ینکف« به یک میلیارد و 
675 میلی��ون توم��ان، »رد کارپت« به س��ه میلیارد و 
90 میلیون تومان، »آذر، ش��هدخت، پرویز و دیگران« 
به یک میلی��ارد و 120 میلی��ون تومان و »ام��روز« به 
یک میلیارد و 91 میلیون تومان رسیده است. همچنین 

»فرش��ته ها با هم می آیند« با 850 میلی��ون تومان در 
آستانه میلیاردی ش��دن است. اکبر ش��اپوری )مدیر 
دفتر پخش بشرا فیلم( درباره آخرین آمار فروش »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران« به کارگردانی بهروز افخمی 
گفت: این فیلم اکنون در 15 س��ینمای تهران درحال 
اکران است و تاکنون 870 میلیون تومان فروخته است. 
همچنین فروش شهرستان های فیلم با توجه به اکران 
آن در 15 س��ینما، به 250 میلیون تومان رسیده است. 
با این حس��اب باید گفت که ف��روش جدیدترین فیلم 
آقای افخمی بعد از حدود 40 روز اکران به یک میلیارد 

و 120 میلیون تومان رسیده است. 
محمدرض��ا صابری نیز درب��اره فروش »ام��روز« به 
کارگردان��ی س��یدرضا میرکریم��ی گف��ت: این فیلم 
تاکنون در تهران 841 میلیون تومان و در شهرستان ها 
250 میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت و اکران آن 

همچنان در 26 س��ینما در کل کش��ور ادام��ه دارد. با 
این حس��اب باید گفت که فروش »ام��روز« تاکنون به 
یک میلیارد و 91 میلیون تومان رسیده است. همچنین 
علی سرتیپی - یکی از تهیه کنندگان »شهر موش ها 2« 
- با بیان این که برای اولین بار در تاریخ س��ینمای ایران 
یک فیلم طی 9 روز در تهران میلیاردی می شود، گفت: 
پنجشنبه با 177 میلیون تومان پرفروش ترین روز اکران 
را در تهران پشت سر گذاشتیم و مجموع فروش فیلم در 
30 سینمای تهران به یک میلیارد و هفت میلیون تومان 
رسید. این تهیه کننده برای اولین بار با اعام آمار فروش 
شهرستان ها اظهار کرد: در 50 سینمای شهرستان ها 
که فیلم در اکران اس��ت طی ش��ش روز 505 میلیون 
تومان فروش داش��ته ایم که این آمار درحال اوج گیری 

است و هر روز بهتر خواهد شد. 
امیر قطب��ی )از دفتر پخش فیلمی��ران( درباره آمار 

فروش »کاش��ینکف«به ایس��نا گفت: این فیلم پس 
از 40 روز نمایش به مبلغي که در باال ذکر ش��د رسیده 
است. کف فروش »کاشینکف« هنوز در سینما آفریقا 
خوب است و حتی اگر س��رگروه آن تعویض شود فیلم 
در تعدادی از س��ینماها به اکران خود ادامه خواهد داد. 
این عضو دفتر پخش فیلمیران همچنین درباره فروش 
»رد کارپت« ب��ه کارگردانی رضا عطاران نیز گفت: »رد 
کارپت« اگرچه روزهای پایانی اکران را می گذراند اما با 
مجموع فروش سه میلیارد و 90 میلیون تومان همچنان 

در 20 سینمای کشور درحال اکران است. 
غامرضا فرجی )مدیر دفتر پخش حوزه هنری( هم 
درباره فروش »فرشته ها با هم می آیند« به کارگردانی 
حامد محمدی بیان کرد: این فیلم در روز چهارش��نبه 
در تهران 9 میلیون تومان و در روز پنجشنبه این هفته 

21 میلیون و 500 هزار تومان فروش داشته است.

والت دیزنی، ام��روزه به عن��وان یک��ی از بزرگترین 
ش��رکت های رس��انه ای و س��رگرمی جهان شناخته 
می شود. اگر استیو جابز با تأس��یس »پیکسار« فصل 
تازه ای از انیمیشن سازی را ورق زده باشد بی شک کتاب 
انیمیش��ن ها با والت دیزنی آغاز شده است. شرکتی که 
فقط به انیمیشن سازی نمی پردازد، پارک های معروف 
دیزنی در سراسر دنیا، کمپانی پیکسار، شبکه تلویزیونی 
دیزنی، استودیوی ماپت ها، شبکه خبری »ای بی سی« و 
حتی کمپانی معروف مارول از دارایی های شرکت بزرگ 
دیزنی محسوب می شود. حاال فروش خوب فیلم های 
دیزنی در  س��ال جاری، بدون ش��ک خب��ر خوبی برای 
سهامداران این کمپانی فیلم سازی است. سهامدارانی 
که قیمت هر سهم ش��ان به باالترین ح��د خودش در 
15 سال اخیر رسیده است. به گزارش تسنیم، در میانه 
ماه گذشته میادی قیمت هر سهم کمپانی دیزنی به 
90/09 دالر رسید. این اولین بار در 15 سال اخیر بود که 
هر سهم کمپانی دیزنی با رقمی بیشتر از 90 دالر خرید 
و فروش می شد. این روند ادامه داشت تا آن جا که قیمت 
سهام دیزنی به 90/37 دالر هم رسید. این روند صعودی 
بسیاری را یاد دهه 80 و 90 میادی انداخت. جایی که 
هر سهم کمپانی دیزنی بیشتر  از100 دالر خرید و فروش 
می شد. اما این رقم درواقع قبل از تقسیم سهام های این 
ش��رکت بود. بخش سرگرمی س��ازی کمپانی دیزنی 
بی شک مهم ترین نقش را در سودرسانی به سهامداران 
برعهده دارد. این بخش به تنهایی توانسته درآمد خالص 
کمپانی را در سه ماهه سوم  سال مالی جاری تا 22 درصد 
افزایش دهد. سه ماهه سوم  س��ال مالی روز 28 ژوئن به 
پایان رسید. درآمد خالص شرکت در این سه ماه، چیزی 
معادل 2/25 میلیارد دالر ارزیابی شد. این درحالی است 

که دیزنی در زمان مشابه در سال گذشته 1/85 میلیارد 
دالر درآمد داش��ته اس��ت. فروش  فوق العاده فیلم های 
»مالیفیسنت«، »کاپیتان آمریکا: س��رباز زمستان« و 
»محافظان کهکشان« در تابستانی که گذشت، نقش 
مهمی در افزایش قیمت سهام کمپانی دیزنی داشت. 
حتی شاید بتوان مجموعه جدید »جنگ ستارگان« را 
هم از دالیل این موضوع ارزیابی کرد چرا که اکثر فعاالن 
بازار سهام به خاطر »منفعت آینده« اقدام به خرید سهام 

می کنند. مشتریان سهام کمپانی دیزنی می دانند که 
ساکنان »النه موش« به زودی از مجموعه جدید جنگ 
س��تارگان رونمایی خواهند کرد. در بخش های دیگر 
هم اتفاقات خوبی برای دیزنی درحال رخ دادن اس��ت. 
انیمیشن »یخ زده« فروش فوق العاده  سال گذشته اش 
در سینماها را با فروش خوب در بازار نمایش خانگی هم 
همراه کرده و انیمیشن جدید »هواپیماها« هم پس از 
فروش 220 میلیون دالری اش در گیشه، حاال با فروختن 

اسباب بازی هایش درحال سود رسانی است. خط تولید 
اسباب بازی های این انیمیشن بسیار پرکار است و جالب 
این که لیسانس »هواپیماها« سومین لیسانس پرطرفدار 

پس از »من نفرت انگیز« و »یخ زده« است. 
 +A تیم درجه بندی »اس��تریت« به دیزن��ی درجه
داده ان��د و به دلیل افزایش 38/53 درصدی س��هام این 
شرکت نسبت به  سال گذشته، آن را در رده سهام هایی 

که باید »خرید« قرار داده اند. 

در پی فروش باالی »مالیفیسنت«، »کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان« و »محافظان کهکشان«

تابستانی پرفروش، سهام کمپانی والت ديزنی را داغ کرد

فیلم هاي تابستان میلیاردی شدند!

نخستین ش��ب از فستیوال موس��یقی تهران که به 
اجرای گ��روه موس��یقی »هم آوایان« به آهنگس��ازی 
و سرپرس��تی حس��ین علیزاده و آواز محمد معتمدی 
اختصاص داشت، شامگاه چهارش��نبه 12شهریورماه 
در میان استقبال دوستداران موسیقی ایران در عمارت 
مسعودیه برگزار شد و حجت اهلل ایوبی، رئیس سازمان 
س��ینمایی میهمان ویژه آن بود. به گزارش مهر در آغاز 
اجرای کنسرت این گروه موس��یقی، طناز طباطبایی 
بازیگر س��ینما به عنوان یکی از میهمانان جشن روی 
صحنه آم��د و ضمن خوش��امدگویی به حاض��ران در 
محوطه باز عمارت مسعودیه درباره کمپین حمایت از 
موسیقی صحبت کرد. این بازیگر سینمای ایران افزود: 
همزمان با آغاز فس��تیوال موسیقی تهران این کمپین 
راه اندازی ش��ده و در این کمپین از عاقه مندان به هنر 
موسیقی درخواست می شود آثار موسیقایی هنرمندان 
را دانلود نکنند. بعد از آن، حس��ین علیزاده آهنگس��از 
و محمد معتمدی خواننده به همراه سایر اعضای گروه 

موس��یقی »هم آوایان« روی صحن��ه آمدند و قطعاتی 
از موس��یقی ایرانی را در دو بخش اجرا کردند. کنسرت 
گروه »کامکارها« هم به عنوان دومین کنسرت فستیوال 
تهران شامگاه پنجش��نبه 13ش��هریورماه در عمارت 
مس��عودیه برگزار ش��د که طی آن این گروه موسیقی 
ایرانی در 2 بخش فارسی و کردی قطعاتی را اجرا کردند 
که بخ��ش دوم این کنس��رت بازخورد خوب��ی در بین 
مخاطبان و حاضران در عمارت مسعودیه داشت. پیش 
از آغاز این کنس��رت، حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل 
خانه موسیقی روی سن حاضر شد و ضمن عذرخواهی 
بابت تأخیر پیش آمده در اجرای کنس��رت با اشاره به 
راه اندازی کمپین »من از موس��یقی حمایت می کنم« 
و اظهار امیدواری از این که عاقه مندان به موسیقی به 
این کمپین بپیوندند، گفت: »دانلود کردن ها در عرصه 
موسیقی ویرانگر است. اثری که امروز عرضه می شود، 
روز بعد روی سایت های مختلف به صورت رایگان قابل 
دانلود است که این امر در عرصه موسیقی ویرانگر است.«

راه اندازی کمپین حمايت از موسیقی در فستیوال تهران
 آلبوم موسیقی »بر من گذشت« با صدای بابک 
بابایی، با تنظیم و موس��یقی حس��ین اعتمادی و 
ملودی پردازی پیمان خازنی ب��ه زودی روانه بازار 

هنر ایران می شود. 
در این اثر که از ساختار موسیقی ارکسترال سود 
می جوید و مبتنی بر ویژگی های موس��یقی گل ها 
تالیف ش��ده است، تصانیفی در دس��تگاه ماهور و 
آواز دشتی، ابوعطا و بیات اصفهان به اجرا در آمده 

است. 
آلبوم »بر من گذش��ت« با حض��ور بابک بابایی 
)خوانن��ده( میثم مروس��تی )ویل��ن و ویلن آلتو( 
پ��درام فریوس��فی )ویل��ن و ویلن آلتو( حس��ین 
اعتمادی )ویلن( آتنا اش��تیاقی )ویلنسل( مهرداد 
عالمی )ویلنسل( علیرضا خورشیدفر )کنترباس( 
س��هراب بابکی )فلوت( پیام سوری )پیانو( پیمان 
خازنی )تار( ش��ایان ی��زدی زاده )تمبک( حمید 

یوسفی )تمبک( به مرحله تولید رسیده است. 

سیدمحمد خاتمی در یادداش��تی بر این آلبوم 
نوشته است:  »بر من گذشت« اثر تازه ای است در 
موس��یقی اصیل ایرانی با صدای گرم و خواستنی 
هنرمند ج��وان آقای باب��ک بابایی ک��ه در اجرا، 
انتخاب ش��عر و آهنگ، ابتکارات ارزن��ده ای را در 
آن ش��اهدیم. این اث��ر ضمن وف��اداری به میراث 
گرانس��نگ موس��یقی اصیل و س��نتی ایرانی، به 
یک معن��ی، اث��ری ن��و و متضم��ن نوآوری های 
درخور توجه اس��ت که می تواند برای نسل امروز 
نیز جذاب باش��د. به یاری خداوند این گام آغازین 
گام های بلند دوری را در پی خواهد داش��ت و بر 
غنای میراث ارجمند هنر و فرهنگ این مرز و بوم 

خواهد افزود.
به گزارش موسیقی ما، این آلبوم شامل قطعاتی 
با نام های »بر من گذشت« )در ابوعطا(، »کوچه« 
)دشتی(، »باغ رویا« )ماهور(، »مجنون«)دشتی(، 

»رفتم«)بیات اصفهان( است. 

بابک بابايی آلبوم »برمن گذشت« را روانه بازار کرد

هوشنگ   جاوید
مدرس و پژوهشگر 
موسیقی نواحی 

بهروز غریب پور 
نویسنده، کارگردان تئاتر و سینما 
و استاد نمایش عروسکی


