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به مخاطب احترام بگذاریم

بدیهی اس��ت کس��ی که می خواهد وارد عرصه 
ترجمه ش��ود باید در درجه نخس��ت خ��ود فردی 
کتابخوان باش��د و میزان عالقه مندی خ��ود را در 
عرصه کتاب بس��نجد و بعد از آن، خط سیر خود را 
در حیطه ترجمه دنبال کند. مترجمی که خود به 
کتاب خواندن عالقه دارد، می تواند براساس اشراف 
و تخصصی که در ح��وزه مطالع��ه دارد به ترجمه 
کتاب های تاثیرگذار هم بپردازد. در غیر این صورت، 
مترجمی که از س��ر بي عالقگی یا بي حوصلگی به 
ترجمه یک اثر بپردازد، صرفا برای آن که در این وادی 
تجربه آزمایی کرده باشد نمی تواند اثر تاثیرگذاری 

ارایه کند.
یکی از مشکالتی که در سال های اخیر در حوزه 
ترجمه بروز کرده، مس��أله ترجمه همزمان است. 
بعضی از مترجمان درحالی به ترجمه کتاب هایی که 
شاید تاکنون چندین بار هم چاپ شده اند می پردازند 
که هنوز بخش اعظمی از آثار ادبیات معاصر جهان 
نزد ما ناشناخته مانده است. حتی با وجود آن که به 
کرات، ترجمه هایی از چند نویسنده نامدار آمریکای 
التین در ایران ارایه ش��ده اس��ت ولی هنوز تعداد 
زیادی از نویسندگان این حیطه را نمی شناسیم و از 
این بین تنها به آثار چند نویسنده بسنده کرده ایم 
و از ترجم��ه کتاب های دیگر نویس��ندگان در این 
زمینه غافل مانده ایم. حاال بمان��د که همان تعداد 
ترجمه هایی هم که گاه از یک اثر ارایه می شود، غالبا 
دارای اشکاالت زبانی و ویرایشی است. ضمن این که 
بارها دیده ام برخی مترجمان برای ترجمه یک اثر، 
با نادیده گرفتن مولفه امانتداری، به دخل وتصرف 
در آن اثر می پردازند و با ترجمه نادرس��ت، به کلی 
معنای اثر را دستخوش تغییر می کنند. درحالی که 
هر نویسنده ای، زبان خاص خودش را دارد. به عنوان 
مثال، مارکز می گفت که اس��پانیایی ک��ه او برای 
نوش��تن در آثارش به کار می گیرد، سرخپوس��تی 
است و حتی معروف است که می گویند وقتی یکی 
از کتاب هایش مورد ویراستاری قرار گرفت، به چاپ 

آن اعتراض کرد و گفت این زبان من نیست.
واقعیت این است، مخاطبی که در شرایط گرانی 
کتاب هزین��ه ای را پرداخت و کتاب��ی را خریداری 
می کند، ح��ق دارد متن اصلی و اصوال آنچه مدنظر 
نویسنده بوده را بدون دس��تکاری مترجم بخواند. 
روی ای��ن اصل اس��ت که معتق��دم، ترجمه امری 
دش��وار و حس��اس و نیازمند مولفه هایی است که 
بدون آنها، اثر نمی تواند ب��ه جایگاه قابل قبولی نزد 
مخاطب دس��ت یابد. اگرچه در مواقعی دیده شده 
که مترجم به واسطه نداش��تن تخصص های الزم، 
با ارایه ترجمه ای نادرس��ت، لطف اثر را نزد خواننده 
از بین برده اس��ت. درحالی که همان طور که اشاره 
کردم، وظیف��ه مترجم دخالت در کار نویس��نده و 
تحریف حرف های او نیس��ت. یک مترجم پیش از 
هر چیز باید به زبان فارسی مس��لط باشد تا بتواند 
برگردان خوبی از یک اثر ارایه دهد. از اینها گذشته، 
ترجمه امری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه 
زمان بر است و به تامل احتیاج دارد. نکته آخر این که 
با وجود تمام معضالتی ک��ه درحال حاضر در وادی 
ترجمه وجود دارد، این مخاطب است که به عنوان 
قاضی نهایی به قضاوت متن ترجمه شده می پردازد. 
مسأله این است که در شرایط کنونی، کمتر کسی 
کتاب می خرد و می خواند و واقعیت این اس��ت که 
کتاب در هیچ سبدی موجود نیست، اما با این حال 
بر این باورم که باید ب��ه همان تعداد مخاطبانی که 
هنوز به کتاب خواندن اشتیاق نشان می دهند احترام 
گذاشت و ترجمه هایی بدون غلط و دستکاری را به 

آنها ارایه داد.

حداد عادل، رئیس فرهنگس�تان زبان و ادب 
فارسی: جمع ش��دن 15 کتاب از میان چندهزار 

کتاب در نمایشگاه کتاب چیزی نیست.
مهراب قاسم خانی، فیلمنامه نویس: معتقدم 
اینستاگرام درحال حاضر بهترین فضا براي تبلیغ 
اس��ت. یک آگهي روزنامه اي یا حتي تلویزیوني، در 
نهایت ٤ تا 5 ه��زار مخاطب دارد، در بهترین حالت. 
اما در اینستاگرام با ٣٠٠ هزار فالوئر، حداقل هر پست 
5٠ هزار بازدید دارد. به نظرم همین بهترین راه تبلیغ 
براي تیزرهاي سینمایي و کارهاي دیگر است. هنوز 
ظرفیتش درك نشده، اما این فضا فضاي تبلیغاتي 

خوبي است و به نظرم باید از آن استفاده کرد.
امیرحسین علم الهدی، مدیر گروه سینمایی 
»هن�ر و تجرب�ه«: بنیان گذار انقالب اس��المي، 
امام خمین��ي)ره(، در وظیف��ه هن��ر فرمودند: هنر 
در مدرسه عشق نش��ان  دادن نقاط کور معضالت 
اجتماعي، اقتصادي، سیاس��ي و نظامي است و چه 
زیبا بني اعتماد با قصه هاي خود م��ا را با نقاط کور 
معضالت جامعه اطرافمان همراه مي کند؛ قصه هاي 
انسان هایي که براي زندگي کردن مي جنگند و ما را 
به فکر درمان این معضالت پنه��ان مي اندازند. باور 
کنیم بیان صادقانه معضالت جامعه نه سیاه نمایي 

است و نه معاضدت با دولت.... 
احمد طالبی نژاد، منتقد پیشکسوت سینما و 
تلویزیون: متاسفانه اعتماد مردم از تلویزیون سلب 
ش��ده و نه به لحاظ موضوع خبر و خبررسانی و نه از 
حیث سرگرمی دیگر به تلویزیون بهایی نمی دهند. 
من فکر نمی کنم این همه شبکه به دردی بخورد و 
اگر همه شبکه ها ادغام شوند و دو سه شبکه خوب 
داش��ته باشیم می شود پاس��خگوی نیازهای نسل 

امروز بود.

چهرهخبر
رویداد  »یوزپلنگ ایرانی« 

به نمایش گذاشته شد
بازدید محمدرضا شجریان و اصغر فرهادی از نمایشگاه »ماهی و مرجان« در نیاوران

باید نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت کنیم

نمایش��گاه عکس یوزپلنگ ایرانی با نمایش 
17 اثر از عکس های اعضای انجمن »یوزپلنگ 
ایرانی« افتتاح ش��د. به گزارش ایس��نا به نقل از 
سایت »زیست بوم«، در افتتاحیه نمایشگاه که 
با استقبال عالقه مندان و اعضای انجمن همراه 
ش��د، عالوه بر نمای��ش عکس ها، درب��اره  وضع 
یوزپلنگ ایرانی و به طورکلی حیات وحش کشور 
گفت وگوهای دو یا چند نفره شکل گرفت. حضور 
چند نفر از چهره های مطرح هنری و صنعتی در 
کنار حضور کودکان در این نمایش��گاه از نکات 
جالب توجه بود. از میان، ٣٠9 عکس متعلق به 
٣1 عکاس 16 اثر برای نمایش در گالری انتخاب 
ش��د. همچنین عک��س »آرش« برنده عکس 
 BBC Wildlife دوربین ه��ای تله ای مجل��ه
به عنوان هجدهمین اثر برگزیده شد. نمایشگاه 
عک��س یوزپلن��گ ایرانی ت��ا چهارش��نبه 2٣ 

اردیبهشت ماه در گالری 26 تهران برپاست.

ش�هروند| اس��تاد آواز 
ایران، محمدرضا شجریان 
همراه ب��ا اصغ��ر فرهادی، 
کارگ��ردان  و  نویس��ند 
موفق س��ینمای ای��ران از 
دومین نمایش��گاه ساالنه 
تصویرگ��ری – نقاش��ی با 
محیط زیس��ت  موض��وع 
در گال��ری ش��ماره ی��ک 
فرهنگسرای نیاوران بازدید 

کردند.
ش��جریان پس از دیدن 
نقاش��ی در  تابل��وی   ٤٠
این نمایش��گاه در این باره 
گفت: »خلیج فارس برای 

همه مردم ایران همیشه خلیج  فارس بوده، هست 
و خواهد بود. من فکر می کنم ما ب��رای صیانت از 
خلیج فارس نباید به اسم بسنده کنیم. باید ببینیم 
در درون این خلیج چه موجوداتی زندگی می کنند 
و قطعا همه این مسائل جانبی درباره خلیج  فارس 
مهم و ارزشمند اس��ت. با دیدن این نقش ها شاهد 
تصاویر موجوداتی هس��تیم ک��ه در خلیج فارس 
زندگی می کنند و این تصاویر هنری نشان دهنده 
جلوه زیبایی از محیط زیست سرزمین ماست که 
باید نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم. باید قدر 
اینها را بیشتر بدانیم و محیطی را که در آن زندگی 

می کنیم، دوس��ت بداریم 
چرا که مادر اولیه ما همین 
جغرافیا و محیط اس��ت و 
بایس��تی آن را س��الم نگاه 
داریم و برایش حرمت قایل 
شویم تا زندگی مان سرشار 

از سالمتی باشد.« 
این هنرمند برجس��ته و 
صاحب ن��ام در ادامه گفت: 
هر کس��ی می توان��د پیام 
خ��ود را با اث��رش به گوش 
مخاطبان برساند و من فکر 
می کنم این هنرمندان نیز 
به خوبی پیام خود را منتقل 
کرده اند. کار این هنرمندان 
با عشق و ایده گره خورده و نتیجه نابی از این پیوند 

به وجود آمده است.
اصغر فره��ادی نیز در این برنام��ه، درباره توجه 
ب��ه محیط زیس��ت گف��ت: »در ش��رایطی که به 
محیط زیس��ت ما بی توجهی می ش��ود و فرهنگ 
نگهداری از محیط زیس��ت و احساس مسئولیت 
نس��بت ب��ه محیط زیس��ت را از دس��ت داده ایم، 
حرکت ه��ای این گون��ه بس��یار موثر اس��ت. به 
نظر من حرکت ه��ای هنری و فرهنگی نس��بت 
 ب��ه ابالغی��ه و دس��توالعمل ها کارک��رد بهتری

 دارد.« 

دهمین بزرگداشت سراسری 
فردوسی برگزار می شود

شهروند| مجله بخارا، یکشنبه شب از »عبدالوهاب 
ش��هیدی« تقدیر کرد. تمام بزرگان برای پاسداش��ت 
این مرد آمده بودند؛ محمدرضا ش��جریان، هوش��نگ 
ابتهاج، هوشنگ ظریف، حسن ناهید و بسیاری دیگر 
از  چهره های شاخص فرهنگی و هنری. همه از مردی 
گفتند که در سال های اوج فعالیت هنریش نتوانست به 

اجرای برنامه بپردازد. 
در ابت��دای ای��ن مراس��م محمدرض��ا ش��جریان 
»عبدالوهاب شهیدی« را اعتبار موسیقی ایران دانست: 
»شهیدی یک اعتبار و یک منش انسانی و بزرگوارانه در 
موسیقی ما اس��ت. هرجا شهیدی بود، باالترین عنوان 
هنر را داش��ت. چه در جش��ن ها، چه در گلها و چه در 
حضور مردم. من همیشه پشت سر این نازنین، خودم را 
پنهان می کردم و از او یاد می گرفتم که رفتار هنری باید 
چگونه باشد. با »سایه«ی عزیز بارها و بارها درباره این 
بزرگمرد صحبت کردیم و سایه چقدر با عشق و احترام 
از عبدالوهاب شهیدی یاد می کرد. یک احترامی بین ما 
برقرار بود که کسی متوجه آن نمی شد؛ اما وجود داشت 
و وجود دارد. از وقتی که من در رادیو بودم، مخصوصا از 
زمانی که جناب سایه به آن جا تشریف آوردند و برنامه 
گلهای تازه و گلچین هفته را تهیه کردند، همیشه سایه 
به سایه در کنار ایش��ان بودم، چه با گروه استاد بزرگوار 
فرامرز پایور که حق بزرگی ب��ه گردن من دارد و چه در 
کنار محمدرضا لطفی و گروه شیدا، ارکستر گلها، جناب 
فخرالدینی و دیگر گروه هایی که در رادیو بودیم. خوب 
یادم هست که جشن هنرها همیشه شب اول با صدای 
عبدالوهاب شهیدی و گروه استاد پایور آغاز می شد و ما 
آن جا نظاره گر بودیم و از هنرهای این بزرگمرد استفاده 
می کردیم. موقعی که به تازگ��ی کار را در خدمت آقای 
مهرتاش ش��روع کرده بودم، ایش��ان با احترام بس��یار 
از عبدالوهاب ش��هیدی یاد می کرد و عش��ق و عالقه 

شدیدی بین ایشان و آقای شهیدی بود.« 
ش��جریان همچنین از مهرتاش گف��ت و این که او 
ش��هیدی را اعتبار س��ازمان هنریش »جامعه باربد« 
می دانست: »با عرض احترام نسبت به این پیشکسوت 
بزرگ و پیر دیر ما که سایه شان بر سر ما هست و باید 
دعا کنیم که همیشه بر سر ما بماند و سایه نازنین که 

حق بزرگی بر گردن موس��یقی و ش��عر ما دارند و چه 
روزگارانی که ما با هم داشتیم و داریم، مخصوصا وقتی 
من، مرحوم لطفی و جناب سایه سه نفری در کنار هم 
بودیم و آن دوران، اتفاقات خوبی می افتاد. جای لطفی 
خیلی در این جا خالی است. یادش بخیر. چه زود رفت و 
باور نمی کردیم که لطفی آن قدر زود ما را ترك می کند 
و می رود.«  شجریان که گویا همچنان ناباورانه به مرگ 
دوس��ت قدیمی اش لطفی نگاه می کند؛  برای سایه و 
ظریف و شهیدی طول عمر خواست و از علی دهباشی 
نیز تشکر کرد. در ادامه این مراسم هوشنگ ظریف نیز 
خاطراتش را از شهیدی بیان کرد: »ما خاطرات زیادی با 
استاد شجریان و استاد شهیدی داشتیم. هر وقت ضبط 
و برنامه کنسرت داش��تیم، هیچ گرفتاری نداشتیم. 
ایش��ان به موقع می خواند و وقف��ه ای نمی انداخت. دو 
سه باری ما با استاد ش��هیدی به اروپا، آمریکا و کانادا 
رفتیم و وقتی آن جا کنسرت تمام می شد، همه دست 
می زدند و می گفتند: »زندگی« که مقدمه اش را آقای 
پایور نوش��ته بود. این را که ش��روع می کردیم، مردم 
حاضر در س��الن تش��ویقی می کردند غیرقابل وصف 
و استاد ش��هیدی این تصنیف را می خواند. واقعا هیچ 
گرفتاری ای موقع ضبط و اجرای کنسرت نداشتیم.«  

ظریف به این مسأله اشاره کرد که ما برنامه های مان را 
گذراندیم و حال باید جوان ها بتوانند آن طور که باید و 
شاید موس��یقی ما را حفظ کنند، هر چند که از وضع 
نوازندگی گالیه مند بود: »متأس��فانه امروز نوازندگی 
تار خیلی عوض ش��ده اس��ت. معذرت می خواهم که 
می گویم اما حالت نوازندگی تار از بین رفته و جسارتا 
می گویم حالت آکروب��ات دارد یا عین س��یخ کردن 
کباب کوبیده است، آخر این درست نیست. این ساز، 
مادر سازهای ایرانی است و باید اصالتش حفظ شود.«  
حسن ناهید هم خودش را ش��اگرد شهیدی دانست: 
»حدود 52 سال اس��ت که من شاگرد استاد شهیدی 
هستم. چه در زمینه اخالق و ادب و چه در زمینه هنر. 
خود استاد شهیدی هم در زمینه اخالق و هنر خیلی 
به مرحوم اس��ماعیل مهرتاش عقیده داشت و یکی از 
خاطرات خوبی که ما با مرحوم مهرتاش داشتیم، این 
بود که روزی من و جناب ش��هیدی و مرحوم پایور به 
خانه استاد مهرتاش رفتیم، چون قرار بود، بزرگداشتی 
برای ایشان در تاالر رودکی برگزار شود. برای آن مراسم 
چند کار با تنظیم استاد مهرتاش و استاد پایور ضبط 
کردیم و ب��ه خوبی در تاالر رودکی با حضور اس��تادان 
بزرگ��ی مانند عبدالوهاب ش��هیدی، مرح��وم پایور، 

هوشنگ ظریف و دیگران اجرا شد. در همه برنامه هایی 
که استاد شهیدی داشت، من هم افتخار حضور داشتم. 
در اجراهای تمام کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا نیز 
در خدمت جناب ش��هیدی و اساتیدی مانند مرحوم 
پایور، هوش��نگ ظریف و دیگران بودم و در این مدت 
به جز مهربانی، لطف و محبت از عبدالوهاب شهیدی 

هیچ چیز ندیدم.« 
اما در ادامه این مراسم، هوشنگ ابتهاج در سخنانی 
گفت: »قبل از این که بخت آشنایی با خود شهیدی را 
داشته باشم، با صدایش آشنا بودم و شیفته کارش شدم. 
آقای شهیدی همیش��ه برای من یک تصویر از آرزویی 
بود که من درباره هنرمند داش��تم. با مناعت و به دور از 
 غرض ورزی. ب��دون حقارت هایی که ما داریم و معموال 
پشت پرده هنر پنهان می کنیم. آقای شهیدی به من 
امید دادند که می ش��ود واقعا هنر خالص و ناب داشت. 
می توان انسان بود. فروتن بود. مهربان بود و کار هنری 
شایسته هم انجام داد. من دلم می خواست، این جا اهل 
فن اش��اره ای به نوازندگی آقای ش��هیدی می کردند، 
زیرا تنها کس��ی بودند که عود ایرانی می زدند. این ساز 
همیش��ه خودش را با لهجه غلیظ عربی ب��ه نوازنده ها 
تحمیل می کرد. آقای شهیدی در کنار آوازشان مهارتی 
در نوازندگی عود داش��تند. امش��ب خیلی به اختصار 
می گذرد. شأن ش��هیدی بیش از این حرف ها است. او 

همیشه برای من عزیز بوده است.« 
سایه از این گفت که به ش��هیدی تکیه کرده است. 
به اخالق هنری و انس��انی اش: »او می توانست بیش از 
این، سرمشق هنرمندان باشد. روزگار مساعدت نکرد. 
س��ال هایی که هنوز امکان کار هنری درخش��ان بود، 
آقای شهیدی برکنار ماند. حیف. همین حاال به خودم 
فشار آوردم، از ایشان نپرسم که آقای شهیدی هنوز عود 
می زنی؟ با نوای عودت می خوانی؟ گمانم، بله، نمی شود 
نخواند.« در نهایت، عبدالوهاب شهیدی برای سخنرانی 
آمد و تنها سخنانی کوتاه ارایه کرد و آن این که از دیدن 
سایه و شجریان خوشحال است. فرهاد فخرالدینی در 
این مراسم حضور نداش��ت، اما پیامی را به این مراسم 
فرستاده بود که توسط علی دهباش��ی برای حاضران 

خوانده شد.

شب عبدالوهاب شهیدی برگزار شد

محمدرضا شجریان: همیشه خودم را زیر سایه شهیدی 
پنهان می کردم

شهروند| دومین جشنواره فیلم و تئاتر هیالج خردادماه امسال قرار است 
در پردیس سینمایی کورش برگزار شود؛ جشنواره ای که به گفته امیرشهاب 
رضویان، موسس مدرسه فیلمسازی و پژوهش های سینمایی هیالج و دبیر 
این جشنواره به همت هنرجویان جوان این موسسه برگزار می شود. نشست 
خبری این جشنواره که همانند برگزارکنندگانش هنوز جوان است، صبح 
دوشنبه 21 اردیبهشت ماه با حضور امیرشهاب رضویان، مازیار فکری ارشاد، 
منتقد و مجری جلسه؛ شهرزاد دادگر، مدیر آموزشی مدرسه هیالج و جمعی 
از اهالی رسانه در مدرسه فیلمسازی و پژوهش های سینمایی هیالج برگزار 

شد.
امسال بیست ودومین  سال تاس��یس مدرسه فیلمسازی و پژوهش های 
سینمایی هیالج است؛ آموزش��گاهی که در بدو تاسیس دفتر تولید فیلم 
کوچکی بیش نبوده است. اینها را امیرشهاب رضویان در ابتدای نشست بعد 
از خیرمقدم به اهالی رسانه می گوید. دادگر در تکمیل صحبت های او اشاره 
می کند که »امیدواریم که بتوانیم جش��نواره فیلم و تئاتر هیالج  را هر  سال 
برگزار کنیم. البته امسال هم مانند اولین دوره جشنواره تنها آثار هنرجویان 
خودمان در این جش��نواره با هم به رقابت می پردازند؛ اما امیدوار هس��تیم 
در س��ال های آینده بتوانیم جشنواره مان را به شکل گس��ترده تری برگزار 
کنیم.«فکری ارشاد با بیان این که جش��نواره فیلم و تئاتر هیالج قرار است 
در روزهای 7 و 8 خردادماه امس��ال در یکی از سالن های پردیس سینمایی 
کورش برگزار شود، از رضویان خواست تا اطالعات بیشتری درباره جشنواره 
بدهد. رضویان گفت: »جش��نواره ما در بخش تئاتر در روز هفتم خردادماه 
با حضور 12 نمایش برگزار می شود که هرکدام از این نمایش ها در کمتر از 
یک ساعت  روی صحنه می روند. در بخش فیلم هم که روز هشتم خردادماه 
برگزار می شود ٣٠ اثر از فیلمسازان هیالج به نمایش درخواهد آمد و در پایان 

روز هشتم خردادماه اختتامیه دومین جشنواره فیلم و تئاتر هیالج با معرفی 
برندگان جشنواره برگزار خواهد ش��د.« او تاسیس موسسه هیالج را که به 
گفته خودش تاکنون بیش از ٣هزار فارغ التحصیل داشته ،که تعداد زیادی 
از آنان هم اکنون در فضای حرفه ای مشغول به کار هستند، افتخاری می داند 
و با ذکر نام چند نفر از این هنرجویان همچون صبا گرگین پور،، پوریا ایرایی،  
احد محمدکرمی، پریسا ساسانی، مرتضی هدایی و... بیان کرد: »بسیاری از 
این هنرجویان را دیگر به خاطر نمی آورم. همین چند وقت پیش بود که به 
صورت اتفاقی با علی گورانی که این روزها درحال تدوین س��ریال فریدون 
جیرانی است، برخورد کردم و فهمیدم او که سال ها پیش هنرجوی مدرسه 

ما بوده، حاال به صورت حرفه ای درحال کار اس��ت.« جشنواره فیلم و تئاتر 
هیالج هیأت انتخاب و داوری جدا از همی ندارد؛ بنابراین مرتضی اسماعیل 
کاشی و محمودرضا رحیمی که نمایش های بخش تئاتر را بازبینی کرده اند به 
همراه سیامک احصایی، الدن مستوفی و امیرشهاب رضویان در بخش تئاتر و 
رخشان بنی اعتماد، مجید برزگر، حسن حسن دوست، سعید عقیقی، یاشار 

نورایی و رضویان فیلم های بخش سینمایی را داوری خواهند کرد.
یکی از خبرنگاران حاضر در نشس��ت خبری از رضویان درباره مدرس��ه 
ملی سینما و تأثیر آن بر موسسات خصوصی همچون هیالج سوال کرد که 
رضویان در پاسخ گفت: »من اطالعات دقیقی درباره این مدرسه ندارم و تنها 
چیزهایی در مورد آن شنیده ام. اما فکر می کنم اگر دولت چنین هزینه هایی 
را که برای تاس��یس این مدرسه می کند، صرف توس��عه آموزش در بخش 
خصوصی کند به مراتب نتیجه بهتر یا پایدارتری می گیرد. بس��یاری از این 
س��رمایه گذاری ها در بخش دولتی معموال به نسبت بخش خصوصی بازده 
کمتری دارند.« البته به نظر او تاس��یس مدرسه ملی سینما اتفاق جدیدی 
نیست؛ »پیش از این هم چنین اقداماتی در ایران صورت گرفته، نمونه اش 
دانشکده هنرهای دراماتیک اس��ت که وزارت فرهنگ و هنر )وزارت ارشاد 
فعلی( پیش از انقالب حامی آن بود و بعد از انقالب حمایت از آن قطع شد یا 
مرکز آموزش فیلمسازی )باغ فردوس( که در دوره فعالیتش بسیار تاثیرگذار 
بود و نیروهای متخصص خوبی از آن جا بیرون آمدند؛ اما مشکل اینجاست 
که تمام این فعالیت ها به س��لیقه مدیران در مقطعی اتفاق می افتد که در 
بسیاری از موارد با حضور مدیر دیگری تعطیل می شوند.« البته امیرشهاب 
رضویان با تاسیس این مدرسه مخالفتی ندارد، خودش این را می گوید و ادامه 
می دهد که »ما هنوز نمی دانیم در این مدرس��ه دقیقا قرار است چه اتفاقی 

بیفتد، بنابراین باید خوشبینانه منتظر آن باشیم.«

نشست دومین جشنواره فیلم و تئاتر هیالج برگزار شد

رضویان: بیش از 3 هزار نیروی متخصص تربیت کردیم

گیتا گرکانی
نویسنده و مترجم

الدن طاهری، مدیر فیلمخانه ملی ایران بیان کرد: 
بازسازی ساختمان فیلمخانه ادامه دارد و نسبت 
به زمان قبلی اعالم ش��ده کمی ب��ا تأخیر آماده 

بهره برداری می شود.

گروه موس��یقی »س��ون« طی هفته های اخیر 
مشغول آخرین مراحل تولید تازه ترین آلبومشان 

پس از تولید آلبوم »دوست دارم« است.

با حک��م مهدی ش��فیعی، مدی��رکل هنرهای 
نمایش��ی ایران، علی عابدی به عن��وان »مدیر 

تماشاخانه سنگلج« منصوب  شد.

فیلم س��ینمایی »دلتا ایکس« ب��ه کارگردانی 
علیرضا امینی که ساخت آن  س��ال گذشته به 
پایان رسید، قرار است در گروه سینمایی »هنر 

و تجربه« اکران شود.

مهدی اخوت، دوس��ت و همخان��ه محمدعلی 
سپانلو از بستری شدن سپانلو در بخش  آی سی یو 

به دلیل مشکالت تنفسی و ریوی خبر داد.

مراسم رونمایی از ردیف آوازی استاد اسماعیل 
مهرتاش به روایت داود فیاضی روز بیست و پنجم 
اردیبهش��ت ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.

در پی اولین حضور بین المللی فیلم »ناهید« به 
کارگردانی آیدا پناهنده در بخش »نوعی نگاه« 
شصت و هشتمین جشنواره فیلم کن، شرکت 
فرانسوی »ِمِمنتو فیلمز« پخش فرانسه  این فیلم 

را برعهده گرفت.

قسمت دوم فیلم ابرقهرمانی »انتقام جویان« با 
فروش 68 میلیون دالری در گیشه بین الملل و 
77 میلیون دالری این هفته خ��ود در آمریکا به 
مجموع فروش جهانی 875 میلیون دالر دست 

یافت. 

 انیمیشن »زمزمه دل« به کارگردانی یوشیفومی 
کوندو، کارگ��ردان ژاپنی روز بیس��ت و س��وم 
اردیبهشت ماه در سالن سینما تک موزه هنرهای 

معاصر تهران اکران می شود.

حجت اهلل ایوبی، رئیس س��ازمان س��ینمایی با 
حضور در یکی از بیمارستان های تهران به عیادت 

رضا داوودنژاد، بازیگر سینما رفت.

هش��تمین نشس��ت از مجموعه نشست های 
»هنر و زندگی روزمره ش��هری« چهارش��نبه 
2٣ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.

اصغر مذه��ب یوس��فی، نمایش��نامه نویس و 
پژوهشگر تئاتر مش��هد که چند روزی به دلیل 
بیماری قلب��ی در بیمارس��تان جواداالئمه)ع( 
مشهد بستری بود شامگاه بیستم اردیبهشت ماه 

درگذشت.

فراخوان پنجمین جش��نواره »فیلم س��بز« به 
دبی��ری فره��اد توحیدی هفته آینده منتش��ر 

می شود.

علیرضا مجابی )نقاش( و کیوان ساکت )نوازنده( 
در یک اتفاق متفاوت هنری، پرفورمنسی بداهه 

از رنگ و صدا را در تاالر وحدت اجرا می کنند.

اکبر عب��دی در فیلم س��ینمایی »ت��ارات« به 
کارگردانی پدرام بهرامی فر بازی می کند. بیش از 
نیمی از این فیلم در کشور ترکیه تصویربرداری 

می شود.

»الیزابت ویلس��ون«، بازیگر نام��زد جایزه امی 
و برنده جای��زه تون��ی  هالیوود در 9٤س��الگی 

درگذشت.

 the جس��ت وجو«  »در  موس��یقي  آلب��وم 
revelation با آهنگس��ازي ش��روین عباسي 
از سوي نشر موس��یقي راوي آذر کیمیا منتشر 
شد. این آلبوم که در سال هاي 91 تا 92 ساخته 
شده اس��ت، ش��امل 1٤ قطعه است که قطعات 
 elegy کویئنتت فل��وت )آهنگ اول آلب��وم( و
no, 1.no.2 )دو قطع��ه پایاني آلبوم( به ترتیب 
برگزیده جشنواره موسیقي فجر  سال 91 و کانون 

آهنگسازان خانه موسیقي است. 

نمایش��گاه کتاب تهران در روزهای پنجشنبه و 
جمعه )2٤ و 25 اردیبهش��ت ماه( به مدت یک 
ساعت تمدید شده است و بر این اساس نمایشگاه 
در این دو روز از س��اعت 1٠ تا 21 در مصلی دایر 

خواهد بود.

جولیوس گویو، س��فیر لهس��تان در ای��ران روز 
گذش��ته )21 اردیبهش��ت ماه( با س��یدعباس 
صالحی رئیس بیس��ت و هش��تمین نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران دیدار کرد.

اخبار کوتاه

با همکاری بنیاد فردوسی، فدراسیون پهلوانی 
و نهاده��ای فرهنگ��ی سراس��ر کش��ور از 19 تا 
٣٠ اردیبهش��ت 1٣9٤ دهمی��ن بزرگداش��ت 
سراس��ری حکیم ابوالقاسم فردوس��ی با حضور 
شاهنامه پژوهان و هنرمندان بنام برگزار می شود. 
معرفی آلبوم »درفش کاویانی« اثر اس��تاد شهرام 
ناظ��ری با آهنگس��ازی فری��د الهام��ی و اجرای 
گ��روه فردوس��ی و برپایی کارگاه آموزش��ی فوق 
تخصصی شاهنامه پژوهی از س��وی دکتر جالل 
خالقی مطل��ق از 1٤ تا 2٤ اردیبهش��ت در دفتر 
بنیاد فردوسی شاخه توس از برنامه های شاخص 
دهمین بزرگداشت فردوسی است. ویژه برنامه های 
دهمین بزرگداش��ت حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
نشست های تخصصی و همایش های ملی و جهانی 
و برپایی نمایش��گاه کاالهای فرهنگی و هنرهای 
سنتی، همراه با اجرای آیین های پهلوانی، نقالی، 

شاهنامه خوانی و موسیقی سنتی است.
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