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خبر فرهنگ و هنر
تجلیل دبیرخانه تئاتر فجر
از پیشکسوت تئاتر ایالم
صبا :شامگاه پنجشنبه ۲۵بهمنماه
در پایان اجرای نمایش «رسم عاشقی آبها» نوشته مازیار
رفعتی و کارگردانی محمد اسماعیلبیگی شرکتکننده از
شهر ایالم در بخش مسابقه تئاتر «ایران دو» از سوی دبیرخانه
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با حضور نادر
برهانیمرند ،سعید اسدی ،پریسا مقتدی و عمران خودآموز؛
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم ،از علی باسره؛ هنرمند
پیشکسوت تئاتر ایالم و چهره تاثیرگذار تئاتر دفاع مقدس
تجلیل شد.
در این مراســم ســعید اســدی به نمایندگی از دبیرخانه
یوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از سالها فعالیت
س
ارزشمند علی باسره در حوزههای مختلف فیلمسازی و تئاتر
یاد کرد و علی باسره را یکی از پیشکسوتان نهتنها تئاتر ایالم
بلکه تئاتر ایران خواند که قدردانی و پاسداشت از هنرمندانی
چون ایشان را وظیفه همه دانست.
نمایش «رسم عاشقی آبها» در دو سانس ساعت ۱۷و  ۲۰در
تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفت که مسئوالن و هنرمندانی
چون شــهرام کرمی؛ مدیرکل هنرهای نمایشــی ،مسعود
دلخواه ،صدرالدین زاهد ،مهدی ســقائیان ،بهرام ابراهیمی،
علی عابدی ،مهدی حاجیان و محمدرضا الوند به تماشــای
این نمایش نشستند.

«منایهچهل»
آغاز به کار کرد
صبا :نمایشگاه«نمایهچهل؛دستاوردهایانتشارات
هنرهای تجسمی» عصر پنجشنبه۲۵بهمنماه با حضور هادی
مظفری؛ رئیس یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ،ابراهیم
حقیقی،سیدامیرسقراطیومحسنسلیمانی؛دبیراناینجشنواره،
در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) آغاز به کار کرد.
سیدامیرسقراطیدرافتتاحنمایشگاه«نمایهچهل»بااشارهبهاینکه
نمایه(جلدکتاب) ۷۵۰عنوانکتابدرایننمایشگاهبهمعرضنمایش
درآمدهاست،گفت:نمایهژانرهایمختلفیازکتابهایحوزههنردر
این نمایشگاه برای عالقهمندان به نمایش درآمده است که تعدادی
از این کتابها را موجود داشتیم و در فضای نمایشگاه قرار دادیم.
وی اسطورهشناسی ،آلبومهای هنری ،آموزش هنر ،تاریخ شفاهی،
تاریخنگاری ایرانی ،تاریخ هنر ایران و جهان ،زیباییشناسی و تفکر
انتقادی،تصویرگری،هنرهایسنتیوملی،مسابقاتودوساالنههای
هنری ،عکاسی و نظریه هنر ،نقد نشانهشناســی و نظریه هنری،
کاریکاتور ،گرافیــک ،مجموعه مقاالت و هنر انقــاب را بهعنوان
شاخههایهنریبرشمردکهدرایننمایشگاهبهنمایشدرآمدند.
سقراطیباتاکیدبراهمیتگردآوریچنیننمایشگاهی،خاطرنشان
کرد :نمایشــگاهی به این غنا ،نشــاندهنده پربار بودن تالیفات و
کتابهای ترجمهشده در حوزه هنر است ،همچنان که آمار دقیقی
از کتابهای موجود در بازار نداریم اما حدس میزنم باالی پنجهزار
کتابدرزمینههنریچاپشدهباشند.
دبیر هنری یازدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر برپایی
نمایشگاه«نمایهچهل»رانوعیادایدینواحترامبهمولفانهنرهای
تجسمی و پاسداشت هنرمندان دانست که میراث معاصر ایران به
حسابمیآیند.
در پایان ،حاضران از نمایشگاه «نمایه چهل» بازدید کردند .در افتتاح
این نمایشگاه عالوه بر رئیس و دبیران بخشهای مختلف یازدهمین
جشنواره هنرهای تجسمی فجر ،عبدالرحیم سیاهکارزاده ،شهرام
بابایی؛ مدیر موزه هنرهای امام علی(ع) ،ســعید محجوبی و نجوا
عرفانینیزحضورداشتند.

«مکاشفاتعاشقانه»کتابی
ازمجموعهسهگانههایعاشقانه
توسطانتشاراتنظامامللکمنترششد

ایلنا  :کتاب «مکاشفات عاشقانه» چون
دو کتاب پیشــین از محمدباقر اشرفیان،
دارای نثری ادبی و نزدیک به بیانی شــاعرانه است که متون
مصقلی را دربرمیگیرد که هر کدام به فراخور مضمون اصلی،
عشق ،وصل و فراق با بهرهگیری از آموزههای ادبیات عرفانی
و حکمی و فلسفی پارسی ،فضاسازی شاعرانهای را در بیانی
از واگوییهای درونی نویســنده ارائه میدهد .این کتاب ،گاه
گریزی به اشارات فلسفی در باب عشق دارد و گاه کالمی کامال
احساسی و شاعرانه را در قالبی از نثر موزون ارائه میدهد .در
برخی متون اشاراتی از شعر عرفانی پارسی در ابتدای هر متن
میآید که با مضمون و فضاسازی آن متن منطبق است و گویی
این اشاره تا حدود زیادی الهام نویسنده از آن را نشان میدهد و
شاید اشاره و کمکی است برای مخاطب در جهت ورود به فضای
نوشتهای که در هر متن مستقل به خوانش آن میپردازد.
کتاب با تصویرسازیهای نویسنده که با نمادی از میوه انار ارائه
شده است ،مزین شده که خود میتواند در اطالق عنوان مکاشفه
به مقوله دل کمک کند .از اینرو که در ادبیات عرفانی نیز انار،
گاه به منبع نگهداری رازها و خون دل عاشق و سالک جویای
وصال تعبیر شده است و از این روی با دل و روح جستوجوگر
عشق ،نماد پیدا کرده اســت .این رویکرد تصویری از این نظر
مهم مینماید که نویسنده خود به تصویرسازی کتاب خود نیز
پرداخته است و تصاویر با شیوه خطی و بدون رنگ ،منطبق بر
نوع نثر بهکاررفته در کتاب ،فضای شاعرانهای دارند و از این روی،
متن و تصویر به هم نزدیک شدهاند که خود میتواند به درک
فضای رمانتیک اثر برای مخاطب کمک کند .خوانش این اثر
خواننده را به فضایی لطیف از شاعرانگی عاشقانه سوق میدهد
که تعابیری آشنا از عشــق که در منظومههای کهن پارسی
و غیرپارسی بسیار به چشم آمده اســت را با نگاهی متفاوت
بازنمایی میکند که جذابیت دنبــال کردن هر کدام از متون
مستقل در کتاب را ،در پی دارد.

گالیه وحیدتاج
ازمسئوالن موسیقیفجر
پنجشنبه ۲۵بهمن در شب دوم سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر ،ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علیاکبر
قربانی و آواز وحید تاج در تاالر وحدت به اجرای برنامه پرداخت.
به گزارش «صبا»؛ این اجرا در حالی برگزار شد که در هیچ یک از بروشورها و برنامههای جشنواره ،نام خواننده عنوان نشده
بود چراکه اجرای یک هنرمند در دو گروه موسیقی خالف قوانین جشنواره است درحالیکه وحید تاج در گروه «آهنگ»
روز جمعه ۲۶بهمن در ایوان شمس نیز اجرای دیگری داشت.
از طرفی چند روز قبل از برگزاری جشنواره تعدادی از هنرمندان بهدلیل این قانون از جشنواره انصراف دادند و حاضر
نشدند با یک گروه در جشنواره باشند.
وحید تاج درباره نبود نام خود در جدول برنام ه جشنواره موسیقی فجر در اجرای ارکستر سازهای ملی به خبرنگار «صبا»
گفت :من از مسئوالن جشنواره گالیه دارم که اسم مرا در برنامه ارکستر سازهای ملی قرار ندادند.
وی در پایان بیان کرد :اینکه دو اجرا در جشنواره دارم دلیل نمیشود اسم من را از جدول برنامه ارکستر سازهای ملی
حذف کنند.

«آخرین باران بهاری» بارید

یوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نمایش «آخرین باران بهاری» به کارگردانی محمد الرتی و
در چهارمین روز از س 
قلم محسن عظیمی در تاالر حافظ در نوبتهای ساعت ۱۸و  ۲۰:۳۰به اجرا درآمد.
یوهفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شرکت کرده است
به گزارش «صبا»؛ این نمایش که در بخش «چهلسالگی» در س 
با استقبال مخاطبان همراه نشد و مهمترین دلیل آن کیفیت پایین آن بود.
نکته قابل اشاره در نمایش «آخرین باران بهاری» بخشهای متفاوت با موضوع جنگ و حواشی آن بود که مخاطب را دلزده
میکرد و شاید شناختهشده نبودن بازیگران نیز در این امر دخیل بود.
از دیگر نقدها به نمایش «آخرین باران بهاری» بخش موسیقی بود که در حد متوسط اجرا شد و نمیتوان امتیاز باالیی به
تاثیر آن در نمایش داد.
از نکات مثبت اجرای نمایش «آخرین باران بهاری» نظم برگزاری و احترام به مخاطبان بود و اینکه برخالف نمایشهای دیگر
به خبرنگاران جایگاهی ویژه اختصاص داده بودند.
نمایش «آخرین باران بهاری» در چند بخش اجرا میشد و هرکسی خاطرات تلخ خود از جنگ و موضوعات مرتبط با آن را
روایت میکرد.
امید میرود در ادامه ،اجراهای باکیفیتتری در این بخش جشنواره ببینیم.

داغآدمپرانیومهاجرت
تب ِ
درمنایشگاهگردشگری
ویزای بلندمدت کانادا ،یکی از پرطرفدارترین محصول نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران بوده است .آژانسهای
گردشگری که هر سال این موقع ،تب تورهای خارجی را داغ میکردند امسال بیشتر به ویزافروشی روی آوردند.
آنها میگویند سوالهای مردم بیشتر رنگ و بوی مهاجرتی دارد.
به گزارش ایسنا؛ تاکید مسئوالن گردشگری کشور امسال بیشتر بر تبلیغ و فروش سفرهای داخلی در دوازدهمین
نمایشگاه بود اما مشاهدات میدانی نشان میدهد آژانسهای گردشگری بهویژه در استان تهران تمایل بیشتری
برای فروش و تبلیغ تورهای خارجی و مهمتر از آن ،تکفروشی ویزا دارند.
یکی از متصدیان غرفه آژانس بزرگی در سالن استان تهران در نمایشگاه گردشگری میگوید :پکیجهای تبلیغاتی
ویزای کانادا همان روز اول تمام شد .همه آنها میخواهند مهاجرت کنند .این را از سوالها و درخواستهایشان
بهراحتی میتوان متوجه شد.
یکی دیگر از آژانسداران که غرفه بزرگی هم در نمایشــگاه گردشــگری دارد ،میگوید :در این چهار روز تعداد
متقاضیان ویزا بیشتر از تورهای گردشگری بوده و کانادا پرطرفدارترین متقاضیان را داشته است.
توجیه آژانسهای گردشگری که مشغول تکفروشی ویزا با تاکید بر کانادا هستند این است که مطابق نیاز مردم
این کار را انجام میدهند .آنها مستند به قوانینی که دستشان را برای تکفروشی ویزا باز گذاشته است ،میگویند:
یک زمان مردم میخواستندُ ،مهر ویزای شنگن را در پاسپورتشان داشته باشند ،حاال میخواهد مهاجرت کنند.
ولی تیموری؛ معاون گردشگری ،قب ً
ال درباره تکفروشی ویزای آمریکا ،کانادا و شینگن در دفاتر خدمات مسافرتی
گفته بود :در اینباره ابهام آییننامهای وجود دارد .سالهای گذشته پیگیریهای زیادی شد ،چون بحث ما این است
که دفاتر خدمات مسافرتی بهویژه آنهایی که مجوز بند «ب»(اجرای تور) از سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری دریافت میکنند ،در قالب پکیج و بسته سفر« ،ویزا» بفروشند .اما آییننامهای که سال ۱۳۸۰در دولت
تصویب شده است مشخصاً کلمه «اخذ ویزا» را جزو فعالیت آژانسهای گردشگری قید کرده است .بنابراین تا زمانی
که این آییننامه اصالح نشده ،گرفتن این حق از آژانسهای گردشگری ،اقدامی «غیرحقوقی» است.
وی درباره اینکه بنا بر آن مصوبه دولت ،آیا تکفروشی ویزا در آژانسهای مسافرتی «مجاز» است؟ تاکید کرده بود:
«اخذ روادید» اولین نکتهای است که در آییننامه مصوب سال ۱۳۸۰هیأت دولت جزو فعالیت آژانسها ذکر شده
است ،اما برای کشورها و مقاصد خاص ،سیاستهایی از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
در قالب بخشنامههایی ابالغ شده است که انتظار داریم رعایت شود.
او درباره این سیاستها توضیح داد :برای کشورهایی چون انگلیس ،کانادا و آمریکا چارچوب و خطمشی مشخصی
تعریف شده که به دفاتر خدمات مسافرتی ابالغ شده تا در حیطه آن عمل کنند.
به نظر میرسد وجود چنین قانونی مرزهای تبلیغات برای مهاجرت در آژانسهای گردشگری را شکسته است و با
آنکه تاکید و محور نمایشگاه گردشگری امسال بر تبلیغ سفرهای خارجی بود اما کماکان گروهی از آژانسهای
گردشگری مبتنی بر نیاز قشری از جامعه رویکرد دیگری را در پیش گرفتهاند.

رومنایی از «قصههای مجید» در شیکاگو

تأخیردراجرایارکسرت
سا زهایایرانی
باشــگاه خبرنگاران جوان:
کنسرت ارکستر ســا زهای ملی
به رهبری علیاکبر قربانی و مدیریت هنری فرهاد فخرالدینی،
نخستین اجرای تاالر وحدت در شب دوم جشنواره موسیقی فجر
بود .ارکستر سازهای ایرانی با خوانندگی وحید تاج و تکنوازی
ویولن امین غفاری اجرا شد.نکته قابل توجه در این اجرا ،نواختن
قطعات ایرانی بود .در این دوره از جشنواره به آثار فاخر داخلی
بیش از آثار خارجی توجه شــده اســت که این موضوع جای
تحسین دارد ،اما نکته منفی این اجرا و همه اجراهای جشنواره
امسال بیتوجهی به خبرنگاران و اهالی رسانه است .متاسفانه
از زمان ورود به ســالن تا محل استقرار ،مشکالتی وجود دارد و
امکانات حداقلی برای تولید گزارش خبــری ،در تاالر وحدت
فراهم نیست؛ بدترین برخوردها با خبرنگاران صورت میگیرد که
این مسئله باعث ناراحتی و همچنین اعتراض گسترده اصحاب
رسانه شده است .اجرای ارکستر سازهای ایرانی با چند دقیقه
تاخیر در تاالر وحدت آغاز شد.قطعه «ابنسینا» آغازگر کنسرت
بود .این اثر از ساختههای فرهاد فخرالدینی با تنظیم علیاکبر
قربانی است .سپس چهارگاه برای ویولن و ارکستر نواخته شد.
قطعه بعدی «لزگینکا» اثر خاچاطوریان موزیســین برجسته
کشور از بالهگایانه بود.
در ادامه قطعه «موج» با صدای وحید تاج اجرا شد که استقبال
فراوان حضار را در پی داشت .فریدون مشیری شاعر این قطعه
اســت« .بهار من» از ســرودههای منیر طاها و موسیقی علی
تجویدی با فاصلهای کم در ادامه اجرا شــد .ســپس تکنوازی
نقاره و در ادامه همراهی ارکستر از ساختههای توفیق علیاف به
اجرا رفت.اجرای قطعه حماسی «شورآفرین میهن» در ادامه با
همراهی حضار به بهترین شکل اجرا شد .قطعات حسی ،حماسی
و نوستالژی «هورا ستکاتو»« ،پرواز زنبور عسل»« ،به یاد صیاد»
و «دگر چه خواهی» یکی پس از دیگری اجرا شدند .پایانبخش
این کنســرت قطعه شــنیدنی «خاک مهرآیین» سرودههای
اسماعیل فرزانه با آهنگسازی علیاکبر قربانی بود.

مدیر انتشارات شمع و مه از انتشار مجموعه «قصههای مجید» به زبان انگلیسی در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :ترجمه این کتاب از سوی کارولین کراسکری پایان یافته و در حال آمادهسازی کتاب برای چاپ هستیم.

افشین شحنهتبار افزود :همه 32قسمت مجموعه «قصههای مجید» از سوی
کارولین کراسکری بهطور کامل ترجمه شده و به دلیل اهمیت زیاد کیفیت
ترجمه ،این کار حدود یکسالونیم طول کشید و باتوجه به اینکه این ششمین
کتاب هوشنگ مرادی کرمانی است که از سوی کارولین کراسکری به انگلیسی
ترجمه میشود ،او بهخوبی با قلم این نویسنده ایرانی آشناست و کارهایی که
پیش از این ترجمه کرده نیز با استقبال روبهرو شده است .البته استقبال از کتاب
«خمره» نسبت به سایر آثار مانند «نخل»« ،شما که غریبه نیستید » و «مربای
شیرین» بیشتر بوده چون این کتاب جایزههای زیادی کسب کرده است.
وی در ادامه بیان کرد :بهدلیل حجم زیاد این کتاب ،آن را در قالب دو جلد 600
صفحهای در قطع وزیری منتشــر خواهیم کرد و بهدلیل اینکه مخاطبان در
کشورهای خارجی بیشتر به سوی کتابهای کودک با جلد نرم گرایش دارند و
از کتابهای سری و مجموعهای استقبال نمیکنند ،نهایتا این کتاب را در قالب
دوجلد منتشر میکنیم.
به گزارش ایبنا؛ شحنهتبار درباره چگونگی رونمایی این مجموعه نیز توضیح داد:
کار رونمایی از این کتاب را از اواخر اردیبهشتماه 1398در آمریکا و از شیکاگو،
بزرگترین شهر ایالت ایلینوی ،آغاز خواهیم کرد و در قالب یک تور به شهرهای
مختلف آمریکا سفر میکنیم و برنامههایی را در دانشگاهها و مراکز فرهنگی برای
معرفی این کتاب اجرا میکنیم.

این ناشر گفت :همچنین بهمنظور معرفی بهتر و بیشتر کتاب ،فیلم «قصههای
مجید» را به همراه زیرنویس انگلیســی آماده کــرده و برای مخاطبان پخش
میکنیم .عالوه براین ممکن است این فیلم به همراه زیرنویس را هم در قالب
دیویدیهایی به همراه کتاب برای مخاطبانی که عالقهمند هستند ،ارائه دهیم
و امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.
کتاب «قصههای مجید» داســتان پسر نوجوانی اســت که همراه با «بیبی»
مادربزرگش ،زندگی میکند« .قصههای مجید» جایز ه ویژ ه «کتاب برگزیده
سال »1364را برای مرادیکرمانی به ارمغان آورده است .مجموعه فیلمهای
تلویزیونی «قصههای مجید» که براساس این داستانها و به کارگردانی کیومرث
پوراحمد ساخته شده ،به یکی از پربینندهترین مجموعههای صداوسیما تبدیل
شد .این کتاب عالوه براینکه بهصورت کتاب صوتی منتشر شده ،به زبانهای
دیگری مانند صربی و چینی و اسپرانتو نیز ترجمه شده است .مرادیکرمانی
درباره این اثر به ایبنا گفته اســت« :مجید یک جور معرفی من به جامعه بود و
ی است ،چون
درواقع شناسنام ه کاری من است« .قصههای مجید» اثر متفاوت 
ی است که حاال فراموش شده و من آن
سرشار از ادبیات عامیانه و سنتهای ایران 
را در قالب ادبیات آورده و کاربردیاش کردهام».

