
تئاتر معارص ایران موضوع رمان شد
محمدرضا شرفی خبوشان؛ نویسنده، در گفت وگو با »صبا« درباره انتشار تازه ترین آثارش بیان کرد: در فصل 
تابستان۹۸ دو اثر تازه آماده چاپ دارم یکی رمان بزرگ ســال »روایت دلخواه پسری شبیه سمیر« و دیگری 
رمان نوجوان »کارخانه اسلحه ســازی داوود داله« که به زودی از سوی انتشــارات »شهرستان ادب« منتشر 
می شــود. او درباره »روایت دلخواه پسری شبیه ســمیر« توضیح داد: این رمان به دوره های مختلفی از تئاتر 
معاصر ایران می پردازد که از سال ها پیش از انقالب تا دوران دفاع مقدس را دربرمی گیرد و درباره فردی است 
که با شخصیت هایی در عراق و شهر نجف روبه رو می شود. این نویسنده در پایان درباره رمان نوجوان »کارخانه 
اسلحه سازی داوود داله« هم بیان کرد: این رمان درباره شخصیت نوجوانی به اسم »داوود داله« است که داله 
به معنای دوشاخه وی شکل تیرکمان سنگی است و این شــخصیت داله ای را در اختیار دارد و سایر ملزومات 
تیرکمان سنگی را ندارد. این شخصیت به این دلیل که کارش جمع آوری داله است به او »داوود داله« می گویند 

و ماجراهایی برای این شخصیت رخ می دهد.

 شنبه 19 مرداد 1398/ شماره 1171
خبر فرهنگ و هنر

ایسنا:  نوزدهمیــن جایزه جهانی موســیقی)وومکس( به 
کیهان کلهر؛ آهنگســاز و نوازنده کمانچه و سه تار، اهدا شد. 
این نوازنده ایرانی پیش از این نیز به همراه گروه »راه ابریشم« 
برنده جایزه گرمی شــده بود. برگزارکنندگان این رویداد، 
علت اهدای این جایزه را به کلهر، تسلط و یگانگی مهارت این 
نوازنده چیره دست کمانچه در نوآوری و ایجاد زبان های جدید 
هیجان انگیز موسیقی و رســاندن سنت موسیقی کالسیک 
ایرانی به گوش مردم سراسر جهان، شمردند. این سایت در 
توصیف هنر کمانچه نوازی کلهر نوشــته است: »برای کلهر، 
کمانچه صدای اوست. هنگامی که می نوازد انگار زبانی کامل 
ایجاد می کند که با سراسر مردم جهان از گذشته دور تا آینده 
ارتباط برقرار می کند. کیهان کلهر در طول زندگی حرفه ای 
خود با بهترین نوازندگان جای جای ایــران همکاری کرده 
و موسیقی اقوام کردستان و خراســان را مورد مطالعه قرار 
داده است. او با موسیقیدان های سایر فرهنگ ها نیز ازجمله 
شجاعت حسین خان از هند، یویوما و گروه بین المللی جاده 
ابریشم، اردال ارزنجان از ترکیه، تریو هلندی رامبرانت، تومانی 
دیاباته از مالی، گروه بروکلین رایــدر و کوارتت کرونوس؛ با 
زبان موســیقی دیالوگ داشته اســت. از این رو به همه این 
صداها اجازه می دهد تا صــدای او را فراگیر کنند. این جایزه 
۲۷اکتبر امســال )پنجم آبان( در مراسم بیست وپنجمین 
سالگرد تاسیس وومکس در فنالند به کیهان کلهر اهدا خواهد 
شد. کلهر در این مراسم همراه با اردال ارزنجان؛ موسیقیدان 
اهل ترکیه و نوازنده باغالما به اجرا خواهند پرداخت. رویداد 
جهانی وومکس در سال۲۰۱۶ نیز میزبان اجرای مشترک این 

دو هنرمند بوده است.

ایبنا :  متن پیام سیدعباس صالحی 
به این همایش به شرح زیر است: »آیین ها و سنت ها در پیوند 
عمیق با تاریخ و ســاحت های مختلف زندگی ساکنان دیار 
ایران زمین، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ســرزمین ما، 
پایدار و ماندگار شــده اند. آیین ها و سنت هایی متنوع که در 
متن بخش های گوناگون زندگی اقشار مختلف جریان یافته 
است و مشخصه های نمایشی، موسیقایی و کارکرد سرگرمی، 
آگاهی بخشی، نقد و همدلی دارند. امروز که تحوالت، زیست 
انسان را دگرگون ســاخته و نمایش های آیینی و سنتی در 
لحظه های پرشتاب زندگی، کم رنگ شده اند، دغدغه و همت 
هنرمندان و پژوهشگران در بســترهایی ازجمله جشنواره 
نمایش آیینی و سنتی، ثبت، بازخوانی و یادآوری آیین های 
نمایشی است که راهی را می گشاید تا دغدغه و توجه مضاعف 
را به تولید و اجرا و یا پژوهش و آموزش  های آیینی معطوف 
گرداند. جشنواره نمایش های آیینی و سنتی از مهم ترین و 
اصلی ترین رویدادهای هنری و بــا محوریت نمایش ایرانی، 
بومی و بازخوانی سنت ها و آیین هاست و رویدادی است که 
گروه های متنوع و متکثر قومی، سنتی، جغرافیایی و اجتماعی 
در آن نقش و اجرا دارند و مخاطبان و دوســتداران متنوع و 

گسترده ای مشتاقانه با آن ها همراه می شوند.
توجه به پژوهش در این جشــنواره یک ضرورت اســت تا با 
پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی، زمینه ثبت و اجرای نمایش های 
آیینی و ســنتی، انتقال آن به اکنون و آینده ممکن شود و 
خوشبختانه سال هاســت پژوهش در این رویداد نقش موثر 

و آگاهی بخش دارد«.

صبا: کنســــــرت 
»با من بخوان« با صدای علیرضا قربانی 
که از تیرماه تاکنون چندین بار تمدید 
شده بود، برای تاریخ ۲۰ و ۲۱مردادماه 
نیز تمدید شــد. این کنسرت در تاریخ 
یکشــنبه ۲۰ و دوشــنبه ۲۱مردادماه 
و همزمان بــا عید قربان ســاعت۲۱ 
در ایوان عطــار کاخ ســعدآباد برگزار 
می شــود. قیمت بلیت این کنسرت از 
۶۰ تا ۱۸۰هزار تومان تعیین شده است. 
عالقه مندان برای تهیه بلیت کنســرت 
»با من بخــوان« می توانند به ســایت 
ایران کنســرت مراجعه کنند. علیرضا 
قربانی بعد از اجرای این کنســرت در 
تهران، پنج شنبه ۳۱مردادماه و جمعه 
اول شهریورماه در »تاالر حافظ« شهر 
شــیراز به اســتقبال طرفداران خود 

می رود.

پیام صالحی به نوزدهمین جشنواره 

منایش های آیینی و سنتی

کنرست »با من بخوان«

 برای چندمین بار متدید شد

کیهان کلهر برنده جایزه 

وومکس شد

جوانان با اراده ای در حوزه نوشت  افزار ایرانی فعالیت می کنند

ش

تسنیم : کامبیز روشن روان معتقد 
اســت که گروه های بســیاری در کشــور امکان برگزاری 
کنسرت و انتشار آلبوم در طول ســال را ندارند و به همین 
دلیل رقابت برای جایزه باربد شــرایط درستی ندارد. این 
آهنگســاز درباره رقابتی بودن جشــنواره موسیقی فجر، 
می گوید: چند سالی است که در جریان چگونگی برگزاری 
جشنواره نبوده ام. این که جشنواره اصوال رقابتی باشد یا نه، از 
قدیم نظرم این بود که نه فقط برای تک نوازی ها بلکه در تمام 
بخش های گروه نوازی هم باید رقابت وجود داشته باشد. این 
رقابت نباید به یک شاخه موســیقی خالصه شود و باید در 
تمام بخش ها باشد. برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی 

بلندمدت، جامع و درستی الزم است.

رقابت برای جایزه باربد  

 رشایط درستی ندارد

مدیرعامل بنیاد خاتم األوصیاء)عج( گفت: جوانان با اراده ای در حوزه نوشت  افزار ایرانی بدون هیچ حمایت و کمکی فعالیت می کنند.

سیداحمد عبودتیان؛ مدیرعامل بنیاد خاتم األوصیاء)عج(، درباره وضعیت 
نوشت  افزار ایرانی-اسالمی تصریح کرد: اراده چندین جوان سبب شده 
است تا اتفاقات مطلوبی در این حوزه رقم بخورد و سالی چندین محصول 
به محصوالت نوشت  افزار افزوده شود. اگر نوشت  افزار ایرانی حمایت شود 
ظرف دو یا سه سال می توانیم پیشرفت محسوسی را در این زمینه شاهد 

باشیم.
مدیرعامــل بنیاد خاتم األوصیاء)عــج( ادامه داد: بیش از آنکه شــاهد 
محصوالت نوشــت  افزار باشــیم، اراده جوانان را برای کار در این حوزه 
می بینیم. این افراد در بازاری حضور پیدا کرده اند که بدون هیچ حمایت و 

کمکی، مواد اولیه را با چندین برابر قیمت تهیه می کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ او ادامه داد: امسال نسبت به سال 
گذشته محصوالت نوشت  افزار تنوع بیشتری داشت اما تولیدکنندگان تا 
نقطه ایده آل فاصله دارند. همچنین قیمت محصوالت نیز افزایش و قدرت 
خرید مردم کاهش یافته اســت. مدیرعامل بنیاد خاتم األوصیاء)عج( با 
اشاره به اهمیت تصویرسازی و شخصیت سازی در حوزه نوشت  افزار اظهار 
کرد: بحث شخصیت سازی در هفتمین نمایشگاه ایران نوشت به نسبت 

ادوار گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. تصاویر خارجی که 
روی محصوالت نوشت  افزار به کار برده شــده است، با فرهنگ و ارزش 
ایرانی و اسالمی همخوانی ندارد اگرچه شخصیت هایی نظیر باب اسفنجی 
به ظاهر مورد خاصی ندارد، اما این کاراکتر و نظایر آن، ماهیت بی بنیادی 
را نشان می دهند. عبودتیان ادامه داد: مایه تاسف است که مجلس شورای 
اســالمی، وزارت صمت، قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
سازمان صداوسیما کمک های حداقلی را در زمینه تولید نوشت  افزار انجام 
می دهند و به صورت کامل حمایت و پشتیبانی نمی کنند. مدیرعامل بنیاد 
خاتم األوصیاء)عج( درباره وضعیت استقبال مردم از نوشت  افزار ایرانی 
گفت: مردم به خوبی از نوشت افزار های ایرانی-اسالمی استقبال می کنند 
و پیش بینی می شود تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه نسبت به سال 
قبل افزایش یابد. عبودتیان گفت: برای بچه های مناطق محروم در حد 
توانمان نوشت  افزار را خریداری می کنیم؛ پویش »مشق احسان« در این 
وضعیت اقتصادی حرکت شایسته ای است که با همت مردم می توان نیاز 
دانش آموزان مناطق محروم را تامین کرد تا کودکان مناطق محروم در 

آستانه سال تحصیلی طعم شادی را بچشند.

»چهل َدرِزن« نقطه پیوند هرنهاست
ناصر شاکری؛ هنرمند نقاش و عکاس در گفت وگو با »صبا« درباره برپایی نمایشگاه »چهل َدرِزن« بیان کرد: این نمایشگاه ترکیبی از یک مجموعه میکس مدیا و اثری اینتراکتیو است که در کنار هم به نمایش 
گذاشته می شود. او با بیان این که سال هاست در شاخه های مختلف هنری فعالیت داشته است، افزود: در چند سال اخیر همه هنرهایی که تاکنون کار کرده بودم شامل نقاشی، عکاسی و تئاتر جایی به هم پیوند 
خوردند و تبدیل به مجموعه آثاری شدند که در این نمایشگاه خواهید دید. شاکری یادآور شد: در طول سال ها فعالیتم، به تکنیک چاپ مستقلی دست یافته ام که اسم خاصی ندارد اما من عنوان چاپ آلترناتیو 
را برای آن انتخاب کرده ام که نوعی پرینت آلترناتیو است که روی پالستیک انجام می شود و پالستیک ها فرم می گیرد و دفورمیشنی از تصاویر انسانی را به نمایش می گذارد. این هنرمند، تعداد آثار این نمایشگاه 

را حدود بیست اثر به همراه یک اثر اینتراکتیو ذکر کرد و توضیح داد: این نمایشگاه با عنوان »چهل درزن« برگزار می شود که 
»درزن« اشاره به سوزن دارد و اصطالحی است که در بیشتر نقاط مختلف کشور به سوزن اطالق می کنند. او افزود: موضوع 
این اثر به  خاطره ای از دوران کودکی من برمی گردد. مادربزرگ من در کودکی شب ها برایم قصه می گفت. قصه ای سریالی 
که چندین شب طول می کشید تا به پایان برسد. این قصه بعد از سال ها گویی برای من رمزگشایی شد و این دغدغه تولید 
اثری را برای من ایجاد کرد که امروز در گالری دنا به نمایش درمی آید. اینتراکتیو بودن این اثر به دلیل درگیر شدن مخاطب 
با این اثر است. شاکری در توضیح این اثر اینتراکتیو بیان کرد: یک تابلو نقاشی است که قطعاتی روی آن با سوزن به هم پیوند 
شده و به صورت نمادین به انسان اشاره دارد. همزمان دستگاه پروژکشن روی این اثر نصب می شود و ویدئویی از آدم هایی 
پخش می شود که تاکنون به این انسان روی تابلو کمک کرده اند و مخاطب جدید هم می تواند به این انسان نمادین کمک 
کند و یک سوزن از تن او بیرون بکشد که درنهایت به مفهوم »بنی آدم اعضای یک پیکرند« اشاره دارد و این که آدم ها فقط 

خودشان می توانند به خودشان کمک کنند.
این هنرمند درباره ساخت اثر ویدئویی که همراه با این اثر اینتراکتیو پخش می شود، توضیح داد: نمایش این تابلو همراه با 
یک اثر ویدئویی است که باید ابتدا این اثر را در جایی به نمایش می گذاشتم که بتوانم ویدئوی آن را خلق کنم. بنابراین در یک 
گالری شهر بابل به نمایش گذاشتم و فیلم را ضبط کردم و حاال این اثر آماده ارایه در گالری است. او درباره ساخت موسیقی 
این اثر گفت: برای این اثر موسیقی اختصاصی ساخته شده است که احسان پرقوه کار موسیقی آن را عهده دار بوده است و 
با برداشتی آزاد از موسیقی متن فیلم »الک پشت ها پرواز می کنند« ساخته شده است که موسیقی زنده این اثر اینتراکتیو 
امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نیز اجرا خواهد شد. شاکری نمایشگاه »چهل درزن« را نقطه پیوند هنرهای مختلفی 
ذکر کرد که در طول سالیان دراز کار کرده است و درباره موضوع »زن« در آثارش اظهار کرد: این آثار با موضوع زن خلق شده 
است و من بدون هیچ توضیحی درباره این موضوع در آثارم، می خواهم که به کشف و شهود مخاطب در برابر این آثار دست 
پیدا کنم. »چهل َدرِزن« اولین همکاری  این هنرمند با گالری دنا اســت که جمعه ۱۸مرداد افتتاح  شد و تا ۲۵مرداد ادامه 
دارد. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند از شنبه ۱۹مرداد تا جمعه ۲۵مرداد از ساعت۱۶ تا ۲۰ به نشانی، 

خیابان سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پالک۴ مراجعه کنند.
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