
آیین نامه نیازمندی های گالری ها تدوین می شود
الهه جواهری؛ رئیس هیات مدیره انجمن نگارخانه داران استان تهران، در گفت وگو با »صبا« درباره مشکالت اخیر گالری ها 
و تالش این انجمن برای رفع آن بیان کرد: مشکل گالری داران در گفت وگو و رایزنی با تورج فرهادی؛ رئیس اداره کل امور 
اجرایی کمیسیون های ماده100 شهرداری تهران حل و فصل شد و مشکل دو گالری »اثر« و »ماه مهر« در این زمینه رفع 
شد. او افزود: در صحبت با آقای فرهادی ایشان اعالم کردند که هیچ مشکلی برای فعالیت گالری ها در فضای مسکونی وجود 
ندارد و قرار شد که ما در انجمن نگارخانه داران آیین نامه ای را درباره نیازهای فضای کار گالری ها تدوین کنیم که بر مبنای 
این نیازها، تصمیم گیری های الزم از سوی این کمیسیون صورت گیرد. جواهری تأکید کرد: آنچه در این آیین نامه از سوی 
انجمن نگارخانه داران استان تهران به تأیید می رسد، مبنای مصوبات قرار خواهد گرفت و به جز آن تخلف محسوب خواهد 
شد. او افزود: مشکل اخیر دو گالری »اثر« و »ماه مهر« در زمینه عدم مطابقت با ماده100 شهرداری به وجود آمده بود که 
این مشکل اکنون برطرف شده است. گالری »اثر« و »ماه مهر« چندی پیش با اخطار پلمب از سوی شهرداری تهران روبه رو 
شده بودند که »ماه مهر« بالفاصله پلمب شد و گالری »اثر« در این زمینه اخطار دریافت کرده بود که اکنون این مشکالت با 
تالش انجمن نگارخانه داران استان تهران و حمایت اعضای شورای شهر و سیدمجتبی موسوی؛ معاون فرهنگی و هنرهای 
شهری سازمان زیباسازی شهر تهران و همچنین با همکاری تورج فرهادی؛ رئیس اداره کل امور اجرایی کمیسیون های 

ماده100 شهرداری تهران برطرف شده است.

 یکشنبه 20 مرداد 1398/ شماره 1172
خبر فرهنگ و هنر

مهر:  شــهرام کرمی؛ مدیرکل هنرهای نمایشی در آستانه 
برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی 
و ســنتی پیامی را صادر کرد. در متن پیام شــهرام کرمی 
چنین آمده است: آیین و ســنت میراث گرانبهای فرهنگ و 
هنر این سرزمین مهر اســت. تاریخ کهن و فرهنگ شایسته 
ما در پس تاریخ پرفراز و فرود، تبلــور رفتار و ایمان و اخالق 
و باور مردمان این دیار اســت که با هنر آیینی و سنتی عیان 
خواهد شــد. افتخار ما به قدمت فرهنگ و تاریخی است که 
یادگار مضمون و مفاهیم غنی بشر خاکی برای نیل به زندگی 
آرمانی و انســانی خواهد بود. حکایت این هنر همچون قصه 
با اصالت و پندآموزی اســت که زندگی ایــن جهان و ایمان 
به آخرت را با رفتار و شــخصیت های امیدبخش و آرمانی و 
لحظات روح بخش و صفات جمیل زندگی یادآوری می کند. 
ایران اسالمی با سنت و هنرهای آیینی و سنتی چون مروارید 
گرانبهایــی در اطلس ســرزمین های جهان می درخشــد. 
جشنواره آیینی و ســنتی فرصتی گرانبهاست تا هر یک در 
هر جایگاه و مقام ســهم خود را برای حفظ و پاسداشت این 
سرمایه فاخر ادا کرده و لزوم پاسداشت از حیات این میراث 
را یادآوری کنیم. مجموعه متنوع و پرمعنا که از بخش های 
ایران اسالمی می شناســیم و یا آنچه بوده و هست و ما بدان 
توجه نداشته و حاال این فرصت را داریم تا با جشن تئاتر از آن 
تجلیل کنیم. آنچه بارها در نوشته ها و سخنان اصحاب دلسوز 
فرهنگ و هنر شنیده و در کردار ارجمندشان دیده ایم. باشد 
که به یاری تمام دغدغه مندان فرهنگ و به یمن این رویداد 
شــریف، صحنه های نمایش ایران عزیز روشــن و روشن تر 
جلوه گر شــود. همت و تالش ارزشــمند تمام هنرمندان و 
دست اندرکاران »نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و 
سنتی« را صمیمانه ارج می نهم واز پروردگار بزرگ پیروزی و 

سربلندی شان را خواستار هستم«.

ایبنا :  نوید سیدعلی اکبر، در حاشیه 
نخستین مهرواره داســتان آفرینش در تبریز با بیان این که 
کالس های ادبیات و انشــای آموزش و پرورش بسیار فقیر 
است و معلم ها بر ادبیات داستانی تسلط کافی ندارند، افزود: 
ساختار کتاب های درسی در آموزش و پرورش طوری نیست 
که بچه ها را به ادبیات داستانی عالقه مند کند. نویسنده کتاب 
»آدامس چهارشنبه های خوشبختی« درباره این مهرواره که 
با حضور ۸۶ عضو برگزیده و ارشد داستان نویس انجمن های 
ادبی آفرینش کانون پرورش فکری سراسر کشور برگزار شد، 
گفت: وقتی بچه ها مستقیم با نویسندگان و ادبیات به شکل 
محض آشنا می شــوند، تأثیر زیادی دارد. او افزود: برگزاری 
این برنامه ها می تواند در کسانی که عالقه مند به نویسندگی 
هستند، هیجان ایجاد کند و شوق و خالقیت  آن ها را افزایش 
دهد. ســیدعلی اکبر در پاسخ به این ســوال که خواسته ها، 
تعلقات و گرایش های نسل جدید در نوشتن داستان یا شعر 
چیســت، گفت: هر کدام از کودکان و نوجوانان شــخصیت  
و ســلیقه ادبی متفاوتی  دارند، هر یک از آن ها ممکن است 
گونه های متفاوتی مانند طنز، واقع گرا، عاشــقانه، وحشت، 
فانتری، علمی تخیلی و... را دوســت داشته باشند. به اعتقاد 
نویسنده »سنگ ریزه های بدون اســم«، این تفاوت عالقه  و 
سلیقه کودکان و نوجوانان امروز بسیار خوب و ارزشمند است 
چراکه هر کسی دنبال منش ادبی خودش می رود. نویسنده 
کتاب »آب نبات چوبی آویزان و هویج های سرگردان« تاکید 
کرد در زمان آموزش دادن به کودکان و نوجوانان نباید آنان را 
شبیه هم ببینیم و به سمتی که خودمان می خواهیم آن ها را 
هدایت کنیم. باید ارزیابی شود و آن ها را در زمینه ای که عالقه 

دارند، پرورش دهیم.

صبا: گروه بانوان »مستور« 
در کنسرت تازه خود، آثار 

خاطره انگیزی از آهنگسازان مطرح موسیقی سنتی را 
در کنار قطعات محلی اجرا خواهد کرد. گروه موسیقی 
»مستور«، ویژه بانوان، به سرپرستی ستاره شکوهی 
مهربانی، ۲۴مــرداد در فرهنگســرای نیاوران روی 
صحنه می رود. گروه بانوان »مستور« در برنامه تازه 
خود که با همراهی گروه حرکات آیینی »بُرنان« انجام 
خواهد شد، به اجرای موسیقی سنتی در بخش اول و 
موسیقی نواحی ایران در بخش دوم می پردازد. اجرای 
این گروه، قطعات خاطره انگیزی از آهنگسازان مطرح 
را با تنظیم ســتاره شــکوهی دربرمی گیرد. اعضای 
گروه موسیقی »مســتور« عبارتند از: ستاره شکوئی 
مهربانی؛ سرپرست و نوازنده قانون، سیمین آذری پور 
خواننده، شــیوا قهرمان نژاد؛ تار، آیلــی مرغوب نیا 
کمانچه، نازنین خسرویان؛ قیچک آلتو، الهه شفیعی 
رباب، نسیم انعام زاده؛ تنبک، مهناز اطهری نژاد؛ دف 
و با همراهی آزاده تیرانداز، مرجان خلیلی و طراوت 
سیگارودی)گروه همخوان(. کنسرت گروه »مستور« 
ویژه بانوان، پنج شنبه ۲۴مرداد ساعت1۵ در سالن 
خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. 

کالس های ادبیات و انشا 

در مدارس فقیر است

»مستور« ویژه بانوان 

روی صحنه می رود

جشنواره منایش های آیینی و 

سنتی فرصتی گرانبهاست

وضعیت نقال های زن چگونه است؟

ش

ایســنا : محمود دولت آبادی از 
پلیس فتا خواست تا کســانی را که به نام او مطالب جعلی 
منتشر می کنند، شناســایی کند و مورد پیگرد قانونی قرار 
دهد. محمود دولت آبادی؛ نویسنده سرشناس، در یادداشتی 
نوشته اســت: »به رغم این که وکیل رسمی من آقای دکتر 
جمال اکوانیان شــکایت صریح مرا به پلیس فتا ارایه داده 
است، ناظر به این که شخصاً هیچ سایت-صفحه ای در فضای 
مجازی ندارم و هیچ گونه فعالیتی در این فضا ندارم، باز هم 
به گوش می رسد جاعالن دست بردار نیستند و مطالبی در 
این فضای با قابلیت دروغ پردازی، ذیل نام من می نویسند 
و منتشر می کنند. بار دیگر و مکرر از پلیس فتا می خواهم 
جاعالن دروغ پرداز را شناســایی کند و مورد پیگرد قانونی 

قرار بدهد«.

شکایت محمود دولت آبادی از   

نقل قول های جعلی از او در فضای مجازی

بهاره جهاندوست می گوید: اوضاع نقال های زن نسبت به 10سال گذشته خیلی بهتر شده است.

جهاندوست که با تجربه بیست سال نقالی و اجرای آن در هفت کشور دنیا، در نوزدهمین 
دوره جشــنواره نمایش های آیینی و ســنتی حضور دارد در این باره گفت: در این 
دوره از جشنواره نمایش های آیینی و ســنتی دو کار برای ارایه دارم؛ یکی از آن ها 
»هفت خوان رستم« است که نویسندگی و کارگردانی آن بر عهده من بوده و سی کودک 
و نوجوان در سه گروه نقالی، نوازندگی و نقاشی این نمایش را روایت می کنند. این نمایش 
سال گذشــته در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه رفت. کار دیگر من نقالی »زال و 

رودابه« است.
به گزارش »ایسنا«؛ او به وضعیت نقال های زن اشــاره کرد و افزود: امروزه نقال های زن 
شناخته و پذیرفته  شده اند و تعداد آن ها نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. اوضاع 
ما نقال های زن نسبت به 10 سال گذشته خیلی بهتر شده، به گونه ای که از کارهای ما 
استقبال بیشتری می شود، چراکه روح قصه گویی و حال روایت، یک حال زنانه است. این 
هنرمند درباره وضعیت این روزهای نقالی بیان کرد: این روزها شرایط برای هنر نقالی 
بهتر است و نگاه به این هنر اندیشمندانه تر شده است. فارغ از این که جمعی جایی معرکه 
بگیرند و نقالی بشنوند، نگاه ژرف تری به نقالی می شود، هم به عنوان قصه و هم به پیشینه 
ادبی آن. همچنین کودکان به این هنر عالقه مندتر شده اند و من شاگردان زیادی دارم 
که سال هاست نقالی می کنند. این عالقه خانواده ها و بچه ها به نمایش کهن ایرانی خیلی 
برایم جذاب اســت. او افزود: در عین حال هر چیزی که در جامعه گل می کند و توجه 
بیشتری را به خود جلب می کند، آســیب های خودش را هم دارد و فکر نمی کنم هیچ 
شاخه هنری از این آسیب ها دور باشد؛ از آدم هایی که یک شبه و یک روزه نقال و مدرس 

می شوند تا موارد دیگر. درمجموع شرایط خیلی بهتر از سالیان گذشته است، هم به دلیل 
حمایت نهادها و مجموعه هایی که مسئول هســتند و هم به دلیل رویکرد مردم جامعه 
به »شاهنامه« به ویژه نقالی. بهاره جهاندوست که در زمینه آموزش نقالی به کودکان و 
نوجوانان نیز فعالیت می کند، بیان کرد: به نظرم یکی از دالیلی که موجب شده جامعه 
به نمایش های آیینی و ســنتی توجه کند، برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی است، اما تعداد این جشنواره ها باید بیشتر باشد. او ادامه داد: 
من به دلیل تجربه های بین المللی که دارم با خیلی از مجموعه های غیرایرانی ارتباط دارم 
و می بینم در کشورهایی که پیشینه روایت و ادبیات مانند ایران آن قدر قوی نیست بیشتر 
به نمایش های آیینی پرداخته می شود. این نقال اضافه کرد: ما پتانسیل های زیادی برای 
اجرای نمایش های آیینی داریم. برگزاری جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در این 
زمینه خیلی خوب است و شاید بتواند هر سال برگزار شود و یا در بازه طوالنی تری شبیه 
به مجموعه جشنواره هایی در طول سال شود، مانند جشنواره های قصه گویی در جهان که 
این ساختار را دارند. او تصریح کرد: یکی از مواردی که باید در جشنواره نمایش های آیینی 
و سنتی که جشنواره ای بین المللی است، بیشتر به آن توجه شود، بخش بین الملل است. 
در جاهای دیگر دنیا شیوه های روایی ای داریم که خیلی به نقالی نزدیک است و پیوند با 
کشورهای دیگر می تواند ما را بیشتر در جهان مطرح کند. جهاندوست در پایان گفت: 
خیلی خوشحالم که به عنوان یک دختر ایرانی نقالی می کنم و نقالی و آموزش آن در طول 
سال هایی که در این حوزه کار کرده ام، همیشه برایم جذاب بوده است. امیدوارم روزبه روز 

توجه جامعه و مسئوالن به این هنر بیشتر شود. 

پژوهش در عرصه تئاتر ترشیفاتی شده است
الله تقیان، حمیدرضا اردالن و محمدحسین ناصربخت وظیفه انتخاب مقاالت هفتمین سمینار بین المللی جشــنواره نمایش های آیینی و سنتی را بر عهده داشتند و پس از ارزیابی نهایی 1۳ اثر را برای ارایه 

مقاله و هفت اثر را برای بخش ارایه پوستر برگزیدند.
به گزارش فارس؛ سعید کاظمیان و مهناز بهزاد نیز با مقاله »مفهوم تئاتر سنتی در تئاتر معاصر« از گنبدکاووس استان گلستان در این گردهمایی حاضر هستند. سعید کاظمیان در ارتباط با انتخاب موضوع 
پژوهش خود گفت: ما همیشه در بررسی مفاهیمی چون سنت و معاصر، دچار خلط مبحث هستیم. خیلی از مواقع معاصریت را به مثابه مدرن  بودن در نظر می گیریم و سنت را هم در گذشته جست وجو می کنیم 

و این تقا بل ها و اشتباهات باعث مداخله من شد و متوجه شدم در زمینه نمایش های آیینی و سنتی کارساز است. او درباره 
نتایج پژوهش خود توضیح داد: فیلســوفان مختلفی در زمینه معاصریت کار کرده اند. مثال معاصریت مربوط به کسانی در 
زمان حال نمی شود و حتی مربوط به گذشتگان و آیندگان هم نمی شود. درواقع، باید زیست نقادانه در زندگی معاصر را در 
نظر بگیریم. بیژن عبدالکریمی هم می گوید این موضوع فراچنگ ماســت. البته سنت در تقابل با امر نو قرار گرفته است و 
جالب توجه است که کلمه سنت از نظر لغوی به معنای تداوم  پیدا کردن و استمرار است. درحقیقت، سنت تنها به گذشته 
تعلق ندارد و صرفا یک معنای تاریخی ندارد. کاظمیان در باب متقابل ســنت و معاصریت تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید 
سنت را به منزله امر کهنه در نظر گرفت و با این تفسیر، عنوان جشنواره آیینی و سنتی آنچنان دقیق نیست و شاید عنوان 
جشنواره آیینی و نمایشی یا جشنواره آیینی و ملی مناسبت تر باشد زیرا امر ســنتی در اذهان مردم به عنوان امر گذشته 
حک شده است. ما هم در تالش هستیم که نمایش های ملی را امری امروزی بیان کنیم نه امری مربوط به گذشته. او درباره 
فرم  و محتوای آثار نمایشی گفت: فرم ها، معاصریت ما را تشکیل نمی دهند، به عنوان مثال استفاده از تکنولوژی مربوط به 
مدرن  بودن ما نمی شود بلکه امکان دارد متنی از آخوندزاده را روی صحنه ببرید و کامال هم معاصر باشد. بنابراین، در این 
بستر، فرم ها مهم نیستند بلکه محتواها مهم هستند و معاصریت ما را هم شکل می دهند. مثال اجرای امروزه نمایشنامه های 
میرزاآقا تبریزی را در نظر بگیرید که به خوبی می تواند بحث معاصریت ما را شکل بدهد. این استاد دانشگاه درباره وضعیت 
پژوهش ها در روزگار کنونی تصریح کرد: ما مکانی به نام مرکز پژوهش های مجلس داریم که بســیاری از تصمیم گیری ها 
براساس نتایج تحقیقات آنان شــکل می گیرد ولی پژوهش در حوزه تئاتر تبدیل به امری تشریفاتی شده است. من تاسف 
می خورم که رشته ای مربوط به نمایش های ایرانی در دانشگاه ها وجود ندارد و تنها چند واحد جزیی در این حوزه داریم و 
جالب است که فضای دانشگاه های ما، دانشجویان را با تفکر و ســبک زندگی غربی آشنا می کنند ولی هیچ مبحثی درباره 
تفکر شرقی را نمی آموزند. هفتمین سمینار بین المللی جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 1٩و۲0مردادماه در کاشان با 

مدیریت حمیدرضا اردالن برگزار می شود.

 انسانیت  در ما  کم  شده  است


