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گزارش «ایران » از اجراهای روزهای نخست جشنواره موسیقی تا نگاه وزیر ارشاد به موسیقی سنتی

کتاب

مهر

پایانجامباشگاههایکتابخوانیباحضوروزیرارشاد

معرفیباشگاههایکتابخوانیبرگزیده

درگذشت شاعر پیشکسوت ُکرد

درگذشت بازیگر قدیمی تئاتر

«محمدهــادی نامور» از هنرمندان اســتان گلســتان و پیشکســوت
عرصــه تئاتــر و تلویزیون کشــور پنجشــنبه به علت بیمــاری قلبی
دارفانی را وداع گفت .به گزارش ایرنا ،نامور در عرصه نویسندگی و
کارگردانی سینما و تلویزیون نیز فعال بوده است.

سایت imdb

آن سوی
مرز

«جنگ ستارگان  »8صدرنشین گیشه ژاپن

دنباله جدید «جنگ ستارگان» جدیدترین محصول مشترک استودیو «لوکاس
فیلم» و «دیزنی» بعد از چهار هفته اکران در گیشه سینماهای ژاپن همچنان
صدرنشــین است .به گزارش «آی ســینما» مجموع تعداد بلیتهای فروخته
شده «جنگ ستارگان :آخرین جدای» به  4.14میلیون رسیده و کل فروش این
فیلم در گیشه ژاپن به بیش از  55میلیون دالر رسیده است.

معرفی برندگان انجمن منتقدان امریکا

پنجشنبه شب انجمن منتقدان فیلم و تلویزیون امریکا اسامی برندگان
بیست و سومین دوره برگزاری خود را اعالم کرد و به فیلمهای متعدد از
جمله «برون بیرون» و «شکل آب» جایزه داد .به گزارش مهر ،در میان
برندگان بیســت و ســومین دوره جوایز منتخب منتقدان امریکا «شکل
آب» در نهایت موفق به کســب چهار جایزه شد که شامل بهترین فیلم
و بهترین کارگردانی برای گیلرمو دل تورو بود.

ســی و ســومین جشــنواره موســیقی فجر
بــا بیــش از  ۹۰اجــرا در قالــب  ۸۵گــروه
شــرکتکننده در بخشهــای مختلــف
ردیفدســتگاهی ،ارکســترال ،بانــوان،
نواحی ،پاپ ،تلفیقی و بینالملل آغاز شد.
جشــنوارهای که بــه زعم بســیاری از اهالی
موســیقی و مخاطبان هر ســال به نســبت
ســال های قبل در بخش موســیقی سنتی
ریزش مخاطب وهنرمند داشــته و حضور
کم رونق تری در مقایســه با موسیقی پاپ
دارد .امــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی
دربــاره راهکارهــا و سیاســتهای وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای حل بحران
کاهش مخاطب موسیقی اصیل ایرانی در
کنســرتها و اجراهای جشــنوارهای براین
نظر اســت کــه بحث مخاطبان موســیقی
اصیــل ایرانــی در طــول ســال بــا اجراهای
مختلف شــکل میگیرد و در ایام برگزاری
جشــنوارهها نیــز بخشــی از خــود را نشــان
میدهــد .جشــنوارهها محصــول اتفاقاتی
هســتند که در طول ســال پدیــد میآیند و
رهاورد آنچه در طول ســال انجام میشود
را نشان میدهند.
ëëصــدا و ســیما در افزایــش مخاطــب
موسیقیسنتیتأثیرگذاراست
ســید عبــاس صالحــی افــزود :اینکه
مخاطب ایرانی با موسیقی اصیل و سنتی
خــود در تمــاس و به آن متمایل باشــد به
اتفاقاتی در طول سال نیازمند است که هم
آفرینندگان موســیقی سنتی و کالسیک ما
در آن نقش دارند و هم مجموعه کســانی
کــه میتوانند به افزایــش مخاطب کمک
کننــد .که البته در ایــن راه بخشــی از کار به
عهده ســازمان صدا و ســیما و بخشی هم
به عهــده مجموعههای دیگری اســت که
میتوانند در این زمینه مســاعدتهایی را
انجام دهند .در این حوزه اشتراک مساعی
مجموعههــا الزم اســت تــا در طول ســال
ذائقــه مخاطبان را ارتقــا بدهیم و بتوانیم
به نقطه متعادلی برســیم .وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی که در دومین روز از برگزاری
ســی و ســومین جشــنواره موســیقی فجــر
به تماشــای کنســرت پرویز شــهید خان از
هند نشســته بود در جمع خبرنگاران بیان
داشــت :مــن هــم قبــول دارم این اشــکال
وجــود دارد و مــا هنــوز آن تعــادل مــورد
نظــر را ایجــاد نکردیــم .ما به هیــچ عنوان
نمیخواهیــم بگوییم موســیقی پاپ باید

تئاتر فجر

اجرای ارکستر ملی با رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی

ëëوزیر ارشاد :نمیخواهیم بگوییم موســیقی پاپ باید بیمخاطب و بیمشتری باشد و مخاطب داشتن
این گونه موســیقایی اصالً نقص نیســت ولی ما بر این باور هم هستیم که موســیقی سنتی و کالسیک هم
باید ارتقای مخاطب پیدا کند

نیم نگاه

ëëمختاباد :پیشنهاد من به آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این است که آقای وزیر
فرصتی را برای دیدار با هنرمندان موسیقی فراهم کنند و پای صحبت و مشکالت ما بنشینند

تقدســی در سانس دوم میزبان مخاطبان
خود در سالن رودکی بودند.در این کنسرت
قطعاتــی از موتــزارت ،ویوالــدی ،برامــز،
ادواردگریــک ،چایکوفســکی ،بــورن ،دی
وراک و حشمت سنجری اجرا شد.
گــروه «نیمــا» هــم (از مازنــدران) بــه
سرپرستی و نوازندگی فضلاهلل دهقان در
بخش موســیقی نواحی نخســتین تجربه
خــود را در ســالن بــرج آزادی روی صحنه
بــرد .این گروه رپرتواری با ســونوریته کامالً
بومی اجرا کرد.
گــروه موســیقی «ژی» (از کردســتان)
نیــز در ســانس دوم ،موســیقی فولکلــور
کردی را با شــیوهای نو به سرپرستی شهباز
شــاهینپور و خوانندگی صالح خضری در
ســالن مجموعه فرهنگی برج آزادی روی
صحنه برد .گروه موســیقی «جز و شهر»از
اتریشبهسرپرستی«میشاییلکار»همدر
فرهنگســرای نیاوران روی صحنه آمد.این
گروه در اجرایش قطعهای را هم برای شهر
اصفهان نواخت که با اســتقبال مخاطبان
روبه رو شد.
کنسرت تریو « »Wild Stringsو «مهیار
طریحــی» نیــز با چهار ســاز زهــی ایرانی و

غیرایرانــی در فرهنگســرای نیــاوران روی
صحنــه رفتنــد .تریــو «»Wild Strings
متشــکل از ســه نوازنــده ویولــن ،گیتــار و
ویلنسل از کشور اسلوونی است که در سال
 ۲۰۰۴تشکیل شده است.
مهدی جهانی هم در بخش موسیقی
پــاپ نخســتین اجــرای خــود را در ایــن
فســتیوال تجربه کرد.این برنامه در ســالن
همایشهــای ایرانیــان برگــزار شــد .علی
زندوکیلی هم تنهــا هنرمند منتخب برج
میــاد تهران بود که در اجرای چهارشــنبه
شــب (20دی ماه) قطعاتی چون «رویای
بیتکــرار»« ،لحظــه شــیرین»« ،جانانه»،
«بــی تابانــه»« ،الالیــی»« ،ســیه مــو» و...
را اجــرا کــرد .امــا در روز دوم جشــنواره
موسیقی فجر ارکستر موسیقی ملی ایران
به رهبری فریدون شــهبازیان و خوانندگی
ســاالر عقیلی قطعاتی با مضمــون وطن
و عشــق به ایران در تاالروحــدت اجرا کرد.
ســاالر عقیلی دراین برنامــه قطعه «جام
مدهوشــی» را برای نخستین بار با ارکستر
اجــرا کــرد .شــهید پرویزخــان ســیتارنواز
مشهور اهل هندوستان نیز دومین سانس
تاالروحــدت را بــه خــود اختصــاص داد.

آثار راه یافته به بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

چهره

تنهایی پر هیاهو

گــروه فرهنــگ و هنــر  /شــمارش معکوس ســی و ششــمین دوره
جشــنواره بینالمللــی تئاتــر آغــاز شــده اســت .ایــن رویــداد از
بیست و هشت دی ماه تا نهم بهمنماه در بخشهای مرور تئاتر
ایران ،تئاتر ملل ،میهمان ،خارج از صحنه ،بهعالوه فجر ،مسابقه
تئاتــر ایران ،مســابقه تئاتــر بینالملل ،پوســتر و هویــت بصری و
مســابقه عکس و جایزه ادبیات نمایشی برگزار میشود .ایسنا در
گزارشــی به معرفی نمایشهــای راه یافته به بخــش بین الملل
پرداخته است.
ëëسرداب ،روایتی از عراق
نمایش «ســرداب» از کشــور عراق به کارگردانی و بازی احمد
نســیم از آثار راه یافته به جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر اســت و
کرم جاسم ،عمر ظربور و زینال عبدین از دیگر عوامل این نمایش
هســتند« .ســرداب» روایت چالشهای چهار شخصیت نمایش
است .رقاص ،معلول ،زن ستمدیده و فرد ناشنوا چهار شخصیت
داســتان در ســرداب با هــم مالقات میکننــد و از زندگیشــان در
عــراق میگویند .این اجرا با اســتفاده از عناصر ملودرام ،دیالوگ
و مولتیمدیــا افکار مــردم عادی عــراق را در درگیری با تجربیات
تلــخ جنــگ منعکس میکنــد و از اشــتیاق آنهــا بــرای تغییرات
مثبت ســخن میگویــد .هال ِمویس تهیهکننده این تئاتر اســت .او
در ســال  2010مدیر پروژههای بینالمللی خانه تئاتر برلین بود و
برای نخســتین بار به دعوت جشــنوارهای به بغــداد رفت .او پس
از دیــدن عــراق به تولید و کارگردانی تئاتر در این کشــور پرداخت،
با شــعار «عــراق ،ســرمایه فرهنگی جهان عــرب» .او پــروژهای را
بیــن مصر ،عراق ،فرانســه و آلمان شــکل داد که نخســتین تولید
مشترک بینالمللیشان بعد از  7سال محسوب میشد .نمایش
«ســرداب» ســوم بهمنمــاه ســاعت  16:30در ســالن قشــقایی و
چهــارم بهمــن در پالتــو اجــرای مجموعه تئاترشــهر بــه صحنه
یرود.
م 

نمایش «پکیج» از کشور آلمان به کارگردانی شوساکو تاکئوچی
در ســیو ششــمین جشــنواره بینالمللی تئاتر فجر حضــور دارد.
پکیــج یک پرفورمنس اســت کــه توســط کارگــردان و کورئوگراف
بینالمللــی شوســاکو تاکئوچــی تولید شــده اســت .در دورانی که
ارائــه شایســته کار مهمتر از خــود کار در نظر گرفته میشــود ،این
پرفورمنس همانقدر که از تصاویر زیباییشناسی و تأثیرگذار برای
بیــان زندگی روزمــره اداری بیرحمانه مابین یکنواختی ،ســلطه
طلبی و کشــمکشهای حرفهای اســتفاده میکند ،از کورئوگرافی
زیبایی شناختی نیز بهره میبرد .پکیج زندگی روزمره مردمی یک
شکل را از طریق حرکات رقص نشان میدهد.
گــروه تاکئوچی در جشــنوارههایی چــون فرایبورگ ،جشــنواره
تابستانی کپنهاگ و جشنواره بینالمللی تئاتر کمپنگل هامبورگ
حضور داشــته اســت .نمایش «پکیج» در بخــش بینالملل این
دوره از جشنواره به مدیریت آروند دشتآرای حضور یافته است و
اول بهمنماه ساعت  ،21دوم و سوم بهمنماه ساعت  19در تاالر
وحدت به صحنه میرود.
ëëاقتباسیازرمانبهومیلهرابال
نمایــش «تنهایی پرهیاهو» تولید مشــترک ایران و فرانســه به
کارگردانی افشین غفاریان در سیو ششمین جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر حضور دارد .این نمایش برداشتی آزاد از رمانی با همین
نام از بهومیل هرابال است .روایت آخرین مردی است که آخرین
کتــاب را در دســت دارد .روایت عشــق مثلثی اســت بین انســان،
کتاب و یک ماشــین پاپکورن .روابط این سه تمام صحنه نمایش
را مملو میکند از کنشها و تنشهای انســان بــه قولی مدرن ،در
برابــر خدای خود ســاخته خویش یعنی ماشــین در عصر حاضر.
غفاریان این نمایش را در ســال  92تولید کرد .افشــین غفاریان در
دوره دانشــجوییاش در رشته بازیگری با رقص معاصر آشنا شد.
اشتیاق به این هنر موجب شد او در سال  ۱۳۸۵به همراه دوستان

گالیه اردشیر منظم از دستمزد پایین دوبلورها

اردشیرمنظمیکیازدوبلورهایقدیمی
که تا به امروز صداپیشگی انیمیشنهای
بســیاری همچــون «فوتبالیســت هــا»،
«کارگاه گجــت» و همچنین ســریالها و
فیلمهای متعدد ســینمایی را برعهده
داشته ،ســطح پایین دستمزدها در این
شــغل را یکــی از مهمتریــن مشــکالت
آن میدانــد .ایــن گوینــده و دوبلــور
کشــورمان که این روزها دوبله انیمیشن
«مهارتهای زندگی» به کارگردانی فرخ

یکدانــه را برعهــده دارد بــه مهــر درباره
صداپیشــگی گفــت«:در شــرایط فعلی
دوبله که ســریالهای رئال کمتر هستند
بیشتررویانیمیشنهاکارمیکنیم.البته
در حوزه انیمیشــن هم آثــاری که بیرون
از سازمان صداوسیما دوبله میشود به
لحاظاقتصادیصرفهبیشتریدارد».
او یکــی از مهمتریــن مشــکالت
فعــاالن ایــن عرصــه را دســتمزدهای
پاییــن کار دوبلــه دانســت و ادامــه

داد«:ایندغدغههمهمادوبلورهاست
کــه دســتمزدها پاییــن اســت و حتــی
اگــر بخواهیــم اقتصــادی حســاب
کنیم ارزشــی ندارد برای  ۱۰۰قســمت
انیمیشــن چندیــن مــاه خــود را درگیر
کنیم» یکی از مســائلی که در ارتباط با
انیمیشنهای امروزی مطرح میشود
این اســت که چرا انیمیشــنهای دهه
حاضر همچــون کارتونهای دهههای
 60و 70شــخصیتهای مانــدگاری

او بــه همراه محمــد اکرم خان کــه طبال را
مینواخت ،شــبی بــه یادماندنــی را برای
طرفداران موسیقی خود رقم زد.
اما در ســانس اول سالن رودکی تریوی
اِکشــیکلن از کشــور مغولســتان بــه اجرای
موســیقی فولک منطقــه خــود پرداخت.
از نکاتــی که مخاطبــان را به تماشــای این
برنامــه ترغیــب میکــرد اجــرای آوازهای
حلقــی مغولی بود که از ســنتهای آوازی
کهنموسیقیاینکشورمحسوبمیشود.
گــروه «صنــم» هــم بــا خوانندگــی مظفر
شفیعی در تاالر رودکی روی صحنه رفت.
ایــن برنامــه کــه ویژه موســیقی کالســیک
ایرانی بود در دو بخش برگزار شد.
برج آزادی هم میزبان گروه موســیقی
«دیلمــون» بــه خوانندگــی و سرپرســتی
محمود فرضینــژاد بود.دکتــر معصومه
ابتــکار ،معاون رئیــس جمهــوری در امور
زنــان و خانــواده مهمــان ویژه ایــن برنامه
بودنــد .در بخــش بانــوان هــم گروههــای
موسیقی کیدی و ژن دنگ درفرهنگسرای
نیــاوران اجــرای برنامــه داشــتند .مهــدی
یراحــی و امیــد حاجیلــی هــم در ســالن
ایرانیانرویصحنهرفتند.

ایسنا

میرزا ســعداهلل خدیری از شــاعران پیشکسوت کرد،
روی خط
صبــح روز گذشــته در ســن  94ســالگی درگذشــت.
خبر
خدیــری در ســال  ۱۳۰۲در روســتای هجیــج از توابع
شهرستان پاوه در استان کرمانشاه متولد شد و از سن
 ۱۸ســالگی شروع به سرودن شــعر کرد .به گزارش مهر ،خدیری در اوایل
جوانی بهدلیل انفجار مین ،یک دست و یک چشم خود را از دست داد و
در میانســالی نیز ناشنوا شد ولی با وجود این معلولیتها ،شاعری را رها
نکرد و تا ســالهای آخر عمرش ،مجموعههای شــعری مختلفی از خود
به یادگار گذاشت.

نداسیجانی

بیمخاطب و بیمشتری باشد و مخاطب
داشــتن این گونــه موســیقایی اصالً نقص
نیســت ولی ما بر این باور هم هســتیم که
موسیقی سنتی و کالسیک هم باید ارتقای
مخاطــب پیــدا کنــد .در ایــن بخــش هــم
مجموعههای مختلــف و آفرینندگان این
گونه موســیقایی هرکدام مســئولیتهای
خــود را دارند تا بتوانند با مخاطبان ارتباط
بهتــری پیــدا کننــد .صالحــی در مــورد
آییننامه جشنواره موسیقی فجر که مورد
انتقاد برخی از اهالی موســیقی قرار گرفته
پاســخ داد :من هم معتقدم جشــنوارهها
باید شــیوهنامههای روشــنی داشته باشند
در این مورد هم شــیوه نامهای تهیه شــده
اما ما باید به یک شــیوه نامه دائم مصوب
شــده برســیم که امیدواریم ایــن اتفاق در
پایان جشــنواره رخ بدهد .اما شــما بدانید
در این دوره از جشنواره شیوه نامهای وجود
داشته که ما باید به سمت دائمی شدن آن
پیش برویم ولی رسیدن به یک شیوه نامه
دائمی نظــر مراجع تصویب کننده خود را
الزم دارد تا بتواند به عنوان یک شیوه نامه
قابل اعتماد مورد توجه قرار بگیرد.
ëëروزهایشلوغ،سازهایکوک
اما درنخستین روز جشنواره سی و سوم
فجر ،تاالر وحدت میزبان ارکستر چکاوک
به سرپرســتی رضا شایســته بود.اجرایی با
حضور سید مجتبی حســینی معاون امور
هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،فرزاد
طالبی مدیر کل دفتر موســیقی و علیاکبر
صفیپور مدیر عامل بنیــاد رودکی .دراین
برنامــه کــه شــامگاه چهارشــنبه  20دی
ماه برگزار شــد ارکســتر چــکاوک قطعات
جدیدی را به آهنگســازی مهــرداد پازوکی
روی صحنه برد .امیر رفعتی فرزند قاســم
رفعتی خواننده موسیقی ایرانی ،علیرضا
عبدالکریمی و ایوب صادقی خوانندههای
نخستیناجرایجشنوارهبودند.
در ســانس دوم که ســاعت  21:30آغاز
شــد ارکســتر «نوبانگ مهر» به سرپرستی
محسن حسینی و خوانندگی عبدالحسین
مختابــاد روی صحنــه رفتنــد؛ برنامــهای
که به پاسداشــت نادر گلچین تعــدادی از
آثاراواجراشد.مختابادمیگویدکسینباید
آثارماندگار استاد گلچین را بخواند چرا که
او تنها هنرمندی است که چنین قطعاتی
را میتوانســت بــه زیبایــی هر چــه تمامتر
اجرا کند .دراین برنامه که با حضور حمید
رضــا نوربخش،مســعود جاهد و حســین

پرنیا برگزار شد قطعاتی چون «سرگشته»،
«چشــم بــه راه»« ،پیمانه خالــی»« ،زلف
پریشان» و ...به اجرا درآمد.
«ëëســولد آوت» بلیــت هــای جشــنواره
وصندلیهایخالی
اما دراین برنامه با وجود آنکه ســایت
ایــران کنســرت اعــام کــرده بــود تمامــی
بلیتهــای ارکســتر«نوبانگ مهــر» بــه
فــروش رســیده و اصطالحــاً ســولد اوت
شــده است تعداد بسیاری از صندلیهای
سالنتاالروحدتخالیماند.عبدالحسین
مختابــاد در انتقــاد بــه ایــن موضــوع بــه
«ایــران» گفــت :یــک روز پیــش از اجــرای
برنامــه (ســاعت  16روز سهشــنبه  19دی
مــاه) ســایت ایــران کنســرت اعــام کــرد
تمامــی بلیــت هــای کنســرت بــه فروش
رسیده بطوریکه نتوانستیم برای تعدادی
از دوستان و نزدیکان بلیت میهمان تهیه
کنیم اما کمتر از  5ســاعت بــه آغاز برنامه
درتمــاس تلفنــی اعــام کردنــد حــدود
 300بلیــت بــه فــروش نرســیده و تقریبــاً
تعــدادی از صندلیها خالــی خواهد بود.
مــن نمیدانــم این مســائل به چــه معنا
است،آیامیخواهندباآبرویماهنرمندان
بازی کنند! دراین باره ایرادتی به مسئوالن
برگــزار کننــده وارد اســت .بنابرایــن بــرای
آنکه بتوانیمجشنوارهای در سطحجهانی
داشــته باشــیم بایــد تدبیر درســتی انجام
بگیــرد .او افــزود :حدود  7-6ســال اســت
در جشــنوارههای موســیقی فجــر شــرکت
نمیکنم اما به احترام مردم کشورم به این
کنسرتآمدم.
مختاباد درادامه بیان داشت :پیشنهاد
مــن بــه آقای ســید عبــاس صالحــی وزیر
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن اســت
کــه آقــای وزیــر فرصتــی را بــرای دیــدار با
هنرمنــدان موســیقی فراهــمکننــد و پای
صحبــت و مشــکالت ما بنشــینند .بخش
دیگــر برنامههــای جشــنواره بــه اجرهای
ســالن رودکی اختصاص داشــت .ارکســتر
«نیلپر»مجموعهمنتخبارکسترفستیوال
بینالمللی معاصــر تهران اســت .دراین
برنامه کــه ســاعت  18:30برگزار شــد آثار
منتخب بــا رهبری نوید گوهری اجرا شــد.
در این کنسرت نوید گوهری از حمایتهای
فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی قدردانی کرد.
گــروه «کــر فلــوت تهــران» نیــز بــه
سرپرســتی فیــروزه نوایی و رهبری ســعید

مهر

دومین دوره از جام باشگاههای کتابخوانی با معرفی باشگاههای کتابخوانی
برگزیــده بــه کار خــود پایان داد .در این مراســم که عصر پنجشــنبه با حضور
جمعی از اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد دانشآموزان حاضر فرصتی برای
توگو با ســیدعباس صالحی پیدا کردند .بخش پرســش و پاســخ کودکان
گف 
با وزیر ارشــاد هر چند در مواردی موجب خنده حضار شــد اما آن را میتوان
از نکات جالب توجه این اختتامیه دانست.
ëëارسال آثاری از پنج هزار باشگاه کتابخوانی
در ایــن مراســم علــی اصغرســیدآبادی ،دبیــر دومیــن جــام باشــگاههای
کتابخوانــی بــا اشــاره بــه باشــگاههای عضــو در ایــن دوره گفت«:ایــن جــام
از ایــدهای کوچــک در یکــی از شــهرهای میهــن آغــاز شــده و امــروز تعــداد
گروههــا به  100شــهر و روســتای کشــور رســیدهاند .بــا اینکه در ابتــدای طرح
ایــده برگــزاری این باشــگاه ،امید چندانی بــه موفقیتش نداشــتیم اما اکنون
شــاهد اســتقبال بســیاری از شــهرها و روســتاهای سراسر کشــوراز آن هستیم
و امیدواریــم ســال آینــده نیــز شــاهد افزایــش ایــن آمــار باشــیم ».فریدون
عمــوزاده خلیلی ،رئیس هیأت مدیره انجمن نویســندگان کودک و نوجوان
یکــی دیگــر از ســخنرانان ایــن مراســم بــود ،او دربــاره تأثیر برگــزاری چنین
رویدادهایــی در عالقــه منــد کــردن کودکان بــه مطالعــه گفت«:برنامه جام
باشــگاههای کتابخوانــی کودک و نوجــوان کمک به گســترش فرهنگ کتاب
و کتابخوانی داشــته و افزایش آمار باشــگاههای عضو شــده به این جشــنواره
مهر تأییدی بر این مطلب است».
ëëدرخواستهای کودکان از وزیر ارشاد
همچون سال گذشــته برای دانش آموزان حاضر در این مراسم شرایطی
فراهم شــد تا بتوانند ســؤاالت و دغدغه هایشــان را با وزیر ارشــاد مطرح
کنند .در یکی از این سؤاالت ،دانشآموزشی از صالحی درباره این پرسید
کــه تا بــه حال حســرت خواندن کتابــی به دلش مانــده یا نه ،وزیــر هم از
کتــاب« جنگ و صلح» گفت که در  16ســالگی میخوانــد و متوجه وجود
 80هزار واژه غیر مکرر روســی در آن میشــود .وزیر ارشاد آرزوی خواندن
ایــن شــاهکار ادبی بــه زبــان روســی را بزرگترین حســرتی خوانــد که در
دلش مانده اســت .ســؤاالت دیگری هم از وزیر پرســیده شــد که از جمله
آنها درخواســت برای ارائه بن کارتهای دانشآموزی بیشتر برای خرید
کتــاب و همچنیــن تألیــف بیشــتر کتابهایی با قهرمــان معلول بــود .در
ادامه مراسم از باشگاههای بچههای آسمان از استان گلستان« ،استی» از
استان خراسان رضوی و «کشکول» از شهرستان رامهرمز استان خوزستان
به عنوان برگزیدههای برتر قدردانی شد.
ëëسیدعباسصالحیبهتماشاینمایشفرشتهنگهباننشست
در خبری دیگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به تماشای نمایش فرشته نگهبان
به کارگردانی صادق وفایی نشست .سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی ،پنجشنبه شب  ۲۱دی با حضور در فرهنگسرای ارسباران به تماشای
نمایش «فرشــته نگهبان» نوشــته واســاو هاول بــه کارگردانی صــادق وفایی
نشســت .ایلنا گزارش داده که وزیر ارشاد با هدف حمایت از گروههای جوان و
مستقل تئاتری این کار را انجام داد و با همراهی خانواده خود ،نمایش مذکور
را تماشــا کرد .این نمایش یکی از نوشــتههای تک پردهای واسالو هاول رئیس
جمهــور فقید جمهوری چک و درباره دوران خفقان حکومت کمونیســتی در
چکسلواکی اســت .در داستان این نمایشنامه ،نویسندهای در خانه خود است
که مردی غریبه و مرموز وارد میشود .با جلوتر رفتن داستان مشخص میشود
که غریبه ،ظاهراً چندان غریبه نیست و مدت هاست مرد نویسنده را زیر نظر
داشته و تمام جزئیات زندگی او را میداند ...متن «فرشته نگهبان» چند سال
پیش با ترجمه رضا میرچی در قالب مجموعه نمایشــنامه «اعتراض و چهار
نمایشــنامه دیگر» توسط انتشــارات جهان کتاب منتشر شــد .صالحی پس از
تماشــای ایــن نمایش بــرای موفقیت بیشــتر گروههــای جوان تئاتری کشــور،
آرزوی موفقیت کرد.نمایش فرشته نگهبان تا سهشنبه  ۲۶دی در سالن استاد
ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران اجرا میشود.

طنين نغمههاي فجر سي و سوم در سالنهاي پايتخت

برگزاریجشنتولدهشتادسالگیعلیرفیعی

دلم میخواهد
برای تئاتر مفید باشم

خــود گروهــی زیرزمینی تشــکیل دهند و به تمرین رقــص – تئاتر
بپردازند .او در کار خود از کارگردان لهســتانی «یرژی گروتفسکی»
بســیار الهــام گرفت .در ســال  ۱۳۸۶اجرایــی از «مده آ» بــه دور از
فضاهــای معمول نمایشــی ،در بیابانی اجرا کردنــد .غفاریان در
همان ســال در نمایــش «لمنوس» به کارگردانــی «رائول والس»
بــازی کــرد و با ایــن کار مشــترک (ایــران و مکزیک) در جشــنواره
بینالمللــی تئاتر فجــر در تهران حضور یافــت .نمایش «تنهایی
پرهیاهو» که به بخش بینالملل این دوره از جشنواره ،به مدیریت
آروند دشــتآرای ،راه یافته اســت 29 ،و  30دیماه ساعت  18در
سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.

ندارند .منظم در پاســخ به این ســؤال
گفت«:یــک دلیلــش ایــن اســت کــه
کمتــر حــس و بــازی خوبــی پشــت

انیمیشــنهای امــروزی اســت و کمتر
تــاش میشــود کــه صــدای جدیدی
خلــق شــود ».او ادامــه داد«:از طــرف
دیگر انیمیشنها ،فیلم و سریالهایی
که خریداری میشــود با حــال و هوای
آثار قدیمی متفاوت است مثالً االن اگر
به نســل جدید کارتون «پسرشجاع» را
نشــان بدهید آن را نمیپذیرد .شتاب
کــودکان باالتــر رفته و قــدرت فراگیری
آنهاتغییرکردهاست.

جشنتولدهشتادسالگیعلیرفیعیکارگردانو
نویسندهپیشکسوتتئاترکشورمانعصرپنجشنبه
با حضور چند نسل از بازیگرانی که با آموزشهای
او قدم به صحنه تئاتر گذاشــتهاند برگزار شــد .به
گــزارش «ایران» در این مراســم که در «خانه هنر
دهه شــصت» برگزار شــد علــی رفیعی با اشــاره
به رنجــی که طی ســالهای فعالیتــش از کمبود
بازیگــران دغدغهمنــد تئاتــر بــرده گفت«:زمانی
بــرای بازیگر و کارگردان تئاتر شــدن بایــد  ۱۰تا ۱۵
ســال زمــان صــرف میشــد ولــی حــاال در مدت
زمان کوتاهی افراد کارگردان و بازیگر میشــوند».
این پیشکســوت عرصه تئاتر مهمترین دلیل این
کمبود را بواســطه حضــور بازیگرانی دانســت که
بهدنبال کســب درآمد از تئاتر هستند و به همین
واســطه بــه طــور همزمــان در  2یــا  3کار حضــور
دارنــد .او ادامــه داد«:غبطه کارهایــی را میخورم
کــه نتوانســتم روی صحنــه ببــرم و دوســت دارم
برای تئاتر مفید باشم .از اینرو قصد دارم اتفاقی
جدیــد را کــه در تئاتر اروپا ســالهای ســال تجربه
شــده اســت در تئاتر ایران اجرایــی کنم ».رفیعی
که سال هاست بهعنوان کارگردان و مدرس تئاتر
فعالیت دارد گفت «:قصد دارم با حضور ۲۰تا۲۵
بازیگری که برای حضور در یک ورک شاپ دعوت
میشــوند ،تمرینهای مســتمری را آغاز کنم که
این اتفاق بزودی رخ میدهد .در این ورک شــاپ
قرار است روی  ۹نمایشنامه از نمایشنامه نویسان
مختلــف کار شــود و این آثــار با حضــور بازیگران
حاضر در ورک شــاپ تولید و به شــکل رپرتوآر در
سالنهایمختلفتئاتریاجراشوند».

