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دوس�تت را به اندازه دوس�ت 

ب�دار، ش�ايد روزى خص�م تو 

گردد و با دش�منت ب�ه اندازه 

دشمنی كن، شايد روزى با تو 

دوست شود.

شهاب حسيني از بعضي خب�رسازي ه�اي غي�رواقعي 
ابراز گاليه ك�رد و گفت ك�ه برم�ي گ�ردد و در خدمِت 

پروژه هاي ايران است. 
روز گذش��ته محمدرحیم لیواني رئیس مركز صبا نس��بت به 
خبرس��ازي ها و ش��ايعه جدايي شهاب حس��یني از مجموعه 
»شكرستان« واكنش نش��ان داد و به تسنیم، گفت: نوشته اند 
شهاب حس��یني ديگر راوي »شكرستان« نخواهد بود، شهاب 
حسیني در اين سري هم به دلیل س��فر نتوانست روايت هاي 
خودش را در »شكرستان« داشته باشد وگرنه مشكل ديگري 
وجود نداشت. اين شايعات مبنا و اساسي ندارند و در سري جديد 

شهاب حسیني دوباره راوي »شكرستان« خواهد بود. 
تهیه كننده »شكرستان« هم گفت كه من تعجب كردم كه اين  
همه شايعه س��اختند. شهاب حسیني در س��فر بود و به پروژه 

نرسید، واقعاً نمي دانم اين شايعات از كجا شكل گرفته است. 
شهاب حس��یني هم در صفحه مجازي خودش نسبت به اين 
اتفاق واكنش نش��ان داد و در تأيید سخنان رئیس مركز صبا و 
تهیه كننده »شكرستان« نوشت: علت بعضي از خبرسازي هاي 

غیرواقعي و انگیزه هاي پشت آن بر بنده روشن نیست. 
در خصوص ع��دم ادامه هم��كاري بنده كوچك ب��ا مجموعه 
جذاب خالقانه و ديدني شكرستان به تهیه كنندگي دوست و 
همكار عزيز و صمیمي آقاي مسعود صفوي صرفاً به دلیل عدم 
هماهنگي زماني به دلیل شرايط فشرده  كاري بنده در خارج از 
ايران اتفاق افتاده كه برخالف خواست قلبي طرفین رقم خورده 
چراكه شخصاً از عالقه مندان به اين مجموعه هستم. ان شاءاهلل 

بعد از اتمام پروژه هاي كاري در خارج از كشور براي رفع دلتنگي 
و انجام پروژه هايي طبق قرار هاي قبلي در ايران همیشه عزيز 

خواهم بود. ان شاءاهلل، به شرط بقا، آمین.«
ماجرا از جايي شروع ش��د كه مرتضي احمدي به عنوان راوي 
اصلي مجموعه پويانمايي »شكرستان« از دنیا رفت. عوامل كار 
با يك ايده استفاده از هنرمندان مختلف كار را جلو بردند و به 
شهاب حسیني رسیدند، حتي 13قسمت »شكرستان« در ايام 
نوروز با صداي اين بازيگر سینما روي آنتن رفت و استقبال مردم 
باعث شد تا اين همكاري ادامه پیدا كند. رئیس مركز پويانمايي 
صبا به تسنیم گفت: در 13قسمت جديد كه از شبكه نسیم روي 
آنتن مي رود شهاب حسیني به عنوان راوي حضور دارد. او در 
توضیح بیشتري تصريح كرد: بناي مان ادامه كار با ايشان است 
اما معاونت سیما در آستانه ش��روع سري جديد »شكرستان« 
در عید قربان از روايت داس��تان هاي اين مجموعه توسط علي 

همت مومیوند پیشكسوت صداپیشگي خبر داد.

واكنش شهاب حسيني به شايعه جدايي از »شكرستان« 

برمي گردم و در خدمِت پروژه هاي ايراني هستم

سؤال مجلس از وزير ارشاد درباره پول هاي مشكوك
دولت پس از 2 سال هنوز اليحه نظام هاي صنفي فرهنگ و هنر را ارائه نداده است

   جواد  محرمي
در هفته اي كه گذش�ت دو س�وژه مرتبط با 
هنر در فضاي مجازي ماي�ه حيرت خيلي ها 
ش�د و البته اقليتي هم بودند كه اين وس�ط 
در مواجهه با اين دو موضوع اصاًل حيرت زده 
نش�دند و خيلي راحت آن را هض�م كردند. 
حيرت زده ها كه دامنه و حجم گسترده تري 
را شامل شدند در واقع در تعليق اينكه اصل 
ماجرا شوخي است يا جدي ماندند و اغلب تا 
همين حاال هم از بهت آن بي�رون نيامده اند. 
اول به سوژه دوم يا متأخر اش��اره مي كنم، يك 
متن اينس��تاگرامي از يك كارتونیست معروف 
ديروز در فضاي مجازي زياد دست به دست شد. 
بزرگمهر حسین پور درباره مرگ گربه اش متني 
سوزناك منتشر كرده بود كه وقتي مي خواندي 
سخت مي شد بفهمي كه او خواسته با مخاطبانش 
شوخي كند يا جدي جدي همه را سر كار گذاشته 
است. خیلي ها در میانه اين بهت گیر كرده بودند 
كه تصاوير مرتبط ديگري از كامنت هاي برخي 
مشاهیر عرصه هنر نیز منتشر شد كه زير پست 
آقاي كارتونیس��ت آه و فغان سر داده و ايشان را 
براي درگذشت گربه از دست رفته اش به نوعي 
دلداري داده بودن��د. از آنجا كه طنازي در اغلب 
يا همه آثار اين كارتونیست چاشني كارهايش 
بوده مخاطب بیچ��اره مي ماند كه اي��ن بار هم 
ش��وخ طبعي گريبانش را گرفته يا موضوع چیز 

ديگري است. 
    كاسه توالت هنر مدرن!

اما س��وژه ديگری كه چن��دروزي عقب تر از اين 
دومي  اتف��اق افتاد به نمايش يك كاس��ه توالت 
مربوط مي شد كه تصويري از ناصرالدين شاه كف 
آن چسبانده شده بود آن هم در گالري ای با عنوان 
هنر مدرن! در خانه هنرمن��دان. اين اثر هنري! 
اسم هم داشت. كنارش نوشته بودند »ناصري« 
از مجموعه عنصر فرهنگي »حاضر و آماده« اثر 
محمدرضا رحیم��ي، قیمتي هم ب��راي اين اثر 
هنري در نظر گرفته بودند و كنار آن نوشته شده 
بود 50 میلیون تومان!. در اين مورد هم مخاطبان 

انبوهي كه اغلب از طريق شبكه هاي اجتماعي و 
به يمن فضاي مجازي چشمش��ان به جمال اين 
اثر هنري روش��ن ش��د متحیر ماندند كه ماجرا 
چیست؟ عده اي خواسته اند با آنها سرشوخي را 
باز كنند يا اينكه موضوع واقعاً جدي اس��ت. اين 
تعلیق البته برخالف سوژه اولي دامنه وسیع تري 
از مخاطب��ان را در خود فرو ب��رد، يعني تكلیف 
آنهايي كه نمي دانس��تند بايد درباره اين ماجرا 
چگونه فكر كنند و چه حكمي بدهند بیش��تر از 
سوژه س��وزناك آقاي بزرگمهر درباره گربه اش 
بود. »مشا جانم... قربونت برم الهي...! زود رفتي 
از پیش��مون... ديگران هر چي میخوان بگن كه 
موقعش بود... اما نه... همش��ون بیخود میگن... 
خیلي زود بود...! مي خواستم قشنگ ترين تابلوي 
جهان رو ازت بكشم... زيباترين جمله هاي دنیا 
رو برات بنويسم... جذاب ترين كمیك استريپ رو 
ازت بكشم... اما نتونستم... چند وقت پیش آيدين 
آغداشلو تصويري از مادرش رو منتشر كرد. زير 
پستش نوشتم هیچ وقت نتونستم عزيزترين هايم 
رو به تصوير بكشم... چون از روزي كه تصويرشون 
باشه و خودشون نباشن مي ترسم... پسرم... بابا 
جونم... قش��نگ ترين دنیا رو برامون ساختي... 
زيباتري��ن لحظه ها رو برامون خل��ق كردي... تو 
همیشه تو بغلمي... تا آخر عمرم تنها كسي ام كه 

مثل همیشه تو بغلم مي موني...«
    شعار »سگ فحش نيست«!

دو س��ه س��ال پیش هم يك اتفاق جالب ديگر 
در فضاي هنري كشور س��وژه شد كه باز خیلي 
سخت مي ش��د فهمید شوخي اس��ت يا جدي، 

ظاهراً خود آدم هايي كه در وسط يك قاب با شعار 
»سگ فحش نیست« قرار گرفته بودند هم دقیقاً 
نمي دانستند ماجرا از چه قرار است. احتماالً فكر 
مي كردند دست به رفتاري كاماًل جدي زده اند و 
پشت اين شعار فلسفه اي عظیم قرار دارد ولي به 
نظر مي رسید كسي خواس��ته با اين هنرمندان 
عزيز ش��وخي كند و آنها اما ماجرا را زياد جدي 
گرفته بودند. سؤالي كه با ديدن پوسترهاي سگ 
فحش نیست در دستان مش��اهیر هنر از جمله 
بهاره رهنما و يغما گلرويي تداعي مي شد اين بود 
كه اگر كسي به آنها نسبت... بدهد واقعاً ناراحت 
نمي ش��وند؟ و اينكه چگونه سگ خطاب كردن 
كسي نمي تواند فحش باش��د، يعني ما داريم به 
دوره اي مي رس��یم كه واقعاً س��گ بودن فحش 
نیس��ت و از اين حرف ها، حاال نگ��و از میان اين 
شعاربافي هايي كه بیش��تر خود را از دل محافل 
هنري بروز مي ده��د، انگیزه هاي دفاع از حقوق 
حیوانات فوران كرده است ولي خدايیش اغلب 
مخاطبان اين بازي ها از هر زاويه اي كه به ماجرا 

نگاه كنیم گیچ و متحیر مانده بودند. 
    حيوانم آرزوست!

در اي��ن می��ان اظه��ارات برخ��ي چهره هاي 
رسانه اي و مرتبط با هنر هم در نوع خود به اين 
تعلیق هاي حیرت آور بیشتر دامن مي زد. يكي 
از منتقدان مش��هور و خیلي ج��دي فیلم هاي 
سینمايي با انتشار يك ويدئو درباره يك سگ 
در يك كارواش كه به وس��ايل شست وش��وي 
خودرو عالقه پیدا كرده بود، نوش��ت: »حیوانم 
آرزوست« بدون اينكه از لرزش تن شاعر نامدار 
ايراني در گور نگراني از خود راه بدهد. اينجا هم 
دقیقاً معلوم نشد دوست سینماگر عزيز خواسته 
ب��ا مخاطبانش ش��وخي كند يا ج��دي جدي 
حیوانی��ت را آرزو مي كند. حاال اين وس��ط كه 
خیلي ها دنبال انسانیت مي گردند ممكن است 
قالب تهي كنند و متوجه اصل ماجرا نش��وند. 
در میانه اي��ن حیوانیت طلبي م��درن عده اي 
ساده دل هم هستند كه دنبال سینماي فاخر 
مي گردند و از شأن و منزلت انساني و معنويت و 
اخالق گمشده در هنر و سینما و تئاتر و اينجور 
حرف هاي قديمي و كهنه حرف مي زنند و خبر 
ندارند كه اين روزها ذائقه ها را به چه س��مت و 

سويي روانه كرده اند. 
اتفاقي ك��ه دارد مي افت��د اين اس��ت كه حاال 
بايد بدانیم ابتذال فرهنگي ك��ه دامنگیر اغلب 
بخش هاي هنري ش��ده از كجا آب مي خورد و 
ريشه هايش كجاست. فقط هم نبايد به هنرمندان 
خرده گرفت. وقتي فضاي اقتصادي و اجتماعي 
جامعه مبتذل شد تاثیرش را روي هنرمندان هم 
مي گذارد. تولید ابتذال در چنین شرايطي نان آور 
مي شود. هنرمندان صرفاً ابزار دامن زدن به اين 
ابتذال هستند. حاال ديگر بايد بدانیم كه توسعه 
ابتذال چه كاسبي بزرگي براي عده اي ايجاد كرده 

و چه دكان دونبشي باز كرده است.

ابتذال بکار پول پارو کن!
از كاسه توالت هنر مدرن تا سوزنامه گربه بزرگمهر

اتفاق��ي ك��ه دارد مي افت��د اين 
است كه حاال بايد بدانيم ابتذال 
فرهنگ��ي ك��ه دامنگي��ر اغل��ب 
بخش هاي هنري شده از كجا آب 
   فرزين ماندگارمي خورد و ريشه هايش كجاست

رئيس كميته فرهنگ، هنر و رس�انه كميسيون فرهنگي 
مجل�س از س�ؤال نماين�دگان از وزير فرهنگ و ارش�اد 
اسالمي درباره ورود پول هاي مشكوك به سينما خبرداد. 
حجت االس��الم احمد مازني نماينده مردم تهران و رئیس 
كمیته فرهنگ، هنر و رس��انه كمیسیون فرهنگي مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با مهر ضمن اشاره به مسئله 
ورود پول هاي مش��كوك به س��ینما گف��ت: گزارش هايي 
در كمیسیون فرهنگي مجلس داش��ته ايم كه در بعضي از 
فیلم هاي س��ینمايي و آثاري كه از طريق ش��بكه نمايش 
خانگي تهیه مي ش��ود، ش��بهاتي در زمینه سرمايه گذاري 
وجود دارد، به همین دلی��ل با توجه به وظیفه نظارتي خود 
در مجلس شوراي اسالمي بیش از همه خود را مسئول رفع 

شبهه در اين زمینه مي دانیم. 
وي تأكید كرد: ما در مجلس شوراي اسالمي قاضي نیستیم 
كه در اين زمینه قضاوت كنی��م. در صورتي كه وظیفه ما اين 
است كه اگر در بخش هاي مختلف كشور شبهه اي وجود دارد 
از مس��ئوالن مربوط برابر با قانون و آيین نامه داخلي مجلس 

شوراي اسالمي سؤال كنیم يا تذكرهاي الزم را بدهیم. 
رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي توضیح 
داد: در همین راستا با توجه به اينكه ساحت سینماي ايران، 
ساحت مقدسي است و ما در ايران پاك ترين سینما را داريم 
و از طرف ديگر اقتصاد س��ینما براي ما از اهمیت بس��یاري 
برخوردار است؛ اقتصادي كه پاك و حالل باشد، بررسي هاي 

الزم را انجام مي دهیم. 
الزم اس��ت در كنار ش��وراهاي مختلفي كه در سینما براي 
بخش هاي مختلف ايجاد شده، ش��ورايي نیز ايجاد شود كه 
بر پول هايي كه وارد سینما مي ش��ود نظارت داشته باشد تا 
افرادي با قصد پولشويي از سینما استفاده نكنند. من به هیچ 
وجه فیلم خاص، تهیه كننده خاص يا بازيگر خاصي را متهم 
نمي كنم. شبهه اي كه وجود دارد اين است كه پول هايي وارد 
سینماي ايران شده و ساحت س��ینماي ايران را تحت تاثیر 
قرار داده است، بنابراين از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي سؤال 
كرده ايم و از وي خواسته ايم در كمیسیون فرهنگي مجلس 

حضور پیدا كند و در اين زمینه پاسخگو باشد. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي توضیح داد: 
انتظار و برداشت ما اين است كه براساس قانون، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در كنار نظارت هاي محتوايي در سینما، نظارت 

مالي را نیز مدنظر خود داشته باشد. 

   دولت اليحه نظام صنفي فرهنگ را ارائه دهد
مازني همچنین درباره مس��ئله انتخابات هیئت مديره خانه 
س��ینما و حواش��ي به وجود آمده در زمینه گالي��ه و اعتراض 
بعضي اصناف هم گفت: مسئله اصلي اهالي سینما مانند ساير 
رشته هاي هنري مسئله نظام صنفي است و با توجه به اينكه 
قانون نظام صنفي براي برخي از صنوف وجود ندارد، بنابراين 
تشكل هايي كه از طريق صنوف متعدد هنري شكل مي گیرد، 
از قوانین مختلف مانند قانون كار و قوانین مربوط به محصوالت 
فرهنگي و انجمن هاي علمي پیروي مي كنن��د. ما در برنامه 
ششم توسعه دولت را مكلف كرديم تا نظام هاي صنفي فرهنگ 
و هنر را ايجاد كند اما تا امروز اليحه اي از طرف دولت در اين 
زمینه به دست ما نرسیده است، در حالي كه بیش از دو سال 
از تصويب قانون برنامه و اجراي آن مي گذرد. صنوفي كه نظام  
صنفي دارند، براساس قانون نظام صنفي انتخابات به موقع و 
قانوني برگزار مي كنند تا حرف و حديثي در آن ايجاد نشود، در 
چنین شرايطي هم تكلیف صنف مشخص است و هم تكلیف 

مردم با صنف و هم تكلیف دولت با حاكمیت. 
    مجلس خودش طرح نظام صنفي ارائه داد

رئیس كمیس��یون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تأكید 
كرد: زماني كه متوجه شديم دولت براي نظام صنفي اقدام 
نمي كند، مجلس طرح س��ازمان نظام صنفي هنر را ايجاد 
كرد كه به زودي ارائه مي ش��ود، البته مدتي اس��ت كه در 
رابطه با اين طرح نظر صنوف مختلف را داش��ته و باز هم از 
آنها مش��ورت مي خواهیم. معتقدم اين قانون بايد تصويب 
ش��ود تا نظام صنفي هنر چارچوب الزم را داش��ته باش��د، 
زماني كه چنین قانوني وجود نداشته باشد، صنوف موجود 
در چارچوب قوانین موجود اقدام مي كنند، در حال حاضر 
نیز بحث انتخابات خانه سینما درباره اين است كه صنوف و 
انجمن هاي صنفي بايد در وزارت كار به ثبت رسیده و در غیر 

اين صورت مجاز به شركت در انتخابات نیستند.

»به قيد قرعه« به زودي روي آنتن شبكه3
فيلم تلويزيوني به قيد قرعه با اتمام مراحل فني، آماده پخش 

از شبكه3 سيما مي شود. 
به گزارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي پروژه، فیلم به قید 
قرعه با بازي نفیسه روشن، كاوه خداشناس، محمد فیلي، ايمان 
صفا، مونا كرمي، شهین تسلیمي و... به نويسندگي و كارگرداني 
علي جعفرآبادي و تهیه كنندگي امیر امیري با اتمام مراحل فني 
از جمله صداگذاري، اصالح رنگ و آهنگس��ازي آماده پخش از 
شبكه3 سیما مي شود. با توجه به مضمون طنز فیلم تلويزيوني به 
قید قرعه، احتماالً اين فیلم در شب هاي نزديك عید سعید غدير 

خم روي آنتن مي رود. 
در خالصه داستان فیلم آمده است: محس��ن سال هاست كه با 
سوداي يك شبه پولدار شدن در قرعه كشي هاي مختلف شركت 
مي كند. زماني كه به محس��ن خبر مي دهند كه در يكي از اين 
قرعه كشي ها برنده جايزه 200میلیون توماني شده است، او براي 

تحويل گرفتن جايزه با مانع بزرگي روبه رو مي شود... 
فیلم تل�ويزيوني به قید قرعه تازه ترين محص�ول خانه تولیدات 
ج�وان اس��ت كه براي پخ�ش از رس��انه مل�ي تولی�د و آم�اده 

شده است. 
.............................................................................................................

 نامزدهاي بخش كودك و نوجوان 
جايزه شهيد اندرزگو اعالم شد

دبيرخانه نخستين دوره جايزه ادبي و مردمي »شهيد اندرزگو« 
اسامي نامزدهاي بخش داستان كودك و نوجوان را اعالم كرد. 
 به گزارش »جوان« به نقل از ستاد خبري نخستین دوره جايزه 
ادبي و مردمي »شهید اندرزگو« اسامي نامزدهاي بخش داستان 

كودك و نوجوان اين رويداد به شرح زير است: 
باغ خرمالو« نوش��ته هادي حكیمیان/ انتشارات شهرستان  « -

ادب 
- »دو روايت از يك عكس« نوشته ابراهیم حسن بیگي/ انتشارات 

سوره مهر 
- »رؤياي بعدازظهر« نوشته نیلوفر مالك/ انتشارات سوره مهر 

- »ظلمت س��فید« نوشته سجاد خالقي/ انتش��ارات كتابستان 
معرفت

- »موهاي تو خانه ماهي هاس��ت« نوش��ته محمدرضا ش��رفي 
خبوشان/ انتشارات شهرستان ادب.

 نامزدهاي اعالمي بخش كودك و نوجوان، از میان كتب داستاني 
ارزيابي شده توسط داوراِن منتخب معرفي شده اند. اين نامزدها 
به قس��مت آراي نخبگاني راه يافته اند و قرار است هفت نفر از 
نخبگان حوزه ادبیات كودك و نوجوان اين آثار را بررسي كنند 
و به رأي بگذارند. دو اثري كه بیش��ترين آرا را از آِن خود كنند، 

به عنوان آثار برگزيده انتخاب خواهند شد. 
 ذكر اين نكته الزم اس��ت كه اولین دوره جاي��زه ادبي و مردمي 
»شهید اندرزگو« با محوريت مبارزه ادبي با تحريف تاريخ معاصر 
و همچنین بیان حقايق و روشنگري درباره رژيم پهلوي، در سه 
بخش داس��تان بلند، رمان و شعر بزرگس��ال، داستان كودك و 

نوجوان و نیز روايت تاريخ در دستور برگزاري است. 
.............................................................................................................

 شفاف سازي 
يا »شير بي يال و دم و اشكم«

ي�ك منتق�د س�ينما از جنج�ال رس�انه اي ك�ه ب�ا عن�وان 
شفاف س�ازي از س�وي مس�ئوالن س�ازمان س�ينمايي ب�ه 
راه افت�اده ب�ه عن�وان ش�ير بي ي�ال و دم و اش�كم ي�اد كرد. 
محمد ديندار نوش��ت: ش��فافیت در ه��ر ح��وزه اي و از جمله در 
»سازمان!سینمايي« زماني ارزشمند و راهگشا خواهد بود كه منجر 
به جلوگیري از رويه هاي نامطلوب و برخورد با تبعیض يا رانت يا هر 
اشتباه ديگري گرديده و در يك كالم منتهي به اصالح امور گردد. 
وقتي بعد از هر شفاف س��ازي با م��واردي چه در ح��وزه حمايت از 
فیلم هاي مستند يا سینمايي و چه در حوزه امور مطالعاتي و پژوهشي 
و چه در ديگ��ر بخش ها و گروه هاي اين س��ازمان! برمي خوريم كه 
پرسش برانگیز است، بايد رئیس سازمان!سینمايي شخصاً پاسخگوي 
ابهامات به وجود آمده در میان اهالي رس��انه و سینما باشد و نهايتاً 
نیز به اصالح امور همت گمارد وگرنه شفاف سازي بدون اصالح و 
بدون رس��یدگي به ابهامات و برخورد با اشكاالت، به شیر بي يال 
و دم و اش��كم مي ماند كه نامش گرچه شیر اس��ت، اما از سرشیر 
هم بي جان تر اس��ت. اينگونه شفاف سازي ها به جاي اينكه منجر 
به جلوگیري از قصورها يا اش��تباهات شود، منجر به عادي سازي 

قصورها و تثبیت اشتباهات و اشكاالت مي گردد. 

نويد پارسا     ديده بان

اولين قسمت »شب نشيني« مديري ضبط شد
ضبط برنامه »شب نشيني« با اجرا و كارگرداني مهران مديري و ميزباني 

از دو هنرمند آغاز شد. 
ضبط اولین قسمت برنامه »شب نشیني« با اجرا و كارگرداني مهران مديري 
انجام شد تا تولید پروژه تازه مهران مديري رسماً آغاز شود. پیمان قاسم خاني 

و سامان احتشامي اولین مهمانان برنامه »شب نشیني« بودند. 

قاسم خاني سابقه چند همكاري موفق با مهران مديري در مجموعه هايي 
چون »پاورچین« و »نقطه چین« و »مرد هزار چهره« را داش��ته است. به 
تازگي هم با مهران مديري در س��ريال »هیوال« همكاري مي كند. سامان 
احتشامي نوازنده پیانو و موسیقیدان و آهنگساز نیز كه قرار است در كنسرت 

مهران مديري با او همكاري كند، ديگر مهمان اين برنامه بوده است.

    تلويزيون

پژوهشگر و آهنگساز موسيقي آييني خبر داد

آناليز موسيقايي شيوه مداحي حاج منصور ارضي كتاب شد

پژوهشگر و آهنگساز شناخته شده موسيقي آييني در تشريح 
تازه ترين فعاليت هاي خود از تأليف يك كتاب پژوهشي- صوتي با 
هدف آناليز موسيقايي شيوه مداحي حاج منصور ارضي خبر داد. 
متین رضواني پور پژوهشگر شناخته شده موسیقي آيیني و مذهبي 
در گفت وگو با مهر درباره تازه ترين فعالیت هاي خود گفت: طي يك 
سال گذشته به شدت مش��غول تدوين و گردآوري كتابي برگرفته 
از 250 مجلس حاج منص��ور ارضي از ذاكران و مداحان پیش��گام 
كش��ورمان بودم كه طي آن تالش كردم ضمن بررسي دقیق اين 
مجالس ارزشمند، آنالیز موسیقايي نیز درباره هر كدام داشته باشم. 
رضواني پور ادامه داد: به هر حال اين نوحه خوان پیشكسوت يكي از 
مهم ترين و تاثیرگذارترين افراد در حوزه مداحي نوين است كه به 
اعتقاد من پس از پیروزي انقالب اسالمي همراه با صادق آهنگران 
اصلي ترين نقش را در پیوند بین مداحي س��نتي و مداحي نوين 
ايجاد كردند. وي افزود: بر اساس برنامه ريزي هايي كه براي تألیف 
اين كتاب صورت گرفت، بیش از 250 مجلس ايشان در مساجد 

ارگ و شهدا طي دهه هاي 60 و ۷0 آنالیز شد و تالش كرديم ضمن 
اين بررسي دقیق، ش��مايل دقیقي از نو شدن ش��یوه مداحي كه 
تقريباً از دهه 60 آغاز شد به مخاطب ارائه كنیم. به نوعي مي توان 
گفت كه اين كتاب دربرگیرنده نكات بسیار مهم و ارزشمندي در 
حوزه مداحي نوين است كه در آن ضمن بررسي تطبیقي با تكیه 
بر مجالس حاج منصور ارضي، ش��یوه هاي موسیقايي اين آثار نیز 

مورد كنكاش قرار گرفته است. 
رضواني پور افزود: اين كتاب در هزارو200 صفحه براي چاپ آماده 
شده و به احتمال فراوان در ايام سوگواري حضرت سیدالشهدا)ع( 
توسط موسس��ه »قديم االحس��ان« در دس��ترس مخاطبان قرار 
مي گیرد. اين كتاب به اعتقاد من مي تواند دربرگیرنده ويژگي هايي 
باشد كه هم پژوهشگران از آن به عنوان يك منبع تاريخي استفاده 
كنند و هم مخاطبان عام در كنار يك كتاب مي توانند با يك بسته 
منظم صوتي با توضیحاتي كه جنبه آموزشي هم دارد مواجه شوند. 
وي تأكید كرد: به هر حال حاج منصور ارضي شخصیت بسیار ويژه اي 
دارد و اين كار براي من تجربه بسیار ارزشمندي بود. امیدوارم فضا 
به گونه اي باشد كه عالقه مندان به حوزه مداحي از اين اثر پژوهشي 

موسیقايي بهره مند شوند. 
اين پژوهشگر در پايان گفت: تصمیم دارم بعد از انتشار اين كتاب 
برنامه ريزي هايي براي انتشار كتاب هايي از اين دست درباره ديگر 
مداحان معروف داشته باشم كه امیدوارم بتوانم در اين زمینه به نتايج 
مثبتي برسم. ذكر اين نكته هم خالي از لطف نیست كه در جمع آوري 
و تدوين اين كتاب همكاري هاي بسیار مناسبي با من انجام گرفت 

كه جا دارد از همه دوستان در اين زمینه قدرداني كنم.

 صحنه تئاتر پس از 17 سال 
ميزبان سعيد پورصميمي می شود

س�عيد پورصميم�ي بازيگ�ر 
مطرح و باس�ابقه تئاتر ايران 
پ�س از 17س�ال ب�ا ايف�اي 
نق�ش در نماي�ش »آواز ق�و« 
به كارگرداني پريزاد س�يف، 
به صحنه تئات�ر بازمي گردد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، س��عید 
پورصمیم��ي از بازيگران مطرح 
و تأثیرگ��ذار تئاتر ايران اس��ت 
كه در گروه تئاتر »پاس��ارگاد« 
فعالیت تأثیرگذاري را به همراه 

هنرمنداني چون پرويز پورحسیني، زنده ياد جمشید مشايخي، زنده ياد پرويز 
فني زاده و زنده ياد حمید سمندريان در عرصه تئاتر ايران داشته است. 

پورصمیمي كه در زمینه نمايشنامه نويسي و كارگرداني تئاتر هم فعال بوده 
و آثاري چون »داستان ضحاك« را به صحنه برده است، طي يك سال اخیر 
در دو نمايشنامه خواني »داستان ضحاك« و »آواز قو« به كارگرداني پريزاد 

سیف حضور داشته است. 
پورصمیمي قرار است بعد از 1۷سال دوري از صحنه تئاتر با اجراي نمايش 
»آواز قو« به كارگرداني پريزاد س��یف در سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه 

ايرانشهر، بار ديگر روي صحنه تئاتر به نقش آفريني بپردازد. 
نماي��ش »آواز قو« ك��ه نورالدين حیدري ماه��ر مجري طرح آن اس��ت از 

10شهريور اجراي عمومي خود را آغاز مي كند.

    تئاتر


