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ادبيات و  هنر 
پردهنقرهاي

ياس در باران تمام شد

ايوبي: مي خواستند سينماي ما را تحريم كنند، نتوانستند
  ش�راره داودي  / باران پاييزي شمال كش��ور گريبان اختتاميه جشنواره  بين المللي 
فيلم ويديويي ي��اس را گرفت تا به ق��ول محمد خزايي، اختتاميه اي ش��ود كه هيچ كدام 
از سينماگراني كه در آن حضور داش��تند، آن را از ياد نخواهند برد. هميشه برگزار كردن 
مراس��م هاي افتتاحيه و اختتاميه مناس��ب و با برنامه ريزي در ايران و در چند سال اخير 
مش��كالت زيادي داش��ته اند، از مش��كالت تصوير و صدا تا نور و پخش نشدن فايل هاي 
ويديويي. اما اين بار و در اختتاميه جشنواره فيلم  ياس كه مهمان شهر رامسر بود هيچ كدام 
از اين مش��كالت وجود نداش��ت، همه چيز برنامه ريزي ش��ده و دقيق بود تا اينكه هواي 
دمدمي مزاج ش��مال همه چيز را تغيير داد و تمام ساعات مراس��م باراني شديد مي باريد. 
جش��نواره بين المللي فيلم هاي ويديويي ياس از روز ش��نبه و به مدت يك هفته در شهر 
رامسر برپا بود، سه س��ينما در رامس��ر، چالوس و تنكابن ميزبان فيلم ها بودند. با اين حال 
كمتر كسي به ديدن اين فيلم ها مي رفت. برخي از فيلمس��ازان نبود تبليغات از برگزاري 
جشنواره در سطح شهرها را دليل اين خلوتي مي دانستند، اما حسين مسافرآستانه، دبير 
جش��نواره معتقد اس��ت گاهي جدي نگرفتن فيلم هاي ويديويي از س��وي فيلمسازان و 
مديران باعث شده در اين بخش آثار با كيفيت كمتر ديده ش��ود و مردم نيز با آن آشنايي 
زيادي نداش��ته باشند. در مراس��م اختتاميه كه عصر روز پنجش��نبه 16 مهر برگزار شد، 
هنرمنداني چون مسعود كيميايي، فرهاد اصالني، شهاب حسيني، عليرضا زرين دست، 
فرهاد آييش، علي معلم، س��عيد راد، مجي��د مظفري، عليرضا داوودن��ژاد و... و همچنين 
مديراني چون حبيب ايل بيگي، محمدمهدي طباطبايي ن��ژاد، محمد حيدري و... حضور 
داشتند. حجتاهلل ايوبي، رييس سازمان سينمايي س��خنانش را از باران آغاز كرد و گفت: 
»باران پليدي ه��ا را از بين مي برد و پاكي ه��ا را با خود مي آورد، پس بيايي��د ما هم پاك و 
زالل باشيم.« او با ابراز خوشحالي از اينكه س��ينماگران به بهانه جشنواره فيلم هاي ياس 
دور يكديگر جمع ش��ده اند، ادامه داد: »قبل از برگزاري جشنواره ياس در رامسر سينماي 
مخروبه اي در اين شهر وجود داشت كه براي اين جش��نواره آن را بازسازي كرديم و مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. همچنين مردم رامسر از جشنواره اس��تقبال كردند و ما هم دوست 
داريم جش��نواره را با عنوان جش��نواره بين المللي رامس��ر معرفي كنيم و همين طور در 
صحبت هايي كه با صاحب يكي از مراكز تجاري رامس��ر داش��تيم، قرار شد در طبقه آخر 
پنج سالن سينمايي بسازند و سال آينده نيز جش��نواره در همين مركز برگزار شود.«اين 
مدير سينمايي با اعتقاد به اينكه ساخت سالن سينمايي در مراكز مختلف تجاري بازگشت 

س��رمايه دارد، ادامه داد: »شايد در گذشته سالن س��ينما و گالري در مراكز تجاري مانند 
صدقه اي براي فرهنگ بود، اما حاال به سرمايه گذاران مي گوييم كه نيازي به صدقه نيست و 
وجود سالن سينما باعث جذب سرمايه مي شود.«ايوبي در پايان تاكيد كرد: »در سال هايي 
كه ايران تحريم بود، خيلي تالش كردند سينماي ما را هم تحريم كنند، اما نتوانستند چون 
به اين سينما نياز دارند.«حسين مسافرآستانه هم در سخناني كوتاه ابراز خوشحالي كرد 
كه توانسته اين جشنواره را برگزار كند و قدمي را در راستاي اعتالي فرهنگ و هنر كشور 
انجام دهد. در ادامه برنامه با مهماناني كه زير چترهاي بزرگ نشسته بودند، ادامه پيدا كرد 
و بخش اهداي جوايز با سرعت بيشتري به معرفي برگزيدگان پرداخت. در بخش مسابقه 
ايران ياس زرين بهترين فيلم به فيلم »سوختن« به تهيه كنندگي علي انصاريان و ميثاق 
وصال رس��يد. در اين بخش ياس زرين جايزه ويژه هيات داوران ب��ه فيلم »۳16« پيمان 
حقاني تعلق گرفت. بهترين كارگرداني به بهرنگ توفيقي براي فيلم »س��وختن« رسيد. 
ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه به حس��ين تراب نژاد و امير عربي براي فيلم »سه روز و دو 
شب« رسيد. بهترين بازيگر مرد، حس��ين ملكي براي فيلم »حبيب آقا« و بهترين بازيگر 
زن، ليندا كياني براي فيلم »سه روز و دو ش��ب« انتخاب شد. در بخش مسابقه فيلم هاي 
اول ياس زرين به فيلم »مردان آفتاب« به تهيه كنندگي بهروز كريمي رسيد. ياس زرين 
بهترين كارگرداني به داريوش غذباني براي كارگرداني فيلم »مردان آفتاب« تعلق گرفت. 
بهترين فيلمنامه نيز به نويسندگان همين فيلم رسيد؛ حسين تراب نژاد و مهدي حوزه. 

ديپلم افتخار بهترين فيلمنامه به خيراهلل تقياني پور براي »تونل« رسيد. 
چشم انداز آسيا و مسابقه جهان

در مراسم افتتاحيه اين جشنواره چهار بزرگداش��ت برنامه ريزي شده بود كه يكي از 
آنها به احترام الس��ادات حبيبيان، مادر عليرضا داوودنژاد اختصاص داشت، اما به دليل 
اينكه حبيبيان نتوانس��ته  بود روز اول حاضر شود، بزرگداش��ت در روز اختتاميه انجام 
ش��د. در بخش ديگري از اين مراسم انوش��يروان ارجمند كه براي فيلم »ستاره شرق« 
كانديداي دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد ش��ده بود، م��ورد تقدير قرار گرفت. پيمان 
حقاني كه ياس زرين جايزه ويژه هيات داوران را براي فيلم »۳16« گرفته بود، با اش��اره 
به اينكه اين نخس��تين جايزه او در ايران اس��ت، گفت: »اين جايزه را ب��ه مادرم تقديم 
مي كنم و از او به خاطر همه رنج هايي كه در راه سينما براي من كشيد، عذر مي خواهم. 
« حسن ختام اختتاميه جش��نواره بين المللي فيلم هاي ويديويي ياس صداي عليرضا 
قرباني بود كه با وجود باران شديد و دماي پايين هوا باز هم خواند و اجراي بي نقصي در 

شبي كه باران روي زمين راه گرفته بود، داشت. 

سرخطخبرها
     پنجاهمين آيين ديدار فيلم هاي هنر و تجربه با نمايش فيلم »باز هم سيب داري« به كارگرداني 

بايرام فضلي، چهارشنبه شب 1۵ مهرماه با حضور عوامل اين فيلم در موزه سينماي ايران برگزار شد.
     سامان سالور، كارگردان س��ينما با اشاره به پخش بين المللي فيلم »تمشك« از اواخر مهرماه از 
بازنويسي فيلمنامه »سال كبيسه« خبر داد و عنوان كرد به دليل نياز به فصل سرما توليد اين فيلم 
مهر زمستان آغاز خواهد شد.  

     يك كمپاني تئاتر اس��تراليايي به مناس��بت چهارصدمين س��الروز مرگ ويليام شكس��پير، 
نمايش��نامه هاي مطرح اين نمايشنامه نويس ش��هير جهان را با استفاده از اش��ياي مختلف توليد 
و روي يك ميز چوبي اجرا كرد. در چهارصدمين س��الروز مرگ ويليام شكسپير نمايشي برگرفته از 
نمايشنامه هاي »هملت«، »ش��اه لير«، »رومئو و ژوليت«، »ريچارد س��وم« و »مكبث« توسط يك 
كمپاني تئاتر استراليايي توليد شد كه در سال جاري )۲۰1۵ ميالدي( در فستيوال باربيكن انگلستان 
تلگراف  نيز به صحنه رفت.  
    نشست نقد وبررسي كتاب قرمز جدي نوشته  دنيا مقدم راد يكشنبه 19  مهر ساعت 16 در تاالر 

فجر دانشگاه شيراز با حضور بيژن كيا،محمد كشاورز و نيما تقوي برگزار مي شود.
     دويست و پنجاه و پنجمين شماره دنياي تصوير منتشر ش��د. در اين شماره عالوه بر تازه ترين 
جداول فروش و توليد و اخبار سينماي ايران و معرفي فيلم هاي روز جهان، در بخش برداشت بلند، 
پرونده سريال شياطين داوينچي به همراه گفت وگوهايي با خالق و بازيگر نقش اصلي آن و همچنين 

نكاتي تاريخي پيرامون اين نابغه بزرگ و اختراعات معروفش را مي خوانيد.  
     سرپرست گروه موسيقي »ليان« بوشهر با انتشار يادداش��تي در فضاي مجازي انصراف خود را 
از برگزاري كنسرت اين گروه موس��يقايي كه قرار بود روز پانزدهم مهر ماه در سالن ميالد نمايشگاه 
مهر بين المللي تهران برگزار شود، اعالم كرد.  

     پخش بين الملل فيلم »محمد رسول اهلل« آغاز خواهد شد. محمدرضا صابري، مدير فروش دفتر 
پخش نور تابان گفت: در يك كنفرانس خبري پخش بين الملل فيلم را كه به زودي محقق خواهد شد 
فارس اعالم خواهيم كرد.  

     كتاب گوي��اي »آهوي بخت م��ن گزل« با صداي ماني حقيقي، س��حر دولتش��اهي، محمود 
دولت آبادي و الهام كردا با همراهي موسيقي رضا عسگرزاده در كمتر از يك هفته به صدر پرفروش ترين 

آلبوم ها رسيد. 
     كارگاه تهيه كنندگي تئاتر كه قرار بود با همكاري گروه هنرهاي اجرايي »ويرگول« و اداره كل 
هنرهاي نمايشي با حضور استادان خارجي از 18 مهرماه برگزار شود، در آستانه برگزاري به داليلي 
ايسنا نامعلوم لغو شد.  

     كارگردان س��ريال »دندون طال« كه در شبكه خانگي توزيع مي ش��ود، در ويديويي كه منتشر 
كرده درباره وجود نسخه هاي كپي اين سريال در بازار گفت: فكر مي كنم مردم بايد بدانند كه اگر اين 
ايسنا نسخه هاي كپي را خريداري مي كنند، يك ريال از آن به تهيه كننده سريال نمي رسد.  

اعتماد| موسيقي به ش��هرداري بازگشت. اين 
خبر خوشي است؛ اما خوش تر آنكه حاال بازگشت 
موسيقي به فرهنگسراها به بهترين شكل ممكن 
و با حضور هنرمن��دان عرصه آواز برگزار ش��د؛ 
برنامه اي كه قرار است از اين پس در »مكتبخانه 
آواز اي��ران« اجرا ش��ود. هرچند همين ش��ب، 
بهانه اي شد تا خوانندگان ايراني به وضعيت آواز 

در ايران انتقاد كنند. 
بابك ربوخه، مدير امور موس��يقي س��ازمان 
فرهنگ��ي هنري ش��هرداري ته��ران در ابتداي 
اين مراس��م ضمن ابراز خرس��ندي از تاسيس 
»مكتبخان��ه آواز ايران��ي« گفت: »ه��دف ما از 
تاس��يس اين مكتبخانه در باغ م��وزه هنرهاي 
ايراني بر اين مبنا ق��رار دارد كه بتوانيم صداهاي 
ماندگاري را در طول سه سال آموزشي، آموزش 
و پرورش دهي��م و از اين فض��اي مكتبخانه اي 
خوانندگان خوش صدايي را به موس��يقي ايراني 
معرف��ي كنيم. ضم��ن اينك��ه حماي��ت از اين 
استعدادهاي ناب و مستعد آواز ايراني جزو وظايف 
ديگر ما بع��د از پايان دوره آموزش��ي اس��ت كه 

اميدواريم هرچه زودتر محقق شود.« 
حاال او اين حرف ها را بعد از رفتن »ش��هاب 
مرادي« از س��ازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
ته��ران مي زند. م��رادي در مدت زم��ان تصدي 
مديريت س��ازمان فرهنگي و هنري شهرداري 
تهران، موفق نشد خاطره خوبي از خود و سازمان 
تحت امرش در اذهان اهالي فرهن��گ و به ويژه 
اهالي موس��يقي بس��ازد كه مهم ترين علت آن 
توقف آموزش موسيقي در فرهنگسراها با دستور 
مستقيم حجت االسالم شهاب مرادي بود. اين در 
حالي اس��ت كه همان زمان، حواشي ايجاد شده 
درب��اره اين اقدام حجت  االس��الم والمس��لمين 
شهاب مرادي به فرهنگس��راها محدود نماند و 
دامنه آن به خانه موسيقي و كميسيون فرهنگي 
شوراي شهر تهران هم كشيده شد. او در نخستين 
نشس��ت خبري اش گفته بود: »آموزش و ترويج 
موسيقي جزو اهداف ما نيست، مخصوصا اينكه 
يكسري آموزشگاه موسيقي در كشور وجود دارد 
كه در ح��ال كار كردن هس��تند و از آنجا كه اين 
آموزش��گاه ها با وزارت ارشاد همكاري مي كنند، 
فرض بر اين اس��ت كه محيط م��ورد اعتمادي 
براي مردم دارند.«حاال گوي��ا ماجرا تفاوت كرده 
اس��ت؛ به همين خاطر اس��ت كه »مكتب آواز 
ايراني« با اس��تقبال زيادي از ط��رف هنرمندان 
مواج��ه مي ش��ود و »حميدرض��ا نوربخ��ش« 
مديرعامل خانه موسيقي با اش��اره به راه اندازي 
مج��دد آموزش موس��يقي در فرهنگس��راهاي 

ش��هر تهران در دوره مديريتي جديد س��ازمان 
فرهنگ��ي هنري ش��هرداري تهران بي��ان كرد: 
»متاس��فانه از يكي، دو س��ال پيش در مديريت 
قبلي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
در حوزه موس��يقي اين نهاد فرهنگ��ي اتفاقات 
ناگواري افتاد كه در نهايت منجر به تعطيلي كامل 
موس��يقي در فرهنگسراهاي ش��هر تهران شد. 
البته جناب مختاباد به عنوان رييس كميته هنر 
شوراي اسالمي شهر تهران به اتفاق هيات مديره 
خانه موسيقي اقدامات و پيگيري هاي زيادي را 
براي حل مس��اله انجام دادند و در حالي كه اين 
پيگيري ها از جانب آقاي عبدالحسيني، معاون 
هنري سابق و كنوني س��ازمان فرهنگي هنري 
ش��هرداري تهران هم براي برگرداندن آموزش 
موسيقي انجام شد اما هيچ وقت از سوي رياست 
وقت س��ازمان دليل مش��خصي نيز ب��ه جامعه 

موس��يقي ارايه نشد. خوش��بختانه با ورود آقاي 
صالحي در س��مت رياست س��ازمان فرهنگي 
هنري شهرداري تهران و پيگيري هايي كه از همه 
جوانب صورت گرفت فضا تغيير پيدا كرده و ورود 
اين مدير سرآغازي براي شروع آموزش موسيقي 
در فرهنگس��راها ش��د. خوش��بختانه تاسيس 
مكتبخانه آواز ايراني هم مزيد بر علت شده كه ما 
از اين پس شاهد اتفاقات خوبي در حوزه موسيقي 
فرهنگسراها باش��يم. البته بايد به اين نكته هم 
اشاره كنم كه سطح نازل آموزش در فرهنگسراها 
نيازمند يك بازنگري اساس��ي است كه بتواند به 

سطح كيفي مورد نظر دست پيدا كند.« 
اين خواننده موسيقي ايراني با اشاره به طرح 
تاس��يس »مكتبخانه آواز ايراني« گفت: »طرح 
تاس��يس مكتبخانه در انواع و اقس��ام رشته هاي 
هنري طرح بس��يار خوبي است كه خوشبختانه 

نخس��تين آن با محوريت قرار دادن موضوع آواز 
تاسيس شده اس��ت. همين موضوع مي تواند به 
خودي خود مقدمه خوبي براي توجه بيشتر به آواز 
ايراني باشد زيرا همه ما مي دانيم كه در بحث آواز 
با يك چالش بسيار جدي رو به رو هستيم كه بايد 
براي برطرف كردن اين چالش اقدامات مهمي را 
انجام دهيم. به هر ترتيب آنچه من از تاسيس اين 
مكتبخانه آوازي اطالع پيدا كردم بنابراين است 
كه شهرداري تهران با اختصاص يارانه اي مناسب، 
امكان حضور هنرمندان مستعد عرصه آواز ايراني 
را كه امكانات مالي خوبي ندارند، فراهم كرده و اين 
اتفاق خوبي اس��ت كه با توجه به حضور استادان 
صاحبنام عرصه موس��يقي در اين مكتبخانه ها 
مي تواند سرمنشا خدمات ارزش��مندي باشد.« 
مدير جشنواره بين المللي موسيقي فجر در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به اقدامات 

اخير اداره اماك��ن عمومي نيروي انتظامي مبني 
بر دريافت وجوه سه ميليون توماني براي برگزاري 
كنس��رت ها در فرهنگسراهاي ش��هر تهران نيز 
تصريح كرد: »متاس��فانه اين موض��وع تبديل به 
مش��كلي جدي در عرصه برگزاري كنس��رت ها 
در فرهنگسراهاي شهر تهران ش��ده و الزم است 
مقداري روي اي��ن فضاي پيش آم��ده جدي تر 
باشيم. من طي روزهاي اخير ش��نيده ام كه اداره 
اماكن عموم��ي ناجا براي برگزاري كنس��رت در 
فرهنگسراها مبلغ گزافي را طلب مي كند كه به 
اعتقاد من هيچ توجيهي ندارد و اگر اين موضوع 
جدي باشد بايد فاتحه موسيقي را خواند. اگر اين 
مبلغ براي برگزاري كنسرت در جايي مانند تاالر 
بزرگ وزارت كش��ور از گروه ه��اي اجرايي طلب 
مي شد ش��ايد توجيه داش��ت كه به نظر من آن 
هم ندارد. آيا رواس��ت كه با اين مبلغ از گروه هاي 

برگزار كننده كنسرت در فرهنگس��راها پولي را 
طلب كنيم كه واقعا نيازي به دريافت آن نيست؟ 
من اميدوارم آقاي قاليباف به عنوان شهردار تهران 
اين صحبت هاي من را بشنوند و براي رسيدگي 
به اين طلب جدي اهالي موس��يقي رس��يدگي 
كنند. ما ني��روي انتظامي را بيگان��ه نمي دانيم 
بلكه اين عزي��زان را ضابط مي دانيم ك��ه بايد در 
كنار ما بدون طلب پولي حضور داش��ته باشند و 
باعث امنيت و آرامش ما ش��وند.« عبدالحسين 
مختاباد، رييس كميته هنر ش��وراي اس��المي 
ش��هر تهران هم كه در اين مراس��م حضور پيدا 
كرده بود، ب��ا تقدير از اقدامات اخير ش��هرداري 
تهران در راه ان��دازي مجدد آموزش موس��يقي 
در فرهنگس��راها تاكيد كرد: »تمام تالش بنده 
و همكارانم در شوراي اس��المي شهر تهران اين 
است كه با اختصاص بودجه اي مناسب بتوانيم از 
هنرمندان حمايت كنيم و در اين مورد هم هيچ 
منتي بر سر كسي نيست. اما بايد بدانيم بعضي 
از مس��ائل از حيطه كار ما خارج است كه بايد در 
اين حوزه نيز بررسي هايي صورت پذيرد. مختاباد 
در بخش پاياني صحبت هاي خود از مس��ووالن 
اداره اماك��ن عمومي نيروي انتظامي خواس��ت 
تا هرچه زودتر نس��بت به مش��كل پيش آمده 
فرهنگسراها براي برگزاري كنس��رت با نيروي 
انتظامي مبني بر پرداخت وجه نقد اقدامات عاجل 
را انجام دهد.«محمود صالحي، رييس سازمان 
فرهنگي هنري ش��هرداري تهران هم در بخش 
پاياني مراسم ضمن ارايه گزارشي از روند آموزش 
موسيقي در فرهنگسراهاي شهر تهران بيان كرد: 
»خوش��بختانه هم اكنون بيش از 16 فرهنگسرا 
در مناطق مختلف شهر تهران آموزش موسيقي 
را شروع كرده اند و اميدوارم اين تعداد در ماه هاي 
آينده نيز افزايش پيدا كند. اين در حالي اس��ت 
كه ما در حوزه موس��يقي روز پنجشنبه ميزبان 
عالقه مندان موسيقي پاپ در فرهنگسراي بهمن 
تهران ب��ا برگزاري كنس��رت غالمرضا صنعتگر 
هستيم كه تمامي عوايد كنسرت به اين خواننده 
كه طي روزهاي آينده عمل جراحي دارد، تعلق 
خواهد گرفت. آواز يكي از جلوه هاي هنر است. آواز 
در هنر ايراني داراي اصالتي ارزش��مند است كه 
از نسل گذشته به ما رسيده و ما نيز بايد آن را به 
نسل بعد انتقال دهيم. به هر ترتيب براي زنده نگه 
داش��تن اين هنر ناب ايراني و تربيت نسل جوان 
تمام تالش خود را به كار خواهيم گرفت و در اين 
راه نيز آمادگي كامل داريم. به طور حتم جلوه هاي 
هنري قالبي است كه اگر فرهنگ در آن ريخته 

شود حتما ماندگار مي شود.« 

علي نصيريان، يكي از بازيگران پيشكسوت تئاتر و سينماي ايران اس��ت كه سهم عمده اي در شكل گيري 
تئاتر ايراني داشته است. از سوي ديگر حضور او در آثار مهم س��ينما و تلويزيون ايران از »گاو« و »آقاي هالو«ي 
داريوش مهرجويي گرفته تا »سربداران« و »هزاردستان« او را به چهره اي تاثيرگذار و نوستالژيك تبديل كرده 
است. شايد همين داليل بود كه باعث ش��د 16 مهر در خانه هنرمندان ايران، كساني چون محمد سرير، مجيد 
سرسنگي، محمدعلي نجفي، مس��عود جعفري جوزاني و... گرد هم جمع ش��دند تا از او تقدير كنند. شبي كه 
كارگردانان درباره منش و رفتار او سخن گفتند و خود نصيريان نيز از غربت »سنگلج« سخن به ميان آورد. علي 

نصيريان در اين مراسم گفت كه بابت هنرمند بودنش از هيچ كس طلبكار نيست نه جامعه، نه ملت و نه دولت و 
يادآور شد: »چنين تقديرهايي نشان از لطف و مرحمت مردم و دوستان دارد اما من اگر فعاليتي در عرصه هنر 
داشته ام به دليل عالقه شخصي بوده و به همين خاطر از جامعه، ملت و دولت طلبكار نيستم. «مجيد سرسنگي 
مديرعامل خانه هنرمندان ايران علي نصيريان را بخشي از تاريخ فرهنگ ايران دانست و اظهار داشت: »نصيريان 
در كنار بازي قدرتمند نقش بسيار مهمي درپيدايش و شكل دادن به گروه هاي تئاتر داشته است. از سوي ديگر او 

نمايش هايي را اجرا كرده كه بي شك جزو آثار ماندگار تئاتر ايران محسوب مي شوند.«

مراسم بزرگداشت علي نصيريان برگزار شد

موسيقي به فرهنگسراها برگشت 

مختاباد: بعضي از مسائل از حيطه كار ما خارج است

كتاب »ش��طرنج با ماش��ين قيامت« حبيب احمدزاده ك��ه تاكنون به 
زبان هاي مختلف دنيا ترجمه شده و در دانشگاه هاي امريكا به عنوان يكي از 
متون درس ادبيات مدرن خاورميانه مورد مطالعه دانشجويان امريكايي قرار 
مي گيرد، اين بار ترجمه روس��ي اش با حضور حبيب احمدزاده نويسنده، در 
بزرگ ترين كتابفروشي كشور روسيه، بيبليو گلوبوس )Biblio globus( در 
مسكو رونمايي شد. الكساندر اندروشكين مترجم روسي كتاب و عضو اتحاديه 
نويسندگان روسيه در پيامي به اين رونمايي، محتواي اين كتاب و رمان را به 
جز شيوه منطقي و زيباي شخصيت هاي داس��تان، به نوعي روحيه امروزين 
ايرانيان در شطرنج هسته اي با غرب دانست. حبيب احمدزاده نيز در ابتداي 
رونمايي، فاجعه منا را به مهمانان و خبرنگاران روس حاضر در جلسه متذكر 
و غم عظيم خود به مناسبت عدم افشاي حقايق كش��ته شدن هزاران انسان 
بيگناه دراين فاجعه را مانعي بزرگ براي ابراز خوش��حالي در لحظه رونمايي 
كتابش در مسكو دانست. درادامه اين مراس��م، موسسه بين المللي اوراسيا، 
ديپلم افتخار وجايزه مدال نقره اي خود را از س��وي نويس��ندگان و منتقدان 
منطقه روس و قفقاز، به علت ن��وآوري و جذابيت در نگارش رمان ش��طرنج 
با ماش��ين قيامت به حبيب احمدزاده اهدا كرد. از ديگ��ر برنامه هاي جنبي 
رونمايي، حضور نويسنده در مدرسه داستان نويسي ماكسيم گوركي مسكو و 
نيز كالس درس دانشجويان زبان فارسي دانشگاه زبان هاي خارجي روسيه بود 
كه در هردو مورد، نويسنده به صورت كارگاهي به ارايه تجربيات و نيز خواندن 
آخرين داستان كوتاه خود كه به صورت فتورمان در اينستاگرام قرار داده شده، 
پرداخت. از ديگر برنامه هاي جنبي اين رونمايي طي چند روز اقامت نويسنده 
نمايش فيلم  هاي مستند )بيست و سه و آن يك نفر( مهدي جعفري، )شما 
چه كسي هستيد( وحيد چاووش )خاطراتي براي تمام فصول( مرتضي رزاق 

كريمي و )پژواك سكوت( از حميد زرگرنژاد با زيرنويس روسي در بعضي از اين 
ديدارها بود كه در انتها نسخه هاي اين فيلم ها به اين موسسات و نيز تعدادي از 
نويسندگان، دانشجويان و اساتيد روسي اهدا شد. خوانندگان و نويسندگان 
روسي كه از زمان نمايشگاه بين المللي كتاب مسكو تاكنون اين رمان را خوانده 
بودند براين باورند كه اين كتاب با تمامي مطالعات شان در مورد جنگ ميهني 
روس ها و حتي ديگر كشورها متفاوت تر و به نوعي جذاب تر و بكرتر محسوب 
مي ش��ود.  مصاحبه هاي متعدد نويسنده كتاب ش��طرنج با ماشين قيامت 
با نشريات مختلف روسي، در موضوعات گوناگون نيز از ديگر برنامه هاي اين 
رونمايي متفاوت و چند منظوره در مسكو به شمار مي رفت. الزم به ذكر است 
كه جلسه ورك شاپ حبيب احمدزاده در مدرسه ماكسيم گوركي، به صورت 
كامل توسط مديريت اين مدرسه معروف و قديمي داستان نويسي روسيه و نيز 

گزيده اي از جلسه رونمايي، در يوتيوب قرار داده شده است. 

»باكتري هاي اجساد »پابلو نرودا«، شاعر شيليايي، شواهدي است  مبني 
بر اينكه اين شاعر به دست رژيم پينوشه به قتل رسيده است. « »رودولفو ريز« 
خواهرزاده نرودا اين گفته ها را تاييد مي كند اما ديگر اعضاي خانواده اين شاعر 
برنده جايزه نوبل ادبيات هنوز متقاعد نشده اند. خواهرزاده پابلو نرودا نخستين 
عضو خانواده اين شاعر اس��ت كه معتقد است دايي اش مس��موم شده بود. 
نرودا كه يكي از اعضاي حزب كمونيست شيلي بود ۲۳ سپتامبر 197۳ در 
كلينيك سانتا ماريا سانتياگو جان سپرد؛ درس��ت دوازده روز قبل از اينكه 
كودتاي نظامي رييس جمهور اين كش��ور »س��الوادور آلن��ده« را از قدرت 
پايين بكشد. آوريل ۲۰1۳ جس��د نرودا از قبرش در آيال نگرا بيرون كشيده 
ش��د تا ادعاهاي راننده او »منوئل آرايا« را بررسي كنند. آرايا مدعي شده بود 
ماموران رژيم پينوشه تزريقي به ش��كم او كردند و مرگ او را رقم زده اند. 
تابه حال استخوان هاي اين شاعر در ش��يلي، امريكا، اسپانيا و سوييس 

بررسي و معاينه شده اند. نوامبر ۲۰1۳ كارشناسان حقوقي اعالم كردند هيچ 
نشانه  اي مبني بر مسموم شدن اين شاعر وجود ندارد، گرچه بررسي ها هنوز 
تمام نشده اند. دولت شيلي ژانويه امسال دوباره پرونده او را باز كرد و دستور 
داد آزمايش هاي جديدي براي پيدا كردن آسيب هاي پروتييني كه عامالن 
شيميايي به وجود آورند ه اش هستند روي جسد نرودا انجام دهند. يك ماه 
بعد از آن وقتي هيچ نشانه اي از مسموميت در بدن او كشف نشد، قاضي اين 
پرونده »ماريو كاروزا« حكم خود را اعالم كرد. او دستور داد جسد نرودا بايد به 
آرامگاهش كه روبه روي خانه ساحلي  محبوبش است، بازگردد. ماه ژوئن تيم 
كارشناسان سه نوع پروتيين در بدن او پيدا كردند. سرطان پروستات نرودا 
وجود دو نوع از اين پروتيين ها را توجيه مي كند اما هنوز توضيحي براي وجود 
پروتيين نوع سوم وجود ندارد. تيم كارشناساني از كشورهاي امريكا، كانادا، 
اسپانيا و دانمارك اين هفته به ش��يلي خواهند رفت تا ماهيت باكتري ها را 
بررسي كنند. هفته گذشته نيز »ادواردو كونترراس« وكيل حزب كمونيست 
ش��يلي گفت كه از اين باكتري براي از بين ب��ردن مخالف هاي ديكتاتوري 
پينوشه استفاده مي ش��د. »رودريگو لدو« مدير وزارت داخلي برنامه حقوق 
بش��ر مي گويد كه  اين باكتري در زمان مرگ نرودا در سال 197۳ در شيلي 
وجود نداشت و در ادامه مي گويد: »مي دانيم كه نيروهاي ارتش مقدار زيادي 
از اين باكتري را با هدف سركوب كردن مخالفان ديكتاتوري پينوشه به كشور 
وارد كردند.«هفته گذشته يكي ازخواهرزاده هاي نرودا رودولفو ريز در نشست 
خبري گفت: »باور دارم مرگ عمويم را حكومت رقم زده و با باكتري مقاوم 
در برابر پني سيلين او را كش��ته اند.«اما خانواده نرودا به چند دسته تقسيم 
شده اند، يكي ديگر از خواهرزاده هاي اين شاعر »برناردو ريز« ادعاهايي كه از 

مسموميت پابلو نرودا است را دست مي اندازد. 

آنسويآبهاكتاب

احمدزاده مدال نقره اي موسسه بين المللي اوراسيا را گرفت
ترجمه روسي» شطرنج با ماشين قيامت« در مسكو

قتل پابلو نرودا  دوباره به ميان كشيده شد
ادعاي جديد خواهرزاده نرودا

اعتماد| »علي رهبري« چند روزي اس��ت كه 
به ايران برگش��ته اس��ت، پيش از سفرش البته 
برنامه »مهر تا مهر« را براي اركستر سمفونيك 
تهران برنامه ريزي كرده بود؛ برنامه اي كه در تاريخ 
اركستر سمفونيك تهران – حتي در طاليي ترين 
دوران��ش- از آن محروم مانده و ح��اال به اعتبار 
رهبري عملي شده اس��ت. پنجشنبه شب اين 
اركس��تر به اجراي برنامه پرداخت تا نخستين 
برنامه اش تحت اين عنوان را اجرا كند. هر چند 
افتتاحيه »مه��ر تا مهر« با غم آغاز ش��د و چون 
ديگر برنامه اين روزها تحت تاثير حادثه ديدگان 
فاجعه مصيبت بار مناست. »علي رهبري« چون 
ديگر برنامه هاي اركستر امسال، رهبري اركستر 
را برعهده داش��ت و البته هنرمندان عرصه هاي 

مختلف در برنامه حضور پيدا كردند. 
شايد فاجعه »منا« سبب شد تا اركستر شكل 
و شمايل ديگري به خود بگيرد و »محمد جواد 
فريدزاده« پژوهشگر حوزه فلسفه در ابتداي اين 
برنامه روي صحنه تاالر وحدت حاضر ش��د و از 
فاجعه مصيبت بار منا گفت. بعد از صحبت هاي 
او، »عل��ي رهب��ري« روي صحنه آم��د و از اين 
گفت ك��ه برنامه با قطع��ه »روز غ��م« اثر بهزاد 
عبدي شروع مي شود. او همچنين از مخاطبان 
خواست تا بعد از اجراي برنامه، از تشويق كردن 
خودداري كنند. »تشويق« در برنامه پنجشنبه 
ش��ب، همواره يكي از دغدغه هاي اركستر بود، 
به ش��كلي كه پس از آنكه اركس��تر سمفونيك 
نوازندگان اصلي خود را تغيير داد و اين بار »مازيار 
ظهيرالدين��ي« روي صحن��ه آمد تا ب��ه عنوان 
كنسرت مايس��تر، قطعه »پرنده آتشين« ايگور 

استراوينس��كي را همراه با اركستر سمفونيك 
براي مخاطبان اجرا كند، گروه با كوبيدن پاهاي 
خود روي زمين از تماشاگران خواست تا آنها را 
بيشتر تشويق كنند. اين ماجرا در نهايت منجر 
به عصبانيت »علي رهبري« شد و به اين شكل 
اظهارنظر كرد: »اين بچه ها چندين روز اس��ت 
كه در سخت ترين شرايط ممكن تمرين كردند 
تا خود را به اجراي امشب برسانند و حاال خيلي 
زشت است به جاي اينكه شما با تشويق جانانه 
خود از آنها تقدير كنيد، آنها پاهاي خود را روي 
زمين بكوبند تا شما تشويق شان كنيد. باور كنيد 
در هيچ كجاي دنيا ماجرا به اين شكل نيست. من 
و دوستانم در اركستر نبايد با دلخوري از صحنه 
بيرون برويم. اتفاقا هرچقدر حض��ور مقامات و 
هنرمندان در يك تاالر اجراي موسيقي بيشتر 
و سنگين تر مي ش��ود بايد احترام نوازنده ها نيز 
باالتر برود پس از ش��ما مي خواهم بيشتر از اين 
گروه اجرايي ما را تش��ويق كنيد.« اين اتفاق رخ 

داد اما شايد زماني كه ديگر اهميتي براي اركستر 
و رهبرش نداشت. به هر روي بعد از اجراي قطعه 
»پرنده آتش��ين« در بخش دوم كنس��رت كه با 
يك استراحت كوتاه همراه بود، گروه كر متشكل 
از  گروه كر اركستر، گروه كر شهر تهران و گروه 
كر كودكان آموزش��گاه موس��يقي پارت،  قطعه 
جاودانه »كارمينا بران��ا« اث��ر كارل ارف را اجرا 
كردند. ۲1۰ نفر خواننده ك��ر،  اجرايي متفاوت 
از اين قطعه را به تماشاگران نشان داد. هر چند 
باز »رهبري« اعتراض خود را به ش��كل ديگري 
بيان كرد: »وقتي بچه هاي اركستر پاهاي خود را 
اينچنين روي زمين مي زنند يعني حقوق بيشتر 

مي خواهند، به هرحال ما وارد هفتمين 
ماه فعاليت خودمان شديم و امروز بسيار 
خوش��حاليم كه ح��دود ۲1۰ نفر جوان 

ايراني اينچنين روي صحنه درخش��يدند. البته 
پشت سر اين جوانان يك گروه اداري نيز حضور 
دارند كه با وج��ود بداخالقي هاي من با زحمت 
و فداكاري زياد كاري كردند كه ش��ما به وجود 
اين هنرمندان افتخار كنيد. عالوه بر آن حضور 
هنرمنداني چون مازيار ظهيرالديني و حسين 
سميعيان كه روزگاري استاد تعدادي از بچه هاي 
اركستر بودند شكل ارزشمندي به چهره اركستر 
س��مفونيك تهران داده و اين همان اتفاقي بود 
كه من آرزويش را داشتم. به هر حال از او و همه 
كس��اني كه در اين مدت همراه من بودند تشكر 
مي كن��م و الزم مي دان��م باز ه��م از معلم همه 
بچه هاي موسيقي يعني استاد مصطفي كمال 
پورتراب كه امش��ب باز هم به اركستر ما آمدند 

تقدير كنم.«

اعتم�اد| »بزرگ بود و ش��ريف، ش��ريف در 
برخ��ورد، ش��ريف در كالم، ش��ريف در آنچه 
مي گفت و مي نوش��ت. واقعيت ها را مي ديد و 
درمي يافت. زواياي روحي، اخالقي و طبقاتي 
آثارش چن��ان واقعي و قابل لم��س بودند كه 
گويي س��ال ها با آنه��ا زيس��ته اي و از درون و 
برون آنها را مي شناس��ي. آنچه نوشت و آنچه 
به جا گذاش��ت، تصوي��ري روش��ن از مردم و 
زمانه اي بود كه با آنها زندگي كرد و با صداقت 
و صميميت دردها، نياز ها و آرزو هاي ش��ان را 
بازگو مي كرد. از قش��ري بود از زمانه خود كه 
تاثير گذاري اش در س��اختار نماي��ش ايران، 
ماندگار و پابرجا خواهد ماند. تفس��ير و 
تحليل آثارش، بخشي از روزگار و تاريخ 
واقعي دوران ما اس��ت. آد م ها، مسائل و 
مصايب اطرافش رانوشت و به يادگار گذاشت 
تا تصويري از بخش��ي از تاريخ و خصلت هاي 
م��ردم دوران ما را ب��راي آيندگان ب��ه يادگار 
بگ��ذارد. نگاهي دقيق داش��ت و قلم��ي توانا؛ 
سايه روشن ها را جامع و كامل مي ديد و گاهي 
در تصوير آنچنان تو را در پي��چ و تاب حوادث 
مي برد كه نمي دانس��تي از كجا سردرخواهي 
آورد. فضا ها و لحظه هايي مي س��اخت كه در 
آن فضاه��ا و لحظه ها س��رگردان مي ماندي. 
چنان خصلت آدم ه��ا را تفس��ير مي كرد كه 
گاه بخش��ي از خود را در آن پي��دا مي كردي. 
زود رف��ت، گرام��ي  رفت؛ ي��اد و ي��ادگارش 
هميشه و همواره با ما اس��ت و نام عزيزش در 
تاريخ فرهنگ ايران و تئات��ر ماندگار.«اينها را 
»جعفر والي« در مراس��م هفتادوششمين 

زادروز اس��تاد اكبر رادي، نمايش��نامه نويس 
برجس��ته  ايران، در تاالر ركن الدين خسروي 
تماشاخانه س��ه نقطه به ياد رادي گفت. اين 
مراس��م با حضور اعض��اي هيات مدي��ره اين 
بنياد، هنرمندان، پژوهش��گران و دانشجويان 
تئاتر به سرپرس��تي حميده بانو عنقا، رييس 
هيات مديره بنياد اكبر رادي، در حالي برگزار 
ش��د كه »عطاءاهلل كوپال« - مديرعامل بنياد 
اكبررادي و اس��تاد دانش��گاه- كه اجراي اين 
مراسم را برعهده داشت، در ابتدا پيام تسليت 
بنياد اكبر رادي را به مناسبت درگذشت هما 
روستا كه پيش از اين منتشر شده بود، قرائت 
كرد و سپس از بهزاد صديقي، مدير اجرايي و 
سخنگوي اين بنياد دعوت كرد كه متن پيام 
جعفر والي – بازيگر و كارگردان پيشكس��وت 
تئاتر – را قرائ��ت كند و س��پس در خصوص 
فعاليت هاي اين بنياد طي يك س��ال گذشته 
به ايراد س��خن بپردازد. در ادامه اين مراس��م 

به��زاد صديق��ي، نمايش��نامه نويس و مدير 
اجرايي بنياد اكبر رادي، با ي��ادآوري اين روز 
بزرگ براي جامعه نمايشنامه نويسي ايران، در 
خصوص فعاليت  هاي اين بنياد از سال گذشته 
تاكنون به ايراد س��خن پرداخت و در بخشي 
از س��خنان خود بخش��ي از فعاليت هاي اين 
بنياد را طي سال اخير و سال جاري برشمرد. 
صديقي همچني��ن از راه اندازي وب��گاه بنياد 
اكبر رادي، ترجمه س��ه اثر از آث��ار اكبر رادي 
به زبان  انگليس��ي، ويرايش و چ��اپ دو كتاب 
نامه هاي استاد اكبر رادي به بزرگان و فرهنگ 
و هنر جلد دوم رادي شناسي تا پايان سال 94، 
ترجمه و انتشار معرفي آثار و بيوگرافي استاد 
رادي در مدخل حرف ر در دانش��نا مه ايرانيكا 
كه توس��ط دكتر فريندخت زاهدي اين مهم 
ترجمه و تاليف شده اس��ت، طراحي و انتشار 
فراخوان نخستين جشنواره نمايشنا مه خواني 
آث��ار اكب��ر رادي، طراحي و انتش��ار فراخوان 
چهارمين همايش ملي رادي شناس��ي در دو 
بخش مس��ابقه نمايشنامه نويس��ي و مسابقه 
مقاله نويس��ي، برگزاري دوره ه��اي چهارم و 
پنجم كارگاه  تخصصي نمايشنامه نويسي بنياد 
اكبر رادي و... به عن��وان فعاليت هاي مهم اين 
بنياد در يك سال گذشته برشمرد. او درپايان 
اظهار اميدواري كرد كه با فعاليت رسمي بنياد 
اكبر رادي در آينده اي نه چندان دور به وسيله 
ترجمه آثار اس��تاد اكب��ر رادي ش��اهد اجرا و 
انتشار به زبان هاي مهم خارجي در كشور هاي 
ديگر باش��يم و آثار اين نمايش��نامه نويس بر 

تارك ادبيات نمايشي جهان بنشيند. 
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