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« 16نوشتی و نوشتی و همچنان در تاریخ کوشیده نوشتی ،تا امروز که
خودت را در تاریخ نوش��ته میبینم ».و این بیتی است از ابندرید
«ج ْم َهرةاللّغه» از مشهورترین فرهنگهای لغت در زبان عربی ،که
مولف َ
ِ
فرهنگ ایران و شیخالمشایخ اهل تاریخ ،ابوجعفر محمد
در رثای مرگ پی ِر
جریر طبری سرود ...

 14چهارمین فستیوال موسیقی آینهدار درحالی شامگاه شنبه  2دیماه در تاالر
وحدت بهکار خود پایان داد که مهمانان این فستیوال که همگی نوازندگان
موسیقی فولکلور کش��ورمان بودند بعد از صحبتهای سیدمجتبی حسینی ،معاون
هنری وزیر ارشاد که بهرغم درخواست علی مغازهای...
خبر روز

تمدید نمایشگاه خیریه با بیش از  100اثر نقاشی و مجسمه از سه نسل هنرمند

 194اثر در بخش مسابقه
تبلیغات جشنواره فیلم فجر
بهگزارش روابط عمومی جش��نواره فیل��م فجر ،با
پای��ان مهلت ش��رکت در بخش مس��ابقه تبلیغات
یوششمین جش��نواره فیلم فجر 194 ،اثر به این
س
بخش رسید .بنابر اینگزارش ،در این دوره جشنواره،
 37عکس فیلم 74 ،تیزر و آنونس و  83پوستر فیلم
به دفتر جشنواره رس��ید .براساس آییننامه بخش
مسابقه تبلیغات سینمای ایران تمام فیلمهای بلند
سینمایی (داستانی ،پویانمایی و مستند) که بعد از
جش��نواره  35فیلم فجر در داخل کشور به نمایش
عمومی درآمدهاند ،در بخش عکس ،پوستر ،آنونس
و تیزر در این رقابت شرکت کردهاند .اعتالی سینمای
ایران و ارتقای سطح کیفی تبلیغات و اطال ع رسانی و
همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان این عرصه ،از
اهداف برگزاری مسابقه تبلیغات سینمای ایران در
یوششمین دوره جشنواره فیلم فجر است.
س

دریافت مازاد اعتبار مرمت
«موزه » و «تئاترشهر»
علیاصغر کاراندیش ،معاون توسعه مدیریت و منابع
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،گفت :مازاد اعتبار مورد
نیاز برای مرمت موزه هنرهای معاصر و تئاترش��هر
دریافت ش��ده اس��ت .وی در جلس��ه برنامهریزی
بازسازی و مرمت موزه هنرهای معاصر و تئاترشهر با
اشاره به اهمیت دو مجموعه برای مرمت و بازسازی،
گفت:هردومجموعهموزههنرهایمعاصروتئاترشهر
به دلیل نوع حساس��یتی که در مرمت دارند نیاز به
برنامهریزی منس��جم و دقیق برای بازسازی دارند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه
مازاداعتباراتموردنیازمرمتایندومجموعهتوسط
سازمانبرنامهوبودجهکشور تامین اعتبار شده است،
افزود :مرمت در هر دو مجموعه مستلزم توجه ویژه
به فعالیت فرهنگی هنری مجموعه است و با توجه به
نزدیکی به جشنوار فجر و ضرورت برنامهریزی برای
سالنهای تئاترشهر الزم است زمانبندی اقدامات
تنظیم شود.

دعوت احصایی و محجوبی
براینجاتکودکان
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منیژه حکمت برای اولین بار در جشنواره فیلم حضور مییابد

بازگشت« حکمت» به سینما پس از ده سال
زینب کاظمخواه
روزنامه نگار

منیژه حکمت بعد از 10س��ال دوری از س��ینما با فیلم «جاده قدیم»
به دنیای س��ینما برگشت .البته برگش��تن به این معنا نیست که او در
این س��الها هیچ فعالیتی در سینما نداشته اس��ت ،بلکه فعالیتهای
سینماییاش را در حوزههای دیگری مثل تهیهکنندگی و پخش فیلم
دنبال میکرد ،یکی از آخرین فیلمهایی که او در آن مش��ارکت داشته
فیلم «صفر تا سکو» به کارگردانی س��حر مصیبی است که این روزها
روی پرده سینماهاست؛ این فیلم در مورد خواهران منصوریان قهرمانان
ووشوی کشور است ،اما اهمیت آن این
است که برای اولین بار زنان ورزشکار
را روی پرده سینما دیدیم و همینطور
این فیلم یکی از مستندهایی است که
برخالف مستندهای دیگر توانست به
اکران عمومی دربیاید.
ام��ا اینکه میگوییم بعد از 10س��ال
به س��ینما برگش��ته منظور ساخت
فیلم داستانی اس��ت ،این کارگردان
و تهیهکننده بعد از ساخت «سه زن»
دیگر فیلمی نس��اخت و ح��اال بعد از
این همه سال «جاده قدیم» را ساخته و بعد از سالها دوباره به سینما
برگشته است.
با اینکه حکمت چند فیلم در کارنامه فیلمس��ازیاش دارد ،هیچوقت
فیلمی از او در جشنواره فیلم حضور نداش��ته است و حاال با ارائه فیلم
یوششمین جشنواره فیلم فجر اولین بار
«جاده قدیم» به دبیرخانه س 
است که این کارگردان فیلمی را به جشنواره فیلم ارائه میدهد و اولین
بار است که در این جشنواره شرکت خواهد کرد.
حکمت تا امروز که خبر ارائه فیلمش به جشنواره فیلم فجر منتشر شد
هیچ جزئیاتی از تازهترین فیلمش نداده است و ترجیح میدهد در زمانی
مناس��ب اطالعات بیشتری درباره فیلم بدهد؛ روالی که در این سالها
چند کارگردان برای لو نرفتن داس��تان فیلمش��ان و تشنه نگهداشتن

مخاطب تا زمان نمایش انجام میدهند.
این فیلم همانطور که گفته شد در سکوت خبری مقابل دوربین رفت
و این روزها آخرین مراحل آمادهسازی را طی میکند تا برای نمایش در
یوششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده شود.
س
در خالصه داستان «جاده قدیم» با بازی مهتاب کرامتی و آتیال پسیانی
آمده اس��ت :در آستانه س��ال نو مینو به خانه نمیرس��د ...این خالصه
چند کلمهای نش��ان میدهد که دوباره ماجرای فیلم یک زن اس��ت و
خ��ود حکمت هم به این توضیح اکتفا ک��رده که در این فیلم هم مانند
دو فیلم قبلیاش دغدغه زنان را دارد .این دغدغه همیشگی از ساخت
اولین فیلمش «زندان زنان» تا امروز با او مانده است؛ فیلمی که درباره
مسائل زنان زندانی حرف میزند و
دغدغههای فیلمس��از در آن روشن
است .منیژه حکمت با همان اولین
فیلمش مواضع مشخصی در مورد
دغدغههای زنان داشت ،شاید بتوان
گفت که ای��ن فیلم اولی��ن فیلمی
بود ک��ه وارد حریم زنانه زندانهای
کشور ش��د و محیط خاص آن را به
تصویر کش��ید .حکمت در دومین
فیل��م خود یعن��ی «س��ه زن» هم
راه��ش را ادام��ه داد و این فیلم هم
ب��ا حفظ نگاه خ��اص این کارگردان ب��ه وضعیت زن��ان در جامعه روز
س��اخته ش��د .او در این فیلم زاویه دیدش به زنانی از چند نسل بود و
سه شخصیت زن بهعنوان نمایندگان سه نسل از جامعه داستانشان
روایت میشود.
به هر حال تازهترین ساخته منیژه حکمت برای اولین بار به جشنواره
فیلم فجر ارائه ش��ده است ،این فیلمس��از این روزها به شدت مشغول
آماده کردن نهایی فیلم است .كريستف رضاعى در حال اتمام موسيقى
است و بهزودى لگوى فيلم توس��ط ابراهيم حقيقى رونمايى ميشود.
مصطفى خرقهپوش مش��اور كارگردان است و این روزها فیلم در حال
تدوین نهایی اس��ت و محمود موس��وىنژاد صداگ��ذارى و ميكس را
انجام خواهد داد.

جتسمی

تمدید نمایشگاه خیریه با بیش از  100اثر نقاشی و مجسمه از سه نسل هنرمند

دعوت «احصایی» و «محجوبی» برای نجات کودکان

قطعی شدن اکران «سد معبر»
جدیدترین پوستر فیلم س��ینمایى «سدمعبر» به
کارگردانىمحسنقرایىوتهیهکنندگىبهمنکامیار
در آس��تانه اکران عمومى رونمایى ش��د .بهگزارش
ایلنا ،دومین فیلم بلند س��ینمایى محسن قرایى به
تهیهکنندگى بهمن کامیار از چهارش��نبه  ۶دى در
گروه ماندانا اکران خواهد شد و جدیدترین پوستر این
فیلم سینمایى در آستانه اکران عمومى با طرحى از
آزادهسیدجمالىرونمایىشد«.سدمعبر»کهپیشاز
این در دو حضور بینالمللى خود در جشنواره پوسان
کره جنوبى و گلدن گلوبال مالزى درخشیده است،
یکى از آثار ش��اخص سى و پنجمین جشنواره فیلم
فجر بود که مورد توجه منتقدان و اهالى رسانه قرار
گرفته بود و باالخره از چهارشنبه این هفته جایگزین
فیلم «ثبت با س��ند برابر است» خواهد شد و پخش
این فیلم را «هدایت فیلم» برعهده دارد.

برنامهریزی برای حضور
چهرههای جهانی هنر در ایران
گال��ری رها که س��ال  ٩٤مج��وز خ��ود را از وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی دریافت کرده است ،قصد
دارد تغییراتی در روند فعالیت خ��ود بهوجود آورد.
عاطفه فتاحی پور ،مدیر گالری رها با اعالم خبر فوق
گفت :اکنون در آستانه ورود به سومین سال تاسیس
تصمیم گرفتهایم به س��هم خود نقشی متفاوت ایفا
کنیم تا قدمی در جهت توسعه هنر ایرانبرداریم».
فتاحی پور افزود«:یک��ی از برنامههای جدی ما که
ماههاست روی آن متمرکز شدهایم و در حال مطالعه
و برنامهریزی هس��تیم تعامالت مستمر بینالمللی
در فضای هنرهای تجس��می اس��ت؛ قصد داریم از
چهرههای شناخته شده هنر دنیا در ایران نمایشگاه
برگزار کنیم و با حضور چهرههای صاحب نام جلسات
سخنرانی و ورکشاپ تدارک ببینیم تا هنرمندانمان
هر چه بیشتر در جریان هنر روز دنیا قرار گیرند».

جامعه فردا :کودکانی که دارای نقص ایمنی اولیه هس��تند ،حاال
حامیانی دارند از جنس جامعه هنری که آثارشان را در نمایشگاهی
با عنوان «ب��رای نجات کودکان» ارائه کردهان��د تا عواید حاصل از
فروش کارها برای ساخت یک مرکز بازپروری برای آنها صرف شود.
نمایشگاه «برای نجات کودکان» با بیش از 100اثر نقاشی و مجسمه
از سه نسل به نمایش درآمده است .این نمایشگاه از  10آذر برپا شده
و عواید حاصل از فروش آن برای ساخت قرنطینه (مرکز بازپروری)
برای کودکان دارای بیماری نقص ایمنی اولیه در منطقه گلستانک
کرج هزینه خواهد شد.
در ای��ن نمایش��گاه که به هم��ت مجموعه گوه��ران و با همکاری
آرتیبیش��ن و گالری پردیس ملت برپا ش��ده ،آثاری از هنرمندانی
چون کیخسرو خروش ،محمد احصایی ،حسین محجوبی ،ابراهیم
حقیقی ،ژازه طباطبایی ،منوچهر شیبانی ،محمدهادی فدوی ،یداهلل
کابلی ،عنایتاهلل نظرینوری ،سیفاهلل صمدیان ،اسرافیل شیرچی،
کامران عدل ،سروژ بارسقیان ،احمد مرشد لو ،رضا حسینی ،احمد
آریامنش و ...به نمایش در آمده است.
محم��د احصایی که با تابلوی��ی از مجموعه «الال��ه االاهلل» در این
نمایشگاه شرکت کرده ،در مورد اثری که ارائه کرده است ،گفت«:این
اثر تنها کاری بود که من در کلکسیون خودم داشتم؛ اما نتوانستم
آن را برای کار خیرخواهانه و خوبی چون این نمایشگاه ارائه نکنم».
او سپس به تأثیر مشارکت هنرمندان در چنین برنامههایی اشاره
کرد«:حضور هنرمندان در کارهای خیریه ،س��بب میشود اقشار
مختلف جامعه به سمت این مس��ائل و کمک به افراد آسیبپذیر
جامعه جذب شوند».
احصایی همچنین اظهار امیدواری کرد که چنین نمایشگاههایی
از س��وی اقشار مختلف جامعه جدی گرفته ش��ود«:هنرمندان در
عرصه هنر تأثیرگذار هستند؛ اما این تأثیرگذاری بهصورت واضح
در بخشه��ای فرهنگی و حتی اجتماعی قابللمس اس��ت .البته
امیدوارم چنین اقدامات و تالشهایی از س��وی تمام اقشار جامعه
جدی گرفته ش��ود و هرروز شاهد گس��ترش چنین نمایشگاهها و
اقدامات خیرخواهانهای باشیم؛ زیرا در این صورت یقیناً جامعه بهتر
و آرمانیتری خواهیم داشت».
حسین محجوبی نیز با دو تابلو در نمایشگاه «برای نجات کودک»
ش��رکت کرده اس��ت .این آثار مربوط به بیش از  40سال پیش و از
مجموعه «اسب و درخت» هس��تند .به گفته او موضوع اصلی این
تابلوها کاری است که انسان با طبیعت انجام داده است؛ زیرا انسان
بهعنوان اش��رف مخلوقات بهجای سوق دادن دنیا به سمتوسوی

بهتر آن را به نابودی کشانده است.
محجوبی در مورد نقش هنرمندان در توجه جامعه به چنین مسائلی
گفت«:همه انسانها بهنوعی نیازمند کمک و ارائه خدمات انسانی
هستند؛ لذا در این دنیای فانی کسی نمیتواند خود را بینیاز بداند،
اما در اینبین به نظر من ی��ادآوری این نقصها وظیفه هنرمندان
اس��ت؛ زیرا هنر میتواند با روح فاخر خود این نقصها را به شکلی
ظریف و انسانی به تصویر بکشد».
به گفته این نق��اش ،تالش هنرمندان ب��رای جلبتوجه جامعه و
بهخصوص افراد مرفه و سرمایهگذار برای کمک به قشر آسیبپذیر
و کودکان بیمار اتفاقی مثبتی است و باید امیدوار بود تعداد چنین
حرکتهایی افزایش پیدا کند تا دیگر ش��اهد مشکالت کودکان و
افراد آسیبپذیر در جامعه نباشیم؛ چراکه یک جامعه متحد موفقتر
و متعالیتر اس��ت .او با اشاره به رش��د فقر در جامعه مدرن امروزی
گفت«:نتیجه اقدامات انسانی امروز رشد فقر در سراسر دنیاست لذا
در این میان وظیفه هنر و هنرمندان است که وارد عمل شوند و قدمی
برای بهبودی این مسیر بردارند».
نمایش��گاه «برای نجات کودکان» تا چهارم دی تمدید ش��ده و در
کنار آن ،فروش آنالین آثار هم در س��ایت آرتیبیش��ن به نش��انی

http://arthibition.net/fa/ gallery/exhibition/264

برای عالقهمندان دایر است.
این نمایش��گاه تا چهارم دی در گالری پردیس س��ینمایی ملت به
نش��انی خیابان ولیعصر(عج) ،ابتدای بزرگ��راه نیایش ،روبهروی
کردستان ،طبقه منفی  2درحال برگزاری است.

شدن تدریجی آن
درباره مواضع شورایعالی خانه موسیقی و تشریفاتی
ِ

لطفا ازاعتبار استاد شجریان خرج نکنید!
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هنر

کامبیز درمبخش:

فرهنگسراها کیلومترها فضای بیخود را اشغال کردهاند

کامبیز درمبخش میگوید ما نتوانستهایم از موزههایمان برای جذب
گردشگر بهره ببریم .انتقاد او البته به موزهها محدود نشده و میگوید
کیلومترها فرهنگسرا داریم که تنها فضا را اشغال کردهاند.
کامبیز درمبخش ،کارتونیست شناخته شده که آثارش در مجموعهها
و موزهه��ای خارجی نی��ز نگهداری میش��ود ،در آس��تانه برپایی
نمایشگاهش در گالری سیحون در مورد وضعیت فضاهای فرهنگی
و هنری به ایلنا گفت« :باید موزههایی وجود داشته باشد تا توریستها،
هنرمندان امروز ایران را هم بشناس��ند نه اینکه فقط به بناها و آثار
تاریخی و باستانی ایران توجه کنند .هنر جزء عواملی است که جذب
توریست میکند مث ً
ال خیلیها به ابوظبی میروند تا موزه آن را ببینند.
درحالیکه م��ا هیچ کاری در این زمینه برای مملکتمان نکردهایم.
از طرفی تعداد زیادی فرهنگسرا داریم که ساخته شدهاند ولی اکثرا ً
خالی هس��تند و هر از گاهی برنامههای بیدلیلی برگزار میکنند و
کیلومترها فضا را بیخود اشغال کردهاند».
او در ادامه به مقایس��ه وضعیت هنر ایران با
ش اش��اره کرد « :در کشور
کشور همسایها 
ترکیه بخش خصوصی سرمایهگذاریهای
کالنی در عرصه هنر داشته .آنها سالنهای
بزرگ��ی ب��رای نمای��ش آثارش��ان دارند و
مرت��ب از هنرمندانش��ان کار میخرند و
ک ِب��زرگ ترکی��ه ،از آنها
چندی��ن بان�� 
حمایت میکنند ،کارهایشان را میخرند،
ب��رای آنها نمایش��گاه برگ��زار میکنند،
کاتولوگهایشان را به چاپ میرسانند و
مسابقات بزرگ بینالمللی برگزار میکنند.
 ۴۰س��ال اس��ت که ترکیه دو موزه بزرگ
برای کاریکاتور دارد .ولی ما در تهران هنوز
یک موزه کاریکاتور هم نداریم درحالیکه
کاریکاتوریست خوب زیاد است».

او ماه قبل هم نمایشگاهی با عنوان «سورپرایز» برگزار کرده بود که
عواید حاصل از فروش نیمی از فروش آثار ،برای نمایش��گاه تازهاش
هزینه ش��د .این نمایش��گاه قرار اس��ت  8دی در گالری سیحون با
عنوان «انرژی مثبت» برگزار ش��ود .درمبخش در م��ورد آثار این
نمایش��گاه گفت«:در این نمایش��گاه  ۳۰اثر از جدیدترین کارهایم
مربوط به س��ال  ،۹۶به نمایش درمیآید .البته ای��ن  ۳۰اثر ،از بین
نمایش��گاه همان

 5۰۰ -6۰۰کار انتخ��اب ش��ده اس��ت .در این
کاریکاتورهای همیش��گیام را خواهید دید و ای��ن آثار طرحهای
چندصحنهای اس��ت که نظایرش را پیشتر در مجله همش��هری
داس��تان هم دید ه بودیم؛ در واقع هر کدام از آنها ،یک انیمیشن یا
داستانی کوتاه است».
به گفته او تأثیر مردم و انرژیای که روی او گذاشته ،باعث نامگذاری
«انرژی مثبت» بر آثار اخیرش شده است .به اعتقاد او این آثار میتواند
زنگ تفریحی در میان خبرهای روزهای
اخیر باش��د«:در این بلبشوی جنگ و
نابسامانیهای دنیا ،زلزله ،آلودگی هوا
و مشکالت دیگری که دنیا و مملکت ما
از آن رنج میبرد ،این نمایشگاه میتواند
یک زنگ تفریح باش��د ت��ا مردم حس
خوبی را تجربه کنند و یک مقدار آرامش
بگیرند و خستگی از تنشان در برود».
درمبخ��ش عنوان کرد ک��ه قصد دارد
نمایشگاههایآیندهخودرابارسانههایی
همچون ویدئوآرت ،مجسمه ،چیدمان
و ...برگ��زار کند و برای این کارها از یک
گروه اس��تفاده میکند و چ��ون برای
کارهای حجمی و کارهایی مثل نجاری،
مجسمهسازی و آهنگری به کمک چند
نفر نیاز دارد.

کتاب

لزوم حضور نماینده اتحادیه ناشران در حل اختالفهای مالیاتی

ناشران و کتابفروشانی که به برگه تشخیص
یا تصمیم مالیات��ی مجموعه خود اعتراض
دارن��د ،قبل از ارجاع پرون��ده به هیات حل
اختالف مالیاتی ،حتما این نکته را قید کنند
که نماینده صنف در دفاع از آنها باید حضور
داشته باشد .محمود آموزگار؛ رئیس اتحادیه
ناشران و کتابفروش��ان تهران در گفتوگو
با (ایبنا) ،با اش��اره به اهمیت رس��یدگی به
موضوع اختالف مالیاتی عنوان کرد :اتحادیه
ناشران و کتابفروشان  8نماینده برای حضور
در هیاتهای حل اخت�لاف دارد و اعضای
اتحادیه میتوانند در مواقع مختلف از حضور
آنها استفاده کنند.
وی اف��زود :در بن��د  3م��اده  244درب��اره
هیاتهای حل اختالف مالیاتی آمده است؛
اصنافی ک��ه به برگه تش��خیص یا تصمیم

مالیاتی خود اعتراض دارند و پرونده آنها در
هیات حل اختالف مالیاتی مطرح میشود
باید همزم��ان با اعتراض در برگه قید کنند
که نماین��ده صنف در دف��اع از آنها حضور
داشته باش��د .آموزگار با بیان اینکه حضور
نماین��دگان اتحادی��ه در هیاته��ای حل
اختالفمیتوانددرکاهشمشکالتاعضای
صنف موثر باشد ،گفت :نمایندگان اتحادیه
اش��راف بیش��تری بر موضوع و مش��کالت
دستاندرکاران حوزه نشر دارند و در زمینه
تش��خیصهای مالیات��ی میتوانند حضور
موثرتری داشته باشند.
به گفت��ه وی ،اصن��اف در هیاتهای حل
اختالف مالیاتی اعم از ناشران و کتابفروشان
باید حتما زمان اعتراض به حضور نماینده
صنف اشاره کنند؛ وگرنه ممکن است فردی

از اتاق بازرگانی در این جلسه حضور داشته
باش��د که در رأی و تصمیمگی��ری نهایی
موثر باشد .وی یادآور شد :اتحادیه ناشران
و کتابفروش��ان تهران در ای��ن زمینه برای
پیگیری حق��وق اعضای صن��ف در تعامل
با س��ازمانها و نهادهای مختلف اقدامات
مختلفی را دنبال میکند و این موضوع یکی
از آنها به شمار میآید.

