عقبنشینیروشنفکرانه
سینمایلیبرال

تنها صداست که میماند

بهترين فيلمهاي سال  2017از نگاه نیویورکر
 14افشاگري مهمترين رويداد دنياي سينما در سال  2017بود؛
به خصوص نش��ريههاي «تايمز» و «نيويورك��ر» كه پرده از
اتهامات جنسي هاروي واينستين برداشتند و در نتيجه صدای
خفهشد ه زنان و مرداني را كه مورد سوءاستفاده او يا مردان قدرتمند
ديگر در صنعت سينما شده بودند ،منعكس كرد و به...

برای دومین سالمرگ «محمدعلی اینانلو»

« 16محمدعلی اینانلو» را اولینبار در ش��بکه دو سیما ،وقتی داشت
آخرین صحنه ش��کاری که نکرده ب��ود را در خاطرهای یادآوری
میکرد ،به یاد میآورم .شاید بیش از  15سال از آن زمان میگذرد.
ب��ا آن هیبت و صدای دلانگیز ،گش��توگذاری در طبیع��ت را از دریچه
دوربین اس��لحه ش��کاریاش ،برای مخاطبان تلویزیون تعریف میکرد.
میگفت که مثل تمام ایلیاتیهایی که با تفنگ و کوه عجین هستند ،مرد
شکار بوده است اما...

یادداشت

در استقبال از رونمایی ارجنامه
«سیدمصطفی محقق داماد»

از تبارِ خرد و فضیلت

رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم

یکشنبه  10دی 1396
سال اول ،شماره 50

Culture@Jameefarda.com

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب خبرداد

بازگشت دوباره نمایشگاه کتاب به «مصلی»
بازگشت نمایشگاه به مصلی ،ماندن در وضعیت بالتکلیف است

ق داماد از استادان بزرگ
دکتر سیدمصطفی محق 
زمان در حقوق و معارف اسالمی و محقق به معنی
حقیقی لف��ظ و از تبار محققان بزرگ اس��ت .این
بزرگوار علم حق��وق و فقه و تفس��یر و حدیث را با
فلسفه و علوم عقلی توأم کرده و به جامعیتی ممتاز
در علوم اسالمی و حقوق جدید دست یافته است.
عالوه بر اینها س��خنور و خطیبی توانا و ظریف و در
مبرز
نتیجه مثل آباء خود استادی است که شاگردان ّ
هم میتواند بپرورد.
آیین رونمایی از ارجنامه س�یدمصطفی محقق
داماد با عنوان «م�ردی از تبار خرد و فضیلت»
به همت فرهنگس�تان علوم جمهوری اسالمی
ایران ،امروز س�اعت  ۱۰صبح در فرهنگس�تان
علوم واقع در بزرگراه ش�هید حقانی ،خروجی
کتابخانه ملی و فرهنگستانها برگزار میشود.
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در مراسم اختتامیه جشنواره
موسیقی بسطامی مطرح شد

بهانگیزه 10دی؛زادروز«محسنکرامتی»

داران میراثگذار
میراث
ِ

محمدرضاممتازواحد

روزنامه نگار

نکتهای که بیش از هر چیزی درخصوص دانش��مند
ارجمند «محس��ن کرامتی» (متولد  10دی 1326
تهران) شایان توجه اس��ت ،روحیه تحقیق و تفحص
ایشان است .پرداختن به امور پژوهشبنیان و بهجای
آخرین
گذاش��تن میراث عظیم هنری ک��ه از جمله
ِ
آنها ،اجرای روایت آوازی «عبداهلل دوامی» بوده است.
بیتردید محس��ن کرامتی از منظر جای��گاه هنری،
خود در منزلت و وجاهتی اس��ت ک��ه میتواند راویِ
ردیف آوازی خویش باشد ،درحالی که اجرای روایتی
دیگر  -آنهم ِ
روایت راوی معمری چون عبداهلل دوامی
با آوانگاری مدققی چون «فرامرز پایور» -بهمراتب حائز
صعوبت مخاطرهآمیزی اس��ت .ش��هامت ،امانتداری
و خطرپذی��ری محس��ن کرامتی در عی��ن احاطه و
اشراف ایش��ان به ظرایف و دقایق این امر ،ارزش این
اقدام و اهتمام خطیر را بین اهالی موس��یقی و بهویژه
آیندگان(!) صدچندان کرده و خواهد ساخت.
و ای��ن واقعیت��ی
انکارناپذیر اس��ت که
روای��ات ردیفه��ای
س��ازی و آوازی
موس��یقی کالس��یک
ایرانی از یک سرچشمه
موسیقاییاند و البته که
آوازوارگیاینسنتموسیقینیزچنینایجابمیکند،
حال میخواهد این آواز برخاسته از ساز باشد و یا حلق
و حنجره آدم��ی و بههمین دلیل اس��ت که کرامتی
از روایات ردیفس��ازی نیز غافل نگش��ته و خواندن
ردیفسازی «میرزاعبداهلل» در جهت اثبات این مهم،
از دیگر اقدامات ایش��ان بوده است .اهتمام کرامتی به
روایت آوازی استادش «محمدرضا شجریان» و بیش
از سه دهه حفظ و اشاعه در تدریس آن به هنرجویان و
درنهایت ارائه مجموعه «آموختههای من» که مبتنی
بر آموختههای کرامتی از مکتب فیاض شجریان بوده
است ،نشانی دیگر از وفاداری و امانتداری ایشان نسبت
به تعلیمات آموزگارش و بهجای گذاشتن میراثی دیگر
در زمینه موسیقی آوازی است.
حال درخصوص دو مقوله «مدرس��ان آوازخوان» و یا
«آوازخوانان مدرس» گفتنیها بسیار است ولی باید
خاطرنشانکردکههرچندمحسنکرامتیبیشترعمر
ش��ریفش را صرف حوزههای تدریس و تحقیق کرد و
کمتر مجال یافت تا به انتشار آلبومها و کنسرتهای
پیاپی بپردازد ،ولی ارزش و اهمیت همین تعداد آثار
ایشان در فرهنگ صوتی مضبوط ایران بهحدی است
که هر کدامش��ان تا قرنها منبع ،مأخذ و مرجع قابل
اتکایی برای آیندگان خواهد بود.
اج��رای  186تصنی��ف قدیم��ی بهروای��ت دوامی با
نتنگاری پایور ،یکی دیگر از همین آثار ماندگار است.
محس��ن کرامتی و اقلیتی چ��ون او ،از جمله وارثانی
بودند که فقط میراثخواری نکردند بلکه میراثدارانی
«میراثگذار» شدند.

عکس :امیرحسین بندی /ایرنا

نگاه

رسانهملی
دلاهالیموسیقی
را به درد آورده است
سحر طاعتی
روزنامه نگار

جشنواره موسیقی بسطامی که مدت س��ه سال است از سوی خانواده
ایرج بسطامی بهمنظور کشف استعدادهای خوانندگان جوان موسیقی
ایران برگزار میشود ،جمعه شب  8دیماه درحالی سومین دوره خود
را پشت س��ر گذاش��ت که عالوه بر اعالم برگزیدگان و اجرای ارکستر
موسیقی ملی ایران به رهبری فریدون ش��هبازیان و خوانندگی ساالر
عقیلی ،حس��امالدین س��راج به انتقاد از رویه صدا و سیما درمواجهه با
موسیقی پرداخت.
این خوانن��ده که یکی از اعضای هی��ات داوران این جش��نواره بود در

سخنانی گفت :بیاهمیت جلوه دادن موسیقی ایرانی توسط این رسانه
ب��زرگ دل اهالی فرهن��گ و ادب را به درد آورده اس��ت اما به هر حال
خوشحالیم که در روزگار ما این جشنواره وظیفه اشاعه موسیقی ایرانی
را ادامه میدهد .ما در دورههای مختلف شاهد برگزاری جشنوارههایی
بودیم که رقابتهای سالم در آن رویدادها موجب شده موسیقیدانانی
در این سرزمین معرفی شوند که هماکنون به وجود آنها افتخار میکنیم.
وی با اشاره به نحوه داوری جش��نواره بسطامی ادامه داد :گاهی برخی
هنرجوی��ان به نتایج اعت��راض دارند که باید گفت آثار ش��رکتکننده
جش��نواره در س��ه بخش بهصورت کدبن��دی داوری ش��ده و داوران
بخشهای مختلف نیز در حوزههای مختلف با پارامترهای متنوع مراحل
داوری را انجام میدهند .به هر صورت امیدواریم برگزیدگان این دوره،

ضد پایتخت

گوشی ،صدای ما را نمیشنود

نامه سرگشاده اهالی فرهنگ البرز به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

جامع�ه ف�ردا :فعالیته��ای فرهنگی در بیش��تر اس��تانهای
کش��ور بهواس��طه عدم حضور مدی��ران باس��ابقه و کاربلد دچار
مش��کالت عدیدهای ش��ده و برخی مدیران ادارات ارش��اد نیز با
تصمیمگیریهای خودسرانه براین مشکالت افزودهاند .همه این
مش��کالت در کنار دیگر اتفاقاتی که به نفع فرهنگ و هنر جامعه
نیست باعث شده برخی اهالی فرهنگ و هنر در استانها اعتراضات
خود را به صورت رس��می اعالم کنند .براس��اس همین جریانات
روزگذش��ته اهالی فرهنگ و رسانه اس��تان البرز به انتشار نامهای
سرگشاده به وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام کردهاند.
آنها در این نامه آوردهاند« :عجب است که مجبوریم برای چندمین
ب��ار عرایضمان را مکتوب البته اين بار با صدایی بلند و رس��اتر به
محضرتان ارس��ال نماييم .چرا که گویی صدای آراممان بهگوش
کسی نمیرسد .البد يادتان هست که در پیچوخمهاى سیاسی و
بوران فض��ای انتخابات  ٩٦حمایتهای قاطع و حضور موثر اهالی
فرهنگ و هنر و رسانه در البرزی که بسیاری از منابع مالیاش در
ید جریان رقیب بود چه حماسهای خلق نمود.
حتما خوب واقف هس��تید که اداره کل فرهنگوارش��اد اسالمى
اس��تان البرز با انباشتى از مش��کالت س��اختاری و منابع مالی و
نواقص ...بهجا مانده از گذش��ته دست به گريبان است که درطول
دوسال اخیر با تزلزل مدیریتی این مشکالت همچنان پابرجاست
و قابل تقدير است كه بخش اعظمى از اين مشكالت به بركت حضور
كوتاهمدت و تالشهاى بىوقفه سرپرست بومى اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمى با تكيه بر توان مديريتى و ارتباط با بدنه كالن دولت و
همكارى بىسابقه با دستگاههاى اجرايى استان (شورا و شهردارى)
بدون فشار به وزارت متبوع رو به بهبودی میباشد.
البد خوب میدانید که بسیاری از هنرمندان فرهیخته ،خبرنگاران
خبره و اهالی ش��ریف فرهنگ در این استان به یمن برکت حضور
تمامقد و پران��رژی جناب خیلدار -این عزیز ی��ادگار دوران دفاع
مق��دس -از پیله مرگبار انزوا و قهر بیرون آمده و با بارقهای از امید
دل به خدمت نظام مقدس جمهوری اسالمی بستهاند.
خانهدار ش��دن!!!!؟ احقاق اي��ن آرزو براى انجمنه��ای هنری و
تشکلهای فرهنگی و رس��انهای ميس��ر نبود مگر به يمن وجود
پربركت جناب خيلدار.
فرهنگسرای جوان خانه اصلى اصحاب هنر ،فرهنگ و رسانه كه به
ناحق سالها غصب شده بود به لطف وجود جنابشان علىرغم تمام
فشارها در آستانه بازگشت به آغوش صاحبان اصلی خویش است.
انجمن ش��عر و ادبیات و انجمن نویس��ندگان استان چنان رونقی
گرفته ک��ه هر هفته صدها جوان اهل قل��م گردهم آمده و نجوای

انقالب سر میدهند.
ب��رای اولین ب��ار درتاريخ فرهنگى این اس��تان با نگاه��ى ويژه به
انجمنهای تعزیه در سراس��ر البرز حتی در روستاهای دوردست
جان تازهای به روحشان دميده شد ...و دهها فعالیت موثر ،انقالبی
و فرهنگی ،هنرى دیگر که همه این جریان پویا و موثر دراین مدت
کوتاه به دست توانمند اين سرپرس��ت رقم خورده که با مدیریت
جهادی خوی��ش بارقهای از امید در دل هنرمن��دان البرزی منور
نموده است.
جناب وزی��ر ما ميبيني��م و ميفهميم و بد و خوب را تش��خيص
ميدهيم...ما را ببينيد».
در بخش دیگ��ری از این نامه آمده اس��ت« :جن��اب وزير همین
اقدامات ارزشمند ،باعث شده که ما اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه
بارها و بارها حمایت قاطع و تمامقد خود را از ایشان به سمع و نظر
جنابتان و سایرین برسانیم( .همچنان كه نامهای با امضا و اسامی
بیش از  500نفر از فرهیختگان ،هنرمندان ،خبرنگاران و اصحاب
فرهنگ اس��تان که در تيرماه تحویل دفتر مقام عالى وزير محترم
وقت گردید ،همچنانکه در نمایشگاه مطبوعات عریضهای تقدیم
شد...اما انگار ندیدید!!!!!)
انگار گوش��ی ،صدای ما را نمیشنود...اما ما ميبينيم و ميفهميم
و بد و خوب را تشخيص ميدهيم جناب وزير...جنابعالی به نیکی
مستحضرید که اقتدار و استقالل وزیر محترم در انتصاب مدیران
کل توانمند هم با تکیه برمطالبات برحق اهالی فرهیخته فرهنگ
و هنر و رسانه و با پرهیز از کرنش در برابر باجخواهی و سهمطلبی
جریانهای نامرتبط و مراک��ز تمامیتخواه تا چه میزان میتواند
اعتمادساز ،راهگشا و نویدبخش باشد.
در انتها ضمن درخواس��ت از آن وزير محت��رم بهعنوان عالیترین
رکن تصميمگیری فرهنگ و هنر درخصوص تثبیت سرپرس��تی
این اداره کل عنایت ویژه به اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه داشته
و این خواس��ته بحق هنرمندان را قربانی فش��ارها و خواستهای
فراقانونی مراکز غیر مرتبط ننمایید».
نامه سرگشاده اهالی هنر و فرهنگ و رسانه استان البرز به امضای
روس��ای هنرس��تان هنرهای زیبا و نماینده انجم��ن هنرجویان،
هنرهای تجسمی ،انجمن سرگرمیهای و نمایشی ،انجمن سینما
مستند و تجربی ،انجمن سینمای جوان ،انجمن عکاسان شیدنگار،
انجمن خوشنویس��ان ،انجمن ش��عر جوان ،انجمن سینماگران،
انجمن نویسندگان ،انجمن شعبدهبازان ایران ،انجمن موسسات
و مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ،ورزش��ی هنرمندان و نایب رئیس
انجمن هنرهای نمایشی استان البرز رسیده است.

چراغ موسیقی ایران را در سالهای آتی روشن نگه دارند.
سراج درباره آواز ایرانی نیز بیان کرد :ظرافت آواز ایرانی دستاورد هزاران
سال تالش است که اکنون به میراث ملی تبدیل شده و این امانتی است
که از نسلهای گذشته به ما رسیده و باید از آن نگهداری و به نسلهای
آینده منتقل کنیم.
بخشی از مراس��م اختتامیه جش��نواره موسیقی بس��طامی به اهدای
جوایز برگزی��دگان در دو بخ��ش آواز و آلبوم برتر اختصاص داش��ت،
بهطوری که تندیس و جایزه این جش��نواره به «از سراسر گذشته» به
خوانندگی محسن حسینی و آهنگسازی احسان عبایی بهعنوان آلبوم
اول« ،هجران» به خوانندگی پارس��ا حسندخت و آهنگسازی فاطمه
فریدیزاده بهعنوان آلبوم دوم و «هرچه بود گذش��ت» به خوانندگی
خبر روز

همکاری علی رهبری
با ارکستر فیالرمونیک اسلواکی
همزمان با شروع جش��نواره موسیقی
فج��ر در ای��ران عل��ی رهب��ری برای
یوهش��تمین فصل هنری ،ارکستر
س
فیالرمونی��ک اس��لواکی را «یون هی
کیم» از نوابغ نوازندگی ویولن در سالن
طالیی ش��هر براتیس�لاوا روی صحنه
میبرد.در این کنسرت که  21و  22دیماه برگزار میشود ،کنسرتو ویولن
خاچاطوریانوسمفونیفانتاستیکبرلیوزاجراخواهدشد.همکاری 38ساله
یک ارکستر با یک رهبر ،از رویدادهای بسیار نادر در حوزه موسیقی کالسیک
است و در جهان ،تعداد معدودی از رهبران برای چنین مدت طوالنی به یک
ارکستر دعوت میشوند .اقبال ارکستر سمفونیک چکسلواکی از نحوه کار
علی رهبری به سالهای آغاز فعالیت وی در خارج از کشور برمیگردد.

رونمایی از نمایشگاه «باغ ایرانی»
دوساالنه آبرنگ ایران ،این بار با روایت رنگ و قلم نقاشان از «باغ ایرانی»
در صبا گشایش یافت .به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری
صبا  -وابسته به فرهنگستان هنر -این دوساالنه که عصر جمعه  ۸دی با
حضور استادان و پیشکسوتان نقاشی آبرنگ و شمار زیادی از عالقهمندان
در نگارخانه خیال این موسسه گشایش یافت ،جلوههایی از باغ ایرانی را
در نگاه نقاش��ان آبرنگ ایرانی به نمایش گذاش��ت .مجموعه ارائه شده،
شامل  ۸۰اثر است که در سه بخش ارائه شده است .گفتنی است همزمان
با گشایش نمایشگاه کتاب ،آثار این دوره نیز با عنوان «باغ ایرانی» رونمایی
و عرضه شد.

یوسومین جشنواره
تغییر در جدول س 
موسیقی فجر
یوسومینجشنوارهموسیقیفجرکهچندیپیشمنتشرشده
جدولس 
بود با ایجاد تغییر در سالنهای میزبان بار دیگر در اختیار عالقهمندان
یوس��ومین جشنواره موسیقی
قرار گرفت .به گزارش روابطعمومی س 
ی «داماهی»« ،بمرانی» و امید نعمتی که قرار بود
فجر ،اجرای گروهها 
به میزبانی سالن همایشهای برج میالد برگزار شود به سالن ایرانیان و
برج آزادی تغییر یافت .گروه داماهی  27دیماه طی دو س��انس در برج
آزادی روی صحنه خواهد رف��ت .گروه «بمرانی» و امید نعمتی نیز 29
دیماه هر کدام یک سانس در سالن ایرانیان روی صحنه خواهند رفت.
این درحالیاست که اجرای علی زندوکیلی در سالن همایشهای برج
میالد پا برجاست.

مجتبی عس��گری و آهنگس��ازی فرید نجمالدین بهعنوان آلبوم سوم
تعلق گرفت.
در بخش آواز نیز در رده س��نی جوانان (کمتر از 30سال) مقام نخست
مشترکا به محمدرضا بشیرزاده متولی و صادق مرادی اختصاص یافت
و محسن سیاوشی و محمد کوزهگر نفرات دوم و سوم شدند.
در رده س��نی آزاد نی��ز حس��ین رس��تمی ش��اپورآبادی و حمیدرضا
محمودمنفرد مش��ترکا مقام اول را کسب کردند .یاسر پهلوان و مهران
ش��ریفی نیز توس��ط هیات داوران بهعنوان نفرات دوم و سوم انتخاب
شدند.
در بخش بانوان س��ومین جش��نواره موسیقی بس��طامی نیز از آساره
شکارچی و سمن صرامی تجلیل شد.
کتاب
سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب خبرداد

بازگشت دوباره نمایشگاه کتاب به «مصلی»

جامعه فردا :نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،بعد از دوسال تجربه
برگزاریناموفقدرشهرآفتاب،بهمکانپیشینخودبازمیگردد.چندی
پیش بود که ش��ورای سیاستگذاری نمایشگاه فرصتی  10روزه برای
تامین فضاهای مناسب و بهبود وضعیت شهرآفتاب به شهرداری داد؛
فرصتی که بیشتر بهنظر میرسید یک جور تعارف اداری باشد تا ایجاد
موقعیتی برای رس��یدن به وضع مطلوب ،زیرا آنچه در دو سال گذشته
انجام نشده بود ،قاعدتا نمیتوانست در چند ماه باقیمانده به نمایشگاه
به سرانجام برسد.
حاالهمایونامیرزاده،سخنگویشورایسیاستگذارینمایشگاهکتاب
خبردادهکهبهدلیلمشکالتزیرساختیادامهبرگزارینمایشگاهکتاب
در این مکان ممکن نیست .این تصمیم البته بیارتباط با خواست فعاالن
نشر نبوده است .طی ماههای گذش��ته ناشران بسیاری در گفتوگو با
رس��انهها مصلی را گزینه بهتری برای برگزاری نمایش��گاه دانستند و
احمد مس��جدجامعی هم انتقاداتی را به افتتاح هیجانی شهر آفتاب با
وجود آماده نبودن زیرساختها مطرح کرد.
حاال سخنگوی شورای سیاستگذاری از وعده مصلی مبنی بر تکمیل
رواقهای ش��رقی و غربی تا زمان برگزاری نمایشگاه خبر داده و گفته
اس��ت در این مدت اگرچه همکاری و همراهی شهرداری تهران برای
برگزاری هرچه بهتر این نمایش��گاه قابل توجه ب��ود ،اما وجود بعضی
مش��کالت زیرساختی موجب شد فعاالن عرصه نش��ر نسبت به ادامه
برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب تا زمان تکمیل شدن آن دچار
تردید و بازنگری شوند.
البتهاوبهایننکتهنیزاشارهکردهکهنمایشگاه کتابتهرانتفاهمنامهای
ششساله برای در اختیار قرار گرفتن مجموعه شهر آفتاب با شهرداری
تهران دارد که تا س��ال  ۱۴۰۰معتبر است و براساس همان تفاهمنامه
چنانچه امکانات زیرساختی و فضای مسقف در این مجموعه تامین شود
نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار خواهد شد .امیرزاده در واقع این
جابهجایی را فرصتی برای آماده سازی بیشتر شهر آفتاب دانسته است.
اینها همه درحالی است که برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی نیز در
زمان خود با انتقادها و مش��کالت بس��یاری روبهرو بود؛ از دخالتهای
محتوایی مصلی در نمایشگاه تا وضعیت بغرنج شهری و ترافیک .چندی
پیشکهمصلینامهایبهشورایسیاستگذارینمایشگاهکتابنوشت
و وعدههایی از جمله دادن غرفههای رایگان به ناش��ران را مطرح کرد،
بس��یاری براین باور بودند که این وعدهها سیاستی جز تحت فشار قرار
دادنشهرداراصالحطلبندارد.اماناشراننمیتوانستندخاطراتتلخدو
سال گذشته را از یاد ببرند؛ خاطراتی که تازهتر از مشکالت قدیمیشان
درمصلیبود.بااینحسابشایدبتوانگفتبازگشتنمایشگاهبهمصلی
بهرغم همه ویژگیهایی که ممکن اس��ت برای نشر ایران داشته باشد،
هنوز ماندن در وضعیت بالتکلیف است؛ بازگشتن به مشکالتی که قرار
بود شهر آفتاب آنها را مرتفع کند و نکرد.

