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آغداشلو در مراسم رونمایی از گزیده آثار« نیماپتگر»:

رضــا بابــک هنرمند بــا ســابقه تئاتر
و تلویزیــون ایران«زنــگ نقاشــی»
را بــه نمایــش میگــذارد .نــام رضــا
بابک بــرای مخاطبــان تلویزیــون در
ســالیان پیشــین یــادآور برنامههایــی
مادربزرگــه»،
چون«خونــه
«آرایشــگاه زیبــا» و ...اســت؛
هنرمندی کــه خاطرههای
زیادی برای مــردم ایران

یـــــاد

انتقادات مدیرعامل خانه سینما از
تهمتزنی به سینما

هفتمین شــب فیلمنامه نویســان سینمای ایران شــامگاه روز
سهشنبه  25اردیبهشت ماه همزمان با روز بزرگداشت حکیم
سینـــما
ســخن ابوالقاســم فردوسی در خانه ســینما برگزار شد .در این
مراسم که با حضور بسیاری از سینماگران و فیلمنامه نویسان کشورمان برگزار شد
مدیرعامل خانه سینما در سخنانی به رفتارهای غیرمنصفانه با سینما انتقاد کرد.
منوچهر شاهســواری بــا بیان این نکته که ســینمای ایران دائماً مورد اتهام اســت،
گفت :چه کســی باید از حیثیت ســینما دفاع کند؟ متأســفانه عدهای فکر میکنند
سینمای ایران باعث طالق ،اعتیاد یا اختالسهای میلیاردی در جامعه است ولی
ما برابر این نظرها سکوت میکنیم .حتی سال گذشته یک مرکز تحقیقاتی تشکیل
داده و سینما را زیر سؤال بردند ولی هیچ کس صدایش درنیامد.

تالش شورا برای حفظ خانههای فرهیختگان

الهام فخاری ،نایب رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی
روی خط
شــورای شــهر بــه مناســبت روز پاسداشــت زبــان فارســی
خـــــبر
شامگاه سهشنبه  25اردیبهشت به دیدار استاد محمدرضا
شفیعی کدکنی رفت .بنا بر اعالم فخاری ،شفیعیکدکنی در این جلسه خرید
و حفــظ چنــد خانه قدیمــی در تهران را بــه رئیس و نایب رئیس کمیســیون
فرهنگیاجتماعی شــورا پیشــنهاد داده است .شــفیعی کدکنی در این دیدار
نگرانــی خــود از وضعیت خانههای فرهیختــگان و میراث تاریخــی تهران از
جمله خانه استاد هوشنگ ابتهاج را ابراز کرده است و به چهار خانه دیگر نیز
مشــخصاً اشــاره کرده و پیشنهاد داده تا شهرداری با خرید و مرمت این بناها
در جهت نگهداری آنها بکوشد .این عضو شورا با اشاره به دیدار پیشینی که با
هوشنگ ابتهاج داشته است ،گفت :در دیدار قبلیام با استاد ابتهاج نیز بحث
خانه ایشــان مطرح شــد و من این موضوع را در کمیســیون هم اعالم کردم.
این وظیفه ماست که شرایط رایزنی خواستههای بزرگانی چون استاد ابتهاج
و شفیعی کدکنی را فراهم کنیم.

«زیگورات» رونمایی شد

ســاز شــهری زیگــورات ســاخته آســتیاژ ضیایــی عصــر سهشــنبه
بیســت و پنجــم اردیبهشــت ماه جــاری ،طی مراســمی بــا حضور
جمعی از هنرمندان و صاحب نظران عرصه موسیقی ،شهرسازی
و معماری در فرهنگسرای نیاوران رونمایی شد.

انتصاب مدیر اجرایی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان

محمد عیدی بهعنوان مدیر اجرایی ســی و یکمین دوره جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان در اصفهان منصوب شد .مقررات سی و یکمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان طی روزهای آتی اعالم
خواهد شد.

مستند «ناپدید» در گروه هنر و تجربه

اکــران فیلــم مســتند «ناپدیــد» بــه کارگردانــی فرحناز شــریفی ،از
روز شــنبه  29اردیبهشــت ماه در گروه ســینمایی هنــر و تجربه آغاز
میشود .فیلم مستند «ناپدید» بر اساس آگهیهای گمشدگان در
روزنامهها شــکل گرفته و با روایتی اپیزودیک و با ســاختاری تجربی
ساخته شده است .در سکانسی از این فیلم صابر ابر ،پانتهآ پناهیها
و سولماز غنی حضور دارند.

راهاندازی رادیو ترتیل در ماه رمضان

صبــح دیروز«رادیــو ترتیل» دوبــاره و در آســتانه رمضان  ۹۷بــا حضور حمید
شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی راهاندازی شد.

مریل استریپ و گری اولدمن
در «اسناد پاناما»
آن سوی
مـــــــرز

مریــل اســتریپ ،بازیگر مطــرح هالیــوودی به بازیگــران فیلم جدید «اســتیون
ســودربرگ» پیوســت ،این فیلــم درباره ماجرای اســناد پاناما اســت .همزمان،
دو بازیگــر مطــرح مــرد ســینمای جهــان از جملــه «گــری اولدمــن» و «آنتونیو
بانــدراس» نیــز در حال انجام مذاکرات اولیه با ســازندگان این پروژه ســینمایی
هســتند .پخشکننــده این فیلم هنوز مشــخص نیســت امــا آن طور کــه برخی
میگویند نتفلیکس نسبت به خرید آن تمایل نشان داده است .همکار قدیمی
ســودربرگ« ،اســکات زی .برنز» نگارش ســناریوی این فیلم را بر عهده داشــته
اســت .کتــاب «جهــان محرمانــه :در تحقیقات اســناد پاناما از شــبکههای پولی
غیرقانونی و نخبگان جهانی» نوشته «جیک برنستاین» بهعنوان منبع اقتباس
فیلم «ســودربرگ» معرفی شــده اســت .جزئیات مربوط به نقشی که استریپ
قــرار اســت ایفا کند فعــاً محرمانه مانده امــا به گفته عوامل نزدیــک به پروژه،
نقش وی در پیشبرد بخش احساسی داستان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
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«زنگ نقاشی» رضا بابک روی دیوار

جنس کارهای او متفاوت بود

آیدیــن آغداشــلو در مراســم رونمایی از کتــاب گزیده آثار« نیمــا پتگر» این
هنرمنــد را از نقاشــان مورد عالقهاش خواند و تأکید کــرد که جنس کار او نه
تنها با خانوادهاش بلکه با آثار  ۵۰سال گذشته هم متفاوت بوده و شاید به
همین دلیل آثار او درســت و راحت دریافت نمیشــدند .آغداشــلو در این
مراســم که در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد گفت« :نیما بهخاطر
شــخصیت ،زندگی و از همه مهمتر نقاشــیهایش ،نقاش مورد عالقه من
بــود .برای اینکه کســی بتواند نیما را درک کند بایــد در بافتی که نیما در آن
زندگی و رشــد کرد بــه او نگاه کند در غیر این صورت آدرس اشــتباهی به او
داده میشــود ».وی ادامــه داد«:نیمــا دورههای کاری مختلف داشــت و در
هر دوره کارهایی انجام داد که در اوج به پایان رســیدند .در کارهای او نوعی
وهم و چالش هســت ،در عین حال آثارش خیلی شــخصی بودند و به مد
روز نمیخوردند .او دست پر قدرتی در طراحی داشت اما هیچ وقت به فکر
رنگ و لعاب اضافی در آثارش نبود».
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رقــم زده و حاال قصد دارد نمایشــگاه
نقاشــیهای خــود را برگزار کنــد .این
نمایشــگاه مجموعهای از آثار نقاشی
این هنرمند را در معرض دید عموم
قرار میدهد .او درباره این نمایشــگاه
میگویــد :مــن اصــوالً نقاش نیســتم
و ادعــای نقــاش بــودن هــم نــدارم.
دوســتانی که با من در زمینه نقاشــی
معاشــرت میکننــد ،معتقدنــد کــه

همین «تأکید بر نقاش نبودن» است
کــه جالب اســت .نمیخواهــم نامم
بهعنوان نقاش مطرح شــود زیرا این
کار ،حرفــهای اســت کــه تواناییهای
خــاص خــودش را میطلبــد.
نقاشــیهایی کــه مــن ارائــه میکنــم
بیشــتر ،دربردارنده حــس و حال من
اســت و تصاویری اســت که با ترکیب
رنگها خلق شــدهاند .این نقاشیها

ماننــد زمانــی کــه روی صحنــه تئاتــر
میروم ،به من انرژی میدهند.
به گفتــه رضا بابک این نقاشــیها در
لحظــه اتفــاق میافتــد و دربردارنده
دغدغههــا و مفاهیــم موردنظــر او
هستند.
ایــن هنرمنــد در پایــان بــه ایســنا
میگویــد :امتیاز نقاشــی در مقایســه
بــا کارهــای نمایشــی ماننــد تئاتر این

اســت که آدم خودش با خودش قرار
میگــذارد و انجام کار خیلی منوط به
هماهنگی بــا دیگران و گروه نیســت.
کســی که نقاشــی میکشــد به تنهایی
کارش را انجــام میدهــد و ضــرورت
نــدارد بــا جمــع هماهنــگ کنــد .این
نمایشــگاه جمعه  ۲۸اردیبهشتماه
ســاعت  ۱۹در مؤسســه هنــری ســکو
افتتاح میشود.

پخش ویژه برنامههای ماه رمضان شبکههای تلویزیونی از امروز آغاز میشود

ماه مبارک؛ اشک ماه عسل و تبسم خندوانه
پارسا احمدی
روزنامهنگار

شــبکههای تلویزیونی به مناسبت آغاز ماه
مبــارک رمضــان ویــژه برنامههــای خاص
ایــن مــاه را آمــاده پخــش کردهانــد .تدارک
ویــژه بــرای ماه رمضــان یکــی از مهمترین
بخشهایبرنامههایروتینمعاونتسیما
در طول ســال اســت .طی ســالیان گذشــته
اعالمبرنامههایرمضانیسیماآنقدربرای
تلویزیون اهمیت داشت که در دورهای برای
معرفی کنداکتور تلویزیــون در ماه رمضان،
نشسترسانهاینیزبرگزارمیشد.برخالف
ایــام عید نوروز که شــبکههای تلویزیونی در
رقابت نابرابر با شــبکههای ماهوارهای قرار
میگیرند،ماهرمضانمیدانبیرقیبیبرای
صداوســیما اســت و در طول این ماه بیشتر
شــبکهها بــه یک رقابــت درونی بــا یکدیگر
میپردازنــد؛ رقابتی که اغلب به خاطر نگاه
ویژه به برخی برنامهها مانند «ماه عســل»
چنــدان رقابــت عادالنــهای نیــز بــه شــمار
نمــیرود .در ادامه ،نــگاه کوتاهی به تدارک
رمضانــی شــبکههای سراســری تلویزیون و
شبکه نسیم که توانسته جزو پربینندهترین
شبکههایسیماباشد،داریم.
ëëشبکهیک«دعوت»دارد
بیننــدگان شــبکه اول ســیما ،در ایــام مــاه
رمضــان میتواننــد برنامــه ســحرگاهی
«مــاه خدا» را تماشــا کنند .نــام این برنامه
یادآور برنامه مشــهور فرزاد جمشــیدی در
تلویزیون است« .ماه خدا» امسال با اجرای
محمدهادیصلحجو،پخشمیشود.این
شبکه برای زمان افطار نیز ویژه برنامه «ماه
و ماهی» را خواهد داشــت کــه به طور زنده
از حدود ســاعت  19:20دقیقه به روی آنتن
خواهــد رفت .مجری برنامه «ماه و ماهی»

ســیاوش عقدایی است .ســریال تلویزیونی
«ســر دلبران» به کارگردانی محمد حسین
لطیفــی ،مجموعــه نمایشــی شــبکه اول
ســیما برای ماه رمضان اســت .این سریال
کــه محصول ســازمان اوج اســت ،در شــهر
یزد و تهران تهیه شــده و فضایی اجتماعی
دارد .خط داستانی سر دلبران درباره نقش
مســجد و امام جماعت در رفع مشــکالت
مردم است .این سریال 30قسمتی شبها
ساعت  22:15دقیقه پخش میشود .شبکه
یــک بعــد از ســریال «ســر دلبــران» جنگ
شــبانه «دعوت» را مانند سالهای گذشته
پخش خواهد کرد .اجرای این برنامه که به
طور زنده از برج میالد تهران پخش میشود
بر عهــده نیمــا کرمــی و زینب زارع اســت.
حمید هیراد خواننــده تیتراژ برنامه دعوت
است .شبکه یک تکرار سریال «پایتخت»4
را نیــز هــر روز صبــح حــدود ســاعت 9:30
دقیقهپخشمیکند.
ëëشبکهدو،بچهمهندسبهجایپدر
مخاطبانشبکهدوسیما،سحرهامیتوانند
بیننده ویژه برنامه «خوان نیاز» باشند .این
برنامــه ترکیبــی دارای بخشهایــی ماننــد
توگو ،مناجات ،شــعر خوانی ،مداحی،
گف 
دعای سحر و پخش اذان است.
ســریال لبنانی «جاده یاس» که داســتانش
دربــاره مقاومــت لبنــان در مقابــل رژیــم
اشغالگرقدساست،ساعت 12:00ازشبکه
دو پخش میشــود .تکــرار این ســریال هم
فــردای آن روز ســاعت  7:00صبــح پخش
میشــود .شــبکه دو ابتــدا قــرار بود ســریال
«پدر» بــ ه کارگردانی بهرنگ توفیقــی را در
ایام ماه رمضان پخش کند که تنها چند روز
مانــده بــه آغاز پخش ســریال با تصمیمی
ناگهانی این ســریال از جدول پخش حذف
شد و بهجای آن سریال «بچه مهندس» به

سریال تلویزیونی «سر دلبران»

کارگردانی «علی غفاری» که ابتدا قرار بود از
شبکه پنج سیما پخش شود ،جایگزین این
سریال شد« .بچه مهندس» شبهای ماه
رمضــان ســاعت  21:30دقیق ه از شــبکه دو
پخشمیشود.
ëëشبکهسه،ماهعسل
شبکه ســه ســیما بینندگانش را در ساعات
پیشازسحر،بهتماشای«ساعتمالقات»
دعوت میکنــد .برنامهای با اجــرای حامد
عسگری که در آن عالوه بر پخش مناجات
و ادعیــه صحیفــه ســجادیه ،بخشهایــی
ماننــد بندگــی از دیــدگاه امــام علــی(ع) و
داستانک و شعر دارد .عالقهمندان برنامه
«ســمت خدا» میتوانند ایــن برنامه را هر
روز بجــز جمعهها از ســاعت  13:30دقیقه
تماشــا کنند .اما هنگام افطار ،ماه عســل با
تهیهکنندگــی و اجــرای احســان علیخانــی
هــر شــب ســاعت  19بــه روی آنتن شــبکه
ســه میآید .این برنامه قرار اســت امســال
بــا دســتور مدیــر جدید شــبکه ســه ســیما
تغییراتی داشــته باشــد .بعد از ماه عســل،
پخش سریال «رهایم نکن» ،آغاز میشود.

ســریالی کــه نویســندگی و کارگردانــی آن
بــر عهــده محمــد مهــدی عســگرپور بوده
اســت .در خالصــه داســتان «رهایم نکن»
آمده است :رســول توالیی بهعنوان بزرگتر،
محبوب و مورد اعتماد چند خانواده است.
ایــن اعتمــاد بواســطه بازخوانــی گذشــته
خدشــهدار میشــود؛ خانوادههایــی کــه هر
کدامبامشکالتیدستوپنجهنرممیکنند
و در پی یافتن مقصر اصلی هستند .شبکه
ســه جنگ شــبانه «ماه ســپید» را با اجرای
محمدرضــا حســینیان ،ســاعت 22:45
دقیقــه پخش میکند .این برنامه با حضور
چهرههای شــاخص بازیگری ،خوانندگی و
ورزشکارانملیتولیدمیشود.
ëëشبکهپنج،جشنرمضان
شبکه پنج ســیما ،هنگام سحر ویژهبرنامه
«خلوتگه عارفان» را بــا اجرای مجید یراق
بافان ،در  30قســمت  50دقیقهای پخش
میکنــد .این برنامه دارای آیتمهایی مانند
کالم بزرگان ،مناجات با خدا ،توسل به ائمه
معصومین ،درس زندگی بــزرگان و دعای
سحر است .این شبکه هر روز ساعت13:45

سریال «بچه مهندس»

دقیقه پخش قرائــت یک جز از قرآن کریم
را خواهد داشــت که به صورت زنده از حرم
حضــرت عبدالعظیم حســنی(ع) ،پخش
میشود .هنگام افطار ،برنامه «شهر عزیز»
با اجرای سید کاظم احمدزاده از حرم امام
رضا(ع) پخش میشــود .ایــن برنامه زنده
همراه با برپایی سفره افطار در حرم رضوی
به روی آنتن شبکه پنج خواهد رفت .جنگ
شــبانه «جشــن رمضان» که امسال بیست
و یکمین ســال اجرای آن است نیز شبها
از حــدود ســاعت  21:45دقیقه بــه صورت
توگو پخش میشــود.
زنــده از بوســتان گف 
این برنامه عالوه بر داشــتن بازارچه خیریه
از چهرههــای فرهنگــی ،هنــری و ورزشــی
بهعنــوان میهمان بهره خواهد برد .شــبکه
پنج سیما امسال ســریال ویژه ماه رمضان
نــدارد امــا مجموعــه تلویزیونــی «آخرین
بازی» به کارگردانی حســین ســهیلیزاده،
در شــبهای ماه رمضان از ســاعت 23:00
پخش خواهد شد.
ëëشبکهنسیم،خندوانه
شبکه نسیم مجموعهای از برنامهها را برای

برگزاری نشست«شاهنامه و اخالق» در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران

شاهنامهپایهگذارگفتماناخالقگرایتاریخیاندرز

«شاهنـــــــــــامه» ،نــه
تنهــا ســند هویــت
گــزارش
ملــی ایرانیان اســت،
بلکــه سرشــار از آموزههای عمیق انســانی
و اخالقیاســت در ،نشســتی کــه در اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران برگزار
شــد ،چهرههایی چون احمدتمیــم داری،
بهــرام گرامی ،مهــری بهفر ،بهــرام پروین
گنابــادی و احمد مســجد جامعــی حضور
داشتند.
مهرشــاد کاظمــی معــاون فرهنگــی و
مطبوعاتیادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
اســتان تهــران در ســخنانی تصریــح کــرد:
اخالق واالترین گرایش آدمی اســت زیرا در
سایه اخالق ،شــخصیت حقیقی انسانها
شناخته میشــود از اینرو بررسی و تحلیل
مقولههایاخالقیدرمتونمعتبرفرهنگی
اهمیــت دارد و شــاهنامه فردوســی یکی از
ارزندهتریناینمتوناستکهبرایتهذیب
نفوسوترویجفضائلاخالقیچراغتوفیق
وهدایتیفراراهآدمیانمیتواندباشد.
همچنیــن فریــدون جنیــدی رئیــس بنیاد
نیشابورشاهنامهراعظیمترینگفتارجهان
معرفی کــرد و در تبیین ویژگیهای نیکوی
اخالقی ،برای زنها به اســتناد بیتهایی از
شــاهنامه گفت :بر خالف دیگر شاعران که
در وصف زنان از ظاهر آنها ســخن گفتهاند
فردوســی  10صفت از خصایــل نیکو برای
زنهارابرشمردهوآنهابهاینشرحهستند:
پارسا و رایزن ،بلندباال و گیسو بلند ،سخنگو،
بــا دانش ،نــازدار همراه با شــرم ،خردمند،
صــدق گفتار و آوای گــرم .همچنین در این
نشســت ،مهــری بهفــر دربــاره اخــاق در
شــاهنامه گفت :اخالق در شاهنامه با تنوع
و وجوه پیدا و پنهان گوناگونی دیده میشود
و میتوان گفت ،این اثر ارزشــمند پایهگذار
گفتمان اخالقگــرای تاریخی در پند و اندرز
وشاهانهاست.اخالقدرشاهنامهمعطوف
بــه اخــاق فــردی و فردیــت ،معطــوف
بهحرفه ،طبقه ،صنف ،گروه اجتماعی و در

نهایت سیاســت اســت و استمرار حقیقت
اخالقیمندرجدرشاهنامهازحقیقتامروز
مــا میگوید .از وفادار بودن به عهد و پیمان
کــه از مباحــث سیاســی امروز هم هســت.
احمدتمیمداریاستاددانشگاهوپژوهشگر
ادبینیزبهوظیفهمطالعاتیبسیارسنگین
عصر جدید اشــاره کــرد و گفــت ادبیات ما
جهــان را متحول کرده اســت و ما باید از آن
حفاظــت کنیــم .در شــاهنامه مســأله هنر
مطرح شده است .هنر یعنی فضیلتهای
اکتســابی ،مســأله دیگــر گوهــر اســت و آن
فضیلــت ذاتــی و اســتعداد درونی اســت و
ی نــژاد و وراثت اســت که بیان
مســأله بعد 
شده است .در گذشته و در اشعار ما مسائل
اخالقی رونق داشــته و حتی برای راه رفتن،
چگونگینشستنوحرفزدن،قلمتراشی،
ناخنگرفتنو...اشعاریوجودداشتهاست
که امــروزه بیان مســائل اخالقی در اشــعار
کمتر دیده میشــود .فردوسی در شاهنامه
خــود داشــتن بیــم و شــرم از خــدا ،رعایت
عدالــت و حق در مورد تــن آدمی ،دخالت
نکردن در کار دیگــران و هرآنچه برای خود
میخواهی برای دیگران خواستن را 4دلیل
آرام شدن دل و قلب معرفی کرده است.
احمد مســجد جامعی عضو شــورای شهر
تهــران نیز در اظهاراتی گفت :امروزه جعل
آثــار هنــری و دانشــگاهی موجــب نگرانی
شده است و فردوسی در عصری که قوانین
حمایت از مؤلفان و مصنفان وضع نشــده
بــود و قابــل پیگــرد قانونــی نبــود بــا دقتی
شرافتمندانهبهذکرمنابعاثرشمیپردازد.
هرچنــد یکــی از حقــوق پدیــد آورنــده اثر،
دریافت حق التألیف است اما فردوسی در
این کار ناکام ماند و از سوی محمود غزنوی
مــورد آزار قرار گرفت.به هر حال فردوســی
خود پایبند امانتــداری و رعایت حق مؤلف
بود چیزی که امروز از آن بسیار دور شدهایم
ونیکاستبازبهاصلخویشبرگردیم.در
این مراسم بهرام گرامی درباره انواع گیاه در
شاهنامهفردوسیسخنگفت.

پیام سیدعباس صالحی برای بزرگداشت فردوسی

شاهنامه چون گنج زر

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه مناســبت بزرگداشــت
حکیم ابوالقاســم فردوسی به مراسم بزرگداشت مقام این
بـــــرش
شــاعر پیام داد .دربخشی از پیام سیدعباس صالحی آمده
اســت« :نخســتین ویژگی خدمت حکیم به فرهنگ و هنر ایران شــاید آن بود که
بدرســتی و ژرف اندیشــی نمایاند که آموزههای اســام چقدر گــوارای جان ایرانی
است و چگونه ایرانیان این آموزههای مینوی و آسمانی را از عمق جان باور دارند
و چگونه پاســدارش مینهنــد در آینه داســتانها ،روایتهــا و قصههای پهلوانی
مناظر خیالانگیز و نقشهای دلپذیر .فردوســی بود که ابیات شاهنامهاش چون
گنج زر زبان به زبان و ســینه به ســینه میگشــت و نبود اما دید که داســتانهایش
در ذهن هنرمندان و شــاعران هر روز زنده میشــود و راه میسپارد .شاهنامه او نه
تنها بر ادبیات که بر سنت نگارگری اثر گذاشت و آن را وامدار خود کرد .تا آنجا که
بیشترین شمار کتابها و داستانهایی که دستمایه نقاشان قرار گرفته به هنرمندی
و چشــمبندی از شــاهکار اوســت .شــاهنامه او نه تنها بر ادبیات بلکه به نقلهای
خســروانی بــارور دوباره در یادهــا آمد و مقامهــا و نغمههای فراوان چــه در قاب
رسمی هنر و چه در قالب مردمی و مقامی موسیقی بازآفریده شد .شاهنامه او نه
تنها در ادبیات که در پردههای نقالی و روایتگری یکی از گونههای بیبدیل نمایشی
را پی ریخت به گونهای که ترکیب نقاشــی ،موسیقی و ادبیات بود با بیان حرکت،
حس و حال .قالبی چنان جانانه که با تار و پود احساس مخاطبان در میآمیخت
و گــره میخــورد و در برآمدن و دیدن ایرانی اثرها داشــت .حکیم و شــاهنامهاش
نــه تنها زندهکننده تاریخ گذشــته ایران بلکه برانگیزاننده آدمیــان و الهام بخش
هنرمندان مؤمن و معتقد برای آفرینشگری فردا و فرداهاست و محتوای شاهنامه
همچنان و همیشه میتواند منبع و مصدر خالقیت پیوسته هنرمندان باشد .بیراه
نیســت اگــر بگوییم هر روزی که اثــری به الهام از حکیم پدید میآید براســتی روز
فردوسی است حتی اگر  ۲۵اردیبهشت ما نباشد».

ماه رمضان آماده کرده است که اغلبشان
حال و هوای ماه رمضانی ندارند .مهمترین
برنامه شبکه نسیم برای ماه رمضان ،آغاز
پخــش فصــل پنجــم «خندوانــه» اســت.
خندوانــه روزهای چهارشــنبه ،پنجشــنبه و
جمعــه ســاعت  23:00روی آنتن میرود و
مهمترینویژگیآنبازگشت«جنابخان»
است.شبکهنسیمهمچنینبرنامه«کودک
شــو» را از روز شــنبه تــا سهشــنبه از ســاعت
 23:00و جمعهها نیز این برنامه را ساعت
 21:30دقیقهپخشمیکند.
شبکه نسیم ویژه برنامه سحرگاهی و زمان
افطار ندارد اما ویژه برنامه «هزار داســتان»
را از ســاعت  21:00در جدول پخش دارد که
ت وگ وهای ویژ های است.
دارای گف 
عالقهمنــدان بــه ســریالهای طنــز هــم
میتوانند شــبهای ماه رمضان از ساعت
 22:00شــاهد پخــش ســریال «دودکــش»
باشند .دیگر شبکههای سیما نیز به فراخور
موضوعیــت خــود برنامههای خــاص ماه
رمضان را تولید کردهاند که در روزهای آینده
به طور موردی به آنها خواهیم پرداخت.

سرانجام مدعی اول «کن  »2018چهره نشان داد

به«تابستان»لنینگرادخوشآمدید
سینمای
جهان

وصال روحانی
روزنامهنگار

پس از  8روز نمایش فیلمهای  21گانه حاضر در بخش مسابقه هفتاد و یکمین دوره
جشــنواره کن فرانســه و در حالی که هنوز شش فیلم روی پرده نرفتهاند و طی امروز و
فردا اکران میشــوند (شنبه شب آینده زمان توزیع جوایز است) سرانجام مدعی اول
فتح نخلطالیی چهره نشان داد .این مدعی ،فیلمی از سینمای پر رمز و راز و مدرن
روســیه با نام «تابســتان» اســت (کــه روسهــا آن را « »Letoمینامند) ســاخته کریل
سربرنیکوف که در میان سینماگران ناراضی روسیه جایگاهی ویژه دارد .زاویه داشتن
او با دولت مرکزی در مسکو داستانتازهای نیست اما آنچه کار او را بدیع میکند ،فکر
برجستهای است که صرف ساخت این فیلم کردهاست
ëëمرگدرژرفنایزندگی
«تابستان» داستان یأس در عین امید و مرگ در ژرفنای زندگی است که با نگاه شاعرانه
یک هنرمند بیان شــده است .ســربرنیکوف در «تابســتان» بهزندگی و کارهای یک گروه
موسیقی پاپ میپردازد که در اوایل و اواسط دهه 1980در شهر تاریخی لنینگراد فعالیت
میکنند و مجبورند بهطور زیرزمینی کار کنند چرا که ســاختهها و ادبیات ترانههایشــان
چیزی نیست که بتوان در مألعام عرضه کرد .کارگردان میکوشد با تشریح روابط ضروری
و گروهی افراد این گروه زندگی مردم را در اتحاد جماهیر شوروی رو به اضمحالل در دهه
کلیدی 1980به تصویر بکشد .دههای که از میانه آن قدرت در یک کرملین سرشار از تضاد
به میخاییل گورباچف رسید و او با گالس نوست اتحاد شوروی را به سوی تالشی و تبدیل
آن به  15جمهوری مستقل سوق داد .سربرنیکوف با تردستی یک نمایشگر خیابانی از
کاراکترهای قصه خود مردمانی میسازد که هر چند برای مردم موسیقی میسازند اما
به سبب محدودیتهای زمان کمونیسم مجبورند به طور پنهانی فعالیت کنند و همین
کاراکترها با نگاه استعاره وار این کارگردان مبتکر بیشباهت به چهرههای پر سر و صدای
دنیای موســیقی عامه پسند غرب در همان سالها نیستند .نمیتوان گفت که از همین
حاال فیلم سربرنیکوف به طور قطع گوی سبقت را از سایر مدعیان فتح نخلطالی2018
ربوده است ،اما اگر این اتفاق روی بدهد ،کسی تعجب نخواهد کرد.
«ëëسهرخ»همبدونشانسنیست
در میــان دو فیلــم ایرانــی بخش مســابقه هــم «ســهرخ» کار تــازه جعفر پناهــی از «همه
میدانند»ساختهاصغرفرهادیپیشافتادهوشرایطبهگونهاینیستکهبتوانگفت«سه
رخ» برای رسیدن به نخل طال شانسی ندارد ،هرچند تا این لحظه «تابستان» سربرنیکوف
به موازات هوای اردیبهشتی کن ،داغترین و موفقترین رویداد این شهر بوده است.

