فرهنگ و هنر
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تازهها

وزیرفرهنگقرقیزستان:

سینمای ایران را دوست دارم

وزی��ر فرهن��گ ،اطالع��ات و گردش��گری
جمهوری قرقیزس��تان ضمن اشاره به بسترهای
فراوان برای همکاری  2کشور ایران و قرقیزستان،
تصریح کرد :فرهنگ ایرانی ،فرهنگی با قدمت باال
و غنی است .آلتینبیک مقصوداف ،وزیر فرهنگ،
اطالعات و گردش��گری جمهوری قرقیزس��تان
در گفتوگو ب��ا خبرنگار خبرگ��زاری فارس در
بیش��کک ،مناس��بات بین ایران و قرقیزستان را
خوب برش��مرد و افزود :ب��رای نزدیکی مردم 2
کش��ور کارهای زیادی میتوان انجام داد زیرا از
دیدگاه من ،فرهنگ ایران��ی ،فرهنگی با قدمت
باال و غنی اس��ت .وی با اشاره به اینکه هماکنون
صنعت س��ینما در ایران در حال پیشرفت است،
گفت :من سینمای ایران را بسیار دوست دارم و
در ای��ن رابطه گامهای خوبی در جهت همکاری
میت��وان برداش��ت .وزیر فرهن��گ ،اطالعات و
گردشگری جمهوری قرقیزس��تان ادامه داد :در
راستای تقویت شناخت  2ملت از یکدیگر ،تبادل
اطالعات میان رس��انههای  2کش��ور مهم است
زی��را از این طریق مردم قرقیزس��تان از فرهنگ
و آداب و رس��وم ای��ران و ایرانیان نیز از فرهنگ
قرقیزها ش��ناخت پی��دا میکنن��د .مقصوداف
تصریح کرد :ما همسایگان بسیار نزدیک یکدیگر
هستیم ضمن آنکه باید خود را نزدیکتر به هم
احس��اس کنیم زیرا در تاریخ گذشته قید شده
ک��ه  2ملت همچون خویش��اوندان ب��ا یکدیگر
معاش��رت داش��تهاند .این مقام قرقیز در پایان با
بیان اینکه بس��ترهای زیادی ب��رای همکاری 2
کش��ور وجود دارد ،نقش رسانهها در این میان را
مهم ارزیابی کرد.

محسن سلیمانی «طنزنویسی به
زبان ساده » را تألیف میکند

محسن سلیمانی نویس��نده از تألیف مجموعه
 2جلدی «طنزنویس��ی به زبان ساده » به سفارش
انتش��ارات س��روش در  2مجلد خبر داد.محس��ن
سلیمانی نویسنده در گفتوگو با تسنیم ،از تألیف
مجموعه  2جلدی «طنزنویسی به زبان ساده» خبر
داد و گفت :تألیف جلد نخست این مجموعه در 450
صفحه به پایان رس��یده است .در این مجلد بیشتر
به نکات پایهای طنز پرداخته شده است ،از جمله
مسائلی که استعداد طنزگویی یا طنزپردازی دارند،
یا اینکه چگونه میتوان فهمید یک نفر روحیه طنز
دارد .سلیمانی ارائه تمرینهای عملی شوخینویسی
را از دیگ��ر بخشهای این کتاب عنوان کرد و افزود:
در ای��ن بخش م��ورد به مورد بررس��ی کردهام که
چگونه میتوان ب��ه راحتی طنز نوش��ت ،در اواخر
این بحث به طنز حضوری یا همان اس��تیج کمدی
پرداختم .این شکل از طنزگویی در کشور ما اخیرا ً
باب ش��ده و پیش از آن بیش��تر در خارج از کشور
نمود یافته است .وی تصریح کرد :استیج کمدی را
در جلد دوم به صورت مفصل بررس��ی خواهم کرد،
همچنین قالبهای دیگر مثل رمان طنز ،س��ریال
طنز و ...نیز در جلد دوم بررس��ی میش��ود .وی در
پایان گفت« :طنزنویسی به زبان ساده» در  2مجلد
از سوی انتشارات سروش برای عرضه در نمایشگاه
کتاب تهران منتشر میشود.

مؤسسه میراث مکتوب تصحیحی از
یک کتاب قرن دهمی رونمایی کرد

اکبر ایرانی ،مدیر موسس��ه می��راث مکتوب
از انتش��ار کتاب «مرات االدوار و مرقات االخبار»
اث��ر مصلحالدین محم��د الری از دانش��مندان و
متکلمین ب��زرگ قرن دهم هج��ری به تصحیح
سیدجلیل ساغروانیان خبر داد و گفت :این کتاب
تاریخ از آفرینش جهان و خلقت حضرت آدم(ع)
آغاز و تا س��ال  974ق .عصر زندگی مؤلف ادامه
پیدا میکند .به گزارش تس��نیم ،این اثر ش��امل
یک مقدم��ه و  10باب اس��ت و بابهای دهگانه
آن عبارتن��د از :مبدأ آفرینش ،در بی��ان انبیاء از
ابت��دا تا زمان نوح ،پیش��دادیان ،کیانیان و انبیا و
حکمای ایش��ان ،ساس��انیان ،در ظهور نور اسالم
و احوال خلفای کرام ،س�لاطین عهد عباسیه ،در
ظهور چنگیزخان ،در بی��ان احواالت امیر تیمور،
در احوال حس��نبیک و اوالد او ،در بیان دودمان
عثمانی .این ناشر ،تعصبات مذهبی و درگیریها
و ش��رایط اجتماعی و سیاسی خاص آن دوران را
عواملی دانست که بس��یاری از دانشمندان ایران
راهی کشورهای دیگر شوند.

اخبار

نگاهی به کتاب «من زندهام» اثر معصومه آباد

انتشار کتاب «زن در آیینه اسالم»
در افغانستان

کتاب «زن در آیینه اس�لام» به همت رایزنی
فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران در افغانستان
منتش��ر و توزیع شد .به گزارش تسنیم ،به همت
رایزن��ی فرهنگی ای��ران در کابل و ب��ا همکاری
موسس��ه «نگاه متفاوت ،زندگی متفاوت» ،کتاب
«زن در آیینه اس�لام» در س��ال ج��اری در تیراژ
 1000نسخه و  82صفحه به زینت طبع آراسته
و در اختیار عالقهمندان قرار گرفت .این کتاب به
موضوعاتی از جمله «هدف از زندگی و تش��کیل
خان��واده»« ،حقوق زن در حوزه مال��ی ،کار و،»...
«مقایسه بین زن در اسالم و اعالمیه حقوق بشر»
و ...پرداخته است.

وطن امروز

تاری��خ ش��فاهی و اهمی��ت بی��ان آن و انتقال به
نس��لهای آینده بر کسی پوشیده نیست .این موضوع
از آنجا حائز اهمیت است که وقایع و رویدادها از سینه
و نهانخانه دل افراد خارج ش��ده و در قامت قلم و کاغذ
درآید تا ب��رای آیندگان نیز باقی بماند .کتابهایی که
حاوی تاریخ ش��فاهی هستند در طول چند سال اخیر
مورد توجه بودهاند و انتش��ار آنها از س��وی ناش��ران با
افزایش روبهرو بوده است .یکی دیگر از عوامل موثر در
اقبال مخاطبان به این قبی��ل کتابها توجه و اهتمام
ویژه رهبر فرزانه انقالب به این کتابها بوده که موجب
ش��ده مخاطبان به مطالعه این قبیل کتابها گرایش
داشته باش��ند .از آنجا که رهبر انقالب در حوزه کتاب
دغدغ��ه و نگاه خاصی از دیرباز داش��تهاند از همین رو
توجه ایشان به کتابهای مرتبط در حوزه تاریخ شفاهی
موجب شده اهالی مطالعه به کتابهای توصیهشده از
سوی ایشان اعتماد کنند« .دا»« ،نورالدین پسر ایران»،
«خاکهای نرم کوشک»« ،عباس دست طال»« ،لشکر
خوب��ان» و در این اواخر کت��اب «من زندهام» از جمله
عناوینی است که با تقریظ و توصیه رهبر انقالب مورد
توجه مخاطبان قرار گرفته است.
«من زندهام» عنوان کتابی اس��ت که رهبری بر
آن تقریظ (مطلبی را در تمجید کتابی یا نوش��تهای
نوشتن) نگاش��ته و این مساله موجب اقبال بیش از
گذش��ته جامعه به این کتاب شد .این کتاب به قلم
معصومه آباد سرگذشت  40ماه اسارت وی به همراه
 3دخت��ر ایران��ی در زندانها و اردوگاههای اس��رای
عراقی را ش��رح داده اس��ت .در این کتاب آباد سعی
کرده تا گوش��های از اتفاقات و حوادثی که در جریان
اسارت در زندانهای رژیم بعث بر آنها گذشته را برای
مخاطبان روایت کند و سختیهایی که بر آنها گذشته
را در قالب کتاب «من زندهام» به تصویر بکشد.
کت��اب «من زندهام» سرگذش��ت دختری هفده
س��اله به هم��راه  3دختر دیگر ایرانی اس��ت که در
روزه��ای ابتدایی حمله رژیم بعثی عراق به ایران در
چنگال نیروهای متجاوز اس��یر ش��ده و در حالی به
اس��ارت در میآیند که در ابتدا فکر میکنند با یک
جنگ یک ماهه روبهرو هس��تند و در فاصله  30روز
از بند دش��من بعثی رها میشوند اما کمکم به جای
 30روز 40 ،م��اه در بند میمانند و س��ختیهایی بر
آنه��ا میرود .در ابتدای این دوره اس��ارت از دیدار با
نیروهای صلح صلیب س��رخ منع میش��وند و حتی
اخبار و اطالع��ات جنگی در اختیارش��ان قرار داده
نمیش��ود .این چه��ار دختر را در روزه��ای ابتدایی
جنگ پنهان میکنند تا کس��ی از احوال آنها باخبر
نشود .وی که به اصرار توانسته رضایت برادران خود
را جلب کند تا بتواند در آبادان بماند و در پشتیبانی
جنگ یاریرس��ان نیروهای مقاومت باشد در جاده
خرمشهر به دست نیروهای بعثی به اسارت درمیآید.
این در حالی است که بهخاطر وجود حکم ماموریت
در جی��ب آباد نیروه��ای عراقی فک��ر میکنند او از

پشت پرده اشک

دخترهای پاس��دار و بهاصطالح «حرس الخمینی»
اس��ت از همین رو تصور میکنن��د یکی از نیروهای
ویژه ایران را به اسارت گرفتهاند .معصومه آباد در این

چاپ سیزدهم «نامیرا» روانه بازار شد
چاپ س��یزدهم رمان «نامیرا » اثر
زاویه
صادق کرمیار ،ب��ه دنبال پرفروش
ش��دن کتاب پس از آغاز پخ��ش آنونس تبلیغاتی از
سیما روانه بازار نشر شد .به گزارش تسنیم ،انتشارات
کتاب نیستان چاپ سیزدهم کتاب «نامیرا » اثر صادق
کرمیار را روانه بازار نشر کرد .تاکنون  12چاپ از رمان
«نامیرا » منتش��ر ش��ده که طی
ماههای اخیر ب��ه دنبال پرفروش
ش��دن این کت��اب ،ناش��ر چاپ
س��یزدهم آن را نیز در شمارگان
 5ه��زار نس��خه منتش��ر و روانه
بازار نش��ر کرد« .نامیرا » داستان
تردید آدمهاس��ت و حال و هوای
جوان��ی به نام «عبداهللبن عمیر»
را روای��ت میکند که ب��ه دنبال
حقیقت اس��ت و میخواهد بداند
در جریان جنگ امامحسین(ع) و
یزید در واقع حق با کدامشان است .او در آخر تصمیم
میگی��رد برای مقابله با کفار ب��ه جنگ یزید برود از
ف دیگر داستان به بیان خلق و خوی مردم کوفه،
طر 
خودخواهی و طلبکار بودن آنه��ا میپردازد .این اثر
برداشتی داستانی از یک واقعه تاریخی است و ویژگی

بارز آن روایت بدون تحلیل شخصی نویسنده است.
رهبر معظم انقالب پس از معرفی این کتاب توس��ط
ناشر و پس از مطالعه آن فرمودهاند« :کار بسیار خوبی
است؛ نگاه درستی به عاشورا دارد و جذابیت داستانی
دارد .دو صفحه از کتاب را که خواندم ،احساس کردم
داستان جذابی دارد و ادامه دادم ».همچنین کرمیار
به نق��ل از جلیلی میگوید ،رهبر
انق�لاب در جلس��های فرمودهاند:
«هر کس��ی میخواه��د فتن ه 88
را بشناسد ،این کتاب را بخواند».
مظفر شجاعی ،قائممقام انتشارات
کتاب نیس��تان با اظهار امیدواری
برای انتش��ار تقریظ رهبر انقالب
ب��ر این کتاب در چاپهای جدید
میگوید :ما نخستینبار از طریق
پای��گاه اطالعرس��انی دفتر حفظ
و نشر آثار ایش��ان از نظر رهبری
درباره کتاب آگاه ش��دیم ،پ��س از آن در دیدار نیمه
رمضان ش��اعران ،رهبر انقالب ش��خصًا به نویسنده
فرموده بودند که تقریظی بر کتاب مرقوم فرمودهاند
ت اما ما هنوز موفق به دریافت
که در اختیار دفتر اس 
این تقریظ برای انتشار آن نشدهایم.

کتاب به خاطره روبهرو ش��دن با افرادی چون شهید
محمدج��واد تندگویان و حجتاالس�لام ابوترابی در
دوران اس��ارتش اشاره میکند که چگونه حضور آنها

پیکر مرتضی احمدی تشییع شد

به وی و س��ه دختر ایرانی امید و توانایی مقاومت در
برابر سختیها را میداده است.
کتاب «من زندهام» که حاوی تقریظ رهبر انقالب
بوده و با اس��تقبال مخاطبان نیز روبهرو است به قلم
معصومه آباد نگاشته ش��ده و این در حالی است که
آباد پیش از این س��ابقه نویس��ندگی نداشته و این
اولین تجربه نویس��ندگی وی به ش��مار م��یرود .از
همین رو ممکن اس��ت مخاطب حرفهای در پارهای
از نق��اط با یک متن ناهمگون روبهرو ش��ود ولی این
مساله از ارزش متن نکاسته و خواننده را دنبال خود
میکشد .به اندازهای روایتها و اتفاقات دوره اسارت
سنگین و طاقتفرساست که خواننده در بسیاری از
آن رویدادها خود را قرار میدهد و مجسم میکند.
نحوه بیان آباد در «من زندهام» بس��یار دلنشین
اس��ت و این مساله موجب میشود خواننده از برخی
شکس��تگیها در متن عبور کن��د .در ابتدای کتاب
آباد از کودک��ی و دوران قبل از انقالب و آغاز جنگ
تحمیلی صحبت کرده که در بدو آغاز مطالعه از نظر
خواننده به نظر زائد میآید و ضروری به نظر نمیرسد
ولی وقتی وارد فصلهای بعدی میشود به اهمیت و
کارکرد فصل ابتدایی کتاب پی میبرد.
همچنین بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست
که در فصل پایانی کتاب و در آن لحظاتی که اسرای
ایرانی به آزادی نزدیک میش��وند به نظر میآید آباد
نتوانسته احساسات خود را کنترل و شرح درستی از
وقایع آزادی را بیان کند و به نظر میرسد وی دوباره
در همان حال و هوا قرار گرفته و خاطرات ش��یرین
آزادی برایش تداعی شده و خواسته مخاطب را هرچه
سریعتر در شیرینی آزادی شریک و سهیم کند و از
همین رو کمترین اش��ارهای به نحوه آزادی و اینکه
چگونه ناگهانی آزاد شدند و چه کسانی رایزنی و نقش
ایفا کردند ،مورد اشاره قرار نگرفته است.
ام��ا در مجموع این کتاب ک��ه روایتگر خاطرات
دوران اس��ارات یکی از چهار بانوی اس��یر در دوران
 8س��اله جنگ تحمیلی است از نظر محتوایی اثری
ارزشمند اس��ت و میتواند دستمایه خلق آثاری در
حوزههای گوناگون هنری قرار بگیرد و این مساله نیز
مورد تاکید و توصیه رهبر انقالب بوده است.
رهبر فرزانه و فرهنگپرور انقالب درباره این کتاب
چنین نوشتهاند« :کتاب را با احساس دوگان ه اندوه و
افتخار و گاه از پشت پرده اشک خواندم و بر آن صبر
و همت و پاکی و صفا و بر این هنرمندی در مجسم
کردن زیباییها و زشتیها و رنجها و شادیها آفرین
گفتم »...کتاب «من زندهام» که شرح روزهای سخت
اس��ارت اس��ت ،به درد و رنجهایی که از سوی اسرا و
آزادگان کشیده شده اشاره میکند و تذکرهای است
برای جوانان و نوجوانان تا نسبت به فرصتهایی که
امروز در اختیار دارند قدردان باشند« .من زندهام» از
س��وی انتشارات بروج با قیمت  8500تومان منتشر
شده و در دسترس عالقهمندان قرار دارد.

چگونه سادهزیستن را بیاموزیم؟
برداشت کتاب «مروری بر تجمل و اسراف»
نوش��ته محمدعلی ش��اهآبادی ،از
سوی کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف به چاپ
چهارم رس��ید .به گزارش تسنیم در کتاب «مروری
بر تجمل و اس��راف» ،نویس��نده با اس��تناد به آیات
ق��رآن کریم و روایات ضمن برش��مردن ویژگیهای
تجمل و اسراف ،پیامدهای منفی
ن را برای جامعه اس�لامی شرح
آ
میدهد .کتاب در  3بخش با این
عناوین به طبع رس��یده اس��ت:
س��ادگی در زندگ��ی (تجم��ل و
اس��راف و تش��ریفات ،اس��راف و
تبذی��ر ،آراس��تگی و زیبای��ی)،
اس��راف و آثار اقتصادی (تولید و
سادهزیس��تن ،صادرات و واردات
و سادهزیس��تی ،اسراف در بخش
عمومی) و اسراف و اهداف نظام
اقتصادی .از آنجا که نیازهای بش��ر گسترده و مدام
در حال دگرگونی اس��ت ،الزم��ه زندگی مادی وی
برآوردن نیازهایش است .از دیدگاه اسالم نیز هرچند
این تالش پسندیده به شمار آمده ،اما زیادهروی در
این امر که موجب اسراف ،تجملگرایی و تشریفات

میش��ود مورد نکوهش قرار گرفته است.به این معنا
که نظام اقتصادی اسالم که توجه به سعادت حقیقی
را هدف اصلی خود میداند ،استفاده عاقالنه از منابع
خ��دادادی را نیز مورد تأکید قرار میدهد .اس��راف
چ��ه در بخ��ش خصوصی و چ��ه در بخش عمومی
آث��ار و نتای��ج زیانباری ب��ه هم��راه دارد؛ در بخش
خصوصی ،مانع دستیابی مطلوب
نیازمن��دان ب��ه مناب��ع ضروری
ش��ده و به علت مصرف بیرویه،
موجب کاهش صادرات میشود.
در بخش عمومی نیز اتالف اموال
و رواج تش��ریفات دولتی موجب
کاه��ش اعتم��اد ب��ه دولتمردان
ش��ده و وابس��تگی و کاه��ش
ن��رخ توس��عه را به دنب��ال خود
میآورد .در کت��اب حاضر ضمن
بررس��ی مفهوم اسراف در اسالم،
پیامدهای ش��وم اقتص��ادی آن نیز بیان میش��ود.
کت��اب «مروری ب��ر تجم��ل و اس��راف» ،در 152
صفح��ه ،قط��ع رقع��ی ،تی��راژ  2000نس��خه و
قیم��ت  6000توم��ان به جامع��ه فرهنگی و علمی
عرضه شده است.

روایت لگدهای ارتش سرخ بر تن رنجور افغانستان
انتشارات سپیدهباوران بتازگی اثری با
نما
عنوان «دش��ت قابیل» را از سپوژمی
زریاب ،نویسنده افغانستانی ،منتشر کرد .این اثر روایت
داس��تانی حماس��ی و در عین حال تاریخی از وضعیت
افغانس��تان در دهه  ۶۰است .به گزارش تسنیم« ،دشت
قابیل» ،اثر سپوژمی زریاب ،نویسنده افغانستانی ،بتازگی
از سوی انتشارات سپیدهباوران روانه بازار کتاب شد .این
اثر داس��تان کوتاهی است که زریاب در آن رشادتهای
مردم کش��ورش را در عین س��ختی و تلخی روزگار ،در
مقابله با نیروهای مهاج��م روس بیان میکند .زمان در
«دشت قابیل» به دهه  ،60زمانی که ارتش سرخ کشور
روسیه به خاک افغانستان قدم گذاشت ،بازمیگردد؛ به
طوری که مخاطب عالوه بر همراه شدن با روایت داستان،
با بخش کوچکی از وقایع تاریخی آن زمان در افغانستان
نیز آش��نا میش��ود .یکی از نکات مهم در شیوه نگارش
زری��اب ،حفظ روحیه ملیگرایانه و میهنپرس��تانه وی

است که در قالب جمالت و واژگانی که بار حماسی دارد،
روایت میشود .وی در این بخش از داستانها ،افغانستان
را کشوری با کوههای بلند و تسخیرناپذیر معرفی میکند.
در بخشی از داستان «دشت قابیل» میخوانیم :خانهها
روی هم خوابیده بودند ،بیحالت و نیمهویران .هنوز صبح
بود ،صبح عید .پیرمرد بهتنهایی عرق میریخت و نفس
نفس میزد .اسپکهای چوبیاش را در وسط میدان شهر
نصب میکرد .مثل هر عید .عیدهای گذش��ته عیدهای
شاد .اسپکها در وسط میدان شهر نصب شدند .اسپک
زرد ،اسپک سرخ ،اسپک آبی ،اسپک سبز ،اسپک نارنجی
و اسپک سیاه .اسپکها آماده دورخوردن بودند .پیرمرد
اسپک زرد را با شدت به حرکت درآورد و اسپکها همه
به جنبش درآمدند و دنبال همدیگر به حرکت افتادند.
دور خوردند و دور خوردند مثل اینکه میخواس��تند با
عجله خودشان را به همدیگر برسانند و بعد مثل اینکه
به هم نرسیدند آرام آرام ،خسته از دور خوردن ،بازماندند.
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آفتاب آرام آرام بلند میش��د و مذبوحانه تالش میکرد
شهر خش��ک و سرد را گرم کند .س��عی میکرد .شهر
خش��ک سرد بود .پیرمرد ناباور ،این خشکی و سردی را
در خود احساس کرد .پیرمرد متعجب بود .شهر مثل هر
عید نبود .شهر عوض شده بود .زیرورو شده بود .پیرمرد
دستان پیرش را سایهبان چشمانش ساخت ،اطرافش را،
دوره��ا را دید .هنوز کودکان از خانههای خوابیده بیرون
نش��ده بودند .پیرمرد متعجب ب��ود و خانهها خوابآلود
و نیمهویران بودند .دس��تانش را در آس��تینهای بزرگ
کرتیش مخفی کرد .بیتاب منتظر نشست .به یادش آمد
که عیدهای گذشته ،شهر زیرورو نبود .خانها خوابآلود
و غمناک نبودند .»....سپوژمی زریاب ،نویسنده افغانستانی
در س��ال  1949می�لادی در کابل به دنیا آم��د .وی از
دانشآموختگان در فرانسه است .به اعتقاد کارشناسان
داستانهای وی در تنوع درونمایه داستانی ،زبان ،توجه به
شگردهای داستانی و انسجام مضمون شاخصاند.

پیکر مرتضی احمدی ،هنرمند پیشکس��وت
س��ینما و تلویزیون صبح دی��روز در میان خیل
پرتعدادی از هنرمندان و مردم تش��ییع ش��د .به
گزارش تس��نیم در این مراس��م حجتاهلل ایوبی،
رئیس سازمان سینمایی ،علی مرادخانی ،معاونت
هنری وزارت ارشاد ،بهزاد فراهانی و مرضیه برومند،
از هنرمندان تئاتر و تلویزیون و افش��ین پیروانی،
مربی و فوتبالیست سابق تیم پرسپولیس سخنرانی
کردند .ایوبی در سخنرانی کوتاهش گفت :مرتضی
احمدی نام نیکی اس��ت که همواره در ایران عزیز
خواهد ماند .امسال پاییز دردناک و خزان غمآوری
داش��تیم .امیدوارم ادب ،آداب و بزرگمنشی این
مرد بزرگ الگوی همه ما باشد .امروز ما یک الگو
را به خاک میس��پاریم .مرادخانی هم در سخنان
کوتاهی به جنبه «تهرانشناسی» مرحوم احمدی
اشاره کرد و گفت:او زوایایی از تهران را میشناخت
که کمتر کسی آنها را میدانست یا بیان کرده بود.
مرحوم احمدی در حوزه تهرانشناسی و موسیقی
فعالیتهای گسترده و قابلتوجهی داشت .معاون
هنری وزیر ارشاد با خواندن فاتحه در پایان گفت:
حیف اس��ت چنین مرد بزرگ و استادی را بدون
دعا و فاتحه راهی بهش��ت زهرا کنیم .سخنرانی
کوتاه بهرنگ بقایی نوه مرحوم احمدی هم از نکات
قابلتوجه مراسم بود .صابر ابر مجری و گرداننده
مراسم بود.

اکران انیمیشن «رستم و سهراب»
باز هم به تعویق افتاد

تهیهکنن��ده انیمیش��ن سینمایی«رس��تم و
سهراب» از تعویق چندباره اکران این فیلم سینمایی
در تهران گله ک��رد .داری��وش دالوند تهیهکننده
انیمیش��ن سینمایی «رستم و س��هراب» با گله از
شورای صنفی نمایش برای به تعویق انداختن اکران
ای��ن فیلم در تهران به مهر گفت :فیلم س��ینمایی
«رستم و سهراب» قرار بود یک هفته پس از اکران
این فیلم س��ینمایی در بروجرد در تهران نیز اکران
شود اما متاسفانه باید بگویم  22روز از اکران «رستم
و سهراب» در بروجرد میگذرد اما هنوز این فیلم به
پایتخت نیامده است و شورای صنفی نمایش هم به
دالیل مختلف آن را به تعویق میاندازد .دالوند افزود:
قرار بود چهارشنبه این هفته یعنی سوم دیماه این
فیلم سینمایی قطعا روی پرده برود اما نوبت اکران به
فیلم «ملبورن» داده شد .البته من خوشحالم که این
فیلم روی پرده رفت و به هیچ عنوان گلهام از چرایی
اکران «ملبورن» نیس��ت بلکه ناراحت از به تعویق
افتادن اکران انیمیشن سینمایی «رستم و سهراب»
هستم .این تهیهکننده س��ینما درباره استقبال از
این فیلم س��ینمایی در بروجرد گفت :خوشبختانه
اکران انیمیشن سینمایی «رس��تم و سهراب» در
سینما فلسطین بروجرد با استقبال بسیاری مواجه
ب��ود و در این بین آموزش و پرورش این ش��هر نیز
همکاریهای الزم را انجام داد .وی افزود :استقبال از
این فیلم به اندازهای بود که طی  22روز  23میلیون
تومان به فروش رفت .دس��تیابی به این فروش در
حالی اس��ت که از کمترین تبلیغات محیطی ،تیزر
تلویزیون و تبلیغات ژورنالیس��تی برخوردار بودیم.
ناگفته نمان��د که فیلم مطرح و رک��ورددار فروش
سینمای ایران در طول  60روز اکران در بروجرد به
این رقم دست یافت .تهیهکننده انیمیشن سینمایی
«رستم و س��هراب» با اشاره به اینکه فروش خوب
انیمیش��ن «رس��تم و س��هراب» در بروجرد باعث
ترغیب س��ینماداران برای بس��تن ق��رارداد با این
انیمیشن در تهران شده است ،بیان کرد :زمانی که
آوازه استقبال از این فیلم به تهران رسید سینماداران
برای اکران تمایل پیدا کردند و مدام سراغ میگیرند
ولی متاسفانه نمیدانم در شورای صنفی نمایش چه
اتفاقی میافتد که اکران این فیلم به دفعات به تعویق
میافتد .دالوند در پایان گفت :زمانی که برای چرایی
به تعویق افتادن اکران به شورای صنفی نمایش گله
کردم این پاسخ را شنیدم که هفته آینده یعنی 10
دیماه روی پرده خواهد رفت.

«یانی» به ایران نمیآید

تهیهکنن��ده کنس��رت یانی در ایران انتش��ار
اخب��اری مبنی بر مش��خص ش��دن تاریخ دقیق
برگزاری کنس��رتهای این نوازنده و آهنگس��از
در کش��ورمان را تکذیب ک��رد .علی چراغعلی در
گفتوگو با مهر با رد انتشار خبری مبنی بر برگزاری
کنسرت یانی در ایران طی روزهای چهارم ،پنجم
و ششم بهمنماه امسال توضیح داد :به طور حتم
کنس��رت یانی در این تاریخ برگزار نخواهد ش��د
چ��را که طبق برنامهریزیه��ای انجام گرفته اگر
بنا باش��د یانی در ایران کنس��رتی را برگزار کند،
این برنامه در اس��فندماه امسال آن هم در صورت
ص��دور مجوز کتبی خواهد بود .وی ادامه داد :من
تاکنون با هیچ رسانهای درباره تاریخ دقیق کنسرت
یانی مصاحبهای نکردهام چرا که تا وقتی نتوانیم
مجوزه��ای کتبی را دریافت کنیم به هیچ عنوان
نمیش��ود تاریخ دقیقی را برای برگزاری کنسرت
به رسانهها اعالم کرد .بنابراین از دوستان رسانهای
میخواهم در اخبار خود به عنوان «ش��نیدهها» و
«منابع موثق» اکتفا نکنند چون انتش��ار چنین
اخباری واقعا موجب ایجاد شبهههایی میشود که
مخاطبان را دچار سردرگمی کرده و موجب ایجاد
حاشیهای دیگر میشود.

