
کتاب چشــمهایش معروفتریــن اثر بزرگ 
علوی است.

این کتاب اولین بار در ســال ١٣٣٠ منتشر 
شد.

ماجرای کتاب چشمهایش داستان یکی از 
دوستداران نقاشی معروف به نام استاد ماکان 
اســت که به دنبال راز مرگ مشکوک استاد 

در تبعید است.
آقای ناظم همان دوســتدار اســتاد حدس 
میزند که راز مرگ استاد در یکی از تابلوهای 
ایشان اســت که خود اســتاد نام آن تابلو را 

چشمهایش نامیده است.
مدل اثر زنی ســت، پس آقای ناظم سعی 

می کند با پیدا کردن آن زن به تصویر کشیده شده در تابلو، به راز مرگ مشکوک دست 
پیدا کند

کتاب، با وجود اینکه حدود ۶٠ ســال پیش نوشته شده لحن جذاب و امروزی داشت و 
اصال دچار تکلف ادبی نشده بود.

نویســنده خودش را درگیر توصیف و تشبیهات دست و پا گیر و حوصله سر بر نکرده 
بود و هر لحظه که حس میکردم کتاب داشــت به سمت یکنواختی میرفت با شوک های 

به موقع هیجان رو به داستان تزریق میکرد.
کتــاب یک موضوع واحد را دنبال میکرد و با شــخصیت ها و جزئیات زیاد موضوع را 
پیچیــده نکرده بود. با اینکه شــاید ماجرای کتاب در نگاه اول تکــراری به نظر بیاد اما 
نوآوری های نویسنده و تفکر مدرنی که داشته باعث میشه تازگی خاص خودش را داشته 
باشــد. برخی معتقدند این رمان و شخصت استاد ماکان، با الهام از زندگانی کمال الملک 

نگاشته شده است و گروهی دیگر آن را شرح حالی از زندگی تقی ارانی می دانند.
این کتاب از آثار معدود زبان فارســی است که در مرکز آن یک زن با تمام عواطف و 

ارتعاشات روانی و ذهنی قرار گرفته است.
خالصه داستان

اســتاد ماکان نقاش بزرگ که یک مبارز سیاســی علیه دیکتاتوری رضا شــاه است 
در تبعید درمی گذرد. یکی از آثار باقی مانده از او، پرده ای اســت به نام »چشــمهایش«، 
چشم های زنی که گویا رازی را در خود پنهان کرده است. راوی داستان که ناظم مدرسه 

و نمایشگاه آثار استاد ماکان است، سخت کنجکاو است راز این چشم ها را دریابد و ...
قسمت هایی از متن کتاب چشم هایش

تو و امثال تو نمی توانید این دســتگاه را به هم بزنید. مگر این دســتگاه به روی پای 
خودش ایستاده که شماها بتوانید واژگونش کنید؟

آن هایی که نگهش میدارند،از قایم موشــک بازی های شــما هراسی ندارند. این دیو 
احتیاج به قربانی های زیاد دارد. اما من کسی را مرد میدان نمیبینم. میترسم عوض اینکه 

او را ضعیفتر کنید، از خون خواری پروارتر بشود و بی پروا به شما بتازد.
درباره  گذشته قضاوت کردن کار آسانیست. اما وقتی خودتان در جریان طوفان می افتید 
و ســیل غران زندگی شما را از صخره ای در دهان امواج مخوف پرتاب می کند، آنجا اگر 
توانستید همت به خرج دهید، آنجا اگر ایستادگی کردید، اگر از خطر واهمه ای به خود راه 

ندادید، بله، آن وقت در دوران آرامش، لذت هستی را می چشید.
برای باال رفتن از نردبان بلند هنر، سر نترس و پشتکار الزم بود که من در خود سراغ 
نداشــتم. نمیتوانستم ساعت ها، ماه ها، سال ها بنشینم و سر چیزی که مایل بودم با رنگ 
و خط به صورت انســان فهم درآورم، کار کنم. این حوصله به من داده نشــده بود. من 
همیشــه راه سهل تر را انتخاب میکردم. دیگران با ثبات بودند و من این را میفهمیدم. به 
خودم صدمه میرســاندم، کار هم میکردم، اما بالخره نا تمام می ماند. تفریح و سرگرمی 
بر من غلبه داشــت و مرا بــه عالم دمدمی می انداخت. هیچ وقــت کاری را که دیگران 
می توانند برای تو انجام بدهند، خودت دنبال نکن. کارهای بزرگتری هست که از دست 

ما برمی آید.

مستانه ربیعی منش
کارشناس ارشد و مدرس حوزه ارتباطات

موضــوع حکایــت دارد از رفتــار بعضی از 
هم وطنان ما در فضای مجازی که در شــأن 
فرهنــگ و تمدن ایرانی اســالمی ما نبوده و 
نیســت. به طور کلی ســازمان یا موسسه ای 
مســئولیت فرهنگ ســازی در فضای مجازی 
را نــدارد و چنــد ســازمان فقط مســئولیت 
سیاســت گذاری و فیلترینگ هوشــمند را به 
عهــده دارند و ایــن خود مردم هســتند که 
بایــد هنجارهــای فرهنگــی و اجتماعی را 
رعایــت کنند. حمله کاربــران فضای مجازی 
به صفحه های شــخصی افراد مشهور داخلی 
و خارجــی نمود بدی از فرهنــگ ایران را به 
نمایش می گذارد و این عامل باعث ایجاد یک 
چهره نه چنــدان جالب برای تمدن و فرهنگ 

کهن ایران می شود.
تقریبــًا از اواخــر دهــه 8٠ شمســی ورود 
تکنولــوژی رایانــه ای مدرن و گوشــی های 
هوشــمند به ایــران رواج یافــت و به جرئت 
می تــوان گفت که اکنون تمــام اعضای یک 
خانواده ایرانی دسترســی به اینترنت پرسرعت 
دارند و حداقل در یکی از شبکه های اجتماعی 
رایج عضو هســتند. اکنون که در سال 95 به 
ســر می بریم با نگاهی به گذشته متوجه این 
موضوع می شــویم که زمان چندان زیادی از 
ورود این وســیله به ایران نمی گذرد؛ اما سؤال 
اصلی این اســت که مردم و فرهنگ ایران تا 
چه اندازه شرایط قبول این وسیله را داشته اند؟ 
بــا نگاهی به غرب و شــرق گیتی متوجه این 
موضوع می شــویم که ورود رایانه و اینترنت و 
همچنین همه گیر شدن آن در جوامع پیشرفته 
اختالفی در حدود ١٠-2٠ ســال با ورود این 
تکنولوژی به ایران دارد و شــاید همین تقدم 
و تأخر باعث این ناهنجاری های رفتاری شده 
است، به این دلیل که بستر الزم برای استفاده 

از این تکنولوژی وجود نداشته است.
مشــکل از اینجا آغاز می شــود که برخی از 
افراد بدون توجه به تأثیرات رفتار آن ها دست 
به رفتارهای ناهنجار در فضای مجازی می زنند 
که عواقب آن گریبان گیر یک ملت می شــود. 
نمونه هایی از این رفتارهــای ناهنجار عبارت 
است از پخش تصاویر نامناسب و غیراخالقی؛ 
نســبت دادن القاب نامناسب و دور از ادب به 
افراد مشــهور مانند هنرمندان، رجال سیاسی 
و بازیکنان ورزشــی؛ پخش شایعات بی اساس 
درباره مسائل مهم و حیثیتی؛ فحاشی و به کار 
بردن الفاظ رکیک؛ تمسخر، سرکوب و تحقیر 
دیگــران. ایــن رفتارها عمدتًا ناشــی از عدم 
تحمــل نظرات مخالف و عدم نقدپذیری، خود 
حق پنداری یا خشونت و کینه ورزی می باشند.

یکــی از معضــالت این روزها اســتفاده از 
هویت های تقلبــی در اینترنت اســت که به 
دو صــورت رخ می دهد. فضــای مجازی این 
فرصت را به افــراد می دهد تا با هویت جعلی 
و غیرواقعــی در شــبکه های اجتماعی حضور 
پیدا کنند و با اســتفاده از این موقعیت دســت 
به اعمال نادرســتی بزننــد. هویت جعلی این 
امــکان را به افراد می دهد تــا بتوانند نقایص 
و معایب شــخصیتی خود را پوشــش دهند و 
خــود را به عنوان یک فــرد ایدئال به نمایش 
بگذارند، این مسئله همان بحران هویتی است 
که جامعه ایران دچار این بیماری شــده است، 
در این حالت افراد ســعی می کنند تا به نحوی 
درون خودشــان را با صفات ساختگی آراسته 
کنند. این رفتار در خــالل تعامالت اجتماعی 
افراد رخ می دهد، هنگامی کــه نمی توانند به 
شــکل صحیح روابط اجتماعی خود را کنترل 
کنند یا دارای نواقصی می باشــند که از آن ها 
رنج می برند، در نتیجه شــبکه های اجتماعی 
و فضای مجــازی این امــکان را می دهد تا 
این آرامش روانی را به دســت آورند. گونه ای 
دیگــر از هویت های جعلــی و تقلبی هدف دار 

بوده و مربوط به گروه های فشــار و نهادهای 
ضداجتماعی اســت. این افــراد برای تخریب 
چهره های مطــرح جامعه به صورت خاص به 
صفحه های شــخصی و وب سایت های آن ها 
هجــوم برده و با اســتفاده از تخریب، توهین، 
تهمت و شایعه ســازی ســعی در از بین بردن 
وجهه افراد دارند. این پدیده بیشتر در تخریب 
چهره های سیاســی و اجتماعــی رخ می دهد 
 اقدام کنندگان آن نیز مقاصد خاصی را در نظر 

دارند.
علت موضوع

کارشناســان فرهنگی علل زیــادی را دلیل 
ایــن رفتارهــای ناهنجار کاربــران می دانند، 
تمامی علل مطرح شده به نحوی تأثیر زیادی 
بر این رفتارهــا دارد که مهم ترین آن به عدم 
وجود بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی مربوط 
می شــود. از ورود اینترنت بــه خانه های هر 
ایرانی کمتر از یک دهــه می گذرد. همچنین 
فرهنگی  تفاوت  و  روان شــناختی  پارامترهای 
کشــورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته 
تأثیر به ســزایی در اتفاقات اخیر ایران داشته 
اســت. به بیان ســاده تر می تــوان گفت که 

جامعــه ایران تحمل ورود یک بــاره به دنیای 
مدرن و تکنولوژی های پیشــرفته را نداشته و 
ناهنجاری های رفتاری اخیر را می توان به این 

علت نسبت داد.
نمی توان با قاطعیــت درباره نقص فرهنگی 
ایران ســخن گفت زیرا ایرانیان همواره ثابت 
کرده انــد کــه دارای فرهنگ غنــی و کهنی 
هســتند که متأثر تاریخ و تمدن و مذهب این 
خاک و بوم است و فعالیت های ارزشمندی نیز 
داشته اند که خالف موضوع بحث را ثابت کرده 

است.
ما در سطح جامعه شاهد همان بداخالقی ها 
و ناهنجاری هایی هستیم که در فضای مجازی 
می بینم. باید نقص را از پایه جســتجو کرد و 
برای حال وخیم فرهنگ و تمدن ایران چاره ای 

اندیشید. 
موضوع با ســمینار، همایش، هم اندیشی و 
چاپ کتاب و مقاله رفع نخواهد شــد، مشکل 
فقط با اقدامات عملی برطرف می شــود. برای 
بهبود شــرایط باید رویکرد تعامل گرایانه را در 
پیش گرفت، بایــد از روش های محبت جویانه 
و پاییــن به باال با جامعه برخورد کرد و تجربه 

نشان داده اســت که فیلترینگ و برخوردهای 
رادیکال چیزی جز بدتر شــدن شرایط در پی 

نخواهد داشت.
اکنون در این برهه حساس زمانی ما نیاز به 
یک کار بنیادین با گام های منطقی و محاسبه 
شده داریم، باید از افراط و تفریط دوری کنیم، 
ناهنجاری ها  این  بررســی ها نشــان می دهد 
بیشتر از طرف نسل جوان یعنی افراد ١5-٣٠ 
سال ناشی می شود و خود این موضوع حاکی از 
عدم آموزش مناسب چند نسل از جامعه است؛ 
اما ما برای نوباوگان و آینده ســازان ایران چه 
برنامــه ای داریم؟ متأســفانه برنامه های قوی 
و مؤثــری برای فرهنگ ســازی در آموزش و 
پرورش و در ســطح آموزش عالی وجود ندارد 
یا اگر هم وجود داشــته باشــد آن قدر ضعیف 
است که نمود عملی آن را در الیه های جامعه 

مشاهده نمی کنیم.
با جمع بندی مطالب ارائه شده در این نوشتار 
می توان به این نتیجه رسید که ساخت فرهنگ 
یک فرآیند پیچیده و طوالنی اســت و مستلزم 
تعدیل و اصالح منظم است؛ اما آن چیزی که 
در ایران امروز باید مورد توجه واقع شود لزوم 

توسعه همه جانبه در اقتصاد و فرهنگ است. 
بررســی ها نشــان می دهد که سطح رفاه و 
پیشــرفت زندگی با فرهنــگ و اخالقیات در 
جامعه دارای یک همبســتگی است، همچنین 
توجــه متولیان امــر فرهنگ بیشــتر باید به 
آینده سازان باشد زیرا انتقال و یادگیری مفاهیم 
از کودکی بسیار آســان تر خواهد بود. با توجه 
مطالب بیان شده می توان به این نتیجه رسید 
کــه در وهله اول افراد جامعه فرهنگ را ایجاد 
می کنند اما نهادهای حکومتی، صدا و سیما و 
آموزش و پرورش می توانند در اصالح و تسریع 
این امر کمک شایانی داشته باشند و همچنین 
با بهره گیری از آموزش های مناسب جنبه های 
مثبت را جهت استفاده مؤثر و مفید برای افراد 

جامعه از این تکنولوژی فراهم آورند.
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ستون یاد

تماشاخانه خانه نمایش و پالتوهای تمرین این مجموعه، پنجشنبه 29 تیرماه؛ سال روز شهادت امام جعفر صادق )ع( تعطیل است.
 درحال حاضر خانه نمایش با دو اثر نمایشی »مکعب« به کارگردانی علی سلیمانی و »همسر چینی« به کارگردانی مرجان قمری پذیرای تماشاگران است و 

پنجشنبه هر دو نمایش اجرا نمی شود و روز جمعه 30 تیر آخرین اجرای این دو اثر روی صحنه می رود.
نمایش »مکعب« نوشته سبا سلیمانی است که با بازی علی سلیمانی و سهیال جوادی ساعت 20:15 اجرا می شود. همچنین نمایش »همسر چینی« نوشته 

رحمت امینی است و با کارگردانی مرجان قمری و با بازی محمد خوشبختیان و مینو نوبهاری ساعت 19 اجرا می شود.

نام سید جواد ذبیحی با مناجات خوانی 
در سال های پیش از انقالب گره خورده 
است. شیوه مناجات خوانی او بر اساس 
ردیف موسیقی ایرانی بود. او هرچند به 
صورت رسمی آموزش موسیقی ندیده 
بود اما ردیف موسیقی ایرانی را به خوبی 

می شناخت.
سید اســداهلل ذبیحی درکه ای، مداح 
و پدر او از ســاکنان روستاهای شمال 
تهران بوده که عالوه بر مادر سیدجواد، 

زنی مشــهدی نیز اختیار کرده و در آن شهر ســکونت داشت. ذبیحی فرزند، مرد 
خوش لباســی بود که فینه )نوعی کاله( عربی به سر می گذاشت و مجالس بزرگی 

را در تهران و شهرستان ها اداره می کرد.
همکاری او با مرحوم پیر نیا )بنیان گذار برنامه گل ها( در سال 1336 موجب شد 
تا در این برنامه شرکت کند. اما جالب اینکه او با ساز، آواز نمی خواند! بلکه در ابتدا 
ســازها به هم نوازی می پرداختند و سپس او بدون ساز یک آواز کامل می خواند و 

پس از او سازها به هم نوازی می پرداختند.
پس از انقالب او به دلیل حضور در رادیو طاغوت مغضوب واقع شــد و آرشــیو 
صدای او نابود شــد و به زندان افتاد. شرایط در آن سال ها به گونه ای بود که اذان 
مرحوم موذن زاده نیز به دلیل همکاری با رادیوی رژیم گذشته پخش نمی شد. به 
همیــن دلیل آثار به جا مانده از مناجات های ذبیحی کیفیت پایینی دارند. پس از 
آزادی چند نفری به درب منزل وی رفتند و به بهانه اجرای مراســم نیایش او را با 
خود بردند و به طرزی فجیع به قتل رســاندند. گروه »شاهین« قتل او را به دلیل 
مداحی و مناجات خوانی او در رادیوی وابســته به رژیم گذشــته به گردن گرفت. 
صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود که در سال 13۷9 منتشر شد، نام سیدجواد 

ذبیحی را در فهرست کسانی قرار داده که حکم اعدامشان را صادر کرده است.
شــاید اگر »ربنا« ي محمدرضا شجریان از سال هاي دور تا امروز براي نسل هاي 
گوناگون پخش نمي شــد و اینک این دعا حس نوستالژیک رمضان را در تک تک 
شــنوندگان صداي او بر نمي انگیخت و اگر پخش قطعات آوازي ذبیحي هم چنان 
تا امروز از رادیو یا تلویزیون تداوم داشت صداي سید جواد ذبیحی بود که مهماني 

خدا را در مخاطبان تداعي مي کرد.
شــجریان در مصاحبه ای که در سال 90 با سایت دل آواز انجام داد در خصوص 
چگونگی خواندن دعای ربنا گفته بود: » ... آن ها نمی خواســتند آثار دوره قبلی را 
پخش کنند. به ایشان گفتم سالهاست من از آن فضا دور شدم و راه من با موسیقی 
و ارکستر تعریف شده است و این کار االن من نیست اما ایشان گفت که فقط شما 
می توانید و ما تنها شما را داریم و از من خواست برای دم افطار، مناجات ها و اذان، 

کاری انجام بدهم.
ظهر آن روز همــان آیاتی را که مرحوم ذبیحی خوانده بود، پیدا کردم و دو آیه 
دیگر نیز از سوره »آل عمران« و »بقره« پیدا کردم و یک مطالعه ذهنی کردم که 
چگونه آن را بخوانم تا عالوه بــر نزدیک بودن به کار مرحوم ذبیحی کار جدیدی 
باشد. به این فکر کردم باید آوازی باشد که عالوه بر اینکه تقلید نباشد، از اصل اثر 

هم خیلی دور نباشد.«

یادی از مناجات خوانی 
پیش از انقالب

فضای مجازی و تهدیدهای آن برای فرهنگ

تعطیلی 
تماشاخانه خانه نمایش 

در سال روز شهادت
 امام صادق )ع( 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

چشم هایش

کتاب و آلبوم جدید بیژن بیژنی در راه است

»رابرت ردفورد« و »جین فوندا« بازیگران سرشناس 
ســینمای هالیوود با دریافت جایزه شیر طالی افتخاری 

جشنواره ونیز تقدیر می شوند.
برگــزاری  مســئوالن  اســکرین،  از  نقــل  بــه 
هفتادوچهارمیــن جشــنواره بین المللی فیلــم ونیز از 
اعطای جایزه شــیر افتخاری این رویداد ســینمایی به 
»رابرت ردفورد« و »جین فونــدا« همزمان با نمایش 
فیلم »اروح ما در شــب« با بازی این دو بازیگر مطرح 

خبر داد.
»ردفــورد« و »فوندا« جایزه شــیر طالی افتخاری 
ونیــز را به پاس یک عمر فعالیت ســینمایی، پیش از 
اولین نمایش جهانی فیلم »اروح ما در شــب« ساخته 
»ریتیــش باترا« و محصول کمپانی نتفیلیکس دریافت 

می کنند.
»آلبرتو بارابار« دبیر جشــنواره فیلم ونیز در این باره 
گفت: کمتر بازیگر اسطوره ای در هالیوود می توان یافت 
که دارای چنین اراده و شــجاعتی نظیر »جین فوندا« 
در طول دوران فعالیت حرفه ای خود باشــد. نقطه قابل 
مالحظه زندگی او تالش پرشــور در جستجوی آزادی 
از هر نوع سازشــگری اســت. »جین فوندا« یکی از 
بزرگتریــن بازیگران نقش اصلی در ســینمای معاصر 

است. بین المللی 
»جین ســیمور فونــدا« متولد ١2 دســامبر ١9٣۷ 
در نیویــورک در اولین نقش ســینمایی خود در فیلم 
»داســتان بلند« با »آنتونی پرکینز« همبازی شــد اما 
موفقیت فیلم وسترن »کت بالو« موجب شد تا او یک 
شبه ره صدساله را بپیماید و توانست در فیلم »تعقیب« 
با بزرگان سینمای آن دوران از جمله »مارلون براندو« 

و »رابرت ردفورد« هم بازی شود.
»فونــدا« در فیلــم »مگر آن ها اســب ها را خالص 

نمی کنند؟« با بازی درخشــان خــود این فیلم را برای 
همیشــه جزو یکی از آثار به یادماندنی ســینما تبدیل 
کرد. وی در ســال ١9۶۷ وارد فعالیت های سیاسی شد 
و به جمع مخالفان رئیس جمهور آمریکا پیوســت و با 
مخالفت شــدید با جنگ ویتنام در تظاهرات ضد جنگ 

شرکت کرد.
این بازیگر ۷9 ساله،  در سال های ١9۷١ برای فیلم 
»کلوت« و در ســال ١9۷8 برای فیلم »بازگشــت به 
خانه« دو بار برنده جایزه اســکار شد و در سال ١995 
توسط مجله انگلیســی»امپایر« به عنوان سی ودومین 
بازیگر برتر همه دوران انتخاب شــد و در سال ١99۴ 

نیز سفیر صلح سازمان ملل نام گرفت.
رئیس جشــنواره فیلم ونیــز در ادامه درباره »رابرت 
ردفورد« نیــز گفت: این بازیگر، کارگردان، تهیه کننده، 
فعال محیط زیســت، بنیانگذار جشنواره ساندنس برای 
حمایت از ســینمای مستقل، در پنج دهه با فیلمسازی 
قدرتمند، هوش و انرژی خود همواره پیشروی ما بوده 
اســت. »ردفورد«  نیز اولین فیلم خود را به نام »مردم 
عادی« در ســال ١98٠ کارگردانی کرد، او برای این 
اثر اســکار کارگردانی را دریافت کرد. برخی آثار هنری 
»رابرت ردفورد« که در دهه ١9۶٠ به اوج شهرت رسید،   
عبارتند از: »گتسبی بزرگ«، »نیش«، »بوچ کسیدی«، 
»ســاندنس کیــد«، »تعقیــب«، »جاســوس بازی«، 
»بروبیکــر«، »این ملک متروک شــده«، »پیشــنهاد 
بی شــرمانه«، »کفش های کتانــی«، »آخرین قلعه«، 
»خــروج از آفریقا«، »رودخانه ای از میانش می گذرد«، 
»نجوای اســب« و »هاوانا«. این بازیگر آمریکایی در 
سال 2٠٠2 جایزه  اسکار افتخاری را دریافت کرد. وی 
در سال ١98١ دانشگاه ســینمایی »ساندنس« و چند 
سال بعد، جشنواره ای به همین نام را نیز تأسیس کرد. 
تاکنون  برجســته  هالیوودی  این کارگردان و هنرپیشه  
در بیــش از ۴٠ فیلــم به ایفای نقش پرداخته اســت. 
هفتادوچهارمین جشــنواره فیلم ونیز از تاریخ ٣٠ اوت 
تا 9 ســپتامبر )8 تا ١8 شــهریورماه( در ایتالیا برگزار 
می شــود و امســال »آنت بنینگ« بازیگــر آمریکایی 

ریاست هیئت داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

شیر طالی افتخاری ونیز برای دو سینماگر نامدار
اکران افتتاحیه فیلم »ساعت 5 عصر« 
با حضور چهره های سیاســی و ورزشی 

برگزار شد.
مراسم اکران خصوصی فیلم »ساعت 
5 عصر«؛  اولین ساخته مهران مدیری با 
حضور خیل عظیمی از هنرمندان برگزار 
شد. در این مراســم چهره های زیادی 
حضور داشتند که از جمله آن ها می توان؛ 
مهران مدیری، ســیامک انصاری، آزاده 
صمدی، فرزاد حسنی، سیامک انصاری، 
پاکــدل، عاطفه  کیانی، حســین  لیندا 
رضــوی، احمد طالبی نژاد، شــبنم قلی 
خانی، الناز حبیبــی، آزیتا حاجیان، مینا 
وحید،  ملیکا شــریفی نیا، کامران تفتی، 
بهنوش بختیاری، نرگس محمدی، رضا 

عطاران، کوروش تهامی و... اشاره کرد.
ســالن های نمایش از ساعت 22:2٠ 
دقیقه، برای تماشــای فیلم باز شد و دو 
سالن ســینما را برای نمایش این فیلم 
اختصاص دادند. این مراســم با اجرای 
علی اوجی آغاز شد که در ابتدا از سامان 
احتشامی خواست که برای نواختن پیانو 

به روی صحنه بیاید.
در ادامه مراســم حریر شــریعت زاده 

همسر ساالر عقیلی به همراه چند تن از 
اعضا گروه راز و نیاز به روی صحنه آمد 
و ساالر عقیلی  چند قطعه ای را اجرا کرد.

ساالر عقیلی در ابتدا برنامه از حسین 
علیزاده و همایون شجریان که در سالن 
حضور داشــتند، برای خواندن قطعاتش 
اجازه کرد. همچنیــن مهران  کســب 
مدیــری به روی صحنه آمــد و گفت: 
اکران خصوصی در  بزرگترین  امشــب 
تاریخ ســینمای ایران است، هنرمندی 
نیســت که امشــب در برنامه نباشد و 
این اتفاق شــگفت انگیزی اســت، ما 

۶2٠ مهمانان داریم و این مایه مباهات 
است. دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور، 
بهمن فرمان آرا، حسین علیزاده، همایون 
شجریان، مجید مظفری، ساالر عقیلی 
و.... در این مراســم اکران حضور دارند 
و من از این بابت دســت تک تک شما 

را می بوسم. 
وی ادامه داد: محمود کالری آمریکا 
بود، انوشــیروان روحانی شیراز بودند و 
جای این دو بسیار خالی است و من چه 
قدر دلم می خواســت علی معلم، افشین 
یداللهی و عارف لرستانی حضور داشتند. 

بزرگ ترین اکران خصوصی برای ساعت پنج عصر

»عروسک چینی بابا«  نامزد جشنواره آمریکایی شد

آلبوم جدید بیژنی، هشت قطعه دارد که تا نیمه دوم سال 
9۶ منتشر می شود و کتابی هم در حوزه خوشنویسی آماده 
کرده اســت که تا آخر امسال منتشــر می شود که به گفته 
این هنرمند شــاید بتواند به کســانی که عالقه مند هستند 

کمک کند.
بیــژن بیژنی خطاط و خواننده در مورد فعالیتش در حوزه 
خوش نویسی گفت: »در حال حاضر یک کتاب آموزشی در 
حوزه خوش نویسی آماده انتشار دارم و در حال گفت وگو با 
انتشارات آبان هســتیم تا در صورت امکان همین امسال 

منتشر شود.«

وی در ادامه افزود: »کتاب آماده اســت و شاید بتواند به 
کســانی که عالقه مند به حوزه خوشنویسی هستند کمک 
کند. در این کتاب نزدیک به ٣٠٠ سرمشق از آثار نستعلیق 

من چاپ خواهد شد و به عالقه مندان تقدیم می شود.«
خواننــده »نهان خانه دل« اظهار کرد: »اردیبهشــت 9۶ 
نمایشــگاهی از آثار خوشنویســی من برگزار شد که مورد 
استقبال بسیاری از طرفداران این عرصه قرار گرفت و 5٠ 
تابلو فروخته شــد که مضامین این کارها؛ شــعر کالسی و 
معاصر، سیاه مشق ها، چلیپا و قطعه نویسی است. همزمان 
با این نمایشــگاه کتابی که حاوی آثار بخش نمایشگاهی 
کارهای گذشــته ام اســت هم با عنوان »نــای و نی« از 

انتشارات آبان منتشر شد.«
وی در ادامــه تاکید کرد: »از ســوی دیگــر با برگزاری 
نمایشــگاه کتاب تهران، کتاب »نای و نی« در قطع رحلی 
و با کیفیت درجه یک به همراه ١۶ آلبوم موســیقی که در 

طول این سال ها کار کرده ام منتشر شد.«
خواننده »آینــه در آینه« در ادامه گفت: »در حال حاضر 
اثر تازه ای در دســت دارم که شامل آوازهایی که همراه با 
ارکستر اجرا شــده، ضبط شده است و فقط باید در استدیو 

کارهای میکس و مســترینگ آن را انجام دهیم. این آلبوم 
8 قطعه دارد که تا نیمه دوم ســال 9۶ منتشــر می شــود. 
آهنگســازی این کارها را علی اکبرپور و تنظیم آن را رضا 

فدایی به عهده دارند.«
خواننده »چهار فصل« گفت: »آخرین کارم آلبوم »حرفی 
دیگر« اســت که نوروز 9۶ با موسیقی محمدجواد ضرابیان 
و با اشــعار هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، رهی معیری، 

عبید زاکانی و حسین منزوی منتشر شد.«
وی گفــت: »این آثار با آهنگســازی علــی اکبرپور در 
اجرای من جزو کارهای متفاوت محسوب می شود. اکبرپور 
آهنگسازی قدیمی اســت که با افرادی مثل نادر گلچین، 
ناصر مسعودی و بسیاری از خواننده های قدیمی همکاری 
کرده  اســت. امیدوارم این آلبوم در دل و جان عالقه مندان 

آثارم بنشیند.«
بیژنی با اشاره به انجام کارهای جدید در عرصه موسیقی 
گفت: »اثری با موســیقی استاد روشــن روان آماده ضبط 
دارم که مجموعه اشــعار حضرت موالنا، خیام، ســعدی، 
حافظ، ابوســعید ابوالخیر، ژاله اصفهانی و فریدون مشیری 
اســت. موسیقی این مجموعه  نوشته شده است و منتظریم 

اسپانســری که مورد نظرمان است به ما بپیوندد تا بتوانیم 
کار را ضبط کنیم«

خواننده »سیب سرخ خورشید« در ادامه افزود:. »تاکنون 
8 آلبوم  از آلبوم های من با اســتاد روشن روان بوده است و 
این امر که یک خواننده یا آهنگساز با آدم های متفاوتی کار 
کند، همیشه در عرصه موســیقی طبیعی است. من زمانی 
که احســاس کنم آهنگی مناسب اســت و به صدای من 
می خــورد، قبول می کنم و تجربه کار با آدم های متفاوت را 

از دست نمی دهم.«
خواننده »ایران زمین« با تاکید بر شــرایط نامناســب در 
عرصه موســیقی گفت: »متاسفانه ســرمایه گذاران روی 
موسیقی جدی سرمایه گذاری نمی کنند، کپی های غیرمجاز 
زیاد اســت و مردم آثار را بالفاصله پس از انتشــار، روی 
ســایت می گذارند و دانلودها شــروع می شــود. از طرفی 
آثاری که تولید می شود بسیار هزینه بر است و موسسه ها و 

سازمان های دولتی حمایت نمی کنند.«
وی افزود: »امیدوارم در این دوره از موســیقیدانان بزگ 
و قدیمی بیشتر حمایت شود اما به طور کلی حال موسیقی 

ما خوش نیست.«

انیمیشــن »عروســک چینی بابا« در دو بخش از جشــنواره 
بین المللی »میلنیال« در تگزاس آمریکا نامزد کسب جایزه شد.  
این جشنواره سینمایی که ویژه فیلمســازان و فیلمنامه نویسان 
دانشــجو از سراسر جهان اســت از تاریخ ١۶ تا 2٠ اوت )25 تا 
29 مرداد( در شــهر تگزاس برگزار می شــود و انیمشن ایرانی 
»عروســک چینی بابا« ساخته علی زارع قنات نوی در دو بخش 
انیمیشن و بهترین فیلم کوتاه بین الملل این رویداد سینمایی نامزد 

دریافت جایزه شده است.
انیمیشن»عروسک چینی بابا« اقتباســی آزاد از داستان کوتاه 

عروســک چینی بابا نوشته هوشنگ گلشیری است که طی سه 
سال طراحی و ساخته شده است .

ســبک انیمیشن فیلم، روتوســکوپی دو بعدی است که برای 
اولین بار با چنین حجمی در ایران به اجرا درآمده است و داستان 
آن درباره دختری اســت که زندانی شــدن و کشــته شدن پدر 

نویسنده اش را بوسیله عروسک های مادرش بازسازی می کند.
این فیلم که از محصوالت مدرســه کارگاهی سینما و شرکت 
فیلمسازی گلبرگ فیلم شیراز اســت و تاکنون موفق به کسب 

مقام های مختلفی در جشنواره های بین المللی شده است.


