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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

اولین جشــنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس در چهار شاخه آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس آرت، ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس، توسط کانون 
نیومدیای موزه هنرهای معاصر تهران در تابستان ۱۳۹۶ در دو بخش ویدئو پرفورمنس و سایبرفورمنس جشنواره بصورت بین المللی اجرا خواهد شد. در 
اولین دوره این جشنواره تعداد ۱۴۳ اثر از طریق فرم های آنالین به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که این تعداد اثر، با توجه به ناشناخته بودن یا کمتر 
شناخته بودن برخی از مدیوم های این جشنواره، نشان از استقبال چشمگیر هنرمندان از این رویداد دارد، که در این میان ۴۱ اثر متعلق به هنرمندان غیر 
ایرانی اســت. مدیر کانون نیومدیا درباره زمان آغاز داوری آثار افزود: داوری این جشــنواره در چند مرحله انجام خواهد شد که بخش نخست آن از روز ۵ 

خرداد ماه ۱۳۹۶ که شامل مطالعه طرح ها، بررسی ویدئوها و نرم افزارها )بخش سایبرفورمنس( است به صورت کامال آنالین انجام خواهد شد.

ساده و روان شــعر می گوید و سراسر حس و تصویر است 
شعرهایش. حادثه ای او را پرتاب کرد به تهران. 

احمدی در ۱۳۱۹به دنیا آمد و ۱۳۲۶ که پدرش برای معالجه 
چشــم به تهران آمد او را هم با خود آورد. پارگی شبکیه چشم 
پدرش مداوا نشد و دیگر پدرش به کرمان برنگشت و احمدی 
در دوران پرهیجان سیاسی تهران و پویایی شعر نو فارسی در 
تهران بزرگ شــد. روزگاری که خاطــره هایش برای او زنده 

است:
"روزهــای خیلی وحشــتناکی بود، ســرما، غربت، غریبی. 
۱۳۲۷- همان ســالی که شــاه تیر خورد، مدرسه ای که من 

در تهران می رفتم، پشــت مسجد سپهساالر به اسم ادب بود. در آن زمان، هر روز در جلوی 
مجلــس تظاهرات و بزن بکوب بود. جلوی چشــم ما ملت را مــی گرفتند و می بردند. تنها 
زیبایی اش این بود که کنار مدرسه ما کالس سنتور ابراهیم سلمکی بود. ظهرها که از مدرسه 

مرخص می شدیم، می ایستادیم و از صدای ساز لذت می بردیم.
برای دوران دبیرســتان به قدیمی ترین مدرسه یعنی دارالفنون رفت. و به گفته خودش با 
بسیاری از نوجوانانی همدوره شد که بعدها از پیشگامان ادب و هنر زمانه خود شدند. دوستی 
او باکسانی چون پرویز دوایی و مسعود کیمیایی و بعدها اسفندیار منفردزاده و فرامرز قریبیان 
به همان زمان بر می گردد. برای مسعود کیمیایی هم آشنایی با یکی از بهترین شاعران نسل 

سوم شعر امروز خاطراتی بجا گذاشته است:
احمدرضا احمدی در ســال های سی و پنج و ســی و هفت در جوانی من طلوع کرد. تنها 
بودم و می خواســتم سیاست جهان را دو قســمت کنم. وقتی احمد رضا باور کرد، رفیق من 
شــد. احمدرضا شعر گفت و نوشت. از کویری آمد که جاده نداشت. نه شاعر کرمانی بود و نه 
شــاعر تهرانی، حتی شاعر جهان سومی هم نشد! احمدرضا شاعر بود که آمد. نیما و شاملو و 
فروغ را می خواند. اخوان را گاهی دوســت داشت. اما حتی بعد از پنجاه سال شعر هنوز هیچ 
شــعری از او شبیه دیگران نیست. احمدرضا با دانســته های قلب و تنش جهان را باور دارد. 
احمدرضا دیوانه ای پر از شعف و تنهایی است. این را از اول داشت. احمدرضا یکی از تنهایان 

کمیاب زندگی است.
آیدین آغداشلو نیز در همان در سالهای ۴۰ در مجله اندیشه و هنر نوشت یک شاعر والدت 

پیدا کرد. آیدین، دوست احمدی است و درباره اش می گوید:
از راه خواندن شــعرهای احمدرضا می شــود دید و دریافت که چه خلوت درونی شــگفت 
انگیزی داشــته است در همه عمر چه ساده زندگی کرده و هرجا که حرفی و کالمی و پیامی 
داشــته، با صراحت بیان کرده اســت. احمدرضای دهه ۱۳۴۰، شاعری بود با اشعاری چالش 
برانگیز. شاعر دوران نابغه های موج نو بود دیگر...احمدی نخستین مجموعه شعری اش را به 
نام طرح در سال ۱۳۴۱ منتشر کرد و بعد همراه چند تن دیگر از جمله سپانلو و بهرام بیضایی 
انجمنی به نام طرفه درســت کردند که در آن کتاب هایی را منتشر می کردند که تاثیر گذار 

بود. تا کنون بیش از ۲۳ مجموعه شعر و ۲۵ کتاب برای کودکان از او منتشر شده است.
در باره احمدی و این که شــعر از کجا می آید و از چه کســی تاثیر پذیرفته ســخن بسیار 
است. خود او به این حرف ها پاسخ داده است:کالم من هر چه بود طال بود، مس بود، متعلق 
به خودم بود. در هر کتاب راه ناهمواری را طی کردم. در هر کتاب چون کتاب نخســتینم با 
هــراس آغاز کردم. راهی که در ظلمات بود... من با قطب نمای خودم حرکت کردم... من از 
کسی تقلید نکردم. به گمانم حتا از خودم هم تقلید نکردم. نقادان و خصمان شعر من در این 
حســرت ماندند که من در جاده ای قدم گذارم که قبل از من دیگران آن را طی کرده باشند. 
نقادان و خصمان من نمی دانند شــعری که خمیر مایه اش رنج و مصیبت آدمی است تقلید 

نمی پذیرد. حتا اگر در زمهریر تنهایی شاعر جان ببازد.

به گــزارش روابط عمومــی خانه نمایــش، پالتوهای 
خانه نمایش هر روز از ســاعت هشــت صبح الی ساعت 
۲۰ پذیرای گروه های نمایشــی اســت و در حال حاضر 
نیز بیست و شش گروه نمایشی برای شرکت در جشنواره 
های آئینی و ســنتی، سوره، شهر، ماه و اجرا در تماشاخانه 
هایــی چون خانه نمایش، تاالر هنــر، تاالر مولوی، تاالر 
محراب، خانه هنرمندان و پردیس تئاتر تهران تمرین می 

کنند.
همچنین نمایش های شهرک غرب نوشته سارا الهیان 
و کارگردانی سیدحســن حســینی، شــاهدی برای فردا" 
نوشــته فریبرز بیدهنــدی و کارگردانی محســن حاجی 
یوسفی، "شــایعه درخت تبریزی نوشته ژان میشل ریپ 
و کارگردانی سهیل جمشــیدی، روان پریش نوشته سارا 
کیــن و کارگردانی علیرضا گرگانی، آخرین بازی نوشــته 
محمود اســتادمحمد و کارگردانی بهروز سرو علیشاهی، 
مردان باالده، زنان پایین ده نوشته سیدمحسن میرهاشمی 
و کارگردانی آوا کشــانی فراهانی برای اجرای عمومی در 

خانه نمایش تمرین می کنند.
بر پایه این گزارش، نمایش های ماجراهای مهرداد جون 
نوشته و کارگردانی مهرداد نظری برای اجرا در تاالر هنر، 
"همشهری" نوشــته و کارگردانی مازیار ملکی برای اجرا 
در تاالر مولوی، "غمگین تر از شــب" نوشته و کار مریم 
منصوری برای اجرا در ســالن انتظامــی خانه هنرمندان 
ایران، "مده آ" نوشته ژان آنوی با ترجمه حسن جوادی و 
کارگردانــی مریم رادپور برای اجرا در پردیس تئاتر تهران 
و "رکوئیم برای یک راهبه" با کارگردانی مهسا جمشیدی 
برای اجرا در تاالر محراب تمرین می کنند. براســاس این 

خبر، پالتوهای خانه نمایش پذیرای یازده گروه نمایشــی 
برای شــرکت در جشــنواره نمایش های آئینی و سنتی 
اســت و نمایش هایی چون "کلید گنج" نوشــته محسن 
میرهاشــمی و کارگردانی حمید فضــل اهلل و "هر که را 
طاووس خواهد" نوشــته دکتر رحمت امینی و کارگردانی 
ســمیرا طباطبایی، "مهری ناز" نوشــته صبوره رنگرز و 
کارگردانــی دکتر عطاء اهلل کوپا ، "رفقا، رقبا" نوشــته و 
کار روح اهلل ایرجی، "حکایت زنی بی نام و نشان" نوشته 
عسل عصری ملکی و کارگردانی فاطمه رادمنش، "چهل 
گیس،" نوشته شهناز روســتایی و کارگردانی محمدرضا 
صفری، "مضحکه ماردوش" نوشــته حســن باستانی و 
کارگردانــی غالمرضا عربی، "پالنترن ماژیک" نوشــته 
اصغر گروســی و کارگردانی وحید نفر، "هملت" نوشته و 
کارگردانی حسن عظیمی، "نقد حال" نوشته و کار هادی 
حوری، "معمای تلخک" نوشته و کارگردانی جواد انصافی 

برای این جشنواره تمرین می کنند.
همچنیــن نمایش هــای فرجام نوشــته ملیحه مرادی 
جعفــری و کارگردانی رضا انواری، حکایت خنده داری که 
خنده دار نبود نوشــته و کارگردانی مسعود براهیمی بری 
اجرا در جشنواره تئاتر ســوره و نمایش باغ هزار دخترون 
نوشته دکتر افسانه شعبان نژاد و کارگردانی زهرا موالئیی 
برای جشــنواره تئاتر شــهر و نمایش نوشته ساغر خواجه 
امیری و کارگردانی فرید یوسف پور برای اجرا در جشنواره 

تئاتر ماه تمرین می کنند.
گفتنی اســت خانه نمایش درحال حاضر هر شب به غیر 
از شــنبه ها ساعت ۱۹ با نمایش یوســف و زلیخا نوشته 
داود فتحعلــی بیگی و کارگردانی منیژه داوری و ســاعت 

بیســت با اجرای نمایش ســیاه بازی مجلس شب چراغ 
نوشــته و کارگردانی داود معینی پذیرای تماشاگران تئاتر 
اســت. عالقه مندان به تماشای آثار نمایشی خانه نمایش 
می توانند با مراجعه به نشانی میدان فردوسی، ضلع شرقی 
میدان، بعد از خیابان ایرانشــهر، خیابان شــهید موسوی 
)فرصت سابق(، کوچه محمدآقا، پالک ۳۴ مراجعه فرمایند. 
نشــانی دوم خانه نمایش برای کسانی که تمایل دارند با 

خودرو شــخصی به خانه نمایش مراجعه کنند می توانند 
به نشــانی میدان فردوسی، خیابان ســپهبد قرنی، خیابان 
طالقانی، خیابان شــهید موســوی، کوچه محمدآقا پالک 
۳۴ مراجعــه کنند. همین طور از طریــق کانال تلگرام به 
 edaretheaterkhanenamayesh نشانی 
 از اخبار خانــه نمایش و پالتوهای ایــن مجموعه مطلع 

شوند.

نویسنده: چارلز بوکوفسکی
ترجمه: علی امیرریاحی

انتشارات: نگاه
در این اثر شــاهد سرنوشــت پســر بچه ای 
می باشــیم که داخل محله های فقیر نشــین و 
تهیدست شهر در دوران بحران های اقتصادی 

و جنگ با سختی ها درگیر خواهد بود.
پدر و مادرش دلشــان می خواهــد که او به 
جایی برسد، پدرش می خواهد او مهندس شود 

ولی هیچ زمان رفتار خوبی با او نداشته اند.
پدرش به طور مرتب و پشت سر هم کتکش 

می زند.
این پســر که هنری چیناســکی نام دارد )نامی که بوکوفسکی برای خودش در 
کتاب ها برگزیده است. در کتاب هالیوود هم نقش اول چیناسکی نام دارد.( تالش 
می نماید بزرگ و خشن شود و اعتبار کسب کند. داخل مدرسه به سبب قیافه زشت 

و جوش های ناجورش شانس بسیاری نداشته و درس نمی خواند.
درباره نام کتاب موضوعات مختلفی وجود داشــته است. به طور مثال آنکه پسر 
بچه، همانند ژامبون میان ســاندویچ بین پدر مــادرش گیر کرده یا یادآور صبحانه 

بچه ها داخل زمان کودکی بوکوفسکی است و…
درباره کتاب

در این کتاب ما روز به روز شــاهد ســرکوب و تهی شدن وجود ِهنری از قریحه 
و احساســات و پر شدنش از خشــمی تمام نشدنی هستیم. انزجار او از انسان های 
جامعه، بیگانگی و انزوا طلبی اش روز به روز رشد می کند. ِهنری از زندگی و این 
جامعه مضحک و دور از انســانیت بیزار است و در این باتالق، مشروب و نوشتن را 

تنها پناِه خودش میابد.
همیشه لحن بوکوفسکی را دوست داشته ام، کامال رک است و با مخاطب اندک 

تعارفی ندارد!
کتاب ســاندویچ ژامبون هم مانند دیگر کتاب هایش سرشــار از طنز است، اما 

طنزی که همیشه غمی عمیق و تلخ را پشت لبخندت جا می گذارد.
همیشــه برای ســر درآوردن از زندگی نویسندگان مشــهور کنجکاوی عجیبی 
داشــته ام. برای همین، دانستن این موضوع که “ســاندویچ ژامبون” یک جورایی، 
زندگی نامه نویســنده مورد عالقه من هم هست، لذت خواندن این کتاب چهارصد 
صفحه ای را برایم دوچندان کرد. دلم می خواســت هر روز کتاب را بردارم و پا به 
پای او تمام راه های رفته اش را بروم و دردهایی که در این راه کشــیده اســت را 

بکشم… دلم می خواست پا به پای او رشد کنم.
نقد کتاب

بوکوفســکی، طنز فوق العاده عالی دارد، اما در کتاب ساندویچ ژامبون این طنز 
کمتر دیده می شــود، شــاید به خاطر نحوه کتاب باشــد که از زبان یک پسربچه 

روایت می شود.
با نوشــته های بوکوفسکی احساس راحتی می کنم، انگار که با دوستی صحبت 

می کنید، ساده، صمیمی، بی پروا و بسیار خودمانی.
اگر می خواهید از کتاب های بوکوفســکی نهایت لذت را ببرید پیشنهاد می کنم 
اول کتــاب ســاندویچ ژامبــون را بخوانید. بــا خواندن این کتاب بــا فضایی که 
بوکوفســکی در آن بزرگ شده است آشنا می شوید و نوشته های بعدی او را بهتر 
درک می کنید. بعد از این کتاب پیشــنهاد می کنم که کتاب هالیوود را بخوانید. با 
خواندن هالیوود بازهم بهتر بوکوفســکی را خواهید شناخت و بعد، از خواندن کتاب 

عامه پسند لذت بی نهایت می برید.
ترجمه کتاب

ترجمه این کتاب توسط علی امیرریاحی صورت گرفته است. ترجمه نسبتا خوب 
بــود، اما نمی شــود آن را یک ترجمه عالی تلقی کرد. وقتــی کتاب را می خواندم 
در قســمت های مختلف کتاب با خودم فکر می کــردم که کاش مترجم از لغات 
بهتری اســتفاده می کرد. بوکوفسکی لحن خاص خود را دارد و من این لحن را با 
ترجمه پیمان خاکســار درک کردم. پیمان خاکسار دو کتاب هالیوود و عامه پسند 

بوکوفسکی را ترجمه کرده است.

ساندویچ ژامبون

به بهانه تولد شاعر دوست 
داشتنی یا صدای گرمش

 اولین جشنواره 
بین المللی رادیکال 

پرفورمنس

بیست و شش گروه نمایشی مشغول تمرین در پالتوهای خانه نمایش

مجتبی موســوی، سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای 
شهری سازمان زیباسازی شــهر تهران درباره جانمایی آثار 
هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران گفت: 
سیاســت ما بر این اســت که در هر دوره آثار سمپوزیوم ها 
را در قالب مجموعه درون یکی از فضاهای شــهری تهران 
جانمایی کنیم زیرا با این حرکت می توانیم یک مجموعه یا 
به عبارتی باغ مجسمه داشته باشیم. ضمن اینکه اگر کسی 
خواستار تحقیق و پژوهشــی در این راستا باشد، می تواند از 
انسجام این فضا و آثار استفاده کند و از پراکندگی پیشگیری 

می شود.
وی افــزود: بــرای جانمایی آثار هشــتمین ســمپوزیوم 
مجسمه سازی تهران نیز برنامه ریزی هایی انجام شده است 
لذا مذاکراتی با پارک قائم واقع در منطقه ۱8 تهران صورت 

گرفته اســت تا بتوانیم باغ مجسمه ای در این بخش داشته 
باشیم که البته بررسی های نهایی آن در دست اجراست که 
در صورت انجام شدن نهایتا تا دو ماه آینده اجرایی می شود.

سرپرســت معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان 
زیباســازی شــهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه تا زمان 
جانمایی آثار، سایت ســمپوزیوم واقع در برج میالد میزبان 
آثار هشتمین دوره اســت، عالقه مندان می توانند به بازدید 
از آثار بپردازند لذا امکان بازدید از آثار هشتمین سمپوزیوم تا 
پایان خردادماه برای عالقه مندان به این بخش فراهم است.

موســوی از آغــاز برنامه ریزی برای نهمین ســمپوزیوم 
بین المللی مجسمه ســازی تهران خبر داد و گفت: انشااهلل از 
اواخر خرداد ماه جلسات آغاز و شورای سیاست گذاری نیز در 

این راستا تشکیل خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ما هشتمین سمپوزیوم بین المللی 
مجسمه سازی تهران را به تازگی پشت سر گذاشته ایم، یقینا 
بخشــی از ارزیابی های شورای سیاســت گذاری به بررسی 
نقــاط ضعف و قوت این رویداد اختصــاص خواهد یافت تا 
بر اساس پیشنهاداتی که ارائه می شــود بتوانیم در راستای 
بهبود عملکرد این بخش گام برداریم. سرپرســت معاونت 
فرهنگی و هنرهای شــهری سازمان زیباسازی شهر تهران 
درباره انتشار فراخوان نهمین دوره سمپوزیوم مجسمه سازی 
تهران گفت: بعد از بررســی های الزم و بر اساس مصوبات 
شورا، فراخوان سمپوزیوم نهم تنظیم و انشااهلل در شهریورماه 
منتشــر خواهد شد. موسوی با اشاره به روند موفقیت آمیز در 
برگزاری هشتمین سمپوزیوم تهران اظهار کرد: خدا را شکر 
می کنیم که هشتمین دوره ســمپوزیوم تهران با آثار خوب 

و رضایــت هنرمندان به پایان رســید؛ کما اینکه هنرمندان 
خارجی نیز طــی گفت وگوهای خود از روند ســمپوزیوم و 
کیفیت برنامه ریزی و اجرای آن بســیار راضی بودند لذا این 
نشان می دهد که تا حدودی توانســته ایم به اهداف رویداد 

نزدیک شویم که جای خرسندی دارد.
وی ادامــه داد: البتــه تمــام تالش ما این اســت که با 
فعالیت های منظم و مستمر بتوانیم سمپوزیوم را ادامه دهیم 
تا نتیجه آن عاید فضاهای هنری شــود و به رونق و توسعه 
هنر مجسمه سازی ما بیانجامد.سرپرست معاونت فرهنگی و 
هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران تصریح کرد: 
تمام تالش ما این اســت که بتوانیم با دعوت از هنرمندان 
شــاخص جهانی، آثاری در خور و قابل توجه برای تهران به 

ارمغان بیاوریم.

فرصت بازدید از آثارسمپوزیوم مجسمه سازی تهران ادامه دارد 

»پیروزی سزان« به نمایش درمی آید
دومین نمایشگاه نقاشی رضا رزم با عنوان »پیروزی سزان« 
از ۲۹ اردیبهشــت تا نهم خــرداد در گالری آتبین به نمایش 
درمی آیــد. رزم در این بــاره گفت: »پیروزی ســزان« عنوان 
دومین نمایشگاه نقاشی من است. در این نمایشگاه، ۲۰ نقاشی 
را با تکنیک کاردک و رنگ پالســتیک به نمایش می گذارم. 
نقاشی های این مجموعه کامال فیگوراتیو هستند و شکل نویی 
از کادربندی و پرســپکتیو را ارائه می دهند.او اظهار کرد: البته 
نقاشــی های این مجموعه به هیچ وجه هایپر رئال نیستند، اما 
رئال هم نیستند، چون همان گونه که گفتم، تناسب نسبت ها 
و رنگ ها را در این مجموعه برهم زده ام و حتی بخشی از کار 
را نیز دفرمه کرده ام.این هنرمند نقاش ادامه داد: من ۱۶ سال 
است که نقاشی می کنم، اما هرگز نقاشی را به صورت آکادمیک 
فرا نگرفته ام و در این مدت هرچه آموخته ام، تجربی و با دیدن 
آثار بزرگان نقاشی بوده است و خودم را آزاد گذاشتم تا فارغ از 
هرگونه قید و بندی فقط نقاشی کنم.این هنرمند نقاش درباره 
شیوه خلق نقاشی های این مجموعه، توضیح داد: من گاهی از 

روی مدل های زنده عکاسی می کنم و بعد سر فرصت، از روی 
عکس نقاشــی می کشم. گاهی نیز در لحظه طراحی می کنم 
و طراحی ها پایه اصلی نقاشــی ها می شوند.رزم درباره چرایی 
استفاده از رنگ پالستیک در نقاشی هایش، اظهار کرد: رسیدن 
به رنگ پالستیک برایم یک کنکاش در مواد رنگی بود، وقتی 
دیدم رنگ پالســتیک کیفیت الزم را می دهد، از آن به بعد با 
رنگ پالستیک نقاشی کردم. الیه گذاری رنگی، با رنگ های 
پالستیک، بهتر انجام می شود، چون چند الیه رنگ روی هم 
قرار می گیرند، رنگ پالســتیک بهتر جواب می دهد.رضا رزم 
متولد ۱۳۵۹ در مسجد سلیمان و دانش آموخته کارشناسی ارشد 
تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس است و به عنوان طراح صحنه و 
لباس در عرصه سینما و تئاتر فعال بوده است.نمایشگاه نقاشی 
با عنوان »پیروزی ســزان« از ۲۹ اردیبهشت تا نهم خرداد در 

گالری آتبین برپاست.
گالری آتبین در خیابان ولی عصر، قبل از چهارراه پارک وی، 

کوچه خاکزاد، پالک ۴۲ واقع است.

یادبود علی معلم در چتر ســینمای ایران در هفتادمین جشــنواره 
کن برگزار می شود.

قرار اســت طــی روزهای آینده یــاد این منتقد، تهیــه کننده و 
کارشناس فقید سینمایی با حضور مدیران و سینماگران ایرانی حاضر 

در هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن گرامی داشته شود.
امیــد معلــم، فرزند علی معلم نیــز از حاضران در کن اســت و 
فعالیت های خبری پدرش در این رویداد سینمایی را ادامه می دهد و 
طی دو روز گذشته اقدام به ارسال گزارش های تصویری کرده است.

فاطمه معتمد آریا، غالمرضا موســوی، مهدی کرم پور، سیف اهلل 
صمدیان، محمد حمیدی مقدم، حسن نجاریان، محمد رضا عباسیان، 
پیمان جعفری، مجید جوزانی و محمد اطبایی از جمله ســینماگران 

ایرانی حاضر در کن هستند.
علی معلم که طی سال های گذشته حضور فعالی در جشنواره های 

خارجی بویژه جشنواره فیلم کن داشت، ۲۳ اسفندماه درگذشت.
آلبرتو باربا مدیر جشنواره ونیز نیز از غرفه ایران در هشتادمین دوره 
جشنواره فیلم کن بازدید کرد و درگذشت علی معلم را تسلیت گفت.

آلبرتو باربا مدیر جشــنواره ونیز از غرفه بنیاد سینمایی فارابی در 
هشتادمین جشنواره بین المللی فیلم کن بازدید کرد و به گفت وگو 

درباره سینمای ایران و شرکت در جشنواره های جهانی پرداخت.
بنابــر گزارش کانــال تلگرامی مجلــه »دنیای تصویــر«، باربا 
پــس از حضور در غرفه ایران، درگذشــت علی معلم منتقد و تهیه 
کننده با سابقه ســینمای ایران را تسلیت گفت. علی معلم سال ها 
به طور مرتب در جشــنواره کن حاضر می شد و استقبال زیادی از 
گزارش هایش در این جشــنواره می شد. مدیر جشنواره همچنین در 
ادامه این دیدار با علی اســفندیاری درباره تبادالت سینمای ایران با 

سینمای جهان گفت وگو کرد و به تبادل نظر پرداخت.

یادبودی برای علی معلم در کن

جاوید مجلســی مدرس موسیقی و رهبر ارکستر سازهای بادی تهران با اشاره به تازه ترین 
فعالیت های این مجموعه موسیقایی بیان کرد: بعد از برگزاری مجموعه کنسرت های موفقی 
که همراه نوازندگان ارکســتر سازهای بادی تهران داشتیم مدتی بود که بنا به دالیلی فعالیت 
نمی کردیم اما به تازگی قرار اســت بعد از مدت ها دور هم جمع شــویم و اگر مشکلی وجود 

نداشته باشد از نیمه دوم سال برنامه هایی را برای عالقه مندان موسیقی اجرا کنیم.
وی افزود: مجموعه ارکســتر سازهای بادی تهران گروه بزرگی است که برگزاری کنسرت 
برای این مجموعه کار آســانی نیست که بخواهیم در عرض چند روز و چند ساعت مقدمات 
اجرای صحنه ای آن را فراهم کنیم. حضور یک اسپانسر قوی که بتواند در پروسه حداقل یک 
ساله پشتیبانی های الزم را برای فعالیت های مجموعه ای چون ارکستر سازهای بادی تهران 
انجام دهد امر الزم و ضروری اســت که متاســفانه هنوز برای ما چنین فضایی مهیا نشده به 
همین جهت امیدوارم با مذاکراتی که طی ماه های اخیر با چند اسپانسر انجام دادیم بتوانیم به 

زودی شاهد اجرای دوباره مجموعه ارکستر سازهای بادی تهران باشیم.

رهبر ارکســتر ســازهای بادی تهران در بخش پایانی صحبت هــای خود گفت: به زودی 
جزئیات برنامه های جدید ارکســتر ســازهای بادی تهران برای عالقه مندان اعالم می شود 
و اگر برنامه ها به صورت منظم پیش رود در آذرماه امســال تازه ترین کنســرتمان را برگزار 
می کنیم که به طور حتم دربرگیرنده رپرتوارهای جدیدی است و می تواند مورد توجه مخاطبان 

قرار گیرد.
ارکســتر ســازهای بادی تهران از ســال ۱۳8۵ فعالیت خود را در عرصه موســیقی آغاز 
کــرد. یکی از نــکات قابل توجه این ارکســتر وجود تمامی ســازهای بــادی در کنار یک 
دیگر اســت که نظیر این حرکت کمتر در گروهای موســیقی ایران وجود داشــته اســت. 
این مجموعه ســال ۱۳8۷ موفق به کســب مقام اول جشــنواره موســیقی فجر نیز شــده 
اســت. ضمن اینکه برگزاری چندین کنســرت با خوانندگان مطرحی چون عالیم قاسم اف 
 خواننده شــهیر کشــور آذربایجان از جملــه فعالیت های این مجموعه در ســال های اخیر 

است.

ارکستر سازهای بادی تهران کنسرت می دهد

»خیابان شاعر مرده« کجاست؟

فیلم مســتند »خیابان شاعر مرده« به کارگردانی شــهرام میراب اقدم که پیش از این با عنوان »خیابان مولوی« در 
دست ســاخت بود، بزودی آماده نمایش خواهد شد تا در اولین ایستگاه جشــنواره ای، راهی دبیرخانه یازدهمین دوره 

جشنواره سینماحقیقت شود.
این فیلم مستند به بیان تاریخچه، بناها و معماری موجود در خیابان مولوی تهران می پردازد.

شــهرام میراب اقدم پیرامون دلیل ســاخت این مســتند گفت: از زمانی کــه باستان شناســان در محله ی مولوی 
اســکلتی هفت هزار ســاله یافتند که نشــان از قدمت شــهر تهران داشــت، ایده ساخت این مســتند به ذهن من 
 رســید. زمانی که تولید این مســتند آغاز شــد هم متوجه دیدنی های بسیار این منطقه شــدم که ارزش مستند شدن 

داشتند. 
وی ادامــه داد: قدیمی تریــن کلیســاهای تهــران که متعلق بــه دوران صفویه اســت، مدفن »سیدابوالقاســم« 
امــام جمعــه تهران در عهد محمدشــاه و اوایــل ناصرالدین شــاه قاجار معروف به »بقعه ســر قبر آقا«، کلیســای 
»تادئــوس و بارتوقیمئــوس مقــدس« از قدیمی ترین کلیســاهای تهران، یکــی از ســقاخانه های قدیمی مولوی 
 و »ســینما آرش« بخش هایــی از جذابیت هــای به تصویر کشــیده شــده از خیابــان مولوی در این فیلم مســتند 

است.
ایــن مستندســاز بــا ابراز تاســف از نابــودی بســیاری از بناهــای تاریخــی تهران قدیــم خاطرنشــان کرد: 
متاســفانه امــروزه محله »سیداســماعیل« به معنای گذشــته وجود نــدارد یا مثــاًل دیگر از »کوچــه مرغی ها« 
 کــه محــل فروش حیوانات بــوده خبری نیســت؛ به همین دلیــل چاره ای جز رجــوع به تصاویر آرشــیوی وجود 

ندارد.
عوامل تولید فیلم مســتند »خیابان شــاعر مرده« عبارتند از: نویســنده، کارگردان، تدوینگر و تهیه کننده: شــهرام 
میراب اقدم؛ پژوهشــگران: شــهرام میراب اقدم و بهارک جنت مکان؛ تصویربرداران: عباس عسگری و فرداد سرپاک؛ 
صدابردار: عماد غفوری؛ مدیر تولید و هماهنگی: محمد عبدی زاده؛ عکاس: شــاهین عبدی زاده؛ تهیه شــده در مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی؛ با مشارکت موسسه سینماشهر.


