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مراسم اختتامیه دومین دوره »جایزه آینه دار دوران« 
با حضور هنرمندان و چهره های فرهنگی و خانواده استاد 
باستانی پاریزی در تاالر وحدت برگزار شد؛ در این مراسم 
از نشان خواجوی کرمانی که توسط یداهلل کابلی خلق شد 
و قرار اســت موسســه آینه داران دوران با همراهی مرکز 
کرمان شناسی هرســاله آن را برگزار کند رونمایی شد و 
این نشــان به رســم ادب و احترام در اوین دوره به استاد 

»شفیعی کدکنی« اهدا خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومــی این رویداد؛ســید عباس 
دعایــی، مدیر جایــزه آینه دار دوران در ابتدای مراســم 
ضمن تشــکر از تمامــی هنرمنــدان دربــاره چگونگی 
شــکل گیری این جایزه توضیح داد: بــه خاطر عالقه ای 
که به باســتانی پاریزی داشــتیم در ســال ۱۳۹۵ به یک 
گروه تصویرگر پیشــنهاد داده شــد، تا آثار مکتوب او را 
تصویرگری کنند. برای این کار جلســاتی با »سید محمد 
گالب زاده« مدیر مرکز کرمان شناسی گذاشتیم و با اجازه 
از خانواده باســتانی پاریزی به این نتیجه رسیدیم که هر 
شخصی می خواهد با آثار باستانی پاریزی آشنا شود، ابتدا 

باید با کرمان آشنا شود. 
او افزود: پــس از برنامه ریزی هایی صورت گرفته، گروه 
تصویرگر هر کدام به انتخاب خودشــان یکی از کتاب های 
ایشــان را انتخاب کردند و توانستیم حدود 40 اثر هنری 
از این گروه تهیه کنیم. آثار اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۵ 
در قالب یک کتاب با نام »آینه دار دوران«چاپ شــد و در 
کتابخانه ملی رونمایی شــد و از زمانی که تصمیم گرفتم 
ایــن رویداد را برگزار کنیم شــرکت ملــی مس از جایزه 
آینــه دار دوران حمایت کرده انــد. همچنین در این راه 
»حبیب صادقی« هنرمند برجســته کشورمان و »حمید 
باســتانی پاریزی« فرزند اســتاد »محمد رضا شــفیعی 

فرشــچیان«، »رسول  کابلی«،»اســتاد  کدکنی«،»یداهلل 
مرادی« و»علی خســروی« مــا را از نطر فکری و معنوی 

حمایت کرده اند.
به گفته او؛ مجموعه فرهنگی آینه داران دوران با هدف 
بازشناســی چهره های مطرح فرهنگی ایران به نسل امروز 
پدید آمده اســت و در ایــن راه می خواهیم از برنامه های 
متنوع هنری که می تواند مورد توجه جامعه معاصر باشــد 
بهره ببریم و در هر دوره از یکی بزرگان دوران مان تجلیل 

کنیم.
او افزود:باعث افتخار من است که فرصتی برایم فراهم 
شــده تا بانی ارج نهادن به خدمات استاد باستانی پاریزی 
و اســتاد طاهره صفارزاده باشم. روح این دو استاد آن قدر 
بزرگ است که کارها به خوبی پیش می رود و خوشحالم 
که در این راه خانواده اســتاد باســتانی پاریزی همراه ما 

هستند.
در ادامه مراســم عباس دعایی بــه نمایندگی از هیات 
داوران بیانیه دومین جایزه آینه دار دوران را قرائت کرد 

و براســاس رای هیــات داوران در این دوره از پنج تن 
از هنرمنــدان »امیر دانش مراغــه ای«، »نجوا عرفانی«، 
»بهتاش هزاوه«، »زهره صالحی« و »ابراهیم حسین زاده 
معروف به ابراهیم مقبلی« به رســم یادبود تقدیر ویژه ای 
می شــود و تمامی راه یافتگان به نمایشگاه در نظر گرفته 

می شوند.
همچنین بــه زودی در فرهنگســتان هنر از همه ۳۳ 
هنرمندی که آثارشــان به نمایشــگاه راه یافته اند، تقدیر 
خواهیم کردو جوایز در نظر گرفته شده که با نظر داوران 
تقســیم گشــته اهدا خواهد شــد. در داوری ها »صداقت 

جباری« و »مصطفی گودرزی« همراه ما بودند.
دعایی همچنین از راه اندازی هیات امنا جایزه آینه دار 

دوران خبر داد و گفت: دبیرخانه دائمی این جایزه در خانه 
هنرمندان ایران برپا خواهد شــد و در سال جاری شاهد 
راه اندازی مسابقه موســیقی به دبیری »پیروز ارجمند«، 
مسابقه شعر به دبیری »ســید علی میرافضلی«، مسابقه 
گرافیک و پوســتر به دبیری »علی خســروی« با موضوع 

کرمان و فرهیختگان کرمانی خواهیم بود.
دعایی همچنین از »یداهلل کابلی« برای طراحی نشان 
آینه دار دوران تقدیر کرد و عنوان کرد این نشــان در این 
دوره به رسم ادب و احترام به استاد »محمد رضا شفیعی 
کدکنی« که همیشــه مشــوق ادامه راه برای استفاده از 

چهره های بزرگ کرمانی بودند، اهدا خواهد شد.
»ســید محمد گالب زاده« مدیر مرکز کرمان شناسی 
دیگر سخنران این مراســم بود و گفت: من امروز این جا 
هستم تا سالم مردم شــریف کرمان و دکتر »زینی وند« 
اســتاندار محترم کرمان را به شما برسانم. ایشان به دلیل 

سیل اخیر نتوانستند در این مراسم حضور پیدا کنند.
او در ادامه با اشــاره به این که خواجو کرمانی در دوره 
تاریخی خوبی متولد نشــده بود، گفت: مســائل تاریخی 
و اجتماعی موجب شــدند تا خواجوی کرمانی به شــیراز 
مهاجرت کند. این شاعر گرانقدر اگر 40 سال زودتر یا 40 
سال دیرتر متولد شده بود، بی شک زندگی بهتری داشت.
مدیر مرکز کرمان شناسی ادامه داد: در کرمان پیش از 
تولد خواجوی کرمانی یکی از مهم ترین دانشــگاه های آن 
روزگار برپا شــده بود و چهره های به نامی در این دانشگاه 
تحصیل کرده بودند و درس می دانند اما با وقایع تاریخی 
که در کرمان رخ داد، این دانشــگاه همچون ســایر مراکز 
فرهنگی و علمی در کرمان تعطیل شــدند و گرد مرگ بر 

این شهر نشست.
بــه گفته گالب زاده، خواجوی کرمانی به نوعی به دور 
دنیا سفر کرد و از هر گوشه دنیا چیزی آموخت و به دانش 
و علــم و ادب خود افزود و از این نظر شــباهت قریبی به 

استاد باستانی پاریزی داشت.
در ادامه سید حسین مرعشی زاده در ستایش خواجوی 

کرمانی سخنانی ایراد کرد.
همچنیــن در بخش دیگر مراســم »علیرضا حبیبی« 
ریاســت رادیو فرهنگ لوح تقدیر و هدایایی را به ســید 
محمــود دعایی به عنوان یکی از چهره های »فرهنگ یار« 
اهدا کــرد. دعایی نیز این هدیه را خواســت به فرزندش 
ســید عباس دعایی به دست فرزند اســتاد باستانی اهدا 

شود و تقدیم کرد.
سید محمود دعایی پس از دریافت جایزه و لوح فرهنگ 
یار از ســوی رادیو فرهنگ گفت: قدردان این تشــویق ها 
هستم. با این تشویق ها کمک می کنید تا ما آدم تر باشیم. 
در دوران استاندار سید حسین مرعشی کارهای بزرگی در 
کرمان انجام شده است، یکی از این کارها ساخت مجسمه 

خواجوی کرمانی و نصب آن در کرمان است.
او افزود: کرمانی ها، همه دوره ها خدمات ارزشــمندی 
در حوزه های مختلــف فرهنگی،علمی و هنری از خود به 

جا گذاشــته اند خدماتی که قرن ها اثرات آن به جا مانده 
و می ماند.

در ادامه مراسم هادی سیف پژوهشگر هنرهای سنتی 
در ســخنانی گفت: خواجوی کرمانی با تحقیق و بســیار 
آگاهانه به شــیراز ســفر کرد. در دوره ای که او به شیراز 
مهاجرت کرد؛ آوازه ســعدی عالمگیر شده بود و تنگه اهلل 
اکبر شــیراز مهد تجلی عرفان بود و عرفای بزرگی در این 
تنگه زندگی می کردند و خواجو نیز به خیل عرفای مقیم 

این تنگه پیوست.
او در بخش پایانی سخناتش گفت: شیراز برای خواجو 

و خواجو برای ادب فارسی یک غنیمت هستند.
احســان آقایی مدیر موزه هنرهــای معاصر نیز در این 
مراســم گفت: از بانیان برگزاری جایــزه آینه دار دوران 
قدردانی می کنم و خوشــحالم با راه انــدازی این جایزه 
شــاهد خلق آثار ارزشــمندی در حوزه هنرهای تجسمی 
هســتیم. امیدوارم هنرمندان برگزیــده این جایزه، روزی 

بدل به آینه داران دوران شان شوند.
در ادامه این مراســم ارکســتر ملی بــه رهبری بردیا 

کیارس قطعاتی از حسین دهلوی را اجرا کردند.
در حاشیه برگزاری این مراسم ورکشاپ خط و نقاشی 

خط به دبیری اسرافیل شیرچی برگزار شد.
اســرافیل شــیرچی درباره کارگاه خوشنویسی که در 
حاشیه برگزاری دومین دوره جایزه آینه دار دوران برگزار 
شــد گفت:در این ورکشاپ ۲0 هنرمند خوشنویس که به 
صورت سنتی و مدرن با خط سرکار دارند دعوت شدند تا 

هر یک بیتی از خواجوی کرمانی را بنویسند.
او افزود: در واقع هر یک از این تابلو ها پنجره ای از خط 
و رنگ هستند که به بیتی از خواجوی کرمانی مزین شده 

اند و دریچه ای برای شناخت بیشتر این شاعر هستند.
شــیرچی ادامــه داد:از خواجوی کرمانی تا باســتانی 
پاریزی، بهترین بهانه ای است که با آن می توان نام و یاد 
بزرگان ســرزمین مان را با خط زیبای نستعلیق زنده نگاه 
داشت و از این راه می توان زمینه ای برای پیوند نسل های 

گذشته را با نسل جدید فراهم کرد.
بــه گفته شــیرچی؛ تمام آثاری که در این ورکشــاپ 
خلق شــده اند، پس از تکمیل شدن به موزه کرمان اهدا 
خواهند شد. این ورکشاپ با حمایت مرکز کرمان شناسی 
و موسســه آینه داران دوران برگزار شده است. از شرکت 

کنندگان در این ورکشاپ با اهدای لوح تقدیر شد.
اجــرای اختتامیه دومیــن جایزه آینــه دار دوران را 
»باران نیک راه« به عهده داشــت. دراین برنامه فیلم شعر 
خوانیزنده یاد مرحوم دکتر افشــین یداللهی در ســتایش 
استاد باســتانی پاریزی پخش شــد که اجرای این شعر 
توســط استاد شــهرام ناظری انجام شــده که پس از آن 
تقدیر استاد شهرام ناظری و خانواده مرحوم یداللهی اعالم 
شــد که برای اثر اهدایی مرحوم یدالهی برای ایران با نام 
من عاشق ایرانم توسط موسسه آینه دار دوران در سالگرد 

درگذشتشان کاری تهیه خواهد شد و رونمایی شود.

نشان خواجوی کرمانی به استاد شفیعی کدکنی اهدا می شود

سازهای ارکستر ملی برای خواجو تا باستانی پاریزی به صدا درآمدند

نیویورک تایمز در نقدی به فیلم »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهادی و نماینده سینمای ایران در اسکار ۲0۲۲ پرداخته 
است. به گزارش ایسنا، در این مطلب به قلم »ای.او. اسکات« 
آمده اســت: »آخرین وسوسه بزرگترین خیانت است: انجام 
کار درســت با دلیلی اشتباه«؛ گویی »قهرمان« جدیدترین 
فیلم اصغر فرهــادی این جمله را از نمایشــنامه »قتل در 
کلیسای جامع« نوشــته »تی. اس. الیوت« برایمان پررنگ 
می کند. در مرکز داســتاِن »قهرمان«، یک عمل شایسته ی 
بدون ابهام رخ می دهد. مردی )به نام رحیم سلطانی با بازی 
امیر جدیدی( هفده ســکه طال را بــه صاحب واقعی آن ها، 
پس می دهد. ایــن کار، چه عیبــی دارد؟ و چه پیامدهای 
ناخوشایندی ممکن است داشته باشــد؟ همان طور که در 
فیلم می بینیم: پیامدهای بســیار زیادی! هیچ چیز در این 
داستان پر استرس و پیچیده ی امروزی،  به سادگی آنچه که 

ما یا شخصیت ها آرزو می کنیم، نیست. 
رحیم که به دلیل بدهی در زندان است، می خواهد قرض 
خود را پرداخت و زندگی جدیدی را شــروع کند. ما رحیم 
را در آغاز یک مرخصــی دو روزه ی پر التهاب می بینیم؛ او 
به امید توافق با طلبکارش که صاحب یک مغازه فتوکپی و 
باجناق سابقش است، از موقعیتی به موقعیت دیگر می رود. 

درهم تنیدگی روابط خانوادگی و کارهای آن ها، به روایت 
فرهادی، یک واقعیت مرکزی در زندگی شخصیت هاســت. 
بنابراین وقتی عشــق، شــرافت و وفاداری موضوعات مورد 
بحث ما هستند، پول هم در همان نزدیکی ست. همان طور 
که هومر سیمســون درباره الکل می گوید: الکل علت و در 

عین حال راه حل بسیاری از مشکالت زندگی است. 
رحیم تصمیــم می گیرد صاحب اصلی ســکه ها را پیدا 
کند و اینکه آیا این تصمیم، یک تصمیم انســانی برخاسته 
از وجدان اســت یا یک تصمیم حساب شده، منشا تعلیق و 
پیچیدگی های زیادی در داســتان می شود. در اواسط فیلم، 

چیزی شبیه یک پایان خوش از راه می رسد؛ زمانی که رحیم 
بابت عمل انسانی اش، مورد تشویق و تمجید قرار می گیرد. 

بازگرداندن ســکه ها به یک داســتان جذاب رســانه ای 
تبدیل می شــود که شبکه های اجتماعی طاقت مقاومت در 
برابر آن را ندارند. مســئوالن زندان خوشــحال هستند و از 
رحیم به منظور رسیدن به اهداف خود سواستفاده می کنند، 
همان طور که یک بنیاد خیریه به او لوح تقدیر و وعده پیدا 
کردن کار می دهد. کمک ها از هر ســویی از راه می رسند و 
فشار بر روی بهرام برای گذشت از طلبش افزایش می یابد. 

واقعــا چرا بهرام از طلبش نمی گذرد؟ رحیم خوش قد و 
باال و خوش تیپ اســت؛ با لبخندی پرشور و رویی گشاده. 
اما بهرام در چشــم بستن بر این جذابیت، تنها نیست. یکی 

از هم بنــدان رحیم با نیشــخند از توانایی او در فریب دادن 
دیگران حرف می زند. برادر بدخلق فرخنده معتقد است که 
رحیم یک شکست خورده است و کارفرمایی که می خواهد به 
رحیم شغلی بدهد، بر نقاط تیره ی روایت او اصرار می کند و 
برای روشن شدن موضوع که معتقد است می تواند یک تقلب 
بزرگ باشــد، طلب مدرک می کند. آیا این واقعا یک تقلب 
بزرگ است؟ هرچه زمان بیشــتری را با رحیم می گذرانیم 
بیشتر به این فکر می کنیم که شاید مخالفان رحیم )که در 
شروع داســتان، خشک، کینه جو و زیادی خون سرد به نظر 
می رســند(، بی راه هم نمی گویند. آیا از کوره در رفتن های 
گاه و بی گاه رحیم ناشی از خلق و خوی خشن اوست؟ آیا او 
با رفتار همراه با شرم زدگی اش، سعی در پوشاندن یک عدم 

صداقت بزرگ دارد؟ یا همان گونه که ادعا می کند یک انسان 
خوب است که به نظر بدشانس می رسد؟ 

به یک تعبیر، این ســوال که »شما باید طرف چه کسی 
باشید« در این فیلم بیراهه است. فرهادی بیش از عالقه به 
جوهره وجود شــخصیت ها، به علت ها و نتایج کارهایی که 
انجام می دهند، عالقه مند است. او که برنده دو جایزه اسکار 
برای فیلم های »جدایی« )۲0۱۲( و »فروشــنده« )۲0۱۷( 
اســت با نظم و بینش یــک رمان نویس، فیلم می ســازد. 
»قهرمــان« به اندازه یک فیلم در ژانــر تریلر اضطراب آور و 
پرسرعت اســت. حتی شــخصیت های فرعی فیلم، به یاد 
ماندنی و پیچیده هستند و در هر لوکیشینی، چه در خانه، 
چه دفتر و چه مغازه، شما از وجود قصه های ناگفته، آگاهید 
)چرا کــه در مقابل یک گروه درجه یــک بازیگری حضور 
داریــد(. در اواخر فیلم، ما زنی را می بینیم که با بچه اش در 
موسســه خیریه ای که رحیم را به اوج برده و پایین می آورد 
حضور پیــدا می کند و به رییس خیریه التماس می کند که 
برای جلوگیری از اعدام همسرش به او کمک کنند. در چند 
صحنه دیگر هم می بینیم که چه تعداد فیلم و داستان دیگر 
در این فیلم وجود دارد؛ داســتان فرخنده، داستان نازنین، 
دختر بهرام که بیشــترین میزان کینــه را از رحیم در دل 
دارد، داســتان خود رحیم به عنوان پدر و همســر. سواالت 
همین طور ادامه دارند و زمانی که روایت به نتیجه ی نسبتا 
شیرین و رضایت بخش انتهایی ختم می شود احتماال تصمیم 

می گیرید که هدف، واقعا خود روایت نبوده است. 
در ابتدای فیلم می بینیم که رحیم به دیدار حســین در 
محــل کارش که یک بنای تاریخی در کنار صخره ای بزرگ 
اســت، می رود. این بنا با داربست پوشانده شده )که چیزی 
شــبیه به استعاره در این فیلم نبوغ آمیز است(؛ پوششی که 
مجموعه ای از نردبان ها و پله هایی ست که هم رازهای مرگ 

و زندگی را می پوشانند و هم به آن ها دسترسی می دهند.

نگاهی به سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۲ در رسانه های جهان

»قهرمان« زیر ذره بین نیویورک تایمز
ساخت سری دوم »فی المدت المعلوم« 

با بازیگران جدید
فیلــم ســینمایی »فی المــدت المعلــوم ۲« با 
کارگردان و بازیگران جدیــد در بهمن ماه کلید 
می خورد. به گزارش ایسنا، نسخه قبلی این فیلم 
کمدی- اجتماعی به کارگردانی وحید امیرخانی 
ساخته شده بود و حاال قرار است سری دوم این 
فیلم به کارگردانی رویا شریف که پیش تر یکی از 
دو تهیه کننده »در مدت معلوم« بود تولید شود. 
طبق اعالم روابط عمومی این فیلم، »فی المدت 

المعلوم ۲« با نام فارسی »در مدت معلوم ۲« به بررسی معضالت جوانان از سن 
بلوغ تا رسیدن به ســن ازدواج می پردازد و در واقع تلنگری به مراجع رسمی و 
غیررسمی است که راه حل مناسب و مدونی بر اساس دین، فرهنگ و نظام برای 
این گروه سنی ترسیم نکرده اند. این مسئله دست مایه یک اثر سینمایی است که 
مهدی علی میرزایی آن را در قالب فیلمنامه نوشــته و رویا شریف بهمن ماه آن 

را جلوی دوربین خواهد برد. 
در ســری قبلی سبد محســن جاهد و رویا شریف تهیه کننه »در مدت معلوم« 
بودند و طبق گزارش روابط عمومی گویا بخاطر اســتقبال مخاطبان تشــویق 
به ســاخت قســمت دوم این اثر شده اند. حضور مهدی ســلطانی سروستانی، 
امیرحســین رستمی، صبا گرگین پور، هولیا دیکن) بازیگر زن ترکیه ای( در این 
فیلم قطعی شده  اســت و بازیگران دیگری هم به این فیلم اضافه خواهند شد. 
تعدادی از عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: فیلمنامه نویس: مهدی علی میرزایی 
- مدیر فیلمبرداری: سیدمحســن جاهد - مدیران تولید: ســعید بصیری، رزا 
شــریف - برنامه ریز: علی جاهد - طراح گریم: مهری شــیرازی- طراح لباس: 
مهدیه ذاکری- مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: آرین حبیب زاده. در معرفی 
داستانی از فیلم آمده است: » این دختر خارجیه تو تهران چیکار می کنه؟!!! یعنی 

مشکالت جوونای ما، برا اونا هم اینقدر مهم و جذاب شده؟؟؟!!!«

جدیدترین خبر از فیلمی با بازی طناز طباطبایی
 و صابر ابر

فیلم سینمایی »بی رویا« پس 
از پشت سر گذاشتن آخرین 
مراحل فنی و پساتولید آماده 
نمایش در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر شــد.  بــه گزارش 
ایســنا، »بی رویــا« عنــوان 
نخستین فیلم بلند سینمایی 

آرین وزیردفتری است.
این فیلم با فیلمنامه ای به نگارش او و به تهیه کنندگی مشترک سعید سعدی و 
هومن سیدی، در زمستان سال گذشته جلوی دوربین رفته است. فیلم سینمایی 
»بی رویا« اولین تجربه هومن سیدی در تهیه کنندگی فیلم بلند سینمایی است.  
طناز طباطبایی، صابر ابر و شــادی کرم رودی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی 

هستند. 
آرین وزیردفتری که ســابقه نویســندگی و کارگردانی چندین فیلم کوتاه را در 
کارنامه خود دارد؛ پیشــتر برای ساخت فیلم کوتاه »هنوز نه...«، جوایزی نظیر 
سمیرغ بهترین فیلم کوتاه آسیایی از جشنواره بین المللی فیلم فجر، جایزه بزرگ 
بخش بین الملل و جایزه هنر و تجربه  از جشنواره فیلم کوتاه تهران، جایزه بهترین 
فیلم تجربی از هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه، جایزه نتپک و جایزه بزرگ 
جشنواره فیلم کوتاه پوسان را به دست آورده است. همچنین فیلم کوتاه »مثل 
بچه آدم« ساخته وزیردفتری در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن، جشنواره 

هوئسکا اسپانیا و جشنواره فیلم شانگهای حضور داشته است.
در خالصه داستان فیلم سینمایی»بی رویا« آمده است: 

مواجهه رویا با دختری بی نام ونشان، آغاز اتفاقاتی عجیب در زندگی رویا و بابک 
است...

عوامل این فیلم عبارتند از: 
بازیگران: طناز طباطبایی، صابر ابر، شــادی کــرم رودی، فرانک کالنتر، مجتبی 
فالحی، نهال دشــتی، میالد یزدانی، مهری آل آقا، تیام کرمانیان، شهریار فرد، 

مصطفی اکبری و... با حضورِ رضا داوودنژاد و هنرمندِی مائده طهماسبی. 

حال ۲ بازیگر مشهدی خوب نیست
غالمرضا بایزان منــش و مهدی صباغی 
از بازیگران پیشکسوت تئاتر و سینمای 
مشهد این روزها در بستر بیماری هستند 

و حال مناسبی ندارند.
کریــم جشــنی، رئیس انجمــن تئاتر 
خراســان رضوی، در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به بیماری ۲ تن از هنرمندان 
پیشکسوت ســینما و تئاتر مشهد اظهار 

کرد: مهدی صباغی این روزها پس از پشــت ســر گذاشتن سکته قلبی دچار 
ناتوانی جســمی شده و در بستر بیماری است. وی ادامه داد: همچنین غالمرضا 
بایزان منش مدتی در بیمارســتان بســتری بود و این روزها پس از مرخصی از 

بیمارستان همچنان در بستر بیماری به سر می برد و حال خوشی ندارد. 
جشنی تصریح کرد: با این حال پس از اعالم عمومی این موضوع از سوی انجمن 

استان مسئوالن شهر  نمایشی  هنرهای 
مشهد به این مساله توجه کرده و پیگیر 

حال این هنرمندان شدند.
وی بــا بیان اینکــه هر چــه داریم، از 
پیشکسوتان است، خاطرنشان کرد: این 
روزها به واســطه شــیوع بیماری کرونا 
معیشــت اهالی فرهنگ و هنر وضعیت 

مناسبی ندارد. 
در این میان پیشکسوتان این عرصه که 

توان فعالیت های گســترده را ندارند، حال و روز بدتری دارند. در این شــرایط 
وظیفه ما این اســت به یادشــان بوده و آنان را تکریم کنیــم چراکه احترام به 

پیشکسوتان احترام به خودمان است.

درباره ثبت جهانی »پرونده خوش نویسی«
سوءتفاهم شده است

عضو هیأت  علمی پژوهشگاه 
گردشگری  و  میراث فرهنگی 
معتقد اســت: دربــاره ثبت 
»برنامه ملی پاسداری از هنر 
سنتی خوش نویسی ایران« در 
یونسکو سوءتفاهم هایی ایجاد 

شده است.
دنبال  به  ایســنا،  به گزارش 

واکنش ها و اعتراض های جامعه خوش نویســان نسبت به پرونده ای که ایران در 
یونسکو با عنوان »برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوش نویسی در ایران« ثبت 
کرده و این اقدام را غفلت از ثبت »خوش نویسی ایران« در یونسکو دانسته است، 
مرتضی رضوانفرـ  عضو هیأت  علمی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگریـ  
اظهار کرد: اگر جامعه هنری از ارزش فوق العاده ثبت خوش نویســی اطالع پیدا 

کند، امیدوارانه تر و استوارتر در این مسیر قدم خواهند گذاشت.
وی گفت: طبق مفاد کنوانســیون برای حفاظت از یــک اثر ناملموس، اولین و 
مهم ترین کار ارتقاء آگاهی مردم و حامالن عنصر از اهمیت و روش های نگهداری 
اســت، چون میراث ناملموس یک موضوع مردمی و حفاظت از آن نیز غالبا در 

دست مردم است.
به نظرم اطالع رســانی نکردن ما به جامعه هنری، ســبب شده یک کار باارزش 
و شایســته تقدیر در یونسکو، توسط برخی از هنرمندان به عنوان نقطعه ضعف 

تلقی شود.
رضوانفر همچنیــن تاکید کرد: باید دســتگاه ها و وزارتخانه هــای متولِی هنر 
خوش نویسی، مانند فرهنگ و ارشــاد اسالمی، فرهنگستان هنر، فرهنگسراها، 
انجمن خوش نویسان و… زمینه ای را برای ایجاد گفت وگو درباره ثبت »برنامه 
ملی پاســداری از هنر سنتی خوش نویســی ایران« فراهم کنند تا عالوه بر رفع 
سوءتفاهم های ایجادشده، نظرات خود را برای معرفی بیشتر و ترویج روش های 

حفاظتی در سطح ایران و جهان ارائه دهند.

اخبارکوتاه

قسمت جدید فیلم سینمایی ماتریکس در حالی به فروش ۱00 
میلیون دالری رســیده که تا جبران هزینه های ســاخت و تبلیغات 

فاصله زیادی دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از ددالین، در حالی که برخی از فیلم های 
چــون »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیســت«، »زمانی برای مردن 
نیســت«، »ونوم« و »زمانی برای مردن نیست« توانستند در میان 
بحران جهانی ویروس کرونا عملکرد موفقی در گیشــه داشته باشند 
اما چهارمین قســمت از فیلم هــای »ماتریکس« بــا عنوان کامل 

»ماتریکس: رســتاخیزها« از قافله عقب ماند و از آغاز اکران از ماه دســامبر ۲0۲۱ تاکنون تنها به فروش ۱00 
میلیون دالری دست یافته است.

»ماتریکس 4: رستاخیزها« به کارگردانی »لنا واچوفسکی« و با حضور »کیانو ریوز« در نقش اصلی با هزینه 
تولید ۱۹0 میلیون دالری ســاخته شده و صرف نظر از هزینه هایی که صرف تبلیغات این فیلم شده است هنوز 
۹0 میلیون دالر تا جبران هزینه ساخت فاصله دارد و پیش بینی می شود حداقل کمپانی برادران وارنر را با زیان 

۱00 میلیون دالری همراه کند. 
قسمت جدید »ماتریکس« چندان به مذاق منتقدان و طرفدارن این مجموعه فیلم نیز خوش نیامده و کابران 
IMDb نیز امتیاز ۵.۷ از ۱0 را به این فیلم داده اند. عدم موفقیت فیلم جدید »ماتریکس« ســاخت دنباله های 
ســینمایی این مجموعه را نیز با خطر رو به رو کرده اســت و شــاید به این زودی ها دیگر شاهد فیلمی در این 
مجموعه نباشــیم. قســمت اول »ماتریکس« در ۳۱ مارس ۱۹۹۹ اکران شــد و به خاطر جلوه های ویژه بصری 
فوق العاده و جذابیت به چهارمین فیلم پرفروش ســال تبدیل شــد. این فیلم در جوایز اسکار نیز موفق به کسب 
چهار جایزه از جمله بهترین جلوه های ویژه بصری و تدوین شد. »ماتریکس« که با هزینه ۶۳ میلیون دالر ساخته 
شــده بود در نهایت به فروش 4۶۳ میلیون دالر در گیشــه جهانی دست یافت. دو دنباله این فیلم با عنوان های 
»ماتریکس: بارگذاری مجدد« و »انقالب های ماتریکس« که هر دو در سال ۲00۳ اکران شدند گرچه به موفقیت 
قسمت اصلی دست نیافتند اما »کیانو ریوز« بازیگر اصلی این فیلم را به یکی از ثروتمندترین بازیگران هالیوود 
بدل کردند. ســه گانه »ماتریکس« در مجموع به فروشــی بالغ بر ۱.۶ میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافته 

است. 

همزمان با نود و ششــمین سالگرد تولد شاهرخ ِمسکوب، شاهنامه  پژوه 
فقید، کتاب نام آشــنای او در تحلیل مضمونی داستان »رستم و اسفندیاِر 
شاهنامه«، برای بار دهم منتشر شد. به گزارش ایسنا، چاپ دهم »مقدمه ای 
بر رســتم و اسفندیار« شاهرخ ِمسکوب با شمارگان ۱000 نسخه به همراه 
اصل داســتان رستم و اسفندیار )چاپ مسکو( با قیمت 4۷ هزار تومان در 

انتشارات علمی و فرهنگی در دسترس عالقه مندان  قرار گرفته است.
در معرفی ناشر از این کتاب آمده است:

 شــاهرخ ِمسکوب در ۲0 دی سال ۱۳04 در شهرستان بابل متولد شد 
و در ۲۳ فروردیــن ۱۳۸۶ از دنیا رفت. از او آثــار فراوانی به ویژه در حوزه 
اندیشه و نیز پژوهش های ادبیات فارسی و خاصه شاهنامه باقی مانده است. 
دو نمونه برجســته از این دست، »سوگ سیاوش: در مرگ و رستاخیز« و 

نیز »مقدمه ای بر رستم و اسفندیار« است.
انتشارات علمی و فرهنگی کتاب اخیر، یعنی مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، را به تازگی و نزدیک به روزهای 

تولد این نویسنده، برای نوبت دهم بازچاپ کرده است.
داستان رستم و اسفندیاِر بازتاب یافته در »شاهنامه« فردوسی، یکی از طوالنی ترین داستان های »شاهنامه« 

و از نظر ادبی از درخشان ترین بخش های آن به حساب می آید. 
این داســتان به رزم شاهزاده اسفندیار و رســتم، پهلوان نام آشنای زابلِی شاهنامه، اختصاص دارد. اسفندیار 

قهرمان دین زرتشت است. 
او با انگیزه های بهدینی و گســترش زمین از »بت پرســتان« و هدایت »بی رهان« به راه دین می جنگد و در 

ابتدای گفت وگو با رستم به صراحت می گوید که کمر از بهر دین بسته است.
البته نیم نگاهی نیز به قدرت پس از پدر دارد و به تعبیر ِمسکوب: فرشته ای فارغ از امیال دنیای دون نیست، 
انســانی است با سرشتی زمینی و آسمانی. ص ۳۷. شــاهرخ ِمسکوب در کتاب مقدمه ای بر رستم و اسفندیار، 
همان طور که از نامش برمی آید بر این داســتان »شــاهنامه« که در نهایت به هماوردی اسفندیار با رستم ختم 
می شــود تمرکز کرده است؛ اسفندیار رویین تنی )جز در چشم( که از سوی پدر شاِه قدرت پرستش، گشتاسپ، 

در ظاهر برای جنگ با رستم و در باطن با هدف از میان رفتن و حذف شدن روانه جنگ شده است.

»مقدمه ای بر رستم و اسفندیار« شاهرخ مسکوب در بازارزیان ۱۰۰ میلیون دالری »ماتریکس« برای برادران وارنر


