کمانچه
صاحبخانه شد

حکایت  65سال
روزنامهنگاری

نویس فقید؛ «ارونقی کرمانی»
درباره پاورقی
ِ

دوشنبه 8،آبان 1396
سال اول ،شماره 3

 13بعد از تنبور نوبت به کمانچه رسید .سازی که در مناطق مختلف
ایران همچون لرستان ،کردستان ،خراسان و آذربایجان با
سبکهای مختلف نواخته میشود ،اما مردمان لر پیشقدم
شدهاند و برای این ساز ،خانهای تدارک دیدهاند که همانند تنبور صاحب
ملک شود آن هم ملکی قدیمی در شهر خرمآباد .سالهاست مدیران
هنری ارشاد شعار صیانت و حمایت از موسیقی....

 14یک س��ال پی��ش از کودت��ای  28م��رداد ب��ود ک��ه وارد عرصه
روزنامهنگاری ش��د .درس��ت در روزهای  22س��الگی به روزنامه
اطالعات رفت و تا روزی که برای همیش��ه از ایران رفت ،دس��ت
از اطالعات نکش��ید و به آن نه��اد مطبوعاتی وفادار ماند .از س��ال 1343
سردبیری «اطالعات هفتگی» را _ در حالی که  23سال....
خبر روز

تعطیلی
دفتر موسیقی ارشاد

با گذشت چند روز از اسبابکشی دفتر موسیقی
وزارت ارش��اد ب��ه س��اختمان جدید ای��ن دفتر،
هنوز روال اداری ام��ورات مربوط به صدور مجوز
کنس��رتها و روتین اداری این مرکز س روش��کل
درس��تی نگرفته تا اهالی موسیقی در بالتکلیفی
بهسر ببرند.
بهگزارش خبرگزاری فارس ،دفتر موسیقی وزارت
ارشاد طی روزهای گذشته به ساختمان جدیدی
در محوطه معاونت هنری ارشاد منتقل شده است.
این ساختمان توس��ط «موسسه توسعه هنرهای
معاصر» ساخته ش��ده است؛ ساختمانی که گفته
میش��ود بودجه آن از اعتب��ارات «فصل پنجم»
بودجه وزارت ارشاد که مختص هنرمندان است،
تامین شده است.
اما با گذشت حدود 10روز از اسبابکشی کارکنان
دفتر موسیقی وزارت ارش��اد به ساختمان جدید
این مرکز ،هن��وز روال اداری ام��ورات مربوط به
صدور مجوز کنس��رتها و روتین اداری این مرکز
س روشکل درس��تی نگرفته تا اهالی موسیقی در
بالتکلیفی بهسر ببرند.
برخی تهیهکنندههای موس��یقی ک��ه باید برای
کنسرتهای بعد از ایام محرم و صفر برنامهریزی و
مجوزهای الزم را اخذ کنند ،در تماسهای جداگانه
اعتراض خود را ب��ه این روند اع�لام کردهاند و از
تعطیلی دفتر موسیقی و روند عدمصدور مجوزهای
کنسرت ابراز نارضایتی میکنند.

علیرضا قاسمخان ،مدیرعامل
جدید «موزه سینمای ایران»

با حکم رئیس س��ازمان امور س��ینمایی ،علیرضا
قاسمخان بهعنوان مدیرعامل جدید موزه سینمای
ایران معرفی شد .بهگزارش روابط عمومی سازمان
امور سینمایی ،سمعی و بصری ،در بخشی از متن
حکم علیرضا قاس��مخان ،مدیرعامل جدید موزه
س��ینمای ایران آمده است« :جناب آقای علیرضا
قاسمخان؛ با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده در
امور فرهنگی و هنری و به اس��تناد بند  1ماده 15
اساسنامه و صورت جلسه مورخ  96/7/25هیات
مدیره موزه سینمای ایران ،برای مدت چهار سال
بهعنوان «مدیرعامل موزه سینمای ایران» منصوب
میشوید».

بالتکلیفی در نصب کاشی
ماندگار «ایرج بسطامی»
پس از سالها از فقدان ایرج بسطامی ،حاال «کاشی
ماندگار»ی که نام او بر آن حک شده ،بهدست خواهر
این هنرمند سپرده میشود؛ او در شرایطی از دنیا
رفت که از مال و مل��ک دنیا چیزی برای عزیزانش
باقی نگذاشت ،پس قرار اس��ت این کاشی در کجا
نصب شود؟ فاطمه بسطامی ـ خواهر زندهیاد ایرج
بسطامی ـ در اینباره به ایسنا گفت :ایرج بسطامی
ی نبود و به مال دنیا توجهی نداشت .تنها
فردی ماد 
دارایی او وسایل ش��خصی و هنریاش بود .ما تنها
یک خانه پدری برایمان مانده که من قصد دارم این
خانه را که تنها سرمایه ماست ،در خدمت فرهنگ
و آموزش شهرم قرار دهم؛ زیرا جوانان شهرم هیچ
امکانات آموزش هنریای ندارند.
او که مدیرعامل موسسه ایرج ابسطامی است ،ادامه
داد :ما قصد داری��م یک مجتمع فرهنگی ،هنری و
گردشگری در این مکان بسازیم .طبق رایزنیها و
جلسههای متعددی که من با مسئوالن فرمانداری،
شهرداری و اعضای شورای شهر در محل فرمانداری
داشتم ،س��اخت این مجتمع تصویب شد اما هنوز
هیچ جواب مثبتی از ش��ورای ش��هر ب��رای اینکار
دریافت نکردیم.
بسطامی با بیان اینکه قرار است این مجتمع توسط
شهرداری ساخته شود ،اظهار کرد :من از اسفندماه
بهطور مجدد و مکرر پیگیر این موضوع ش��دم؛ من
درخواست ساخت مجموعه را نوشتم اما هنوز هیچ
اقدامی نشده است .این کار جزو وظایف مسئوالن
ش��هر اس��ت ،اما هنوز بعضی از آنها به وظایفشان
عمل نمیکنند.
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ماجرای تکراری فیلمهای توقیفی
از حرفهای داروغهزاده میتوان استنباط کرد که او آب پاکی روی دست فیلمهای در محاق مانده ریخته است
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آیین  80سالگی
موزه ملک برگزار شد

همنشینی
بزرگان
در شب
همچراغی

عکس :کیمیا نیک /ایسنا

آرزو شهبازی

کتابخانه و موزه ملی ملک بعد از گذش��ت 80س��ال،
نشان میدهد که در فرهنگ ،رفاقت بر رقابت رجحان
دارد و فرهنگ ما مبتنی بر همدلی است .این دو موزه
همچراغ و همسایه هستند و اگر امروز میتوانیم به این
دو نام ببالیم به این دلیل اس��ت که این دو نهاد برآمده
از ثم��ره همت پیران جهاندیدهای اس��ت که جوانان
جوینده را بهکار گرفتند.
در این مراس��م همچنین مدیرکل موزههای سازمان
می��راث فرهنگی به این نکته اش��اره کرد ک��ه امروز
بخش خصوصی و افراد حقیق��ی در زمینه موزه داری
از دول��ت پیش��ی گرفتهان��د و زمانی ک��ه میراث یک
کشور توس��ط مردم معرفی ،اداره و حفظ و نگهداری
ش��ود ،خیالمان از حفظ میراث فرهنگی راحت است،
چراکه مردم نس��بت میراث را با ایرانیت میس��نجند
نه سلیقهای.
محمدرضا کارگ��ر در صحبتهای خ��ود آمار بازدید
از موزهها در س��ال گذش��ته را  30میلیون نفرعنوان
ک��رد و از برگ��زاری بزرگترین همایش م��وزه داران
کش��ور به کمک ایکوم در  28اردیبهشت سال آینده
خبر داد.
سخنران دیگر این مراسم ،احمد مسجدجامعی ،عضو

ایرانی ،علی رواقی؛ قرآنپژوه ،ش��اهنامهپژوه ،مصحح
و عضو پیوسته فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی ،علی
بلوکباشی؛ نویسنده و پژوهشگر ،لوریس چکناواریان؛
آهنگساز و رهبر ارکس��تر و ژان ب ِشله؛ جامعهشناس و
مردمشناس فرانسوی.
در کنار تجلیل از این بزرگان نام آشنای فرهنگ و ادب
و هنر ایران ،از کتاب خاطرات حاج حس��ین آقا ملک،
از کتاب راهنمای موزه ملی ایران به دو زبان فارس��ی و
انگلیسی و تمبر  80سالگی موزه ملی ایران و موزه ملی
ملک هم رونمایی شد و تاالر دائم هنر و زندگی در موزه
ملک را هم افتتاح کردند.
جبرئیل نوکنده ،رئیس موزه ملی ایران در این مراسم
از این موضوع س��خن گفت که موزه ایران باس��تان در
ای��ن  8دهه از عمر خ��ود ،فراز و نش��یبها و روزهای
خوش و ناخوش فراوانی داشته و اگرچه امروز جایگاه
ارزش��مندی در س��طح داخلی و بینالمللی دارد ،اما
نیازمند توجه و بازسازی است.
س��یدمحمدمجتبی حس��ینی ،مدیرعامل مؤسسه و
کتابخانه موزه ملی ملک هم این آیین را تبلیغی برای
فرهنگ ،هنر ،علم و تکریم سنت حسنه وقف دانست
و گف��ت :بالندگی و زن��ده بودن موزه ایران باس��تان و

روزنامه نگار

موقوفه حاج حسین آقا ملک  80ساله شد و عصر شنبه
بزرگانی از اهل هنر و فرهنگ گرد آمدند تا آغاز نهمین
دهه از فعالیت موزه ملی و م��وزه ملک را پاس بدارند،
اما موزهها و گنجینههایش��ان تنها به اعتبار آدمهایی
برپا هستند که عمرشان را وقف ثبت و ضبط فرهنگ
و میراث این سرزمین میکنند .کتابها ،خانهها ،اشیا
و هرآنچه رنگ قدمت و تاریخ به خود میگیرد ،هرآن
کجا که نامش را موزه میگذاری��م و هر آن چیزی که
ارزش و ماهیت و قدمت این موزهها را شکل میدهد،
همگی وامدار تالش بزرگان و پیشکس��وتان فرهنگ،
هنر و موزهداری هس��تند .در آیین  80س��الگی موزه
مل��ک برخی از این ب��زرگان حضور داش��تند و از آنها
تجلیل شد .سیدعبداهلل انوار؛ مترجم ،نسخهشناس و
فهرستنویس که بیش از  ۲۰سال رئیس بخش نسخ
خطی کتابخانه ملی ایران بود ،محمدحس��ن سمسار؛
تاریخدان و پژوهش��گر میراث فرهنگی ،ژاله آموزگار؛
پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی ،امیربانو امیری
فیروزکوهی؛ اس��تاد ادبیات فارس��ی و صائب شناس،
ناصر تکمی��ل همای��ون؛ جامعهش��ناس و تاریخنگار

سیدعبداهلل انوار؛ مترجم ،نسخهشناس و
فهرستنویس که بیش از  ۲۰سال رئیس
بخش نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
بود ،محمدحسن سمسار؛ تاریخدان و
پژوهشگر میراث فرهنگی ،ژاله آموزگار؛
پژوهشگر فرهنگ و زبانهای باستانی،
امیربانو امیری فیروزکوهی؛ استاد ادبیات
فارسی و صائب شناس ،ناصر تکمیل
همایون؛ جامعهشناس و تاریخنگار ایرانی،
علی رواقی؛ قرآنپژوه ،شاهنامهپژوه،
مصحح و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،علی بلوکباشی؛ نویسنده و
پژوهشگر ،لوریس چکناواریان؛ آهنگساز
و رهبر ارکستر و ژان بِشله؛ جامعهشناس و
مردمشناس فرانسوی

شورای شهر تهران بود .او گفت :موزه ملی ایران و موزه
ملک نسبتی ویژه با نگاه و نگرش جدید سیاسی جهان
امروز یعنی مردمساالری دارند .حقیقت این است که
کتابها و آثار و گنجینهها همیش��ه وجود داشتهاند،
ولی این گنجینهها س��لطنتی بودهان��د .مرحوم ملک
همت ک��رد و مجموع��ه خصوص��ی خود را ب��ا وقف
کردن در اختیار عموم جامعه ق��رار داد ،انتقال آثار به

سينما
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تجسمی

بیانیه  8خوشنویس
در حمایت از علی شیرازی

ماجرای تکراری فیلمهای توقیفی
زینب کاظم خواه
روزنامه نگار

با اینکه دولت تدبیر و امید قرار بود خیلی از مسائل حوزه
فرهنگی را حل کند ،اما درهای امید تا دولت دوازدهم
همچنان بسته ماند ،الاقل در حوزه سینما که قفلهای
آهنینی بر در زده ش��ده بود و کلیدش هم از جیب این
مس��ئول به جیب دیگری میرف��ت .در ابتدای دولت
دوازدهم با اع�لام رفع توقیف پنج فیلم «خانه پدری»،
«عصبانی نیستم»« ،آش��غالهای دوست داشتنی»،
«پاردایس» و «خانه دختر» ک��ه این آخری این روزها
روی پرده سینماها است ،کورسوی امید تابیدن گرفت.
تعداد فیلمهای رفع توقیف شده فقط به انگشتان یک
دست میرسد ،اما هنوز فیلمهای زیادی در گنجه مانده
و اجازه اکران ندارند« .خیابانهای آرام» کمال تبریزی،
«رستاخیز» احمدرضا درویش« ،ارادتمند؛نازنین،بهاره،
تینا» عبدالرضا کاهان��ی« ،وقت داریم حاال» عبدالرضا
کاهانی« ،کاناپه» کیانوش عیاری« ،گزارش یک جشن»
ابراهیمحاتمیکیا«،خرس»خسرومعصومی«،مهمونی
کامی» علی احمدزاده« ،صد به این سالها» سامان مقدم
همگی فیلمهایی هستند که شانس اکران نداشتهاند،
بیشتر این فیلمها در جش��نواره فجر اکران شدهاند ،اما
بعد از آن پش��ت سد بزرگی به نام مجوز اکران ماندهاند.
با نگاهی به این عنوانها میتوان فهمید که رفع توقیف
پنج فیلم ،مثل سوزنی در انبار کاه است و دیده نمیشود.
«رستاخیز» احمدرضا درویش یکی از فیلمهای توقیف
شده است که اولین بار در سال  92به نمایش در آمد و به

خاطر کارگردانی آن سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی
هم دریافت کرد ،اما اکران عمومی آن به خاطر نمایش
چهره حضرت ابوالفضل(ع) و چند تن از اعضای خانواده
امام حسین(ع) با مخالفت و انتقاد برخی مراجع تقلید
مواجه شد ،ماجرای رستاخیز ماجرای کشداری بوده و
هست که بحث بر سر آن از ابتدای دولت یازدهم شروع
شد ،دولت عوض شد و اما مشکل این فیلم حل نشد .هر
مسئولی که آمد وعدهای برای حل مشکل این فیلم داد،
حتی علی جنتی ،وزیر پیشین ارشاد با مراجع هم دیدار
کرد تا سنگی از جلوی پای اکران این فیلم بردارد ،اما نشد
که نشد و داستان تلخ این فیلم این شد :فیلمی که رنگ
پرده سینما را به خود ندید .هر از گاهی دوباره صحبت
از این فیلم پایش میان بحثهای مسئوالن باز میشود،
اما گر ه این فیلم همچنان کورتر میشود.حاال تازهترین
خبر درباره این فیلم را ابراهیم داروغهزاده معاون نظارت

گزارش یک جشن

موزه ایران باس��تان و نامگیری موزه ملی ایران یعنی
دخیل کردن مردم در سرمایه بزرگ این سرزمین.
او ابراز امیدواری کرد طرح توسعه میدان مشق که در
زمان دولت هفتم ارائه ش��ده بود ،باالخره به سرانجام
برس��د و به زودی ش��اهد احیای بزرگترین مجموعه
موزه خاورمیانه با تنوع موضوعات مرتبط در محدوده
میدان مشق باشیم.

و ارزشیابی سازمان سینمایی زده است.
رس��تاخیز از جمله فیلمهایی بود که در میان  12فیلم
دیگرموردبررسیمجددارزشیابیسازمانسینماییقرار
گرفته است که از میان این  12فیلم همان  5فیلمی که
نامشان برده شد ،مجوز گرفتند .حاال ابراهیم داروغهزاده
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در تازهترین
اظهاراتشرفعمشکلفیلمهایتوقیفیازجملهرستاخیر
را منوط بر مشخص ش��دن اکران  5فیلمی میداند که
اجازه اکران یافتهاند .با این حس��اب رستاخیز همچنان
باید انتظار را مثل سالهای قبل پیشه کند .از حرفهای
بعدی داروغهزاده میتوان اس��تنباط کرد که او به نوعی
آب پاکی را روی دست فیلمهای در محاق مانده ریخته،
او گفته اس��ت که «مش��کالت برخی فیلمها در اختیار
سازمان سینمایی و شورای پروانه نمایش نیست و باید
خارج از سازمان سینمایی حل شود ».این حرف دقیقا در

رستاخیز

کاناپه

مورد فیلمی مثل رستاخیز مصداق مییابد ،چراکه این
فیلم از س��وی شورای پروانه نمایش مجوز گرفت ،اما در
«جاهای دیگر» بحثهایی درب��اره فیلم به وجود آمد،
حاال داروغهزاده سر دراز این رشته را به حل و فصل شدن
مشکل فیلم به «همان جاها» ارجاع داده است.
اما ماجرای فیل��م «ارادتمند؛ نازنین ،بهاره ،تینا» با این
فیلم فرق دارد ،فیلم کاهانی برعکس رس��تاخیز اصال
در ش��ورای پروانه نمایش مجوز نگرف��ت و بعد هم در
شورای عالی نظارت مورد مخالفت جدی قرار گرفت .با
این حساب این فیلم نیز از جمله فیلمهایی است که به
گفته داروغهزاده باید مورد اصالحات جدیتر قرار گیرد.
معاون ارزشیابی و نظارت فعال فقط در مورد مشکالت
دو فیلم نام برده شده حرف زده و به نظر میرسد که بقیه
فیلمه��ای توقیفی در این میان از ی��اد رفتهاند یا اینکه
سازندگانش عطای نمایش را به لقایش بخشیدهاند.

ارادتمند؛ نازنین ،بهاره ،تینا

انتش��ار مطالبی در فضای مج��ازی در مورد اصل
نبودن آثار علی ش��یرازی و پرینت بودن خطهای
تابلوهای او واکنش تعدادی از خوشنویسان را برای
انتشار بیانیهای برانگیخت.
در این بیانیه که به امضای غالمحسین امیرخانی،
نصراهلل افجهای ،عینالدین صادقزاده ،اس��رافیل
ش��یرچی ،مجتبی ملکزاده ،حسین غالمی ،امیر
احمدفلس��فی و رضا بنیرضی رس��یده ،نوش��ته
شده اس��ت«:بر کسی پوشیده نیس��ت که استاد
وارسته روزگار ما جناب علی ش��یرازی از بزرگان
و مفاخر خوشنویسی زمانه ماست و همه بر قدرت
و توانمندیهای کم بدیل ایش��ان واقفند و حیرت
اینکه ایش��ان را به جعل و چ��اپ و امثالهم متهم
س��اخته ،گویی که کس��ی تا به حال قدرت قلم و
سرعت دست بیحد و شگفتآور ایشان را به نظاره
ننشسته!
بر همین اس��اس ما امضاکنندگان زیر با صراحت
قاط��ع و حمای��ت هم��ه جانب��ه از ایش��ان اعالم
میداریم تمام��ی هجمهها وافتراهای��ی را که به
ایش��ان نس��بت داده میش��ود ،جز توهم جمعی
پریش��ان و به دور از انصاف ،نبوده و اصوال اینگونه
رفتارها تنها از کس��انی س��ر میزند ک��ه یا اقبالی
نداش��تهاند یا به��رهای از هن��ر و خ��رد و انصاف
نبردهاند .خداوند هم ما را بر انصاف و خرد و بینایی
رهنمون سازد».

