
ششمین شب شنبه  با عنوان »موسیقی 
برای صلح« برگزار می شود. 

پروژه شب شنبه ها که به تازگی وارد چهارمین دور 
فعالیت های خود شده اســت، قرار است روز شنبه، 
7 مرداد ماه بــا گروه »پیلدم« تجربه متفاوتی را در 
موســیقی و پرفورمنس، برای مخاطبــان این ژانر 
خاص از موســیقی رقم بزند. در ششــمین تجربه 
از دور تــازه شب شــنبه ها، گروه پیلــدم با عنوان 
»موســیقی برای صلح« روی صحنــه می رود که 
ژوبین عســگریه )دیجیریدو و ادوات پرکاشــن(، 
شادرخ گلچین معانی )دیجیریدو و آوا(، میثم امینی 
)پرکاشن و اره(، ریما حسن زاده )بیس گیتار(، علیرضا 
چرم چی )گیتار(، پوربه تــرک زاده )هنگ درام و آوا(، 
سحر میرهاشمی )قانون(، سیاوش الهی نیا )رباب و 
دف(، علی بختیاری )درامز و تمبک(، رضا بوروغنی 
)ســماع(، ماهیار چرم چی )نقاشی( و مهدی رحیمی 
)سرپرســت حرکات فرم( اعضای این گروه خواهد 
بود. شب شــنبه ها تاکنون ســه دوره خود را پشت 
ســر گذاشــته و از 24 تیرمــاه، وارد چهارمین دور 
فعالیت های خود شده است. ذات این برنامه، تجربی 
است و در برخی اجراها وجه پرفورمنسی قوی تر است 
طوری که فارغ از موســیقی نیز به چشم می آید اما 
در برخی اجراها، نفس موسیقی به خودی خود، بکر 
اســت و نیازی به پرفورمنس در آن حس نمی شود. 
البته که شب شنبه ها هم مثل هر برنامه دیگری، باال 
و پایین داشــته و در نتیجه گاهی تجربی تر و گاهی 
هم کمتر این فرم را در ذات خود داشــته است. اما 

پیلدم ســال گذشــته در برخی از اجراهای خود از 
این هدف کمی فاصله گرفت و به ســمت اجرای 
کنسرت های افراد شناخته شده ای رفت که می توان 
گفت تفاوت زیادی با اجراهای مستقل آن ها نداشت. 
حاال طراحان این پروژه، در دور جدید فعالیت هایشان 
بار دیگر به سمت هدف اولیه خود که گفت وگو میان 
رشته های مختلف هنری از طریق اجرای کنسرت، 
تئاتر، ویدئوآرت، چیدمان ، شکستن قالب های مرسوم 
و نوآوری بود در حال حرکت هستند. در این برنامه ها 
رضا دادویی به عنوان طراح و مدیر پروژه، سیامک 
قطاعی )مسئول امور اجرایی(، امیر خرازی )مسئول 
هماهنگی و برنامه ریز( و مونا حمزه )طراح پوستر و 
بروشور( حضور دارند. عالقه مندان برای تهیه بلیت 
این کنسرت که روز شنبه 7 مرداد ساعت 22 در تئاتر 
مســتقل تهران برگزار می شود، می توانند به سایت 

تیوال مراجعه کنند.
»شب های جز« برای سومین سال پیاپی 

برگزار می شود

رویداد موســیقی شب های جز که فعالیت خود را 
اولین بار سال 94 به همت »سازباز« در سالن آمفی 
تئاتر محک آغاز کرد، حاال برای سومین سال پیاپی 
به کار خــود ادامه  می دهد و این بار قرار اســت در 
فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برود. برای اینکه 
مخاطبان سبک »جز« بتوانند از تمام کنسرت های 
نزدیک به این ســبک در ایران استفاده کنند، قرار 
است امســال این رویداد زودتر از همیشه، در تاریخ 
7 و ۸ مرداد ماه برگزار شــود ؛ چراکه در شهریور ماه 
چند برنامه مشابه وجود دارد. همچنین سازباز قصد 

دارد از سال آینده تغییراتی در این برنامه ایجاد کند و 
فعالیت های خود را گسترش دهد. امسال این برنامه 
مانند ســال های گذشته میزبان برخی از چهره های 
سرشــناس این سبک در ایران است از جمله سردار 
سرمست که چهره ای شــناخته شده در این سبک 
است و در شــب اول با تریوی خود به همراه عمید 
بنکــدار و فرهاد لقایی در این رویــداد حضور دارد. 
آن ها برخالف سال گذشته، بیشتر قطعاتی که اجرا 
می کنند، از ســاخته های خودشان است. همچنین 
گروه امیر دارابی این بار تبدیل به »کوارتت« شــده 
و مجید ســاالری هم به عنوان خواننده در بیشــتر 
قطعات، کنار حمزه یگانــه و امین طاهری حضور 
دارد. این کنســرت ها مانند سال های گذشته در هر 
سانس شــامل اجرای دو گروه است و عالقه مندان 
با تهیه یک بلیت می توانند اجرای دو گروه را ببینند. 
دو اجرای دیگر از شب های جز امسال متعلق به دو 
پیانیست یعنی آرشــید آذرین و هوشیار خیام است.  
آذرین که اواخر سال گذشته آلبوم »هفت جان« را 
منتشر کرده، حاال با همکاری ماکان اشگواری، روزبه 
فدوی و امیر رفعتی روی صحنه می رود. همچنین 
هوشیار خیام هم به بداهه نوازی پیانو خواهد پرداخت 
و در قســمت هایی میــالد محمــدی )نوازنده تار( 
با او هم نوازی می کنــد. خیام و محمدی به تازگی 
آلبومی بر اساس دونوازی پیانو و تار منتشر کرده اند. 
شب های جز، روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 2۱ در 
فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود که عالقه مندان 
می توانند برای تهیه بلیت به ســایت تیوال مراجعه 
کنند. ترتیب اجرای برنامه ها به این صورت خواهد 
بود: برنامه شب اول )شنبه(قسمت اول: تریوی سردار 
سرمست و قســمت دوم: آرشید آذرین. برنامه شب 
دوم )یکشــنبه( قسمت اول: هوشیار خیام و قسمت 

دوم: گروه امیر دارابی.
نــوای صلح با »حس مشــترک« روی 

صحنه می رود
آنسامبل »نوای صلح« کنسرت »حس مشترک« 

را در فرهنگسرای نیاوران برگزار می کند. این ارکستر 
که در سال های گذشــته نیز اجراهای مختلفی به 

رهبری »مهدی وجدانی« و با رپرتوارهای متفاوت 
برگزار کرده بود، این بار در شامگاه ۱2 مرداد ۱396 
و در فرهنگسرای نیاوران تهران روی صحنه خواهد 
رفت. در این کنسرت، عالوه بر وجدانی که نوازندگی 
پیانــو را بر عهده دارد، ســامان محمدنبی )نوازنده 
ویولن(، صدا سدیفی )نوازنده قانون(، هومن دلنوازی 
)نوازنده تار(، سپینود میرزایی )نوازنده ویلنسل( و آیدا 
امیری مقدم )نوازنده ســازهای کوبه ای( هنرنمایی 
می کنند و »مسعود اله یاری« مدیریت اجرایی را بر 
عهده دارد. همچنین »بهرام شــادان فر« به عنوان 
طراح پوســتر و »آرام آل کنعان« به عنوان عکاس، 
دیگر عوامل برگزاری این کنسرت هستند. بلیت های 
این کنسرت با قیمت 50 هزار تومان از طریق سایت 
ایران کنسرت به فروش می رسند. »مهدی وجدانی« 
که رهبری ارکســتر »نوای صلح« را بر عهده دارد، 
اخیرا بار دیگر به عنوان مدیر روابط عمومی جشنواره 

موسیقی فجر انتخاب شده بود.
متبسم، تاج و اسماعیلی اراضی هزارصدا 

را داوری می کنند
برنامه هزارصدای مردادماه در بخش ســنتی، 4 
مــرداد ۱396 برگزار خواهد شــد. این برنامه از ۱۸ 
روز چهارشنبه در سالن اصلی فرهنگسرای ارسباران 
آغاز می شود و در آن »حمید متبسم« در کنار »وحید 
تاج« و »ابراهیم اســماعیلی اراضی« به بررسی و 
تحلیل آثار گروه های شرکت کننده و انتخاب گروه 
برتر خواهند نشســت. »حمید متبسم« آهنگساز و 

نوازنده برجسته موسیقی ایران که دو روز بعد، یعنی 
6 مرداد به همراه وحید تاج کنسرتی را برگزار خواهد 
کرد، برای اولین بار به عنوان داور در برنامه هزارصدا 
حضور می یابد. اما »ابراهیم اسماعیلی اراضی« شاعر، 
ترانه ســرا، منتقد و روزنامه نگارشــناخته شده پیش 
از ایــن دو بار به عنــوان داور در این برنامه حضور 
یافته بود. در این برنامه که ششمین برنامه هزارصدا 
و دومین برنامه بخش سنتی هزارصدا در سال جدید 
است، حسین علیشاپور هم به عنوان خواننده میهمان 
اجرا خواهد داشت و کاوه شفیعی با نوازندگی سنتور او 
را همراهی خواهد کرد. علیشاپور در سال های گذشته 
هم به عنوان داور و هم به عنوان خواننده میهمان، 

در هزارصدا حضور پیدا کرده بود. اول مرداد روز تولد 
استاد احمد ابراهیمی و دوم مرداد سالروز درگذشت 
استاد مرتضی نی داود است. به همین مناسبت این 
برنامه به این دو چهره ماندگار موسیقی ایران تقدیم 
خواهد شد. هزارصدا اولین برنامه مسابقه استعدادیابی 
موســیقی داخل ایران و اولین مسابقه منسجم ساز 
و آواز در تاریخ موســیقی ایران برای معرفی صداها 
و چهره های جدید اســت که هر مــاه دو بار و در 
بخش های سنتی و پاپ با مدیریت و اجرای »آرش 
نصیری«  برگزار می شود. روز برگزاری بخش سنتی 
هزارصدا اولین چهارشــنبه هر مــاه و روز برگزاری 

بخش پاپ آن سومین پنج شنبه هر ماه است.
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یاد 

»تقدیم به ایتالو کالوینو« به نویسندگى و کارگردانى منصور صلواتى از ٨ مرداد در تماشاخانه مستقل تهران روى صحنه مى رود. 
بازیگران کمدى تراژدى »تقدیم به ایتالو کالوینو« عبارتند از: فریبا خادمى، حمید رضا معد ن کن، مژگان حسین زاده، فرزاد برهمن، افشین غیاثى، صام متانى، 
پرستو قادرحمت، هانیه مفلح و کامیار خزایى. از دیگر عوامل مى توان به آمنه شیخ االسالم دستیار کارگردان و برنامه ریز؛ على شاه صفى طراح صحنه؛ کمال کچوییان 
طراح پوستر؛ ایلیا شمس تبلیغات مجازى )تئاتر بازها(؛ سارا حدادى )مشاور رسانه اى - مکث(؛ آناهیتا معصومى عکاس؛ مانى پناه پور مدیر صحنه و رئوف جابرى 

ساخت تیزر اشاره کرد. بلیت فروشى این نمایش از امروز ساعت ١٨ در تیوال آغاز مى شود.

زبان و ادبیات فارســى در کشمکش سرعت 
زندگى و دنیاى مجازى دارد حیف مى شود، بله، 
دقیقا دارد حیف مى شود. »مهدى صالحى دره 
بیدى«، دبیر انجمن فرهنگى آموزشى ویرایش 
و درســت نویسى در خندوانه آمار خطرناکى را 

اعالم کرد:
تعداد واژه اى که شکسپیر در آثارش استفاده 

کرد: ۴۰ هزار واژه
تعداد واژه اى که فردوسى در شاهنامه استفاده 

کرد: ۹ هزار واژه
تعــداد واژه اى که امــروز ایرانیان در زندگى 

روزمره مورد استفاده قرار مى دهند: ۷۰۰ واژه
و تعداد واژه مورد اســتفاده توسط مجریان 

تلویزیون: ۲۲۰ واژه . این نزول ترسناک است!
نزولى که اگر جدى گرفته نشود پیامدهاى خطرناکى را در پى دارد. در خندوانه از نامى 
یاد برده شد که بى شک حق بزرگى بر گردن ادبیات و درست نویسى دارد: ابوالحسن نجفى. 
ابوالحسن نجفى طى حدود نیم قرن فعالیت حرفه اى خود در چندین زمینه تالش کرد و 
آثار ارزشمندى از جمله "غلط ننویســیم"، ترجمه "شازده کوچولو" و "خانواده تیبو"، و 

"فرهنگ فارسى عامیانه" بر جاى گذاشت.
 عالوه بر تدریس در دبیرستان هاى اصفهان و سپس دانشگاه هاى اصفهان، تهران و عالمه 
طباطبایى، در موسسه فرانکلین، دانشگاه آزاد ایران، مرکز نشر دانشگاهى، دانشنامه جهان 

اسالم و شوراى عالى ویرایش سازمان صدا و سیما، فعالیت داشت. 
او از سال ١۳۶۹ تا پایان عمرش، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسى بود.

 ویراستاری و فرهنگ نویسی  
با وجود گوناگونى زمینه هاى فعالیت ادبى ابوالحسن نجفى، ویراستارى براى او اهمیتى 
ویژه داشــت. او زمانى گفته بود: "در دورانى که به زبان فارســى بى توجهى شــده و رادیو 
تلویزیون و اینترنت به نوشــتن آسیب بسیارى رســانده اند، به گونه اى که جوان امروز به 
نوشتن بى توجه شده است ، این وظایف ویراستاران است که براى درست نویسى زبان راهى 

پیدا کنند."
نجفى که خود ویراســتارى زبردســت بود، حاصل تجربیاتش در این زمینه را در کتاب 
"غلط ننویسیم" گردآورى کرد که موجب شهرتش شد. این کتاب با عنوان فرعى "فرهنگ 
دشوارى هاى زبان فارسى" اولین بار در سال ١۳۶۶ منتشر شد و سپس بارها به چاپ رسید.  
او گفته بود: "اگر این کتاب را نوشته ام، مرهون تشویق هاى ]نصراهلل[ پورجوادى )رئیس وقت 
این مرکز( بودم. من از قدیم یادداشــت هایى نوشته بودم، اما تشویق پور جوادى باعث شد 
آن ها را به عنوان کتاب چاپ کنم. حتى عنوان را او پیشنهاد داد." این کتاب، فهرستى است 
از غلط هاى رایج در متون معاصر، اعم از غلط هاى امالیى و انشایى و کاربرد نادرست واژه ها، 
از جمله کلمات ماخوذ از زبان هاى خارجى و نیز اشتباهات صرفى و نحوى، به ویژه آنچه به 
"گرته بردارى" معروف است. عالوه بر این، آقاى نجفى در "غلط ننویسیم"، دشوارى هایى 
را که در خود زبان فارســى وجود دارد و بیشــتر اوقات نویسندگان را هنگام نوشتن دچار 
تردید مى کند، بررســى کرده اســت. با این حال، خود نجفى درباره این کتاب گفت: "این 
کتاب حقیقتا انتظارى را که از آن مى رود، برآورده نمى کند. همه دشوارى هاى زبان فارسى 
را نمى گوید و به نظرم حق مطلب را بیان نکرده است. من بیش تر به واژگان پرداخته ام، اما 
مهم ترین مسائل به نحو زبان بازمى گردد، یعنى جمله بندى زبان فارسى در خطر است."

 فرهنگ فارسی عامیانه 
ابوالحسن نجفى، سال ها بعد، فرهنگ دیگرى را با عنوان "فرهنگ فارسى عامیانه" منتشر 
کرد که شامل لغات، ترکیبات و تعبیرات زبان عامیانه و روزمره متداول مردم تهران است. 
نویسنده در این کتاب- آن طور که در مقدمه کتاب آمده- گویش هاى محلى و اصطالحات 
و تعبیرات شهرســتانى را کنار گذاشــته و براى انتخاب مثال ها، به استثناى دو کتاب از 
محمدعلى جمالزاده که متولد اصفهان بود، از آثارى استفاده کرده که اوال پس از سال ١۳۰۰ 
خورشیدى نوشته و منتشر شده، و ثانیا نویسنده آن ها زاده تهران یا پرورش یافته تهران بوده 

باشد. این کتاب در سال ١۳٨١ جایزه کتاب سال را به دست آورد.
 ابوالحسن نجفى که در ایران و فرانسه تحصیل کرد و داراى کارشناسى ارشد "زبان شناسى 
همگانى " بود، عالوه بر تدریس در این زمینه، کتاب "مبانى زبان شناسى و کاربرد آن در زبان 
فارســى" را در سال ١۳۵٨ منتشر کرد که در آن، با زبانى ساده برخى مسائل زبان شناسى 
را شــرح داده است. ابوالحسن نجفى ویرایش دوم این کتاب را در سال ١۳۷١ منتشر کرد 
و در مقدمه آن نوشــت که در نظر داشــته کتاب را کامل تر کند و مباحث دیگرى به ویژه 
معناشناسى، تحول زبان، روابط زبان و جامعه، سبک شناسى و ادبیات را بر آن بیفزاید، اما 
این کار به درازا کشــیده و سرانجام ترجیح داد همان تحریر نخست با بعضى اصالحات به 

چاپ برسد.
 عروض )وزن شعر فارسی(

یکى از حوزه هایى که ابوالحسن نجفى به آن پرداخت، عروض یا وزن شعر فارسى است. 
فتح اهلل مجتبایى، عضو پیوسته زبان و ادب فارسى در این باره گفته است: "نجفى نکاتى را 
در عروض یافته که هیچ کس آن ها را نیافته بود." نجفى در یک سخنرانى در سال ١۳٨۶ 
در بنیاد ایران شناسى گفت: "تعداد کسانى که به وزن عروضى شعر مى سرایند، بیش تر از 
کسانى است که شعر آزاد مى گویند، و بر فرض محال که این وزن عروضى هم کنار گذاشته 
شود، مفاخر بزرگ فرهنگى ما آثار خود را با وزن عروضى عرضه کرده اند و آن چه که ما به آن 
مى توانیم، فخر و مباهات کنیم، آن آثارى است که با وزن عروضى سروده شده اند؛ بنابراین 

شناخت این وزن به نوعى وظیفه ملى ما است.
 فعالیت مطبوعاتی

ابوالحسن نجفى پیش از انقالب، مدتى سردبیرى مجله سخن را بر عهده داشت: "من در 
دوره  قبل از علیرضا حیدرى مدتى حدود یک ســال و نیم سردبیر بودم. آن زمان کسى به 
دفتر نمى آمد بیشتر من بودم و خانلرى، بیشتر کسانى که مى آمدند براى دیدار با خانلرى 
بود؛ دوستانش، شــاگردانش و گاهى هم نویسندگان هم سن و هم سبک خانلرى بودند. 
این ها مى آمدند که سرى بزنند و یا احیانا یک مقاله اى بدهند در این مدت همه زحمات بر 
عهده  من بود. از تهیه و ترجمه  مطالب تا غلط گیرى در چاپخانه با حروف سربى، چاپخانه ها 
اذیت مى کردند، وعده مى دادند اجرا نمى کردند و... به شکلى که مى دیدم دارم از پا درمى آیم 
و یک تنه نمى توانم مجله را ماه به ماه منتشر کنم. و بعد هم مى دیدم مجله آن چیزى نشد 
که من دلم مى خواســت نشد، یعنى در آن دوره مقاله  مهمى که من به آن بنازم و بگویم 
دردوره  ســردبیرى من این مطلب چاپ شد در مجله منتشــر نشد." با این حال، فتح اهلل 
مجتبایى، از نویسندگان آن دوره "سخن"، درباره این دوره گفته است: "این تشخیص نجفى 
بود که آن مجموعه از "ســخن" بهترین شماره هاى مجله "سخن" شد." نجفى همچنین 
در ُجنگ هــاى ادبى نیز فعال بود: "من نمى خواهــم درباره  جنگ اصفهان که خودم با آن 
همکارى داشــتم اغراق کنم اما نمى شود کتمان کرد که اصوال انتشار این جنگ ها خیلى 
تاثیرگذار بود و ظاهرا جنگ اصفهان هم در همه چند شماره اى که منتشر شد به نوعى یک 
ســروگردن باالتر از بقیه بود." ابوالحسن نجفى درباره شرایط موجود براى مطبوعات ادبى 
ایران نیز مى گفت: "همیشه تاســف مى خورم از این که کارهایى شروع مى شود و درست 
وقتى که مى توان به اوج گیرى آن امیدوار بود یکدفعه متوقف مى شود و بعد مجله هم تعطیل 
مى شــود." عضویت در بنیادهاى خصوصى، ترجمه و پژوهش در زمینه ادبیات تطبیقى از 
فعالیت هاى ابوالحسن نجفى بود. زمانى که به طور رسمى به بنیاد گلشیرى مجوز داده شد، 
نام ابوالحسن نجفى در میان اسامى هیات امنا به چشم  خورد. او امیدوار بود که جایزه هاى 
ادبى در ایران بتوانند در گسترش تیراژ کتاب ها و معرفى آن ها به عالقه مندان تاثیر مثبت 
داشته باشــند. داورى در جوایزى همچون جشنواره کتاب کودک و نوجوان و کتاب سال 
جمهورى اسالمى ایران نیز از دیگر فعالیت هاى نجفى در این زمینه بود. ابوالحسن نجفى در 

سن هشتاد و شش سالگى درگذشت.

مردادی پر شور برای موسیقی

آغاز بلیت فروشى 
نمایش »تقدیم به ایتالو 

کالوینو«

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

»رخشان بنی اعتماد«، کارگردان کشورمان به عنوان یکی 
از هفت داور بخش افق های هفتادوچهارمین جشنواره فیلم 
ونیز انتخاب شد. به نقل از سایت رسمی جشنواره ونیز، ریاست 
هیات داوران بخش افق های جشنواره ونیز را »جیانی آمیلو«، 
کارگردان ایتالیایی بر عهده دارد و رخشان بنی اعتماد در کنار 
»آبی کینن مان«، کارگــردان آمریکایی، »مارک کازینز«، 
کارگردان و فیلمنامه نویس ایرلندی-اسکاتلندی، »آندرس 
دوپارت«، فیلمنامه نویس و معمار آرژانتینی، »فین تروش«، 
سینماگر بلژیکی و »ربکا زلوتوفسکی«، کارگردان فرانسوی 
دیگر اعضای هیــات داوران این بخش از جشــنواره ونیز 
هستند. هیات داوران بخش افق های جشنواره ونیز مسئولیت 
انتخاب جایزه افق ها برای بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر 
مرد و زن، فیلمنامه، فیلم کوتاه و همچنین جایزه ویژه هیات 
داوران این بخش را بر عهده دارد. به گزارش ایسنا، در بخش 
رقابتی و اصلی جشنواره ونیز که پیش از این »آنت بنینگ«، 

بازیگــر آمریکایی به عنوان اولین زن در ۱۱ ســال اخیر به 
عنوان رئیس داوران قرار گرفته بود، ســایر اعضای داوران 
نیز اعالم شدند. بر این اساس، »ایلدیکو انیادی« کارگردان 
مجارســتانی، »مایکل فرانکو« تهیه کننده، فیلمنامه نویس 
و کارگردان اهل مکزیک، »ربکا هال« بازیگر انگلیســی، 
»آنا کوگاللیس«، چهره سرشناس سینمای هنری فرانسه، 
»دیوید استراتون«، منتقد سینمای استرالیا و رئیس با سابقه 
و پیشین جشنواره فیلم سیدنی، »یاسمینه ترینکا«، بازیگر 
مطرح ایتالیایی، »ادگار رایت«، کارگردان و فیلمنامه نویس 
انگلیسی و »یونفان«، فیلمساز و عکاس تایوانی چهره هایی 
هستند که به همراه »آنت بنینگ« مسئولیت داوری بخش 
رقابت اصلی جشــنواره و انتخاب برنده شیر طالی بهترین 

فیلم را بر عهده دارند.
هفتادوچهارمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ 30 اوت تا 9 

سپتامبر )۸ تا ۱۸ شهریورماه( در ایتالیا برگزار می شود.

فیلم تئاتر »آینه های روبرو« بهرام بیضایی در تاالر وحدت روی صحنه می رود. فیلمنامه 
»آینه های روبرو« سال ۱359 توسط بهرام بیضایی نوشته شد اما هیچ گاه امکان ساخته شدن 

این فیلم فراهم نشد.
این فیلمنامه دوبار توسط انتشارات دماوند به چاپ رسیده است. حاال بعد از 37 سال محمد 
رحمانیان فیلم تئا تر »آینه های روبــرو« را در تاالر وحدت روی صحنه می برد. »آینه های 
روبرو« تنها اثر استاد بیضایی است که مستقیم به مسائل مربوط به انقالب ایران در سال 
57 می پردازد و در ذات خود یکی از عاشقانه ترین آثار بیضایی است. بیضایی کمتر اینگونه 
عاشــقانه نوشته و این اثر به عقیده بســیاری از صاحب نظران و عالقه مندان آثار بیضایی 
عاشقانه  ترین اثر اوست و خود بهرام بیضایی هم عالقه شخصی به این اثر دارد. بیضایی در 
بخش از مقدمه مفصل این کتاب در سال 59 نوشته: هر نوع برداشت اعم از نمایش، نمایش 
رادیویی، فیلم ســینمایی، فیلم کوتاه، فیلم تئا تر و غیره منحصرا تا ابد در انحصار نویسنده 
است، که نشان از دلبستگی استاد به این اثر است. نوشتن فیلمنامه »آینه های روبرو« شاید 
بخشــی از پاسخ بیضایی به این پرسش بوده که اساســا چرا در سال 57 در ایران انقالب 

اسالمی به وقوع پیوست.
فیلم تئا تر »آینه های روبرو« مرداد و شهریور ماه 96 در تاالر وحدت روی صحنه می رود.

جدیدترین ســاخته »کریســتوفر نوالن« در اولین 
هفته اکران جهانى خود در صدر گیشــه بین الملل و 

آمریکا قرار گرفت. 
بــه نقــل از اســکرین، درام جنــگ جهانــى دوم 
»دانکرک« در اولین هفته نمایش بین المللى خود در 

۴۶ کشــور جهان به روى پرده رفت و به فروش ۵۵.۴ 
میلیون دالر رسید و در تمامى بازارهاى عمده از جمله 
انگلیس، فرانسه، روسیه، اسپانیا، کره جنوبى و استرالیا 
پرفروش ترین فیلم گیشــه نام گرفــت. این فیلم بازار 
کشــورهاى آسیایى را نیز تسخیر کرد و در آنجا ۶.١٨ 
میلیون دالر فروخت که ١۹ درصد بیشــتر از فروش 
آغازین فیلم »آغاز« دیگر ســاخته »نوالن« است. اما 
۳۴ کشــورى که در منطقه اروپا، آفریقا و خاورمیانه 
اکران فیلم »دانکــرک« را آغاز کردند نیز در مجموع 
۳١.١ میلیــون دالر فروختند و ســهم ۵۶ درصدى از 
فروش آغازین بین المللى این فیلم را به خود اختصاص 
دادند. »دانکرک« با آغاز اکران در سینماهاى انگلیس 
به فروش ١۲.۴ میلیون دالرى دســت یافت و پس از 
»شــوالیه تاریکى برمى خیزد« و »شــوالیه تاریکى«، 
ســومین فیلم پروفروش از ســاخته هاى »نوالن« در 

اکران آغازین نام گرفت.
ایــن فیلم همچنیــن ١۰.۳ میلیــون دالر در کره 

جنوبى، ۴.۹ میلیون دالر در فرانسه، ۴.۷ میلیون دالر 
در اســترالیا و ۲.۷ میلیون دالر در روســیه به دست 

آورد.
»نوالن« فیلــم »دانکرک« را بر اســاس فیلمنامه 
نوشــته  خودش و با فرمت آیمکــس ۶۵ میلى مترى 
مقابــل دوربین برده اســت. در ایــن فیلم چهره هاى 
مطرحى از جمله »تام هاردى«، بازیگر نامزد اســکار 
فیلم »بازگشــته« و »مارک رایلنــس«، بازیگر برنده 
اســکار فیلم »پل جاســوس ها« ایفاى نقش کرده اند. 
داستان آن درباره عملیات نجات معجزه آساى نیروهاى 
انگلیسى و متفقین از بندر »دانکرک« فرانسه در سال 
١۹۴۰ اســت. » دانکرک« با اکران آغازین در ۳۷۲۰ 
سالن سینمایى در آمریکا نیز به فروش ۵۰.۵ میلیون 
دالر رســید تا مجموع فــروش افتتاحیه این فیلم در 

سطح جهان به رقم ١۰۵.۹ میلیون دالر برسد.
اکران آغازین این فیلم بــا تمجید منتقدین همراه 
بوده است و از حاال مى توان »دانکرک« را از شانس هاى 

اصل فصل جوایز سینمایى ۲۰١٨-۲۰١۷ دانست.
اما فیلم »زن شــگفت انگیز« با اضافــه کردن ١.٨ 
میلیون دالر از محل ۵۶ کشــور فــروش بین المللى 
خــود را به بیش از ۳۹۰ میلیون دالر رســاند. فروش 
جهانى این فیلــم ابرقهرمانى نزدیک به ۷٨۰ میلیون 

دالر است.
انیمیشن »من نفرت انگیز ۳« نیز فروش جهانى خود 
را از مــرز ۷۰۰ میلیون دالر عبــور داد. این فیلم در 
آخر هفته میالدى که گذشــت ۴۷.۵ میلیون دالر از 
محل۶۳ کشــور فروخت و جمع فروش خود در گیشه 
بین الملل را به ۵١۴ میلیون دالر رساند که با احتساب 
فــروش ۲١۳ میلیون دالرى در آمریکا، فروش جهانى 
این انیمیشــن در حال حاضر ۷۲۷ میلیون دالر است.

فیلــم »مومیایــى« نیز ۳۲١ میلیون دالر در گیشــه 
بین الملل و ۷۹ میلیون دالر در آمریکا فروخته اســت 
تا فــروش جهانى خود را به رقــم ۳۹۲ میلیون دالر 

ارتقا دهد.

یک درام جنگى پرفروش ترین فیلم جهان شد 

جشنواره فرهنگی هنری »نگارستان کتاب« از سوی سازمان 
انتشــارات جهاددانشــگاهی و به عنوان بخش جنبی بیست و 

چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی برگزار می شود.
دانشجویان و طالب مشغول به تحصیل می توانند با ارسال آثار 
خود با موضوع کتــاب و کتاب خوانی در قالب عکس، نماهنگ، 
فیلم های کوتاه صدثانیه ای، نمایشنامه و فیلمنامه و داستان کوتاه 
در این جشــنواره شرکت کنند. آثار فیلم و نماهنگ باید با فرمت 

mp۴ و عکس نیز با فرمت jpg ارسال شود.
صاحبــان این آثار بایســتی پس از ثبت نــام و تکمیل فرم 
الکترونیکی شرکت در جشنواره کتاب سال دانشجویی در سایت 
 ،www.isba.ir سازمان انتشارات جهاددانشگاهی به آدرس
آثــار خود را از طریق تلگرام به شــماره 093040۸۱229 به نام 
سازمان انتشــارات جهاددانشگاهی ارسال کنند. ضمنا فایل های 
ارسالی باید به همراه کد رهگیری ثبت نام و نام و نام خانوادگی 

شرکت کننده ارسال شود.
دانشجویان و طالب تا 3۱ شهریورماه  فرصت دارند آثار خود 
را ارســال کنند و برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 
تلفن هــای 66952727 و 6697۱۱۸4 تماس بگیرند. مراســم 
اختتامیه و تقدیــر از برگزیدگان این جشــنواره در هفته کتاب 

جمهوری اسالمی برگزار خواهد شد. همچنین مهلت ارسال آثار به 
بیست و چهارمین جشنواره کتاب سال دانشجویی تا ۱5 مردادماه 
تمدید شــد. بنا بر اعالم، تا کنون بیــش از 600 اثر به دبیرخانه 

جشــنواره ارسال شده است و دانشجویان تا ۱5 مردادماه فرصت 
دارند با مراجعه به پایگاه اطالع رســانی این ســازمان به آدرس 

www.isba.ir  نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام کنند.
مولفان و مترجمانی می توانند در این جشنواره شرکت کنند که 
طی سال های ۱394 و ۱395 آثار خود را به چاپ رسانده و در این 
مدت در یکی از دانشــگاه ها یا حوزه های علمیه سراسر کشور در 

کلیه مقاطع تحصیلی اشتغال به تحصیل داشته باشند.
این جشــنواره در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی برگزار خواهد 
شد. بخش اصلی این جشنواره شامل شش گروه علوم انسانی ) 
شامل شاخه های دین و فلسفه، زبان و ادبیات، روانشناسی، حقوق 
و علوم سیاسی، تاریخ، مدیریت و اقتصاد، علوم اجتماعی، تربیت 
بدنی و ...(، گروه علوم پایه )شــامل شاخه های فیزیک، شیمی، 
زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی و...(، گروه فنی و مهندسی 
)شامل شاخه های کامپیوتر، الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع 
و... (، گروه کشــاورزی  و منابع طبیعی )شامل شاخه های منابع 
طبیعی: زراعت، صنایع چوب، باغبانی و دامپروری و...(، گروه علوم 
پزشــکی و دامپزشکی )شامل شاخه های پزشکی، دندانپزشکی، 
دامپزشکی، پرستاری، مامایی و ...( و گروه هنر و معماری )شامل 

شاخه های معماری، نقاشی، موسیقی، عکاسی و ....( است.

بخش ویژه نیز شــامل موضوعات اقتصــاد مقاومتی تولید - 
اشتغال )شعار سال 96(، فضای مجازی، گردشگری، تجاری سازی 
دانش و فناوری های نوین، فرهنگ عمومی و آسیب های اجتماعی 
و مطالعات میان رشته ای قرآن کریم است. همچنین بخش جنبی 
این جشنواره با عنوان »نگارستان کتاب« برگزار می شود. به عالوه 
در کنار بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی، 
ســومین دوره کتاب سال دانشــجویان فارسی نویس نیز برگزار 
می شود. این جایزه ویژه دانشجویان خارجی است که کتاب خود 
را به زبان فارسی به چاپ رســانده باشند. به عالوه دانشجویان 
ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور که در مدت تحصیل 
کتابی را به زبان فارســی منتشر کرده اند می توانند در این بخش 
شــرکت کنند. کتاب های الکترونیکی که برای جشنواره ارسال 
می شــود باید دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
برچسب هولوگرام مربوطه باشند. افراد واجد شرایط پس از ثبت 
نام و تکمیل فرم الکترونیکی می بایســت دو نسخه از اثر خود را 
به دبیرخانه این جشنواره به آدرس تهران، خیابان انقالب، خیابان 
فخررازی، خیابان ژاندارمری شرقی، پالک 72، سازمان انتشارات 
جهاددانشــگاهی ارســال کنند و برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های 66952727 و 6697۱۱۸4 تماس بگیرند.

ماجرای دو فراخوان

»آینه های روبرو« بیضایى بعد از ۳۷ سال روی صحنه  مى رود رخشان بنی اعتماد داور جشنواره فیلم ونیز شد

زبان و ادبیات فارسى بدون او،
 نفس کم مى آورد


