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 کتاب »فرش و فرشبافی در ایران« نوشته سیروس پرهام در 6فصل ازسوی انتشارات مرکز 
دایره المعارف بزرگ اسالمی منتشر شد. در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: »فرش 
ایرانی تابلویی از شکوه چشم نواز و روح پرور باغ ها و بوستان هایی است که از گذشته های 
دور به نام کشور ما شناخته می شده و نشانه هایی از دیگر هنرهای ایران، چون نگارگری 
و صورتگری و حتی خوشنویسی، با ظرافتی شگفت انگیز در آن به جلوه گری درآمده است، 
م، دست بافت های هنرمندان ایرانی، زینت بخش موزه ها و 

َ
چندان که در شرق و غرب عال

خانه های هنردوستان گیتی است.«

 پیکر علیرضا راهب، شاعر، ترانه سرا و منتقد ادبی که در پی ابتال به کرونا از دنیا رفت، در خانه 
ابدی اش آرام گرفت. در این مراسم نصراهلل قادری درباره انسانیت و مرگ اندیشی علیرضا 
راهب در شعرها و زندگی این شاعر سخن گفت. این شاعر، ترانه سرا و منتقد ادبی متولد 
سال ۱۳۴۶ در تهران، دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه تبریز بود و سرودن شعر را از 

دهه ۶۰ آغاز کرد. 

 حسین قلمی، هنرمند پیشکسوت سازنده ساز به علت عارضه قلبی جمعه ششم تیر ماه 
دار فانی را وداع گفت. او متولد دهم مهر ماه سال ۱۳۲۸ در گلپایگان بود. تحصیالتش را در 
زادگاهش به پایان رساند و در سال ۱۳۵۳ به استخدام امور اداری وزارت فرهنگ و هنر وقت 
درآمد و تحت نظر استاد ابراهیم قنبری مهر با اصول و فنون سازسازی در سطح عالی آشنا 
شد و در سال ۱۳۷۸ به کارگاه سازسازی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تهران منتقل شد و به مدت پنج سال مشغول به کار بود و سپس بازنشسته شد. مرحوم 
قلمی عالوه بر ساخت تار به ساخت قیچک، رباب، کمانچه، سه تار و دوتار همت گماشت و 

در سال ۱۳۸۳ موفق به دریافت نشان درجه یک هنری در رشته سازسازی شد.

 آلبوم »راز« با نوازندگی ساز »شورانگیز« ابوسعید مرضایی نوازنده و آهنگساز موسیقی 
ایرانی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. این آلبوم با نوازندگی ساز »شورانگیز« ابوسعید 
»جادو«،  »کجاست«،  »نمی دانم«،  »هیچ«،  »هستی«،  »راز«،  قطعات  قالب  در  مرضایی 

»دمیدن«، »خورشید«، »جام« و »بیداری« منتشر شده است.

احمد کیارستمی، فرزند زنده یاد 
عباس کیارستمی در روزهای 

پیش نسبت به انتشار کتاب 
»من خانه م« که  دربرگیرنده 

مجموعه ای از نامه های 
خصوصی عباس کیارستمی به 

همسر سابقش است، اعتراض 
کرده و گفته  بود که این موضوع 

را از لحاظ قانونی پیگیری 
می کند؛ کتابی که گویا به 

خواسته بهمن کیارستمی فرزند 
دیگر  زنده یاد عباس کیارستمی 
منتشر شده است . حاال بهمن 

کیارستمی درباره حواشی انتشار 
این کتاب به ایلنا  توضیحاتی 

داده است:  »احمد یک مسأله 
قانونی و حقوقی را نه فقط 

درباره  این کتاب، بلکه دو کتاب 
دیگر  مطرح کرده که مسیر و 

روند قضائی خود را طی خواهد 
کرد. حتما این روند پس از  

نتیجه بر روی ادامه   انتشار این 
کتاب ها موثر خواهد بود .  « او 

درباره اختالف نظر با برادر خود 
نیز گفت: »شاید اختالف نظر 

نیست،  برادر من بیشتر عمر 
خود را در آمریکا سپری کرده و 
به عبارتی یک آمریکایی است 
و نگاهش با من که  همیشه 

در ایران زندگی کرده ام متفاوت 
است. همین اختالفی فرهنگی 
بین ما به وجود آورده که باعث 
شده  نتوانیم باهم کار کنیم. در 
گذشته هم به پیشنهاد برادرم 

بنیادی در آمریکا تأسیس 
شده که پیگیر کارهای  مختلفی 

بوده که ازجمله آنها می توان 
به بازسازی فیلم های قدیمی، 

انتشار تعدادی از فیلم ها و 
مواردی از این  دست اشاره 

کرد. با وجود اینکه این بنیاد 
تاکنون کارهای مفیدی در اروپا 

و آمریکا انجام داده، در ایران 
 تأثیرگذار نبوده و فعالیتی 

نداشته است. این یکی دو 
روز از میان یادداشت ها و 

نظرهای گوناگونی که  می خواندم 
پیشنهاد پرویز جاهد برای 

تأسیس بنیادی در ایران که 
مسئولیت حفظ و انتشار آثار 

را برعهده  بگیرد، به نظرم قابل 
تأمل است .   به دلیل اختالف 

نظری که بین من و برادرم 
وجود دارد، انتشار آثار  که حجم 

زیادی هم دارند با مشکل 
مواجه شده و به همین دلیل 
عمال در چهار سالی که از فوت 
کیارستمی  گذشته همه چیز در 

خانه اش درحال خاک خوردن 
است.« 

اختالف نظر فرزندان 
ثار پدر   کیارستمی بر سر آ

]نیره خادمی[  جشنی که در دومین روز اسفند سال گذشته با نمایش فیلم سوهانک 
ساخته بهمن کیارستمی،  یادی از عباس کیارستمی و طعم گیالس آغاز شده بود، عصر 
جمعه ششمین روز تیرماه سال 99 با  معرفی برگزیدگان به پایان رسید. تا پیش از هفته 
نخست اسفند ماه سال 98 و همه گیری کرونا  هیچ تصوری از برگزاری مراسم مجازی و آنالین 
وجود نداشت، چه برسد به اینکه جوایز و دیپلم  افتخاری در کار باشد. جشن تصویر سال در 
هفدهمین دوره به شکلی هنرمندانه با حضور ملموس  سیف ا.. صمدیان و نریشن های 
تخیل ساز حبیب رضایی برگزار شد؛ جشنواره ای که به علت  محدودیت برای حضور، بیش از 
هر سال متکی به تصاویر بود. حبیب رضایی پله های ورودی خانه  هنرمندان را باال رفت و بعد 
از گذر از اسب های جذاب و نجیب پاگرد، آنجایی که مقابل سازه جذاب  عباس کیارستمی در 
خانه هنرمندان رسید به آسمان تعبیه  شده در باالی سازه، چشم دوخت و گفت: »سالم 
آقای کیارستمی، چقدر جای شما خالی  است.«  سال 98 برای ثبت قصه هایی که در دل 
تصاویر حک شده،  سال دست پری بود؛ سالی که  وقت رفتنش همه گفته بودند: » ای  سال 
بری که دیگه برنگردی.« حبیب رضایی هم وقتی از سالن  های تو در توی خانه هنرمندان و 
قاب های چسبیده به دیوار حرف می زند، روایتگر تلخی های  روزهای رفته است. »در شرایط 
کرونایی همه چیز فرق کرده و قوانینی جدید بر جهان حاکم شده  است، شرایطی که در آن 
دست کم می توان تخیل کرد، تخیل راه نجات ما از چهاردیواری و قوانین  محدود کننده 
است، بنابراین می خواهم هفدهمین اختتامیه را تخیل کنم.  سال پر خبر، پر خطر و پر  حادثه 
98. اول به عکس های سیل می رسم و بعد عکس کولبر عزیز و جوان ناکامی که آتش بر دل 
 ما انداخت.« یک به یک از مقابل قاب های سیاسی و اجتماعی می گذرد و به سالن جلیل 
شهناز  می رسد. آنجا که خاطره برگزاری 16دوره جشن تصویر سال را با آدم های بزرگ زیادی 
در دل  خود جای داده. حبیب رضایی که در پنج دوره گذشته هم اجرای این جشن را برعهده 
داشت با  شیطنت میکروفن را ضدعفونی کرد و به سیف ا.. صمدیان، دبیر نمایشگاه 
تصویر سال  و جشنواره  فیلم تصویر و کنداکتور برنامه  که رسید، به شوخی گفت کنداکتور 
یعنی برنامه ای که در  نهایت آقای صمدیان آن را بر هم خواهد زد. »در جهان کرونا اختتامیه 
را در شکلی تازه، تخیلی و  مجازی و البته با برندگانی واقعی و بسیار الیق، برای ثبت بر جریده 
عالم آغاز می کنم، لطفا فاصله  اجتماعی را رعایت کنید، ماسک را هرگز فراموش نکنید و برای 

هم دعا کنیم.« 

عکاسفرهاد،عکاسسالشد
پس از این صحبت ها، برگزیدگان بخش های مختلف مسابقه جایزه جوانان زیر ۲۵ سال 
)جایزه  محسن رسول اف، هنرمند جوانی که سال ۸۷ در سانحه سقوط هواپیما درگذشت( 
معرفی شدند.  مصطفی رودکی، تندیس بخش عکاسی خبری را دریافت کرد. در بخش 
نگاهی دیگر )خالقه( علی  شهسواری، تندیس را از آن خود کرد. در بخش مستند اجتماعی 
بهرام بیات و مریم دشتی شایسته  دریافت دیپلم افتخار شدند اما بخش هنر و هنرمندان 
هیچ برگزیده ای نداشت .   مجید خواهی،  تندیس عکس های بخش ورزشی را دریافت کرد 
و عابد جلیل پوران هم شایسته دریافت جایزه  عکاس سال )جایزه عکاس سال وحید 
ابد( شد.  جلیل پوران، عکاس اهل اورامانات است که زمستان  سال گذشته در جریان 
امدادونجات برای پیدا کردن پیکر دو برادر کولبر در میان برف همراه گروه  حضور داشت و با 
دوربین خود تصویر تأثیرگذاری از فرهاد خسروی ثبت کرد. محمد راعی در  بخش کاریکاتور، 
(، مریم مهدیه کارگردان سونا در بخش  فیلم های  پارسا دیبازر در بخش گرافیک )پوستر
باالی ۱۵دقیقه و صمد علیزاده، کارگردان ناهید در بخش فیلم های زیر ۱۵دقیقه برنده 
 تندیس شدند. رسول همتی بهترین تصویر را برای فیلم تله ثبت کرده بود و جایزه ویژه 
هیأت داوران  هم به محمد حسنی، کارگردان »اینجا به تمام آزادی ام فکر می کنم«، اختصاص 
یافت. محمد ابراهیمی،  مجتبی اسماعیل زاده، سیدمحمدصادق حسینی، حامد خلیلی، 
مجید حجتی، عارف زیودار، شهریار  دبیری، امیر عنایتی، مریم کرمی و محمدرضا معصومی 
هم به عنوان برگزیدگان بخش مسابقه عکس   »ایران ما «معرفی شدند. همچنین در بخش 
عکس موبایلی هم فواد اشتری، علی خارا،  هادی  دهقان پور، ژوان رضایی، محمدصالح 
شریفی، سیدجمال مرتضوی امیری، نغمه مقصودلو، مینا  نوعی نوشهر، میثم همرنگ 
و مهسا همتی به عنوان برگزیدگان معرفی شدند. در میانه های معرفی  برگزیدگان هم 
البته سامان احتشامی با همراهی  هانا کامکار، سایه و صدا سدیفی، مهدی مختاری و  هژیر 

مهرآوران قطعاتی اجرا کردند. 
 »چهل سال تهران« عنوان بخش ویژه این جشن قرار بود با حمایت سازمان زیباسازی 
شهرداری  تهران پانزدهم اسفندماه ۱۳۹۸ همزمان با افتتاح خانه اتحادیه برگزار شود اما آن 
هم به تأخیر افتاد.  حاال طبق برنامه ریزی ها، 50فیلم منتخب مستند ۴۰ سال گذشته تهران به  

همراه ۲۶فیلم  بخش مسابقه از هشتم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۹۹ در سالن شهناز خانه 
هنرمندان ایران به نمایش گذاشته  خواهد شد.   

این جشن بنا بود در اسفند ماه پارسال در بخش های مختلف تصویری، برندگان خود 
را بشناسد اما  کووید- 19 از همان روزهای نخست این ماه پرتالطم، همه را در تمام جهان 
شوکه کرد و تمام  رویدادهای فرهنگی هنری ازجمله اکران فیلم، اجرای تئاتر و کنسرت 
در بسیاری از نقاط دنیا از  جمله ایران و تهران ممنوع شد. خانه هنرمندان هم مثل همه 
سالن ها بسته شد و درنهایت هجدهم  خرداد ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد 

ملی کرونا فعالیت هایش را به صورت محدود از سر  گرفت.  

معرفی برگزیدگان هفدهمین جشن تصویر سال به صورت آنالین و مجازی  

منهای سینما

ل به خودی« نخستین تجربه احمد تجری است که در ژانر کودک و 
ُ
فیلم سینمایی »گ

نوجوان به تهیه کنندگی علی قائم مقامی ششم تیرماه در سعادت آباد کلید خورد. در این 
فیلم شقایق فراهانی برای بازی در نقش یکی از کاراکتر های مرد فیلم به نام فیروز مقابل 

دوربین خواهد رفت.

جشنواره فیلم تورنتو که از مهم ترین رویدادهای سینمایی آمریکای شمالی و یکی از 
پرمخاطب ترین جشنواره هایی سینمایی جهان است اعالم کرد که چهل وپنجمین دوره 
از این جشنواره را به سبب شیوع ویروس کرونا با نمایش ۵۰ فیلم بلند سینمایی برگزار 
خواهد کرد. این رویداد سینمایی که پیش از این ساالنه میزبان نمایش ۳۰۰ فیلم بود، 
امسال و در پنج روز نخست برگزاری ۵۰ فیلم منتخب را در سالن های نمایش با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی به روی پرده خواهد برد و نشست های خبری، فرش قرمز و دیگر 

رویدادهای مرتبط به صورت مجازی برگزار می شود.

چهل وسه هزار و ۹۶۱ مخاطب در سینماهای سراسر کشور در ۶روز ابتدایی تیرماه به 
سینما رفتند. طبق آمار سازمان سینمایی ۶۰ درصد این آمار متعلق به فیلم »شنای پروانه«، 

۲۵درصد به فیلم خوب بد جلف۲ و ۱۵درصد به فیلم های دیگر اختصاص دارد.

 کمپانی »دیزنی«  بار دیگر تاریخ اکران فیلم »موالن« را به دلیل ادامه گسترش ویروس کرونا 
به عقب انداخت و به بیست ویکم آگوست)سی ویکم مرداد(  موکول کرد. پیشتر قرار بود 
این فیلم در تاریخ بیست وچهارم جوالی )سوم مرداد( در سینماها به نمایش گذاشته 
شود،  اما با افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کالیفرنیا و تعدادی از ایالت های 
ایاالت متحده این برنامه تغییر کرد. کمپانی »دیزنی« همچنین برنامه بازگشایی »دیزنی لند«  

در شهر »آناهایم« در ماه آینده را لغو کرد.

 گروه بازیگران فیلم »ماتریکس ۴« راهی برلین شدند تا کار تولید این فیلم را از جایی که با 
شیوع کرونا متوقف شده بود، کلید بزنند.

روی خط سینما 
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 بلقیس سلیمانی، نویسنده: »آنچه در زندگی روزمره مورد نظر چخوف 
است، چندان وجه استعالیی، متعالی، عشق و نیرو در زندگی روزمره 
نیست، بلکه او پستی و پلشتی و حقارت را در زندگی روزمره به ما نشان 
می دهد. این فوق العاده عالی است تا آنجا که بعضی ها معتقدند می توانیم 
آنچه چخوف در زندگی روزمره می بیند به باتالق زندگی تبیین و تفسیر کنیم. ما در این باتالق 
فرومی رویم و برکشیدن خودمان از این مناسبات و روابط عادی بسیار سخت است. این 
باتالق ویژگی های خاص خودش را دارد. زندگی روزمره حتی آدم هایی را که سودای بلندپروازی 
دارند به آدم های حقیر و کوچک تبدیل می کند. از این جهت، به نظرم می رسد که چخوف نگاه 
چندان استعالیی ای به زندگی روزمره ندارد. او همین چیزهای خیلی عادی را موضوع 

داستان های خود قرار می دهد.«

علی سرتیپی، پخش کننده فیلم »شنای پروانه«: »هنوز تمام سینماهای 
کشور بازگشایی نشده و مثال در شهر شیراز تازه از جمعه عصر سینماها 
شروع به کار کرده اند و شاید نتوان خیلی دقیق بررسی کرد، اما  در سه روز اول 
بازگشایی می توان گفت که قطعا میزان مخاطب به یک سوم سال قبل 
خود رسیده است و خود ما هم در پردیس کورش با کاهش یک سوم تا یک چهارم مخاطب 

نسبت به گذشته روبه رو بودیم، با این حال امیدوارم این روند در روزهای آینده بهتر شود.«

دیالوگ

 سالم آقای کیارستمی
 چقدر جای شما خالی است

   عکس امدادگری که فرهاد کولبر را در آغوش گرفته بود، برنده تصویر ســال شــد

هر ســال  تصویر ســال[  نمایشــگاه  دبیــر  صمدیــان-  اهلل  ]ســیف 
نــه - تعــداد  بــه واســطه انقــالب دیجیتــال -چــه بخواهیــم و  چــه 
عکس هــای ارســالی بــه ایــن تصویر ســال بــاال مــی رود. گاهــی بــرای 
عکســی کــه قــرار اســت  بــرای داوری از بیــن صــد عکــس روی دیــوار 
بــرود یــک عکــس را انتخــاب کنیــم و ایــن کار مــا را مشــکل تر  مــی کنــد. 
امســال هــم این طــور بــود و حتــی در بخــش کاریکاتــور و گرافیــک یــا 
در بخــش فیلم هــا،  ویدیــو آرت و مســتند کوتــاه. تعــداد فیلم هــای 
ســاخته شــده به ویــژه در انــدازه زمانــی کوتــاه، خیلــی زیاد  شــده اســت. 
ایــن اتفــاق هــم می توانــد مایــه دلخوشــی و کشــف اســتعدادهای زیاد 
باشــد و هــم کار دبیرخانــه ای را مشــکل کنــد. تنــوع آثــار ارســالی خیلــی 
مهــم بــود و مــا بــرای نخســتین بــار در کشــور پــر تضــادی مثــل  ایــران، 
به ویژه در بخش خبری توانســتیم همه ابعاد اتفاقات رخ داده ســال 
گذشــته از ســیل، تشــییع  سردار سلیمانی، ســقوط هواپیما، مسائل 
مربــوط بــه آبــان مــاه، بنزیــن و اتفاقــات تلــخ و شــیرین دیگــر  روزگار 
از کولبــر گرفتــه تــا مجلــس را یــک جــا ببینیــم و منصفانــه به عنــوان 
یــک گــزارش تصویــری از ایــران  بــه نمایــش بگذاریــم. البتــه در اجــرای 
ایــن دوره بــه دلیــل  وجــود نامیمــون ویــروس کرونــا دچــار مشــکل 
 شــدیم. دوم اســفند زمانــی کــه هفدهمیــن دوره را افتتــاح کردیــم، 
خبــری از کرونــا و جــدی شــدن آن نبــود  امــا بعــد از دو روز بــه دســتور 
کرونــا تعطیــل کردیــم. حســرت بــدی در دل ایــن همه جــوان که انتظار 
 داشــتند حاصــل کار یــک ساله شــان را ببیننــد، بــه وجــود آمــده بــود و 
ســه مــاه تمــام گالری هــای خانــه  هنرمنــدان در تاریکــی مطلــق منتظــر 
ــاز  ــرای ب حضــور بازدیدکننــدگان بودنــد. خوشــبختانه شــرایط کمــی ب
 شــدن گالری هــا بهتــر شــد و بــا رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی دو 
ــاره دایــر شــده  اســت. عصــر جمعــه روز آخــر  هفتــه ای اســت کــه دوب
ــوم  ــا بیست وس ــان ت ــا مخاطب ــود، ام ــال ب ــگاه تصویر س ــرای نمایش ب
تیــر می تواننــد فیلم هــا  را در ســالن ناصــری و شــهناز تماشــا کننــد. 
عصــر جمعــه الیــوی بــرای اختتامیــه جشــن تصویــر ســال پخش شــد 
کــه البتــه از نظــر  فنــی کار مشــکلی بــود، شــکل اجرایــی ایــن برنامــه در 
واقــع متأثــر از کرونــا بــود و اگــر ایــن طــور پیــش بــرود، بــرای ســال های 
بعــد هــم  تجربــه اجــرای برنامــه بــه این صــورت را داریــم. البته امیــدوارم 

 همــه درهــا زود بــرای زندگــی عــادی مــردم بــاز شــود . 
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