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ﺑﺎزﺗﺎب

ﻓﺮﯾﺎد »ﺳﺎﮐﺖ«
از راﻧﺖ در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

از ﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎ

روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب
»ﻋﮑﺎس؛ اﺳﺘﻮدﯾﻮ«

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﻋﮑﺎﺳﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﺸﻬﺪ

ﺗﻌﺪادی از ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺪف
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی رﯾﻠﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑــﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐــﺮدﻧــﺪ ،از ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺿﯿﺎﯾﯽ ﻣﻬﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه آﻫﻦ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻮر ﻋﮑﺎﺳﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻮد و ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﻦ ﺗﻮر ﭘﺲ
از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻨﺪ .وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ و آﻟﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮزه رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر در
راهآﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺣﺮمرﺿﻮی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ »ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﺎم«
در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻐﻮ ﺷﺪ

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺧﯿﺎم
ﻣﺸﻬﺪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻓــﺎرس از ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻓﯿﻠﻢ »ﺑﻪ وﻗﺖ ﺷﺎم« در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺒﺮ داد.
وی ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﯿﺎم ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺟﻮان -ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺷﻤﺴﯽ ﻧﮋاد ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﮋاد ،در ﺳﺎل
 ۱۳۱۰ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺷﻬﺮ داﻣﻐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
و در ﺳﻦ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪ .ﭘﺪرش
ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻮد و او در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﺷﺎدروان اﺳﺘﺎد ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ،
ﻣﻌﻤﺎر ﭼﯿﺮهدﺳﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺧــﻮش دﺳــﺖ ﭼــﻮن ذوق ﻫﻨﺮی
و اﺳﺘﻌﺪاد او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد وی را ﺑﻪ ﻋﻤﻮﯾﺶ
اﺳﺘﺎد ﺣﺒﯿﺐ ا ...ﺧﻮش دﺳﺖ ،ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎر
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽﻧﮋاد
 ۱۴ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﻘﺮﻧﺲ را در آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻫﺎی ورودی رواق اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺻﺤﻦ ﺟﺎﻣﻊ رﺿــﻮی ،ﺻﺤﻦ
ﻗﺪس ،ورودی ﺑﺴﺖ ﺷﯿﺮازی ،ﺑﺴﺖ ﻃﺒﺮﺳﯽ،
ﺑﺴﺖ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ و رواق
داراﻟﺤﺠﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اوﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ،آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﯿﺎﺛﯿﻪ ﺧﺮﮔﺮد ،ﻋﻤﺎرت ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
ﮐﻼت ﻧﺎدر ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺰار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ
ﺟﺎم ،ﺑﻘﻌﻪ ﺧﻮاﺟﻪرﺑﯿﻊ در ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺠﻒ
آﺑﺎد اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﮐﻤﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﭼﻄﻮر
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻣﻦ از ﺳــﺎل  ۱۳۳۶وارد ﺣــﺮم ﺷــﺪم .ﺷﺎﮔﺮد اﺳﺘﺎد
ﺷﮑﺮا ...ﺧﻮشدﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﺎر ﺣﺮم ﺑﻮدم .ﺑﺴﯿﺎری از
رواقﻫﺎی ﺣﺮم را اﯾﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ
و ﭼﻮن ﮐﺎر را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﻢ .ﯾﮏ
روز ﭘﯿﺶ ﭘﺪرﺧﺎﻧﻢ اﺳﺘﺎد ﺧﻮش دﺳﺖ) ،ﺣﺒﯿﺐ ا...
ﺧﻮش دﺳﺖ( ﮐﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎر ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺷﮑﺮا ...ﺧﻮشدﺳﺖ ،روی دارﺑﺴﺖ
آﻣﺪ و از اﺳﺘﺎدم ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﭼﻄﻮر اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا او را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑــﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر.اﺳﺘﺎد
ﺧﻮش دﺳﺖ ﮔﻔﺖ رواق را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺑﺪه و
ﺧﻮدت ﺑﺮو رواق دﯾﮕﺮی را ﮐﺎر ﮐﻦ .از ﻫﻤﺎنﺟﺎ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎر ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ .آﻧﺠﺎ رواق داراﻟﺴﯿﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎی ﺳﻘﻒ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺧﻮدم ﮐﺎر ﮐﺮدم.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواق داراﻟﺤﺠﻪ را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺳﺘﺎدﺷﺎن
ﮐﺎرﻫﺎی رواق را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆال
را ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳﺘﺎدﺷﺎن ﮔﻔﺖ ،ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺎدش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺮم اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪ و دﯾﺪ ،ﻫﻤﺎنﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻓﻮت و ﻓﻦ ﮐﺎر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﮔﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را درک ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﺷﺎﮔﺮد داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎﯾﺘﺎن آﯾﺎ
ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟
ﺷﺎﮔﺮدان زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺘﺎد اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ ،ﻣﯽروم و ﻣﺸﮑﻞ
را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﮔﺮداﻧﻢ اﺳﺘﺎد ﮐﺎرﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮاح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ در
ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری از ﮐﺠﺎ وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻄﻮر ﻃﺮح را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﭼــﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮح
ﺑﺰﻧﻨﺪ؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧــﺪارﻧــﺪ .در اﯾﻦ
ﮐــﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺪل ﻃﺮح

زدن را درک ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ را درک ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﭼﻄﻮر در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ درک ،ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﻦ از ﺳﺎل ۳۶
ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻢ و اﻻن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آب ﺧﻮردن
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﺳﺘﺎد ﺧﻮشدﺳﺖ  ۶ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .
ﻗﺒﻞ از ﻓﻮﺗﺶ وﻗﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ آرزو
داﺷﺘﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ
ﻫﻢ  ۶ﻓﺮزﻧﺪ دارم ۴ .ﭘﺴﺮ و  ۲دﺧﺘﺮ  .وﻟﯽ ﻫﯿﭻﮐﺪام اﯾﻦ
ﻫﻨﺮ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ درﺟﻪ
اﺳﺘﺎدی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری از ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎداﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﺪ و ﻫﻢ ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ؟

ﻧﺎﺻﺮ ﺿﻤﯿﺮی:

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﮐﺎر ،دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد
ﻫﻢ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﮑﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز در ﻣﺸﻬﺪ و
ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت در
ﺗﻬﺮان ﺷﻮﯾﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد
از ﺷﻬﺮ ﺧﻮدش ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻬﺮان
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .درﻫﺮﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﺷﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﻮز را از راه
دور ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯽ .ﺿﻤﯿﺮی اﻓــﺰود :اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻓﻪای در ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮی در ﺗﻬﺮان دﻧﺒﺎل
اﻓﺮاد ﺑﮕﺮدی و آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

ﺷﻤﺎ رواقﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮم را ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ از ﻧﻈﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ؟
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮل اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در »رﺳﻤﯽﺑﻨﺪی« ﺑﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻘﺮﻧﺲ آزادﺗــﺮ اﺳﺖ و از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽُ ،ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪُ .ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ آﯾﻨﻪﮐﺎری و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری از ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ
اﺳﺖ .ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎرﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
ُﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎر را روی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ از
روی اﻟﮕﻮ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را ﺑﺮش ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﺪن ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ،روی ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﺳﺎﺳﺎ ُﻣﻘﺮﻧﺲ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﺳﺖ ؟
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ورودی ﺷﺎهﭼﺮاغ ﺷﯿﺮاز را ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ،
اﺳﺘﺎدی از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ُﻣﻘﺮﻧﺲ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣــﺪه ﮐﻪ در ﻏﺎرﻫﺎ و
ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺰش آب ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪهای ﮐﻪ ذوق
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻃﺮح آن آوﯾﺰﻫﺎی ﯾﺨﯽ را روی ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ روی آن دادﻧﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.

واﮐﻨﺶ ﻧﺴﻞ ﺟــﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر
اﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺑﻠﻪ .دوﺳﺖ دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ در ﺑﺴﺖ
ﺷﯿﺮازی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﭻ ﺑﺴﺎزﯾﻢ
و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮم
اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
روی دارﺑــﺴــﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ از ﺟﻮاﻧﯽ وارد اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﺪﯾﺪ ،اﻣﺮوز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟
ﻣﻦﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺑﻮدمﺑﻪاﯾﻦﮐﺎروﺑﻪﺳﺮﻋﺖﭘﯿﺸﺮﻓﺖﮐﺮدم.
ﺧﻮدم ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدم .اﺳﺘﺎد ﺧﻮش دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺻﺪدرﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻧﺲ و ﺳﻔﺖﮐﺎری و ﺳﯿﻤﺎنﮐﺎری و
ﮔﭻﺑﺮی و آﯾﻨﻪﮐﺎری ،ﻫﻤﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم.

ﻧﺎﺻﺮ ﺿﻤﯿﺮی ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺸﻬﺪی ﺳﯿﻨﻤﺎ ،در
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮآرا ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ اﻻن دﯾﮕﺮ ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی در
ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﺼﻪاش در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺎزد
ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻻن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺑﺎ زادﮔﺎﻫﺶ ﻗﻄﻊ
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﺪ

ﮔﺰارش ﺟﯿﺒﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﺧﺒﺮداد

اﮐﺮان ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ

ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش
ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻘﺮﻧﺲ و رﺳﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻣﻪای از داﻧﺸﮕﺎه آزاد آﻣﺪ و ﻣﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻢ.

ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻘﺮﻧﺲ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺧﺎص
ﻧـــﺪارد .ﺧــﻮد ﺷﻤﺎ ﻃــﺮحﻫــﺎی ﻣﻘﺮﻧﺲ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ
ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﺎق ﯾﺎ دﯾﻮار را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ُﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻃﺮح را در ذﻫﻨﻢ

ﻃﺮح ﻣﻘﺮﻧﺲ ورودی ﺻﺤﻦ آزادی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی -اﺛﺮ ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺷﻤﺴﯽ ﻧﮋاد

در ﻣﺮاﺳﻤﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻋﮑﺎس؛ اﺳﺘﻮدﯾﻮ«
ﺗﺄﻟﯿﻒ »ﺟﺎن ﭼﺎﯾﻠﺪ« و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺪی ﻓﺎﺿﻞ،
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در
 ۱۸۸ﺻﻔﺤﻪ و در ﻗﻄﻊ رﻗﻌﯽ را اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎب
ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﻫﻨﺮ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣــﺮوز )ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه( ،ﺳﺎﻋﺖ ۱۷:۳۰ﺗﺎ ۱۸:۳۰
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدک واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ۲۳ﭘﻼک  ۳۹ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.

آﺧﺮﯾﻦﻧﻔﺲﻣﻘﺮﻧﺲ
ﻋﮑﺲ  :ﺟﻮاد ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ /ﺷﻬﺮآرا

اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗــﻌــﺪادی از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺗﺎﻻر اﺳﺘﺎد ﺟﻠﯿﻞ ﺷﻬﻨﺎز
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﺎرس ،ﮐﯿﻮان ﺳﺎﮐﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪی ،در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧــﺎدرﺳــﺖ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻋﻀﻮش ﮐﻢ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺒﻮد
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .او اﻓــﺰود :از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﺟﺮا
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺪاﯾﺖ ﺷــﺪه ﮐﻪ راﻧﺖ ﻫﺎ زﯾﺎد
ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی دﺷﻤﻨﯽ ﻧﺪارم
و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن
اﺳــﺖ وﻟــﯽ راﻧــﺖﻫــﺎ و ﺳــﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪهاﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﺒﺮﯾﻢ.

اﺳﺘﺎد ﺷﻤﺴﯽ ﻧﮋاد از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
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روی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﺑﻌﺪ ﻃﺮح را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ
را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺎر دارد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻃﺮح را ﻣﯽﺳﺎزد .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮح ﺧﻮدش روی ﻓﻀﺎ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺧﻮد آن ﻓﻀﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻃﺮﺣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣــﺎم رﺿــﺎ)ع( ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﭼﻪ
ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ؟
در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐــﺎر ﮐـــﺮده ام .ﺳــﺮدر ورودی
ﺷﺎهﭼﺮاغ ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺴﺠﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،رواق ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﯿﺦ ﺟﺎم درﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ،ﻣﺴﺠﺪ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮﮔﺮد ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﺣﻤﺰه ﺷﯿﺮوان ،ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﯿﺮوان ،ﮐﻼت
ﻧﺎدر،ﻣﯿﺎﻣﯽ،ﻣﺴﺠﺪﻧﺠﻒآﺑﺎداﺻﻔﻬﺎن،ﻣﺤﺮابﺗﺎرﯾﺨﯽ
زوزن ،ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاف و ﺗﺎﯾﺒﺎد و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﮐﻮ
در ﺷﻮروی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪام.

ﺳــﺮﭘــﺮﺳــﺖ ﻣــﺪﯾــﺮﯾــﺖ ﺳـــﺎﻣـــﺎندﻫـــﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ از اﮐﺮان
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﻦ در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ،اﻣﯿﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﻦ
از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻣﺤﻞ
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓــﺰود :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری
ﻣﺸﻬﺪ و ﺑــﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽوادارهﮐﻞرواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽوﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺷﻬﺮداری و ﺷﺒﮑﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ  ۷۰اﺛﺮ از ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح در
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ آﺛﺎر
از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه از  ۳۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن
اﮐﺮان ﻣﯽﺷﻮد.ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزی
ﺑﺮایدﯾﺪنآﺛﺎردرﺣﻮزهاﯾﻤﻨﯽوﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺑﺤﺮان
اﺳﺘﻔﺎدهﺷﻮد،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻤﻨﯽ ،اراﺋــﻪ آﻣــﻮزش ﻫــﺎی ﻻزم
در ﺣﻮزه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﻠﺒﯿﺪن آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺟﻤﻠﻪ
اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﮐﺮان ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﻦ
روز اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﯿﺶ ﮐﺴﻮت ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ
ﺻﺒﺢﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۹آﻣﺎده ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ

»ﻫﻔﺖ« ﻣﯽآﯾﺪ

ﻧﺎﻫﯿﺪ اﮐﺮﻣﯽ:

ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ
ﻧﺎﻫﯿﺪ اﮐﺮﻣﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎرﮔﺮ و ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﯾﺴﺖ
ﻣﺸﻬﺪی ،در ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮآرا ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣــﻮرد اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻮﻧﺪ .وی اداﻣــﻪ داد :ﺟﻮاﻧﺎن در اﺑﺘﺪا
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر و ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی و ﺗﺬﻫﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دارﻧﺪ .ﻫﻨﺮﺟﻮﻫﺎی ﺟﻮان ﻣﺎ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ
ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
درﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
درﻣﻮرد ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺎ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( را در ﻣﺸﻬﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب

ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن ﮐﻼسﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺪرﺳﺎن
ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی از ﻫﻨﺮﺟﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی راﻏﺐ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﮐﻼسﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﭘﺮدﯾﺲﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺰه

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺻﺮﮐﺮﯾﻤﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳــﻪ ﺳﯿﻤﺎ ،ﺗــﻼش ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»ﻫﻔﺖ« ﻗﺒﻞ از ﻣــﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن روی
آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮود .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»ﻫﻔﺖ« آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ روی آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم
ﺳﯿﻤﺎ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای رﺿﺎ رﺷﯿﺪﭘﻮر ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺟﺮا ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷــﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﻤﺎ دوﺑــﺎره در ﭘﯽ
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﻫﻔﺖ« را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔــﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﯿﻤﺎ در
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎراﺗﺶ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ »ﺟﻨﺎب ﺧﺎن«

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﻮﯾﺰه از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی اﺳﮑﺎر

ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ -ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﮐﺮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر
ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﯿﻨﻤﺎ
دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ
از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دﯾﺪن
آنﻫﺎ ﻓﺎرغ از اﯾﺠﺎد ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻮﯾﺰه ،در ﺟــﺪول ﭘﺨﺶ ﺧــﻮد ،ﭼﻬﺎر ﻓﯿﻠﻢ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻗــﺮار داده اﺳــﺖ ﮐﻪ از ژاﻧــﺮﻫــﺎی ﺗﺨﯿﻠﯽ،
ﺗﺮﺳﻨﺎک ،درام و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ».ﺟﻨﮓ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺟــﺪاﯾــﯽ« ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
در ﺳﺒﮏ ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ رﯾﺎن
ﺟﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
دﻧﺒﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﺑﺮ »ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؛ ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد«.

»ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ« ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﺎل  ۲۰۱۷و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮ ﻓﺮوش ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ» .ﺗﻮﻃﺌﻪ آﻣﯿﺰ ۴؛ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ« داﺳﺘﺎن
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﯿﻠﻢ »ﺗﻮﻃﺌﻪآﻣﯿﺰ :آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ«
ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻗﺮار دارد ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﻟﯿﺰه رﯾﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﺑــﺎزی ﻟﯿﻦ ﺷﯽ ،ﯾﮏ ﻓﺮا
روانﺷﻨﺎس ﮐﻪ درﺑﺎره ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻮدﮐﯽ او اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮدان
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ» ،آدام روﺑﯿﺘﻞ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ آن را »ﻟﯽ
وﻧــﻞ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎک  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﮐﺮان ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ
از ﻗﺴﻤﺖ دوم آن ﻓﺮوش ﮐﺮد» .ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﺎرج از
اﺑﯿﻨﮓ ،ﻣﯿﺰوری« ،ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در ژاﻧﺮ درام ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ،
ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ »ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﮏدوﻧﺎ« اﺳﺖ.
»ﻣﮏدورﻣﻨﺪ« در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ،در ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دلﺧﺮاش دﺧﺘﺮش و ﺑﻌﺪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪن از ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺑﺰرگ ﻧﺼﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت را ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش
اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﺑﯿﻠﺒﻮرد ﺧﺎرج از اﺑﯿﻨﮓ،
ﻣﯿﺰوری در ﻧﻮدﻣﯿﻦ دوره ﺟﻮاﯾﺰ اﺳﮑﺎر دو ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮد را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد .ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ »ﮐﻮﮐﻮ« ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه
اﺳﮑﺎر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﻟﯽ آﻧﮑﺮﯾﭻ« آن را ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﮐﻮﮐﻮ« ،ﮐﻪ
ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ در ژاﻧﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﮐﻤﺪی اﺳﺖ ،داﺳﺘﺎن
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ  ۱۲ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Miguelرا رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺎز و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و او را
از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ او آرزو دارد روزی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮازﻧﺪه ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻤﭽﻮن اﻟﮕﻮی ﺧﻮد
ارﻧﺴﺘﻮ دﻻ ﮐﺮوز ﺷﻮد.

ﭘﺨﺶ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺧــﻨــﺪواﻧــﻪ« ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی از ﭘﺎﯾﺎن
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﻓﺎرس ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»ﺧﻨﺪواﻧﻪ« از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟــﺮای راﻣﺒﺪ ﺟــﻮان از ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺴﯿﻢ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن روزﻫﺎی
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ ﺑــﺮای ﭘﺨﺶ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺑﻪ ﺟﻨﺎبﺧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮی ﭘﻨﺠﻢ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

