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گزارش ویژه
در کنسرت علیرضا عصار چه
گذشت؟

پایان هفتسال دوری

نقدهدوزی و کاشیمعرق اصفهان
درمسیرثبتملی

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان
اصفهان در حاشیه نشست شورای
ثبت اســتان از تهیه پرونده دو هنر سنتی
«نقده دوزی» و «کاشیمعرق» جهت ثبت
ملی خبر داد.
فریدون اللهیاری در حاشیه نشست شورای
ثبت ملی آثار تاریخی استان اصفهان که با
حضور اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان
برگزار شد ،با اعالم این خبر گفت :باتوجه
به انتخاب اصفهان بهعنوان شــهر جهانی
صنایع دســتی ،لزوم هرگونه برنامهریزی
جهت شناسایی هنرمندان هنرهای سنتی
از یکسو و شناخت و ثبت مهارتهای فنی
تولید آثار هنری از سوی دیگر ،بیش از هر
زمان دیگر احساس میشود.
وی افزود :هنرهای ســنتی ریشه در نوع

زندگی و حیات اجتماعی مردم در مقاطع
مختلف تاریخ دارد؛ بــرای همین در ادوار
مختلف تاریخی و متناسب با تغییراتی که
در زندگی مردم ایجاد شده ،هنرهای سنتی
نیز بهتدریج دچار تحول شده است .با این
وصف چون معتقدیم صنایع دستی جدای
از شــاخصههای فنی و هنری ارزشــمند
خود بهعنوان مرجعی ارزشمند در راستای
شناخت هویت مردم ایران زمین در ادوار
مختلف بهشــمار میرود ،تالش داریم تا با
مستندسازی فنونی که در مراحل ساخت
و تولید این هنرها به کار رفته و همچنین
شناســایی هنرمندان حال و گذشته که
در این هنرها فعالیت میکردهاند ،بســتر
مناسبی را برای شــناخت نسلهای آینده
ایرانی از فرهنگ و تمــدن اصیل خویش

فراهم سازیم.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با
اشاره به ثبت ملی هنرهای سنتی اصفهان
در فهرست میراث ناملموس کشور تأکید
کرد :تاکنون در این استان پرونده  ۴۲هنر
سنتی در فهرست میراث ناملموس کشور
به ثبت ملی رسیده که از این تعداد هشت
هنر سنتی در سال  ۱۳۹۵ثبت ملی شده
است و اصفهان اکنون پیشــتاز ثبت ملی
هنرهای سنتی به شمار میرود.
همچنین جعفر جعفرصالحی ،سرپرست
معاونــت صنایع دســتی اداره کل میراث
فرهنگی استان گفت :هنر سنتی نقدهدوزی
از دوختهای ســنتی اصفهان به شــمار
میرود که از دوختن فلزات نقره و طال روی
پارچههای عمدتاً قلمکار تولید میشــود

پیگیرییکسوژهعمرانی ،فرهنگی

سینما ایران پاساژ میشود یا پردیس؟

شهردار منطقه یک اصفهان گفت :کاربری سینما
ایران ،فرهنگی اســت و شــهرداری نیــز بر این
کاربری تأکید بسیاری دارد؛ زیرا اگر قرار باشد این
ساختمان کاربری غیرفرهنگی داشته باشد ،باید
مراحل قانونی آن طی شود.

مهین شــکرانی با اشــاره به خبرهایی که اخیرا ً
در برخی از رسانهها ،تخریب ســینما ایران را به
شهرداری اصفهان مربوط میکرد ،به ایمنا گفت:
نامهای از سوی شــهرداری منطقه یک و سازمان
قطار شهری اصفهان برای مالک صادر شده است؛

اما متن نامه دقیقاً به مستحکم سازی تنها «سردر
ســینما» و با هدف پیشــگیری از وقوع هرگونه
حادثهای برای شهروندان اشاره میکند.
وی افزود :در یک بازه زمانــی در تمامی مناطق
شــهرداری ،ســاختمانها و بناهایی که از نظر
فرســودگی و اســتهالک جزو ســاختمانهای
خطرناک شهر محسوب میشوند ،شناسایی شد
و برای پیشگیری از بروز حادثه مورد بررسی قرار
گرفت .ساختمان سینما ایران نیز همچون چند
ساختمان دیگر به دلیل فرســودگی سردر آن با
خطر ریزش مواجه است و به همین دلیل از سوی
شهرداری این منطقه ،نامهای برای مالک این بنا
ارسال شــده تا با بازسازی ســردر نسبت به رفع
هرگونه خطری برای شهروندان اقدام کند.
وی افزود :در حال حاضر مقابل سینما ایران ،محل
حفاری تونلهای ایستگاه مترو است و در نتیجه
سازمان قطار شــهری نیز به لحاظ حفظ ایمنی
ساختمانهای اطراف این منطقه ،مکاتبهای را با
مالک سینما انجام داده و نامهای بابت رفع خطر و
مستحکم سازی بنا به مالک ابالغ شده است.
شهردار منطقه یک اصفهان تأکید کرد :در طی یک

نمایشیباموضوع«آب»برایکودکاناصفهانیدرحالاجراست

فسقلی و دوستان زبل در جستوجوی آب

نسلفردا  /گروه اصفهان :نمایش «فسقلی
و دوســتان زبــل در جســتوجوی آب» به
نویســندگی و کارگردانی بهروز لطفی از ۲۱
تا  ۳۰دیماه در هنرســتان هنرهای زیبا روی
صحنه میرود«.فســقلی و دوســتان زبل در
جستوجوی آب» ،نمایشی اســت که گروه
هنری «پیام» به سرپرســتی فرهاد رحمتی،
اجرای آن را از  ۲۱دیماه در هنرستان هنرهای
زیبا آغاز میکند و بهروز لطفی ،نویســنده و
کارگردان این نمایــش در کنار میثم صالحی،
محســن داوودآبادی و مریم امینی در آن به
ایفای نقش میپردازند.داستان نمایش ،روایتگر زندگی «حسنی» ،پسر بچه کوچکی است که با سهلانگاری باعث قطع شدن آب
تمام دنیا میشود؛ او برای جبران اشتباهش با کمک فسقلی ،عروسک خود ،راهی قله قاف میشود و در این مسیر با شخصیتهایی
مثل آقای گلفروش و پهلوانپنبه آشنا میگردد و همه با هم ،یه قله قاف ســفر میکنند.غالمعباس نوروزی ،شاعر شعرهایی
است که در این نمایش شاد و موزیکال خوانده میشود و بهنود خطیبزاده ،آهنگسازی و زهرا سروش ،طراحی صحنه آن را بر
عهده دارند .عالقه مندان برای دیدن «فسقلی و دوستان زبل در جستوجوی آب» میتوانند از  ۲۱تا  ۳۰دیماه ،هر روز صبح
در دو سانس  ۹و  10:30و عصر ،در سانس  17:30به سالن غدیر هنرستان هنرهای زیبا ،واقع در خیابان مطهری مراجعه کنند.

هنرسرای خورشید میعادگاه دوستداران موسیقی بود

مستیساز گروه سرمست در اصفهان

نســل فردا/گروه اصفهــان :گروه
موسیقی «سرمست» در هنرسرای
خورشید به اجرای برنامه پرداخت و

این اجرا که با آواز و موسیقی سنتی
ایرانی همراه بود ،مورد اســتقبال
شــهروندان قرار گرفت و با حمایت

و حداقل از  ۲۰۰ســال گذشته تاکنون در
اصفهان طراحی و تولید میشده است.
وی افزود :وجه تســمیه هنــر نقدهدوزی
برگرفته از پــول رایج و واژه پــول نقد به
واسطه گرانقیمت بودن مصالح اولیه این
هنر است.
جعفرصالحی همچنین بــه تهیه پرونده
ثبت ملی هنر کاشــیمعرق نیز اشاره کرد

اهل هنر همراه شد.
دفتر تخصصی موســیقی سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان ،از نهادهــای مهم حمایت
کننده موسیقی است که این روزها
بهعنوان پشتیبان موسیقی ایرانی
خوب و اصیل در شــهر مطرح است
و سالن هنرسرای خورشید بهعنوان
میعادگاه موسیقی و مردم شناخته
میشود.
این بار هنرسرای خورشید ،میزبان
گروه جوانی بود که در زمینه موسیقی
ســنتی فعالیت میکنند ،کنسرت
گروه سرمست به سرپرستی مهران
نسا جپور ،نوازنده کمانچه و تنظیم
کننده با همراهــی خواننده جوان
و خوشصدا ،پارســا حسندخت با

و افزود :این هنر ســنتی از جمله هنرهای
تزیینی وابسته به هنر معماری است و یکی
از ظریفترین هنرهای سنتی در حوزه هنر
کاشــیکاری از دوران صفوی تاکنون به
شــمار میرود ،بهگونهای که ظرافتهای
بهکاررفته در هنرهای کاشیکاری بسیار
زیبا و بــی نظیر بوده و امــروزه در بناهای
تاریخی اصفهان همچون مسجد تاریخی

سال و نیم گذشته ارگانهایی به غیر از شهرداری
اصفهان نیز نگران وضعیت این ســاختمانهای
خطرنــاک بودهاند و جلســات مکــرری در این
خصوص برگزار کردهاند کــه مکاتبات آنها نیز
موجود است.
وی افزود :مسئله سینما ایران و آنچه روز گذشته
در رسانهها منتشر شــده در حقیقت مسائل فی
مابین شــخصیتها و ارگانهای دیگر است که
متأسفانه آن را به شهرداری مربوط دانستهاند؛ این
در حالی است که کاربری سینما ایران ،فرهنگی
است و شهرداری نیز بر این کاربری تأکید دارد ،زیرا
اگر قرار باشد این ساختمان کاربری غیرفرهنگی
داشته باشد ،باید مراحل قانونی آن طی شود.
نامه شــهرداری مربوط به سردر اســت ،چرا بام
سینما را تخریب میکنند؟!
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان گفت:
نامه شــهرداری هیچ ربطی به تخریب پشت بام،
سالن و خروجی سینما ایران ندارد و تنها مربوط
به سردر سینما ،آن هم برای رفع هرگونه خطری
است.
مصطفی حسینی نیز با اشــاره به ادعاهایی که از

عکس:مهر

علیرضا عصار بعــد از هفتســال ،در جمع
مــردم اصفهان بهاجــرای برنامــه پرداخت.
علیرضا عصــار ،خواننده بنام کشــورمان که
بعد از هفتسال و در زمانی کمتر از سه هفته
برای رونمایی از آخریــن آلبومش به نام «جز
عشــق نمیخواهم» به دعوت شــرکت ملی
کنسرت به اصفهان آمده بود ،با استقبال پرشور
مردم هنردوســت اصفهان در تــاالر رودکی
روی صحنه رفــت .عصــار درحالیکه قطعه
«قدســیان آســمان» را اجرا میکرد با تیپ
همیشگی شلوار مشکی با پیراهنی مشکی و
تقریباً بلند روی صحنه آمد ،لباس پوشــیدن
وی بیشــباهت به درویشها نیســت؛ همه
همراهانش نیز لباس مشــکی پوشیده بودند.
سالن رودکی اصفهان مملو از جمعیتی بود که
با ورود علیرضا عصار همه به صورت ایســتاده
این هنرمند توانمند کشورمان را تشویق کردند.
نورپردازی متشکل از رنگهای گرم ،فضایی
دلچسب برای کنسرت این خواننده بهوجود
آورده بود .عصار پس از اجرای اولش با مخاطبان
درون سالن احوالپرســی کرد .او گفت « :بیان
احساساتم کار سختی است .از اعماق وجودم
خوشحالم که به شــهر خودم ،اصفهان آمدم.
به داشــتن هموطنانی کــه در اصفهان دارم
افتخار میکنم ».عصار «انسانم آرزوست» را
بهعنوان دومین قطعه بــرای اجرا در اصفهان
انتخاب کرده بود ،او قبــل از اجرای این قطعه
حضار را به همخوانی دعوت کرد.این هنرمند
که سعی داشت مردم را بیشتر در اجرا با خود
همراه کند ،هنگام اجرای قطعه «بوی باران»
میکروفن را به سمت مردم گرفت تا قسمتی
از این آهنگ را با وی همخوانی کنند«.عشق
الهی» چهارمین آهنگی بــود که با همراهی
یکصدای حضار نواخته شد و در بخشهایی
از آن ،خواننده سکوت میکرد تا صدای حضار
در سالن بپیچد .همچنین «مهرداد عالمی»،
نوازنده ویولنســل ،بخشهایی از این آهنگ
را تکنوازی کرد.پس از اجرای «عشق الهی»،
عصار خطاب به حضار گفت« :همه همکاران
بهخاطر داشــتن طرفدارانی چون شما به من
حسودی میکنند ».او بعد از این جمله« ،حال
من ،بی تو» را با تکنــوازی «ماکان حافظی»،
نوازنــده گیتار الکتریک آغاز کــرد و در ادامه
دیگر نوازندگان با وی همراه شدند«.آیههای
عاشقانه» ،ششــمین آهنگی بود که علیرضا
عصار آن را با انــرژی مضاعفی برای حضار در
سالن اجرا کرد و پس از تمام شدن این قطعه،
خطاب به مردم اصفهان گفت « :کنسرتهای
اصفهان همیشه برای من یادآور خاطرات خوب
بوده است ،بهترین مخاطبان من در کل کشور
شما هستید و من این جمله را همه جا عنوان
کردهام ».عصار پس از اجرای هفتمین اجرا با
نام «محتسب» که با شور بی نظیر حضار اجرا
شد ،اضافه کرد« :من باید برای مردم اصفهان
دســت بزنم ».عصار قطعههای پایانی سانس
اول کنسرتش در اصفهان را از ترانههای آلبوم
جدیدش ادامه داد و آهنــگ «نوجوونی» را
که بهعنوان اولین ترانه در این بخش انتخاب
کرده بود ،اجرا کرد«.جز عشــق نمیخواهم»
و « آیههای عاشــقانه» نیز آهنگهای بعدی
بودند که عصــار آنها را اجرا کــرد .او در ادامه
قطعه «بتها» را با نشســتن پشت ویولنسل
و نوازندگی همراه بــا خوانندگی اجرا کرد که
با اجرای این آهنگ ،همه ســالن در سکوت
فرو رفــت .نوازندگی عصار ،ســالن را به وجد
آورد و همه به احترامش ایســتادند« .ای یار
غلط کــردی» ،آهنگ دیگری بــود که عصار
در قســمت بعدی آن را اجرا کرد و «همایون
نصیــری» ،نوازنده پرکاشــن در بخشهایی
از این آهنــگ تکنوازی کرد .پــس از اتمام
این آهنگ تعداد زیادی از حضار درخواســت
اجرای «خیابانخوابها» را داشتند که عصار
خطاب به آنــان گفت :مجبور اســت مطابق
کنداکتور برنامه اجرا داشــته باشد و با جمله
«کماکان در صفــوف ایســتاده در نماز ،ابن
ملجم ها فراواناند» ،آهنگ بعدی خود به نام
«بن بســت» را کلید زد .او پس از اتمام قطعه
«بن بست» یاد دوســت قدیمیاش «افشین
یداللهی» را نیز زنده کرد«.خیال نکن» آخرین
اجرای علیرضا عصار در تاالر رودکی اصفهان در
سانس اول بود که با همخوانی حضار به پایان
رسید و عصار پس از پایان این قطعه گفت« :
من طبق معمول  ۲۰ســال گذشته حرفم رو
پس نمیگیرم و همچنان عاشق مردم اصفهان
هستم».

فرهنگی هنری فرشچیان روی صحنه رفته بود ،اکنون با
اعمال تغییراتی آماده اجرا شده است .در سری جدید این
نمایش ،بازیگرانی چون رادنوش مقدم ،شهاب غزالی ،الهام
رضایی ،سعید یاردوستی و ...ایفای نقش میکنند و احمد
سلطانآبادی نیز تهیهکنندگی «شایعات» را برعهده دارد.
عالقهمندان برای دیدن این نمایش میتوانند با تهیه بلیت
از سایت گیشه هشت ،از  ۲۰دی تا نهم بهمنماه ساعت
 19:30به آمفیتئاتر هنرستان هنرهای زیبا مراجعه کنند.

نشست «یک داستان ،یک شعر» با خوانش شعری از «فدریکو
گارسیا لورکا» و داستانی از «هرمز شهدادی» ،در کافه کتاب
مرکزی برگزار شد.مدیر کافه کتاب مرکزی در گفتوگو با
ایمنا اظهار کرد« :ماریو بارگاس یوسا» معتقد است :ادبیات
با تالش یک فرد واحد پدید نمیآید و ادبیات زمانی هستی
مییابد که دیگران آن را همچون بخشی از زندگی اجتماعی
پذیرا میشــوند و آنگاه ادبیات ،به یمن خواندن ،تبدیل به
تجربهایمشترکمیشود.برنامه«یکداستان،یکشعر»که

هماکنونبهایستگاهیازدهمخودرسیدهاست،باهدفمعرفی
وخواندنداستا ن و شعرخوببه مخاطبانبرپا میشودو شعار
این برنامه «جای خالی یک لذت ادبی» است.گفتنی است
در یازدهمین نشست این برنامه ،شعر «یک نغمه خوابگرد»
سروده فدریکو گارسیا لورکا از کتاب «همچون کوچهای بی
انتها» که گزیدهای از اشعار شــاعران بزرگ جهان است ،به
همراه داستان «یک قصه قدیمی» نوشته هرمز شهدادی ،از
کتابی به همین نام خوانده شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:
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نمایش «شــایعات» به نویسندگی «نیل ســایمون» با
کارگردانی «مجیــد کاشیفروشــان» از  ۲۰دی تا نهم
بهمنماه ،در آمفیتئاتر هنرســتان هنرهای زیبا ،روی
صحنه میرود .تنها چند روز از پایان چهارمین دور اجرای
نمایش «کلهپوکها» به کارگردانی مجید کاشیفروشان
گذشــته که این کارگــردان ،دور دوم اجــرای نمایش
«شایعات» را در آمفیتئاتر هنرستان هنرهای زیبا آغاز
میکند .این نمایش که شهریورماه سال گذشته در مجتمع

فرهنگوهنر

شیخ لطفاله به زیبایی تمام جلوهگر است.
گفتنی اســت ،پرونده این دو هنر سنتی با
اکثریت آرا به تائید رســید و برای تصویب
نهایی به شــورای ثبت ملی آثــار تاریخی
کشور ارســال شــد .پیش از این ،مهارت
ساخت هنرهای ســنتی کاشی زرینفام و
کاشــی هفترنگ نیز در معماری بناهای
تاریخی اصفهان به ثبت ملی رسیده است.

ســوی جهانگیری ،در خصوص مالکیت سینما
ایران در گفت و گو با رســانهها بیان شــد ،اظهار
کرد :سخنان آقای جهانگیری تماماً کذب است؛
چرا ایشان امروز بیان میکند قصد دارد به جای
سینما ایران یک پردیس سینمایی بسازد؟ تمامی
مدارک و شواهد نشان دهنده رد پای بانک دی در
این جریان است ،پروژهای تحت عنوان «کمال»
و طرح یک پاســاژ تجاری با یک سالن  60نفره از
جمله طرحهایی است که برای این مکان ریختهاند.
آنان با این بهانهها قصد دارند همچون چهار سال
گذشته زمان بخرند ،ایشان ادعا میکند سند دارد،
در حالیکه سند ایشان در برج دهم سال  95صادر
شده؛ یعنی سه چهار ســال بعد از صدور دستور
مقام معظم رهبری ،درخصوص واگذاری سینما
به حوزه هنری.
وی افــزود :اختالف حقوقی آقــای جهانگیری با
بنیاد شهید باید حل شود ،ایشان اگر قصد ساختن
پردیس سینمایی را هم دارد ،باید روال قانونی را
طی کند ،نباید ابتدا تخریــب کند و بعد پردیس
بسازد .عملکرد ایشان نشــان دهنده همان روال
ساخت پاساژ تجاری است.

کارگاههفتگینقدوبررسیآثارمنتخبجشنوارهملیفیلمکوتاهحسناتبرگزارشد

«والها» روی میز نقد

کارگاه هفتگــی نقد و بررســی آثــار منتخب
جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ،به نقد فیلم
«والها» ساخته بهنام عابدی اختصاص یافت.
مجری کارشناس کارگاههای نقد و بررسی آثار
منتخب جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات به
ایمنا گفت :نام جشنواره حسنات ممکن است
برخی را از نظر دریافت معنی به اشتباه بیندازد و
تصور کنند که رفتار حسنه ،یک رفتار شعارزده
مثل کمک به صندوق صدقات یا دست پیرزنی را
گرفتن و از خیابان عبوردادن است؛ اما جشنواره
حسنات ،همه مفاهیم انسانی ،عرفانی ،اخالقی

و دینی را دربرداشته و نگاهی جهانی به مقوله احسان و نیکوکاری دارد.
فریدون خسروی تصریح کرد :بر همین مبنا ،تالش بر این بوده که فیلمهای ژرف و قابل تحلیل از نظر فرم و محتوا را برای بررسی در
این کارگاههای هفتگی انتخاب کنیم و از نگاه سطحی به فیلمهای انتخاب شده ،پرهیز کنیم.
عضو هیئت انتخاب جشنواره هفتم فیلم حسنات در خصوص کیفیت آثار ارسالی به این جشنواره اظهار کرد :خوشبختانه به دلیل
کیفیت باالی جشنواره هفتم ،دست ما برای ادامه پخش و نقد فیلمهای خوب پر است؛ ضمن اینکه فیلمهای بسیار خوبی نیز طی
شش سال گذشته در این جشنواره حضور داشتهاند که هنوز اکران و نقد آن را انجام ندادهایم.
استقبال بسیاری روبهرو شد.
در این برنامه سعید دائیزاده ،نوازنده
تار و ســهتار؛ مهــران اعظمیکیا،
نوازنده عود؛ امیرحســین اخشی،
نوازنده ســنتور؛ مســیح مردیها،
نوازنــده ویولــن؛ امیرحســین
ســلیمانزاده ،نوازنــده تنبک و
سازهای کوبهای و محسن بنازاده،
نوازنــده دف و ادوات کوبهای گروه
سرمست را همراهی میکردند.
شروع کنسرت با پیشدرآمدی زیبا
آغاز شد ،این پیشدرآمد توانست
بهعنوان نخستین گام توجه مخاطبان
را به خود جلب کرده و زمینه آمادگی
گوشها را برای این اجرا فراهم سازد،
حجم و میزان صدا در این پیشدرآمد
مناسب بود و انتخاب آن هوشمندانه

بهنظر میآمد.
یکی دیگر از بخشهای مثا لزدنی
شب سرمست ،اجرای قطعه آشنای
«ای لولیان» بود ،این شعر از موالنا
بوده و ریتم دف در این آهنگ شور
و هیجان را بر هنرســرای خورشید
حاکم کرد.
هوشــنگ ابتهاج از شاعرانی است
که دردآشنای انسان امروزی است و
اشعارش با آنکه در طبقهبندی اشعار
نو قرار میگیرد؛ اما پیوندی مستحکم
با موسیقی اصیل پیدا کرده است و
اجرای شعری زیبا از این شاعر ،حال
حاضران را متحول کرد.
ســیاوش کســرائی ،دیگر شاعر
معاصر است که اشعار حماسی او در
وصف وطن مــورد توجه هنرمندان

قرار گرفته و همایون شــجریان و
گروه «دستان» شــعر «وطن او» را
در کنسر تهای متعدد روی صحنه
بردهاند و اجرای آن توســط گروه
سرمست حسن ختام و پاسخی بود
به احساسات افرادی که به تماشای
کنسرت آنان آمده بودند.
اجرای گــروه سرمســت نیز در
هنرسرای خورشید به پایان رسید
تا برگی دیگر در موسیقی اصفهان
رقم خورده و گامــی دیگر از تاریخ
موســیقی اصفهان طی شود .شبی
از شبهایی طی شــد که موسیقی
اصفهان بهخاطر خواهد داشت و این
مهم جز با حمایت و تشویقهای اهل
هنر و مردم موسیقی دوست اصفهان
میسر نمیشد.

