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    محمد صادقي
در دومين نشس�ت تاري�خ ش�فاهي تئاتر 
اي�ران ك�ه در حاش�يه جش�نواره تئات�ر 
فج�ر برگ�زار مي ش�ود، كارشناس�ان هنر 
نماي�ش، انق�اب اس�امي را نقط�ه عطفي 
در تاريخ تئات�ر ايران عن�وان و آن را باعث 
ايج�اد دموكراس�ي در تئاتر بي�ان كردند. 
چهلمین سللالگرد پیروزي انقالب اسللالمي، 
مناسبت خوبي براي مرور دستاوردهاي انقالب 
در حوزه فرهنگ و هنر بوده است. جشنواره هاي 
فجر به عنللوان يكي از دسللتاوردهاي انقالب، 
بخش هايي را به اين منظور اختصاص داده اند، 
سي وهفتمین جشللنواره بین المللي تئاتر فجر 
نیز اقدام به برگزاري سلسله نشست هايي با نام 

»تاريخ شفاهي تئاتر ايران« كرده است. 
دومین نشسللت »تاريخ شفاهي تئاتر ايران« 
روز گذشللته در سللالن كنفرانس مجموعه 
تئاتر شهر برگزار شللد. قطب الدين صادقي، 
كارگردان پیشكسللوت تئاتر در اين نشست 
گفللت: »4۰سللالگي انقللالب چهللار دوره 
فرهنگي تاريللخ معاصللر را دربرمي گیرد كه 
نقطه عطف هايي دارد كه اولینش وقوع انقالب 
اسللت. اين اتفاق يك دموكراسي خودجوش 
به وجود مي آورد كه همه نیروها در آن فعالیت 
مي كردند. طبق مطالعات من اين دوره بسیار 

پرجوش و خروش است.«
صادقي با اشللاره به شللرايط جنللگ تحمیلي 
در دهه 6۰ و حضللور علي منتظللري در تئاتر 
بیان داشللت: »جريان تئاتر ايران در اين دهه 
معطوف به پیش بردن يك انديشلله سیاسللي 
و ايدئولوژيك اسللت؛ فضايي كه تا صلح ادامه 
پیدا مي كند، نقطه عطف دوم صلح است. بعد از 
صلح جوان خوش فكري آمد كه در يك دفترچه 
4۰برگ برنامه هايش را نوشللته بود. بي نهايت 
هوشللمند و دلسللوز بود. او تمام تئاتر تعطیل 
شللده را فعال كرد، آن هم در زمانللي كه تئاتر 
شهرستان نابود شده بود و به تئاتر به عنوان يك 

بزه نگاه مي كردند.«
داوود فتحعلي بیگي، هنرمند پیشكسوت تئاتر 
نیز در سخناني با اشاره به مشكالت تئاتر كشور 
در دهلله 6۰، گفت: »آقاي منتظللري زحمات 
زيادي در تئاتر ايران كشللید اما االن كجاست؟ 
وي شبانه روز تالش كرد و دموكراسي خودجوش 
ناشي از ديدگاه انفرادي آقاي منتظري بود، وي 

سللعي مي كرد به تئاتري ها آسان بگیرد و همه 
كار كنند. بعد آقاي منتظري تئاتر را ترك كرد 
و گفت ديگر به تئاتر برنمي گردم، چرا اين اتفاق 
بايد رخ دهد؟ آقاي منتظري رفت چون بسللتر 

آماده نبود و او را تأيید و پشتیباني نمي كرد.«
    برگزاري مراسم »چهل سال صحنه«

از سللويي در مراسللمي با عنوان »چهل سللال 
صحنه« از 1۰ چهره مطرح هنر انقالب اسالمي 

در حوزه نمايش تقدير به عمل آمد. 
در اين مراسللم كه در تاالر مشللاهیر مجموعه 
تئاتر شهر برگزار شللد، از اكبر كريمي مباركه، 
اعظم بروجردي، ندا ثابتي، سللعید اسماعیلي، 
مرتضي شاه كرم، امیرحسین شفیعي، حسین 
عالم بخش، محمود فرهنللگ، نصراهلل قادري و 

مريم معترف تجلیل شد. 
در اين مراسللم همچنین از كتاب »چهل سال 
نمايش« رونمايي شد. اين كتاب كه به اهتمام 
علي ايزدي و منوچهر اكبرلو تألیف شده است، 
مروري بر آثار هنرمندان تئاتر بعد از انقالب از 

سال 57 تا 97 دارد. 
    »چهل سال اسناد تئاتر انقاب اسامي« 

در معرض ديد قرار گرفت
اما نمايشگاه »چهل سال اسللناد تئاتر انقالب 
اسللالمي« كه بللراي نخسللتین بللار در قالب 
سي وهفتمین جشللنواره بین المللي تئاتر فجر 
در حال برگزاري اسللت، مروري بر منتخبي از 
آثار نمايشي اجرا شده در 4۰سال گذشته دارد. 
تعداد سندهاي ارائه شده در اين نمايشگاه حدود 
7۰۰ الي 8۰۰ مورد است و از طرق مختلف به 

دست برگزاركنندگان آن رسیده است. 
بخشي از آن از طريق اداره كل هنرهاي نمايشي، 
مركز اسناد مجموعه  تئاتر شهر و سازمان اسناد 
و كتابخانه ملي ايران تأمین و بخشللي ديگر از 

طريق خود هنرمندان فرستاده شده است. 
شللهرام كرمی، مدير كل هنرهاي نمايشي 

در اين مراسللم گفت: »اگر پیش از انقالب 
اسللالمي، تئاتر ما در مسللیر تئاتر اروپايي و 
تئاتري كه در تمام دنیا رايج بود و شكلي تازه 
از تئاتر محسوب مي شد گام برمي داشت، بعد 
از انقالب اسالمي دچار تحوالت اساسي شد 
و اكنون مي توانیم ثمللره آنچه در طول اين 
چهار دهه اتفاق افتاده را با اطالعات موجود 
مورد ارزيابي و بخش بندي قرار دهیم. انقالب 
اسللالمي با هدف تغییر در بنیادهاي فكري 
جامعه و تغییر سللاختار حكومتي ايجاد شد 
و انقالبي بللود كه منجر بلله تغییر فرهنگي 
جامعه شللد. اين تغییر فرهنگي تأثیر خود 
را توأمان در فضاي هنر نیز داشللت، طوري 
كه مي توانیم با افتخللار از دوران هنر انقالب 

اسالمي سخن بگويیم.«
    حضور پررنگ فرانسه در نبود مهمانان 

مهم خارجي
امسال كشللورهاي فنالند، روماني و فرانسه در 
بخش بین المللي جشللنواره تئاتر فجر حضور 
فعالي دارند و فرانسللوي ها در اين بین فعالیت 
بیشللتري از ديگران دارند. پیش از اين قرار بود 
كه سوئدي ها هم با يك گروه تئاتر در جشنواره 

حضور داشته باشد كه اين حضور لغو شد. 
فرانسوي ها امروز نمايش »يك تئاتر كوچك از 

انتهاي دنیا« را اجرا مي كنند. 
    به بليت هاي جشنواره تئاتر نمي شود 

اعتماد كرد!
بلیت هاي يك نمايش حاضر در جشللنواره 
تئاتر فجللر، آدرس اشللتباهي بللراي محل 
برگللزاري نمايش بلله تماشللاگران معرفي 
مي كردنللد. در نهمیللن روز از برگللزاري 
جشللنواره تئاتر فجر، نمايش »گذرگاه« در 
ساختمان جديد خانه تئاتر اجرا شد، اما روي 
بلیت هاي اين نمايش به اشتباه آدرس اداره 
تئاتر ثبت شده بود و اين مسئله به سردرگمي 

تماشاگران منجر شد. 
اين اشللتباه فاحللش بللراي جشللنواره اي كه 
سللي وهفتمین دوره برگللزاري آن با پسللوند 

بین الملل برگزار مي شود، تعجب آور است. 
    كنار گذاشتن يك نمايش از جشنواره 

»زندگي در تئاتر« نوشللته ديويد ممت كه در 
بخش مسللابقه »ايران دو« جشللنواره حضور 

داشت از جشنواره كنار گذاشته شد.
 بلله گزارش»مهللر« نمايللش »زندگي در 
تئاتر«  به دلیللل اينكه اين اثر نمايشللي در 
جشنواره سي ودوم تئاتر فجر هم اجرا داشته 
از داوري كنار گذاشته شده است. »زندگي 
در تئاتر« منتخب شللانزدهمین جشللنواره 
تئاتر دانشگاهي بوده اسللت و از اين طريق 
براي اجرا در جشللنواره تئاتر فجر در سللال 
92 معرفي شده بود اما معلوم نیست چطور 
كارگردان نمايش تصور كرده كاري كه قباًل 
در جشنواره به صحنه رفته مي تواند دوباره 
چند سال بعد در جشنواره اجرا داشته باشد 
و احتماالً به اين فكر كرده كه كسللي يادش 
نمي آيد شللش سللال قبل چه كارهايي در 
جشنواره اجرا رفته اند به همین دلیل كار را 
به دبیرخانه ارائه كرده و مسئوالن جشنواره 

نیز متوجه اين خطا نشده اند. 

ورق خوردن تاريخ شفاهي تئاتر انقاب اسامي در جشنواره فجر

 انقالب اسالمي 
به تئاتر اصالت و حيات بخشيد

حکمت 113 
س�رمايه اى از عق�ل س�ودمندتر 
نيس�ت و تنهايی ترس�ناك تر از 
خودبينی و عقلی چون دورانديشی 
و خويش�اوندى چ�ون فروتنی و 
شرافتی چون دانش و عزتی چون 
بردبارى و پشتيبانی مطمئن تر از 

مشورت كردن نيست.

   فرزين ماندگار
 آسيب شناس�ي س�ينماي ايران پس از آنک�ه 10روز از 
پايان جش�نواره ملي فجر گذش�ته همچنان از س�وي 
برخي رس�انه ها و چهره ه�اي س�ينمايي ادام�ه دارد. 
در كنار جلسات موسوم به هم انديشللي سینما انقالب كه چند 
سالي است پس از ايام جشنواره فجر شكل مي گیرد، رسانه هاي 
مختلف نیز وضعیت سینماي ايران را مورد بررسي قرار مي دهند. 
در اين ارتبللاط عباس رافعللي كارگردان سللینما در تازه ترين 
گفت وگوي خود پس از اتمام سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر به 
اين نكته اشاره كرده كه جشنواره فیلم فجر نیاز به سیاستگذاري 
جامع و مشخص و غیرقابل تغییر دارد، اين جشنواره دولتي است 
و همزمان با سالگرد پیروزي انقالب اسالمي برگزار مي شود، از 
اين رو بايد به معنا و محتواي مرتبط با ايام برگزاري اش همخواني 
داشته باشد كه خوشبختانه وقتي فیلم هايي مانند »شبي كه ماه 
كامل شد« از اين رويداد جايزه مي گیرند، مشخص مي شود كه 
رويكرد نظام و مديران سینمايي حمايت از آثار استراتژيك است 

و اين فیلم ها بايد الگوي ديگر سینماگران شوند. 
رافعي در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما چرا برخي فیلم هاي 
استراتژيك و ارزشللي پشت در جشللنواره مي مانند و در عوض 
فیلم هايي در اين رويداد نمايش داده مي شود كه قرابتي با اسالم 
و انقالب اسللالمي ندارد كه »آوازهاي سللرزمین من« ساخته 
جنابعالي هم يكي از آن آثار است، مي گويد: همانطور كه پیش 
از اين تأكید كردم عدم يكدسللتي و هماهنگي میان مسئوالن 
سازمان سینمايي و جشنواره فیلم فجر باعث بروز چنین اتفاقاتي 
مي شود. جشللنواره بايد داراي ثبات باشللد و موضعش در قبال 
همه فیلم ها و محتواي شان بايد از قبل قابل تشخیص باشد. اين 
سینماگر در بخش ديگري از اين گفت وگو با بیان اينكه اداهاي 
روشنفكرنمايي بالي خانمان سوز سینماگران شده است، عنوان 
مي كند: ما مدتي اسللت شللاهد اعتراضاتي عجیب در جشنواره 
فیلم فجر هستیم، به خصوص برخي فیلمسازان جوان از گرد راه 
نرسیده معترض هستند و زياده خواهي مي كنند. به نوعي مي توان 

گفت پز اپوزيسیون گرفتن دلیل اصلي اعتراضات شده است. 
از سويي ديگر »سللعید الهي« كارشناس حوزه سللینما و رسانه 
معتقد است محتوا و مضامین فعلي در سینماي ايران، بدون تعیین 
»دكترين فرهنگي« كشللور شاهد هیچ رشللد تغییر محسوسي 
نخواهد بود. سعید الهي با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبري 
با عنوان »گام دوم انقالب« گفت: تأكیللد صريح رهبر انقالب بر 
سوءاستفاده خطرناك كانون هاي ضدمعنويت و اخالق از ابزارهاي 
رسانه اي پیشرفته و فراگیر، دقیقاً بر اهمیت تولیدات سینمايي به 
عنوان يك هنر رسانه پرمخاطب و تاثیر آنها بر افكار عمومي نیز 

داللت دارد كه در بسیاري مواقع مورد بي توجهي بوده است. 

وي بللا بیللان اينكلله هللدف از تدويللن دكتريللن فرهنگي در 
برنامه ريزي هاي كالن يك كشللور، تبیین چیسللتي، چرايي و 
چگونگي يك پديده براي انتخاب اسللتراتژي و سیاسللت هاي 
اجرايي در كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است، تصريح كرد: 
چرا نبايد سینماي ايران در طول 4۰سال گذشته، متأثر از يك 
دكترين فرهنگي مشخص و شفاف و مبتني بر علوم انساني جديد 

و برگرفته از مباني نظري انقالب اسالمي برخوردار باشد؟
اين تحلیلگر حوزه فرهنگ و هنر گفت: اگر بپذيريم مهم ترين 
ركن قدرت انقالب اسالمي، قدرت فرهنگي است، اين انفعال 
و اهمال از سوي دستگاه هاي دولتي و حتي محافل و مجامع 
مرتبط توجیهي ندارد و در كمال تأسف بايد بگويیم كه خروجي 
اينگونه بي تدبیري ها را در بسیاري از آثار رويداد مهمي چون 
جشنواره فیلم فجر امسال شاهد بوده ايم. وي با اشاره به نقش 
فرهنگ در توسعه پايدار و سطح افزايش استانداردهاي فرهنگي 
گفت: در طول سال هاي گذشته همواره مشاهده كرده ايم كه 
مقامات ارشللد حوزه فرهنگ و سینما در كشللور، ماندگاري 
تمدن هاي اصیل را در گرو غناي فرهنگي جامعه مي دانند اما 
در عرصه عمل هیچ گامي براي طراحي و ساماندهي »دكترين 
فرهنگي« به عنوان چراغ اصلي و روشنگر راهنماي فعالیت در 

بخش هاي هنري انجام نداده اند. 
الهي خاطر نشان سللاخت: دكترين فرهنگي امكان مواجهه 
مدبرانه و خردمندانه با انواع چالش ها را مهیا مي كند و سینماي 
كشور و پیرو آن فعاالن اين حوزه نیز مي توانند فارغ از مباحث 
تكنیكي، مبادرت به تولید آثار محتوايي استراتژيك و كاماًل 
هدفمند و همسو با سیاست هاي كالن كشور كنند. اين مدرس 
دانشگاه با ارائه راهكارهاي اجرايي در همین زمینه ادامه داد: 
با توجه به ساليق متعدد در اين زمینه و ظرفیت هاي موجود 
در فضاي مجازي و رسانه اي كشور، شللايد بهترين راه براي 
مشاركت بیشتر و جلب نظر صاحبنظران طیف هاي مختلف 
سینما، حضور پررنگ رسانه هاي جمعي براي طرح مباحث 

مختلف پیرامون دكترين فرهنگي است.

عليرضا قزوه گفت: اتفاق تلخ سيستان و بلوچستان تاوان 
شکوه و عظمتي بود كه مردم ايران ۲۲بهمن به دشمنان نشان 
دادند. اين اتفاقات مي گذرد و انقاب به ساحل امن مي رسد. 
شب شعر »ياران خرازي« به مناسبت شهادت 27پاسدار واقعه 
تروريستي سیسللتان و بلوچسللتان با حضور جمعي از شاعران 
كشور برگزار شد. زند كريمخاني اولین شللاعري بود كه در اين 
مراسم به شعرخواني پرداخت. احمد توكلي هم يكي از شاعران 
اين برنامه بود كه ضمن خوانش شللعري درباره شللهداي واقعه 
تروريستي زاهدان، شعري هم درباره شهداي مدافع حرم خواند. 
پیمان طالبي نیز ديگر شاعري بود كه ضمن خوانش شعر در اين 
مراسم با اشاره به درگیري دراويش گنابادي و نیروهاي انتظامي در 
خیابان پاسداران گفت: هیچ كس پاسخي براي حادثه سال گذشته 
نداشت. شعرم را به محمدحسین حداديان از شهداي حادثه حمله 
دراويش گنابادي به نیروهاي انتظامي كه در سال گذشته اتفاق 
افتاد، تقديم مي كنم. در بخشي از اين مراسم، هاشم زاده از دوستان 
شهید يونس امیري درباره اين شهید گفت: براي من خیلي سخت 
است درباره كسي صحبت كنم كه سال ها باهم در يك مجموعه 
فرهنگي كار كرديم. هر سال نیمه شعبان را با هم مي گذرانديم. او 
يكي از بیست و چند نفري است كه به شهادت رسیده و اين اتفاق 
شوك بزرگي براي ما بود. وي افزود: براي ما دهه هفتادي ها كه 
جنگ را نديديم درك اين مسئله سخت بود كه مي گفتند شهدا 
با ما تفاوتي نداشتند. با شهادت يونس امیري، معناي اين جمله را 
فهمیدم. شهدا شكل من و شما بودند؛ تنها خودشان را به كمتر از 
خدا نمي فروشند. در اين مراسم محمدمهدي سیار يكي ديگر از 

شاعراني بود كه غزلي را با مطلع زير خواند:
اي تیغ سرسنگین مشو با ما سبك سرها

دست از دل ما برمداريد  اي خنجرها
روديم و اشهد گفتن ما بر لب ما درياست

ننگ است ما را در مرداب سبك سرها
علیرضا قزوه آخرين فردي بود كه پشللت تريبللون قرار گرفت و 
درباره حادثه تروريستي سیسللتان و بلوچستان گفت: اين اتفاق 
تلخي كه افتاد، تاوان شكوه و عظمتي بود كه مردم ايران 22بهمن 
به دشمنان نشللان دادند از اين رو اين انتقام را به دلیل اين شكوه 
از انقالب گرفتند. حوادث زيادي در اين مدت پیش آمده اما اين 
اتفاقات بوده و انقالب پا بر جا مانده اسللت؛ اين حوادث مي گذرد 
و ان شاء اهلل انقالب به ساحل امن مي رسد. روز 25بهمن در جاده 
خاش- زاهدان در حمله اي انتحاري كه در مجاورت اتوبوس حامل 
يكي از يگان هاي قرارگاه قدس نیروي زمیني سپاه رخ داد، 27تن 

از حافظان مرزهاي میهن اسالمي به شهادت رسیدند.

قزوه مطرح كرد

اتفاق تلخ سيستان وبلوچستان تاوان شکوه و عظمت انقاب است

کرمی:  بعللد از انقاب اسللامي 
تئاتر دچار تحوالت اساسي شد 
و اکنللون مي توانيم ثمللره آنچه 
در طول ايللن چهار دهلله اتفاق 
افتاده، با اطاعات موجود مورد 
ارزيابي و بخش بندي قرار دهيم

در جلسه »كميته ثبت ملي ميراث فرهنگي ناملموس و حامان آن« انجام شد

هنر نگارگري مينياتور در فهرست ملي ميراث ناملموس ثبت شد

هنر نگارگري مينياتور در فهرست ملي ميراث ناملموس ثبت شد 
و چهار هنرمند در فهرست گنجينه هاي زنده بشري قرار گرفتند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان میراث فرهنگي، 
در جلسه كمیته ثبت ملي میراث فرهنگي ناملموس هنر نگارگري 
مینیاتور در فهرست ملي میراث ناملموس ثبت شد و چهار هنرمند 
از جمله بیژن كامكار نوازنده ساز رباب، علي محمد اعتباري رودي 
به عنوان آخرين بازمانده دانش سنتي سللاخت آسباد، علي اكبر 
بهاري استاد سرنا نوازي كردي خراسان و محمود فرشچیان در هنر 
نگارگري به عنوان حامالن میراث فرهنگي در فهرست گنجینه هاي 

زنده بشري قرار گرفتند. 
جلسه »كمیته ثبت ملي میراث فرهنگي ناملموس و حامالن آن« 
در معاونت میراث فرهنگي با حضور محمدحسللن طالبیان معاون 
میراث فرهنگي كشور و كارشناسللان و مديران ارشد حوزه میراث 
ناملموس در سازمان میراث فرهنگي ديروز برگزار شد. در اين جلسه 
4۰پرونده از سللوي استان هاي خراسللان رضوي، آذربايجان شرقي 

و كهگیلويه وبويراحمد ارائه شللد كه از اين تعداد 2۰پرونده میراث 
ناملموس و چهار نفر بلله عنوان حامالن زنده بشللري براي ثبت در 

فهرست میراث ملي ناملموس انتخاب شدند. 
»محمدحسللن طالبیان« معاون میراث فرهنگي كشور كه در اين 
جلسه حضور داشت به 1۰پرونده میراث ناملموس خراسان رضوي 
اشاره كرد و افزود: در جلسه صبح ديروز پژوهشگران خراسان رضوي 
با ارائه 1۰ پرونده ارزشمند از آداب و رسوم كردهاي خراسان بخش 
مهمي از میراث ناملموس اين منطقه را به ثبت رساندند، به طوري 
كه چاروك هاي كردي خراسللان، دانش و مهارت ساخت زيورهاي 
مرجاني، مراسم آخر چهارشنبه كردهاي خراسان، يانگي هاي كردي 
خراسان، مقام لو، مقام موسللیقي الالمزارو مقام موسیقي تورغه در 

فهرست میراث ناملموس كشور واجد ارزش ثبت شناخته شدند. 
او همچنین به پرونده هاي ارائه شده از استان آذربايجان شرقي اشاره 
كرد و افزود: در اين جلسلله مهارت سللنتي كوفته تبريزي، داستان 
عاشیقي »عاشیق عباس توفارقانلي و گولگز« مراسم آغاز برداشت 
محصول در اويوخلوي میانه، كوچ سللنتي عاشیر ايل قره داغ، فنون 
سنتي پخت نان محلي يوخا، داسللتان عاشیقي »عاشیق قورباني« 
داستان عامیانه »عاشیق خسته قاسیم« مهارت گره چیني و شیشه و 
رسم تهیه آب چهل ياسین در مراسم نوروز در روستاي میاب با تأيید 
كارشناسان ارشد میراث ناملموس به ثبت رسیدند. طالبیان همچنین 
به فنون ساخته تخته )تخت( استان كهگیلويه وبويراحمد اشاره كرد 
و افزود: در جلسه كمیته ثبت ملي میراث ناملموس جداي از اينكه 
فنون ساخته تخته به ثبت رسید هنر نگارگري نیز به عنوان هنر ملي 

در فهرست میراث ناملموس اضافه شد.

    خبر

 »قند پهلو« 
از شنبه به آنتن تلويزيون بازمي گردد

مدير گروه مهارت هاي تخصصي 
و عموم�ي ش�بکه آم�وزش 
س�يما از پخش س�ري جديد 
برنام�ه »قند پهل�و« خبر داد. 
به گزارش باشللگاه خبرنگاران 
جللوان، مهدي خلجللي مدير 
گروه مهارت هللاي تخصصي و 
عمومي شبكه آموزش سیما، 

درباره زمان پخش سري جديد برنامه »قند پهلو« گفت: برنامه قند پهلو از شنبه 
هفته آينده روز هاي زوج در ساعت 1۰ شللب روي آنتن خواهد رفت. اين برنامه 
به تهیه كنندگي امیر قمیشي با اجراي رضا رفیع و داوري شهرام شكیبا و ناصر 

فیض پخش خواهد شد. 
وي با اشاره به بخشي از محتواي برنامه »قند پهلو« بیان كرد: در قسمتي از اين برنامه 

طنز اجتماعي با محوريت مشكالت روز جامعه بیان خواهد شد. 
خلجي در خاتمه با بیان اين مطلب افللزود: در فصل جديد برنامه »قند پهلو« از 
حضور استاد حسین الهي قمشه اي بهره برده ايم و در سري جديد طنز هاي آشنا 
و لطیفه هاي حكمت آمیز ادبي به روايت شللیرين حسین الهي قمشه اي يكي از 
آيتم هاي اين برنامه است. سري جديد برنامه قند پهلو در 26قسمت 6۰دقیقه اي 
ساخته شده است. اين برنامه در فصل هاي گذشته خود با رويكرد بررسي مقوله 
طنز در ادبیات و همچنین مشاعره با موضوعات طنز اجتماعي و فرهنگي روي 

آنتن شبكه آموزش مي رفت.

تب داغ آسيب شناسي سينما پس از جشنواره فيلم فجر

ديوارنگاره جديد ميدان ولي عصر)عج( 
رونمايي شد

ولي عصر)ع�ج(  مي�دان  ديوارن�گاره  جديدتري�ن 
روز  س�حرگاه  بهش�ت«  دام�ان  »ب�ر  عن�وان  ب�ا 
گذش�ته در مي�دان ولي عصر)ع�ج( رونماي�ي ش�د. 
به گزارش »جوان« اين ديوارنگاره در قالب كمپین شهري خانه 
طراحان انقالب اسللالمي با عنوان بر دامان بهشت، به مناسبت 
بزرگداشت مقام مادران و فرارسیدن ايام والدت حضرت فاطمه  

زهرا)س( در سطح شهر تهران اكران شده است. 
مجري اين ديوارنگاره خانه طراحان انقالب اسللالمي است و با 

موضوع مادر در كانون خانواده طراحي شده است. 
.............................................................................................................
»اهِل بيِت شعر« پژوهشي در سروده هاي 

سلمان هراتي منتشر شد
كت�اب »اه�ِل بي�ِت ش�عر« ك�ه دربردارن�ده پژوهش�ي 
علمي پيرام�ون اش�عار زنده ياد س�لمان هراتي اس�ت، به 
قلم محمدج�واد آس�مان و عليرضا رضايي منتش�ر ش�د. 
به گزارش فارس، نويسندگان كتاب »اهِل بیِت شعر« كه زير 
نظر حوزه هنري استان مازندران و توسط انتشارات اكسیر قلم 
به تازگي به چاپ رسیده، سروده هاي اين شاعر فقید انقالب را 
در سه سطح زباني و موسیقايي، فكري و بالغي بررسي نموده اند. 
در فهرست كتاب »اهل بیت شعر« عناويني همچون: موضوعات 
انديشگاني سروده هاي سلمان هراتي، زبان و موسیقي اشعار اين 
شاعر، نامگذاري اشعار و تجلي انواع روايت در آنها، نمادگرايي 
و طبیعت گرايي عرفاني در اين سروده ها، وجوه بالغي اشعار 
اين شاعر و نیز تأثیرپذيري و تأثیرگذاري اشعار سلمان هراتي 

بر شاعران پیش از او و پس از او به چشم مي خورند. 
سلمان هراتي از نخسللتین و مهم ترين شللاعران نوپرداز دوران 
انقالب اسالمي، بیش از 27سال نزيست اما گنجینه اي غني از شعر 
در قالب هاي كهن و نو از او به جاي مانده كه نام او را بر تارك ادبیات 
معاصر ايران تا ابد درخشان كرده اسللت. صالبت فني و هنري، 
نوآوري خیره كننده و حلول روح مفاهیم و تعالیم نهضت انقالب 

اسالمي از ويژگي هاي اشعار زنده ياد سلمان هراتي است. 
.............................................................................................................
برگزارى كارگاه »فيلمنامه نويسي دفاع 

مقدس« از سوى سازمان اوج
نخس�تين دوره از كارگاه تخصص�ي »فيلمنامه نويس�ي 
دفاع مقدس« با هدف تربيت فيلمنامه نويس�ان مستعد در 
حوزه دفاع مقدس از س�وى س�ازمان اوج برگزار مي شود. 
به گللزارش »جوان« به نقللل از روابط عمومي سللازمان هنري 
رسانه اي اوج، اولین دوره كارگاه تخصصي »فیلمنامه نويسي دفاع 
مقدس« به همت مركز فیلم و سريال سازمان هنري رسانه اي اوج 
برگزار مي شود. اين دوره از كارگاه هاي تخصصي فیلمنامه نويسي 
در بازه زماني 1۰ماهه و با حضور اساتید برجسته اين حوزه برگزار 
خواهد شد. نخسللتین دوره كارگاه تخصصي»فیلمنامه نويسي 
دفاع مقدس« با هدف تربیت فیلمنامه نويسان مستعد در حوزه 
دفاع مقدس به سرفصل هايي چون »موضوعات اجتماعي در دفاع 
مقدس«، »طنز دفاع مقدس« و سوژه هاي مرتبط با خطوط نبرد 
مي پردازد و فیلمنامه هاي برتر و تصويبي اين كارگاه براي ساخت 

از هنرجويان خريداري خواهد شد. 
.............................................................................................................

 »پايتخت« به دنبال 
پسربچه شيرين زبان مازندراني 

اپي�زود وي�ژه ن�وروز »پايتخ�ت« ك�ه اي�ن روز ه�ا در 
مرحل�ه پيش تولي�د ب�ه س�ر مي ب�رد، ب�ا تغييرات�ي 
ت�ازه هم�راه اس�ت و ب�راي يک�ي از نقش ه�اي خ�ود 
مي گ�ردد.  مازندران�ي  پس�ربچه اى  دنب�ال  ب�ه 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سازندگان اپیزود ويژه نوروز 
»پايتخت« كه اين روزها در مرحله پیش تولید اسللت، به دنبال 
انتخاب بازيگر خردسللال براي يكي از نقش ها هستند. محسن 
تنابنده براي اين قسللمت، يك شخصیت كودك جديد طراحي 
كرده كه پسربچه اي شللیرين زبان با لهجه مازندراني است. اين 
شخصیت هفت – هشت ساله است و بر اساس اعالم تهیه كننده، 
تالش براي پیدا كردن كودك مدنظر شروع شده است. به گفته 
الهام غفوري، تهیه كننده »پايتخت« خانواده هايي كه پسر شیرين 
زبان، مستعد بازيگري و مسلط به لهجه مازنداراني دارند مي توانند 

ويدئويي يك دقیقه اي از او تهیه كنند و بفرستند.

    ديده بان نويد   پارسا


