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    دریچه

    فرزين ماندگار
 حجت االس�ام قائ�م مقام�ي در نشس�ت 
ش�نبه هاي انق�اب ك�ه ب�ه موضوع س�ينما 
اختصاص داش�ت، گفت: انقاب تأثير بزرگي 
بر سينماي ايران داش�ت و آن را متحول كرد. 
ما اكنون سينماي متش�خص و نجيبي داريم 
ك�ه در دني�ا مي توانيم ب�ه آن افتخ�ار كنيم. 
در اين نشس�ت به اين مس�ئله كه س�ينماي 
انقاب برخاف پيش از انق�اب تهيه كننده، 
نويس�نده و كارگردان زن دارد نيز اشاره شد. 
حجت االسللالم قائم مقامي در بیست و يكمین 
نشست شنبه هاي انقالب به اين نكته اشاره كرد 
كه سینماي امروز نمي تواند به گذشته برگردد. ما 
دنبال چیز ديگري هستیم. بايد به تحولي عظیم 
و معرفت شناسي دقیق به موضوع قصه و خیال در 
هنر بپردازيم. بايد متحول شويم و به موضوعي كه 
خیال ديني است برسللیم. ما از اين حوزه فاصله 
داريم. دين، خیللال را 100درصد تابع حقیقت 
مي داند و خیال را براي ارائه حقیقت مي پذيرد. 
سینما بايد با افتخار تمام سیطره دين و واليت آن 
را بر خود بپذيرد. تابعیت دين از چیز ديگر منسوخ 
شده و دوران آن گذشته است. پیام انقالب تبعیت 

همه چیز از دين است. 
    سينمای ايران به عقب برنمی گردد

اين استاد حوزه و دانشللگاه در ادامه عنوان كرد: 
در موضوع سللینما و انقالب دو بحث اسللت؛ اول 
اينكه در حوزه سللینما چلله اتفاقي افتللاد، آيا ما 
موفق بوديم يا نه و ديگر اينكه بايد در چه نقطه اي 
قرار داشته باشللیم. به نظرم انقالب اسالمي تاثیر 
بسزايي بر حوزه سینما گذاشت. امروز با همه فراز 
و نشیب ها، سینماي كشور ما سینماي متشخص 
و نجیبي است. در كالن سللینماي ايران در اين 
40 سال انقالب اسالمي ما رشللد و اعتالي قابل 
توجهي را شللاهد بوديم. وي اداملله داد: از نظرم 
بايد انديشمندان حوزه سینما درباره كم و كیف 
سینماي بعد از انقالب، به بحث و بررسي بپردازند. 
سللینماي ما با همه رشللدها و حركت هاي رو به 
جلوي خود، هنوز به نقطه مللورد هدف و جايگاه 
اصلي خود دست نیافته است. يكي از كارشناسان 
غربي گفته بود كه انقالب اسالمي ايران، آخرين 
انقالب اسالمي دنیا خواهد بود اما همه دنیا شاهد 
بودند كه اين مسیر ادامه داشته و دارد تا پرچم آن 

به دست حضرت صاحب الزمان)عج( برسد. 
او بیان كرد: سینماي كشللورمان خوشبختانه به 

جايگاهي در انقالب اسللالمي رسللیده كه ديگر 
نمي تواند به سللینماي قبل از انقالب بازگردد. ما 
بايد در سینماي كشورمان تأكید و توجه بیشتر 
به موضوع دين و انديشه داشللته باشیم. خیال از 
منظر دين با خیال از منظر غرب متفاوت است. ما 
بايد در سینماي انقالب اسالمي به خیال از منظر 
دين دست يابیم. ما معتقديم انقالب اسالمي آمده 
كه حقیقت را به جهان ارائه كند. تاكنون مقداري 
به اين هدف بزرگ دسللت يافته ايللم اما هنوز راه 
بسللیاري از اين طريق باقي مانده است. برخي از 
هنرمندان و بعضاً فیلمسازان كشورمان، تصورشان 
اين اسللت كه دين به اندازه كافي جذابیت ندارد 
و خود بايد به داسللتان هاي دينللي جذابیت وارد 
كنند و اينگونه ساخته ها از واقعیت و حقیقت دور 
مي شوند. اگر هنرمند در اثر خود حقیقت و صداقت 
را جاي بدهد، بي شك براي تمام مردم جهان قابل 

پذيرش خواهد بود. 
در ادامه اين نشست هوشنگ توكلي درباره خدمات 
انقالب به سینما صحبت كرد وگفت: سینماي قبل 
از انقالب نسللبتاً جوان بود و مربوط به آن دوران 
است. چند فیلمي استثنائاً تاثیرگذار بود اما بقیه 
متأثر از تعالیم غرب اسللت. انقالب حادثه بزرگي 
بود. خیلي از جوان هللا عالقه مند به هنر بودند اما 
به خاطللر موضوعللات و محدوديت هايللش وارد 
نمي شدند. اسللفند 57 جريان انبوهي از جوانان 
سللراغ هنر آمدند و ما به آموزش آنها پرداختیم. 
امروز نتیجه تالش هاي 40 ساله سینماست. ما در 

حوزه سینما خوب پیشرفت كرديم. 
در ادامه محسللن يزدي مدير مركز مستند سوره 
يكي ديگر از سخنرانان بود. او گفت: مستند ايران 
وضعیت خوبللي دارد و امروز حتي در داسللتان و 
جذابیت با سینماي داستاني رقابت مي كند. كیفیت 
امروز مستندهاي سللینمايي امیدواركننده است. 
مستندسازهاي ما در جشللنواره هاي دنیا حضور 
دارند و مقام مي آورند. آنها به خوبي ديده مي شوند. 

    دفاع مقدس پرمخاطب ترين ژانر سينما 
بوده است

روح اهلل سهرابي درباره سینماي دفاع مقدس صحبت 
كرد. او گفت: جنگ داغ عمیقي بر دل مردم گذاشت 
اما در ادامه ژانر بومي و ملي دفاع مقدس در سینماي 
ما رقم خورد. كارشناسللان معتقدند ايللن تنها ژانر 
بومي و ملي ماست. سهرابي گفت: امروز 10درصد 
آثار سینماي 40 ساله انقالب مربوط به ژانر سینماي 
دفاع مقدس اسللت. اين ژانر بیشللتر از 320 فیلم 
سینمايي در ايران اسللالمي داشته است، البته بايد 
هزاران فیلم كوتاه ساخته شده اين ژانر را هم لحاظ 
كنیللم. وي افزود: سللینماي دفاع مقدس بسللیار 
پرمخاطب و پرفروش بوده اسللت. فیلم سینمايي 
عقاب ها را 8 میلیللون ايراني در همان سللال هاي 
اكران تماشا كردند. مهدي عظیمي سخنران ديگر 
نشست سینما انقالب بود. او درباره تربیت، آموزش 
و پژوهش سللینماي انقالب صحبت كرد. او گفت: 
زن در سینماي پهلوي نه مؤثر بود، نه تصمیم گیر و 
نه صاحب نقش. ما امللروز دهها و صدها كارگردان، 
نويسنده و تهیه كننده زن در سینماي انقالب داريم. 
وي افزود: امروز نیروي انسللاني سللینماي انقالب 
30هزار نفر اسللت. قبل از انقللالب فقط 1000 نفر 
درگیر سینما بودند. در دوره پهلوي فقط پنج مركز 
آموزشي سینما وجود داشت، امروز اين عدد 50 برابر 

شده و ما 266 مركز آموزشي داريم. 
 كار منتقد پيش از انقاب، بررس�ي اندام 

زنان بود
محمدتقي فهیم يكي از سخنران هاي شنبه هاي 
انقالب بود كه درباره رشد نقد در سینماي انقالب 
صحبت كرد. او گفت: ما هیچ جريان نقد در كشور 
نداشللتیم. فقط چند نمونه نقد قابل تأمل آن هم 
از جانب پنج نفر در دهه 30 داشتیم. در دهه 40 
همان چند منتقد هم بر سللر كیفیت به جان هم 
مي افتند. آن موقع عراق نقد تألیفي داشت اما ايران 
چیزي نداشت. فهیم گفت: مطالب موجود در آن 
سللال هاي پیش از انقالب هم بیشتر ترجمه اي و 
كپي برداري شده از غرب بود و هیچ خبري از مؤلف 
منتقد ايراني نبود. ما امروز بايد درباره بديهیاتي 
صحبت كنیم كه مثل آفتاب روشن است. منتقدان 
امروز كجا و كپي برداران و مترجمان سابق كجا؟ 
امروز هملله روزنامه هايمان صفحلله فرهنگي و 
سللینمايي دارند و مجله هاي متعدد آن هم فقط 
با موضوع سینما داريم. نقد امروز درباره سینماي 
اجتماعي است، در گذشته آن كسي هم كه احیاناً 
تألیف مي كرد، كمي درباره خالصه داستان فیلم، 
سابقه كارگردان مي نوشللت و تنها خالقیتش در 

ارائه تحلیل ها از اندام زنان بازيگر بود!
اين منتقد سللینمايي ادامه داد: آزادي امروز در 
نقد با گذشللته قابل مقايسه نیست. من نويسنده 
روزنامه پیش از انقالب هم بوده ام. آن زمان مأمور 
ساواك در روزنامه بود و همان مطلب كوچك را هم 
درباره فیلم ها بايد تأيید مي كرد. عزت اهلل ضرغامي 
سخنران ديگر اين مراسم بود. او گفت: سینماي ما 
بسیار راحت و تخصصي درباره موضوعات مختلف 
سیاسللي، فرهنگي و اجتماعي حرف مي زند. در 
بسللیاري از موارد نمي شللود اوضاع انقللالب را با 
گذشته مقايسه كرد. هر عددي تقسیم بر صفر از 
لحاظ جبري هم مبهم است و بايد رفع ابهام شود! 

حكايت ما و قبل از انقالب اينچنین است.

محمدتق��ي فهي��م: مطالب موج��ود در 
سال هاي پيش از انقالب بيشتر ترجمه اي 
و كپي برداري ش��ده از غرب ب��ود و هيچ 
خبري از مؤل��ف منتقد ايران��ي نبود. ما 
امروز بايد درباره بديهياتي صحبت كنيم 
كه مثل آفتاب روشن است. منتقدان امروز 
كجا و كپي برداران و مترجمان سابق كجا؟

در بيست ويكمين نشست شنبه هاي انقاب مطرح شد

 مراکز آموزشی سينما 
بعد از انقالب 50 برابر شده است

   علي موحد
ش�وراي  رئي�س  و  ش�اعر  بهمن�ي  عل�ي  محم�د 
ارش�اد  و  فرهن�گ  وزارت  موس�يقي  دفت�ر  ش�عر 
نام�ه اي از س�مت خ�ود اس�تعفا ك�رد.  اس�امي در 
بهمني در صفحه شللخصي خود نوشت: سللالم و ... نه، امروز 
ديروز  است، نه من  آن شللاعري كه ديروز  از فردايي مي سرود 
كه امروز نیسللت. بهمني در ادامه آورده: از سللال 1342 كه 
به مهر باني استادم گرامي ياد فريدون مشیري در  راديو سرودن 
ترانه را تجربه مي كردم تا امروز، هرگز از تشللويقي مغرور و از 
انتقادي دلگیر نشده ام. در حال  حاضر  هم با همه  تلخي هايي 
كه در شورا تحمل مي كنم، دوست ندارم گله مند شرايط باشم 
اما صادقانه اعتراف مي كنم كه در جواني  اگر ذات كالم در بیان 
را به  درستي نمي شناختم، در مسیر تا 76 سالگي اندكي شايد 
آموخته باشم. لبم  عطش زده   بوسه نیست حرف  بزن، شنیدنت 

عطِش روح را مي افزايد.
متأسفانه روزگاري را مي گذرانیم  كه  براي تخريب »موسیقي« 
رندانه  دارند )ارج بايد و نبايِدهاي( كلمه در ترانه را از باورهامان 
مي ربايند. جهت اطالع، من با آگاهي ِ اشتباهم از قبول )رياست 
شوراي ترانه( - نه به دلیل اينكه شش ماه است كارشناسانش 
هم حقوقي دريافت نكرده اند. فقط به اين دلیل كه ديگر مزاحم 

ترانه هاي ضعیف نباشم. با شرم خداحافظي مي كنم.«
البته بهمني در پاسللخ به سؤال باشللگاه خبرنگاران جوان كه 
چرايي اسللتعفاي او را جويا شللده اسللت، گفت: اين استعفا 
ارتباطي با موضوع مجوز آلبوم »ابراهیم« محسللن چاوشللي 

ندارد و من هیللچ دخالتي در كار چاوشللي بللراي اين آلبوم 
نداشتم. وي ادامه داد: متأسفانه انتشللار آلبوم چاوشي 9 ماه 
به تأخیر افتاد. با وجود اينكه اصالحیه هايي به اشللعارش وارد 
شده اما اثر بسیار با ارزشي است، البته چند سال پیش به يك 
اثر اين خواننللده پاپ ايراد گرفتم آن هم بلله اين دلیل كه آن 
شعر در شللأن چاوشي و حسین صفا شاعر اشللعارش نبود. به 
هر حال اسللتعفاي من براي مجوز اشللعار آلبوم اخیر محسن 

چاوشي نبوده است. 
بهمني در خصللوص علت اسللتعفايش اظهار كللرد: موضوع 
استعفايم مربوط به خود دفتر شعر و فعالیت هايي است كه در 
آن صورت مي گیرد. نبايد دفتر موسیقي زير بار اين ترانه هاي 
ضعیف بللرود. ما تذكللر داديم، اما دوسللتان حرف هللاي ما را 
نپذيرفتند. من هم گفتم چرا مجوز به اين اشعار ضعیف به اسم 
ما تمام شود. حال بايد منتظر بود و واكنش دفتر موسیقي ارشاد 

را در اين باره مشاهده كرد.

محمدعلي بهمني از شوراي شعر دفتر موسيقي استعفا كرد

 نمي خواستم مجوز اشعار ضعيف به نام من نوشته شود

نگاهي به فيلم »هزارپا« 

درك فاضابي از كمدي
   محمدرضا بحراني

هزارپا يك كمدي سطحی است كه سعي مي كند با توسل 
به شوخي هاي لحظه اي، موقعیت هاي كلیشه اي و فضاهاي 

باسمه اي به التماس از مخاطب خود خنده بگیرد. 
يك كمدي بي خطر، پرفروش و آرام. تا در اين تابستان دلچسب 
همگي به اين وضعیت گراني بخنديم يا شايد حتي نخنديم... 
مهم نیست، مهم اين است كه يك فیلم كمدي اجتماعي جوري 
ساخته شود كه به تريج قباي هیچ كس در اين جامعه برنخورد، 

تا بتواند ادعا كند هم كمدي است و هم اجتماعي! 
دوسللتان فیلمسللاز مدام در حال غر و لند هسللتند كه سد 
سانسور مانع ظهور و بروز خالقیت هاي ماست. شايد هزارپا 
نمونه خوبي باشد كه اجازه يافته در مورد مسائلي چون جنگ، 
مجاهدين خلق و عرق فروشللي صحبت كند؛ مسللائلي كه 
روزگاري تابو بودند و امروز هم همچنان تابو بودن آنها آنچنان 
فرو نريخته است. پس از اين دست فیلمساز تا حدودي باز بوده 
و گیر كار در سانسور نیست. پس مشكل كجاست؟ چرا هزارپا 
اثري سطحی است؟ آيا نبايست به جاي ربط دادن مشكل به 
عوامل بیروني چون سانسور، اشكال را در عوامل دروني چون 
كاهلي، سهل انگاري و نابلدي خود نسبت داد؟ و اينگونه هزارپا 
پیكره اي مي شود متشكل از ايده هاي تكراري در فیلمنامه و 

اجراي بي ذوق و دقت در كارگرداني. 
اين مي شود كه يك مشت آدمك )كه پیشا تیپ هستند( طي 
دو سللاعِت پرمالل روي پرده در هم مي لولند تا به ضرب و زور 
شوخي هاي سريال هاي دهه 60 شبكه يك، از مخاطب دهه 90 
خنده بگیرند! كلیشه پسِر فقیر دختِر پولدار، از گنج قارون اين 
بار به جسم هزارپايي كه حتي يك نصفه پا هم ندارد حلول كرده 
تا با ياري طرح مسئله بغرنِج شوهر كردن ننه منصور، فیلم جديد 
آقاي داوودي سللاخته شللود. هزارپا محل تجمیع هزار آدمك 
احمق است كه حماقت هايشان نه قادر است ما را بخنداند، نه از 
صندلي بپراند و نه روي صندلي میخ كوبمان كند؛ آدمك هايي 
احمق كه هیچ فرقي با هم ندارند حتي در صوري ترين عاداتشان، 
هرچند فیلمساز تالش خود را با به میان كشیدِن افتراق میان 

عالقه به شاملو يا ويگن انجام داده است!
گروه ها و افراِد حاضللر در فیلم بي عمق و سللطحي تصوير 

شده اند: 
آسايشگاهي از جانبازاِن جنگ كه در آن همه جانبازان افرادي 
آرمان باخته، دنیوي و سكوالر هستند. باوجود تفاوت هايي 
كه در نوع جانبازي و لهجه هايشان وجود دارد، انگار همگي 
متفق القول اصرار دارند كه شللبیه پیرمردهاي »مدرسلله 
پیرمردها« باشند؛ افرادي كه در پانسیوني اجباري محبوسند 

و زني جدي و سختگیر كه مسئول آسايشگاه است، آنها را از 
تفريحات مورد عالقه شان همچون كشیدن سیگار، محروم 
كرده است. اين كوالژ از »مدرسلله پیرمردها« به »هزارپا« 

البته مي توانست با ظرافت بیشتري صورت گیرد! 
يك باند مافیايي با رئیسي همچون دن كورلئونه! كه افرادش 
از زور حماقللت، موقع موضع گیري در گیللري پاياني فیلم، 

همچون ملخ همگي پشت يك پنجره جمع شده اند. 
اعضاي سازمان مجاهدين خلقي كه اين قدر كودن هستند 
كه هنگام دستیابي به سوژه شان توانايي رساندن هیچ گونه 

آسیبي به او را ندارند. 
شركاي كیف قاپي كه جز يك مورد اول فیلم، هیچ گاه كیف 

قاپي نمي كنند. 
دايي از شهرستان آمده اي كه قرار است با ماشین فابريكش 
نقش همیشللگي »شهرسللتاني« در سللینماي ايران را به 

دوش بكشد. 
مادري كه يك بار ديده مي شللود و يك حرف دارد: ازدواج 

پسرش.
پدر پولداري كه اموالش را وقف خیريه مي كند. 
پرستار چاق و مسني كه دنبال شوهر مي گردد. 

هزارپا گردهمايي نامتجانسي از اين آدمك هاي كودن و پیشا 
تیپ است. كوَدن بودن شايد كلمه كلیدي اين فیلم باشد كه 
بر همه شئون فیلم جاريست. در واقع مسئله اصلي به درك 
فیلمسللاز از مقوله كمدي برمي گردد. چیزي كه فیلمساز را 
به ساخت فیلمي همچون »هزارپا« واداشته اين تصور است 
كه احمق بازي آدم ها را مي توان به عنوان كمدي به مخاطب 
ارائه كرد. در صورتي كه با نگاهي گذرا به آثار بزرگاني چون 
چاپلین، به سادگي مي توان به اين حكم رسید كه آدم هاي 
كمدي، آدم هايي هسللتند كه در حماقت هايشللان بسللي 
باهوش تللر از مخاطب عمل مي كنند و مخاطللب در واقع به 

هوشمندي حماقت هاي آنهاست كه مي خندد.

حكمت 66

از دست دادن حاجت بهتر 

از درخواس�ت ك�ردن از 

نااهل است.

عليرضا مختارپور در اختتاميه هشتمين جشنواره كتابخواني رضوي مطرح كرد

دشمن در نبرد جداسازي نسل سوم از انقاب، شكست خورده است

   مصطفي محمدي
دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در اختتاميه هشتمين 
جشنواره كتابخواني رضوي با اشاره به اينكه امروز جوان نسل سوم 
پرچم انقاب را بردوش گرفته است، گفت: دشمن در نبرد جدا سازي 
جواناني كه ن�ه دوران مبارزات انقاب اس�امي را ديده بودند نه 
حضرت امام را، نه روزهاي دفاع مقدس را، شكست خورده است. 
علیرضا مختارپور در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره كتابخواني 
رضوي از سري برنامه هاي جشنواره بین المللي امام رضا)ع(، با اشاره 
به ديدار مسئوالن نظام با رهبر معظم انقالب اسالمي در دوم خرداد 
1397 با موضوع تبیین شرايط روز كشور عنوان كرد: در آن ديدار 
مقام معظم رهبري بلله موضوع منطقه و جهان، به دشللمني هاي 
استكبار جهاني بعد از پیروزي انقالب و استفاده از هنر و تبلیغات در 
جنگ فرهنگي علیه انقالب اسالمي اشاره و سپس تصريح كردند كه 
در همه اين قضايا دشمن شكست خورده است. وي با اشاره به تهاجم 
فرهنگي استكبار جهاني علیه انقالب اسالمي در يك تقسیم بندي 

دو مرحله اي عنوان كرد: اول مخالفت با اصل انقالب اسالمي كه از 
روز پیروزي انقالب اسالمي آغاز شد و همچنان ادامه دارد. سطح دوم 

يا نوع دوم دشمني ها پس از پايان جنگ تحمیلي آغاز شد. 
وي با اشللاره به آغاز ابعاد جديد از تهاجمات به كشللور گفت: تهاجم 
فرهنگي،  ناتوي فرهنگي، شبیخون فرهنگي با وسعت و شدت بسیاري 
كه حتي دامنه آن تا خانه ها و مدارس و دانشگاه ها كشیده شده، قرار 
گرفت اما برخالف تصور دشللمن نتیجه اين نبرد سهمگین به شكل 
ديگري پديدار شد و سال به سال بر حضور نسل جوان در عرصه هاي 
مختلف سیاسي، اجتماعي و فرهنگي افزوده شد. علیرضا مختارپور با 
اشاره به حضور جوانان نسل سومي در میدان نبرد، ادامه داد: جواناني 
كه نه دوران مبارزات انقالب اسالمي را ديده بودند نه حضرت امام را، 
نه روزهاي دفاع مقدس را، جواناني كه حتي خستگي و ورشكستگي 
معدودي از اصحاب انقالب و نسللل اول را هم شاهد بودند، اما تمامي 
زندگي و آينده خود را يكجا در دفاع از حرم سللر دست گرفتند. امروز 
جوان نسل سوم پرچم انقالب اسالمي را بردوش گرفته است و عماًل بقا 
و دوام و استمرار انقالب اسالمي و ثبات و تقويت نظام جمهوري اسالمي 
را به رخ تمامي جهانیان و تاريخ جهان مي كشللد. در ادامه اين مراسم 
سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: هشتمین دوره 
از برگزاري اين جشنواره با نام هشللتمین امام، مي تواند نماد و نقطه 
عطفي براي اين حركت فرهنگي باشللد. وي با اشاره به ظرفیت هاي 
ايجاد شده در برگزاري جشللنواره كتابخواني رضوي گفت: اتفاقي كه 
با برگزاري اين جشنواره آغاز شده و مي تواند دامنه وسیعي پیدا كند، 
موضوع »بازتولید كتاب« اسللت. حركتي كه امللروز به عنوان پويش 

كتابخوان مجازي مشاهده كرديم، اقدامي شايسته تقدير است.

در نخستين جشنواره جايزه ملي »آرمان برتر«
 از مسعود جعفری جوزانی 

و بازيگران »پشت ديوار سكوت« تقدير شد 
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارش�اد اس�امي با اهداي ل�وح يادبود و 
تنديس س�يمرغ فيروزه  اي از مس�عود جعفری جوزانی و بازيگران »پشت 
ديوار سكوت« در نخستين جشنواره جايزه ملي »آرمان برتر« تقدير كرد. 
موضوع فیلم سینمايي پشت ديوار سكوت درباره واردات خون هاي آلوده از كشور 
فرانسه و تزريق آن به كودكان مبتال به هموفیلي است. در نخستین جشنواره جايزه 
ملي »آرمان برتر« مسعود جعفري جوزاني كارگردان فیلم سینمايي »پشت ديوار 
سكوت« ملتهب ترين درام افشاگرانه، به عنوان اثر برتر اجتماعي كشور و همچنین 
بازيگران اين فیلم از جمله سحر جعفري جوزاني، آرمان درويش و سمیه نجومي به 
دلیل نقش آفريني تأثیرگذار در اين اثر سینمايي با حضور دكتر محمد سلطاني فر 
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشللاد اسللالمي، لوح يادبود و تنديس سیمرغ 
فیروزه  اي دريافت كردند. در اين مراسم، محمد اوركي  رئیس دانشگاه پیام نور واحد 
تهران جنوب، مژده افشار دبیر اولین جشللنواره جايزه ملي آرمان برتر و همچنین 

جمعي از فعاالن عرصه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه كشور حضور داشتند. 
مژده افشار دبیر نخستین جشللنواره جايزه ملي آرمان برتر در مورد اهداف اين 
همايش گفت: هدف ما از برگزاري اين همايش، كسب موفقیت ها و دستاوردهاي 
بزرگ و ارزشمند است. ما مصمم هستیم چشللم اندازي امیدبخش براي آينده 
ترسیم كنیم. نخستین جشللنواره جايزه ملي »آرمان برتر« در حوزه ارتباطات، 
روابط  عمومي، رسللانه و تبلیغات با همكاري جامعه نويللن روابط عمومي ايران، 
ماهنامه ديدگاه هنر، دبیرخانه دائمي جشنواره ايران 1404 و ديگر سازمان ها و 

شركت ها راه اندازي شده است.

اجرای اپراي عروسكي عاشورا در محرم
به�روز غريب پ�ور در گفت وگوي�ي از اج�راي اپ�راي 
عاش�ورا از هفت�م مهرم�اه در ت�االر فردوس�ي خب�ر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، اين اپرا نخستین بار در سال 1391 
اجرا شد. بازآفريني اين متن توسط بهروز غريب پور صورت گرفته و 
آهنگسازي آن برعهده بهزاد عبدي است. اپراي عاشورا تاكنون يكي از 
آثار اجراي رپرتوار گروه عروسكي آران به سرپرستي بهروز غريب پور 
بوده است. غريب پور همچنین خبر داد كه در صورت استقبال از اپراي 
عاشللورا اين اجرا تا پايان صفر ادامه خواهد داشت. وي درباره پروژه 
عروسكي عشق با محوريت داستان »شیخ صنعان« عطار نیز گفت، 

اين پروژه پس از ايام عزاي ساالر شهیدان اجرا خواهد شد. 
.............................................................................................................

هيئت  علمي جايزه جال معرفي شدند
پ�س از پيش�نهاد هيئ�ت امن�اي جاي�زه ادب�ي ج�ال 
آل احم�د، وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�امي در احكامي، 
هيئت علمي يازدهمي�ن دوره اين جاي�زه را منصوب كرد. 
به گزارش فارس، سیدعباس صالحي در احكام جداگانه اي، ابوتراب 
خسروي، مرتضي سرهنگي، مجید قیصري، حمیدرضا شعیري، 
فريدون صديقي، ابراهیم زاهدي مطلق، ملوك السللادات حسیني 
بهشللتي و محمد حمزه زاده را بلله عنوان اعضللاي هیئت علمي 
يازدهمین جايزه ادبي جالل آل احمد منصوب كرد. پیش از اين نیز 
در احكام ديگري از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، محمدرضا 
بايرامي به عنوان دبیر علمللي و مهدي قزلي به عنوان دبیر اجرايي 

يازدهمین جايزه ادبي جالل آل احمد منصوب شده بودند. 
.............................................................................................................
»به وقت شام« در شبكه نمايش خانگي

 »به وقت شام« جديدترين اثر ابراهيم حاتمي كيا سه شنبه 
20 ش�هريور در ش�بكه نماي�ش خانگ�ي توزيع مي ش�ود. 
اين فیلم سینمايي در روزهاي اخیر در كشورهاي سوريه و عراق به 
نمايش درآمد و با استقبال مردم اين دو كشور روبه رو شد. »به وقت 
شام« به تهیه كنندگي محمد خزاعي كه نوروز امسال در سینماها 
به فروش حدود 14میلیاردي رسید از سه شنبه در شبكه نمايش 
خانگي منتشر مي شللود. »به وقت شللام« محصول فیلم و سريال 
سازمان هنري رسانه اي اوج است. هادي حجازي فر و بابك حمیديان 
بازيگران اصلي اين فیلم هستند و به همراه آنها، جمعي از بازيگران 

مطرح سوري و لبناني نیز در فیلم ايفاي نقش مي كنند. 
.............................................................................................................

 چهارمين جشنواره شعر نياوران 
به كار خود پايان داد

چهارمين جش�نواره ش�عر ني�اوران، ب�ا حض�ور جمعي از 
مس�ئوالن، ش�اعران، هنرمندان و عاقه مندان و با معرفي 
برگزيدگان اين جش�نواره در بخش هاي مختلف، در سالن 
خليج فارس فرهنگس�راي نياوران به كار خ�ود پايان داد. 
به گزارش روابط عمومي بنیاد آفرينش هاي هنري نیاوران، در اين 
مراسم سید عباس سللجادي مدير عامل بنیاد آفرينش هاي هنري 
نیاوران، ضمن خوشللامدگويي به حاضران گفت: »از آنجا كه شعر 
جهاني ترين كاالي فرهنگي ايران است و نیز زبان فارسي در گستره 
وسللیعي از منطقه صحبت مي شللود بتوانیم با همكاري »مؤسسه 
فرهنگي اكو« پنجمین جشنواره شعر نیاوران را به صورت بین المللي 

و در عرصه جغرافیايي زبان و ادبیات فارسي برگزار كنیم.«
.............................................................................................................

ايران درودی به برنامه »شوكران« مي رود
هش�تمين قس�مت از مجموع�ه »ش�وكران« ميزب�ان 
ب�ود.  خواه�د  سرش�ناس  نق�اش  درودی،  اي�ران 
به گزارش فارس، برنامه تلويزيونی »شوكران«كه شامل گفت وگوهاى 
چالشی با متفكران ايران امروز است، در هشتمین قسمت از اين برنامه 
كه 19شهريور ماه ساعت 21 پخش مي شود، با ايران َدرودي نقاش 
سرشناس گفت وگو مي كند. ايران َدرودي متولد 11شهريور 1315 در 
مشهد از سرشناس ترين نقاشان ايرانی در جهان، كارگردان، نويسنده، 
منتقد هنري و استاد دانشگاه است. او تهیه كننده چند فیلم مستند و 
كوتاه براي تلويزيون ملی ايران و در دهه 1350 استاد مدعو دانشگاه 
صنعتي شريف در رشته تاريخ هنر بود. درودي تاكنون بیش از 63 
نمايشگاه انفرادي و بیش 250 نمايشگاه گروهي در ايران و سراسر 
جهان از جمله در كشورهاي  فرانسلله، بلژيك، سوئیس، امريكا و... 
برگزار كرده است. »شوكران« محصول مشترك حوزه هنري و شبكه 
چهار سیما به تهیه كنندگي علي قرباني است كه دوشنبه ها حوالي 
ساعت 21 روي آنتن مي رود و بازپخش آن نیز روزهاي سه شنبه 10 

صبح، جمعه 14 و يك شنبه ساعت 19 است.

    دیده بان نوید پارسا


