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حكمت 435

اين نيس�ت كه خداوند باب شكر 

را بر عبد ب�از كند و ب�اب افزونی 

نعمت را ببندد و در دعا را بر عبد 

بگشايد و در اجابت را ببندد و باب 

توبه را بر عبد باز كند و در مغفرت 

را ببندد.

   محمدصادق عابديني
اظهارات يك كارش�ناس فرهنگي در برنام�ه اي تلويزيوني 
باعث ش�د تا خانه س�ينما در يك بيانيه تند خواهان حضور 
نيافت�ن س�ينماگران در برنامه ه�اي تلويزيون�ي ش�ود. 
سخنان محمدصادق كوشكي در شبكه افق سیما حواشي ای را 
در پي داشت كه منجر شد محمدحسین رنجبران مدير كل روابط 
عمومي صداوس��یما توضیحاتي را ارائه و تأكید كند مسئولیت 
رفتار و سخنان مهمانان برنامه هاي تلويزيوني بر عهده خود آنها 
و نه صداوسیماس��ت. رنجبران گفت: »بارها اع��الم كرده ايم در 
برنامه هاي زنده، مسئولیت حرف هايي كه كارشناسان مي گويند، 
برعهده خودش��ان است و س��ازمان صدا وس��یما نه تنها چنین 
اظهارنظر سخیفي را قبول ندارد بلكه آن را خالف موازين اخالقي 
و در شرايط فعلي كشور، سمي مهلك براي وحدت میان قشرهاي 
مختلف مي داند.« وي با بیان اينكه مديرش��بكه افق بعد از اين 
اظهارنظر، حین برنامه به كارشناس مربوط تذكر داده است، افزود: 
»متأسفانه بعد از تذكر مدير ش��بكه هم اين كارشناس اظهارات 
خود را اصالح نكرد و جهت گیري خود را تغییر نداد و بعد از برنامه 
هم به تماس هاي متعدد مسئوالن برنامه براي توضیحات بیشتر 

و عذرخواهي از اين حركت پاسخ نمي دهد.«
از سوي ديگر خانه س��ینما در بیانیه اي تند خواهان قطع رابطه 
سینماگران و تلويزيون شد. خانه سینما سه شنبه هفته گذشته 
در بیانیه ای كه گويا مورد تأيید همه اعضا و رؤساي صنوف نبوده 
است، با حمله تند به صداوسیما، خواستار تحريم اين رسانه شد. 
در انتهاي بیانیه خانه سینما آمده است: »به همه همكاران خود 

پیشنهاد مي دهد كه با خودداري از حضور در برنامه هاي به اصطالح 
سینمايي و تحلیلي اين رس��انه، همدل و همراه در اين اعتراض 
حرفه اي مشاركت كنند تا اين رسانه گمان نبرد كه به اتكاي قدرت 
و بودجه وافرش مي تواند هر تهمت و توهیني را نثار سینماي ايران 
و چهره هاي فرهنگي اين سرزمین كند.« كساني كه اين بیانیه را 
تدوين و به نام خانه سینما منتشر كرده اند گويا به اوضاع و احوال 
فعلي جامعه توجه نداشته اند و به جاي آنكه تالش كنند تا با ايجاد 
همدلي ملي، شرايط را آرام كنند، برعكس عمل كرده و به سهم 
خود آب در آسیاب كدورت ها و دشمني ها ريخته اند. اشتباه بزرگ 
خانه سینما اين است كه درست در روزهاي نزديك جشنواره فیلم 
فجر كه همه سینماي ايران را درگیر خود مي كند و صداوسیما به 
عنوان رسانه ملي نقش اساسي در پرداختن به اين جشنواره دارد، 
تالش كرده اس��ت با ايجاد دوگانگي همكاري يا عدم همكاري با 
صداوسیما، بازتاب هاي جشنواره فجر را با چالش روبه رو كند كه 

قطعاً بازنده اين اقدام سینما خواهد بود.

ايجاد دوقطبي تلويزيون و سينما به نفع هيچ كس نيست

واكنش شتاب زده خانه سينما به يك اظهار نظر شخصي

هنر دوبله اي�ران از بهتري�ن هنرهاي ايران اس�ت و 
دوبلورهاي باتجربه اي داريم كه هر كدام از آنها توانايي 
اين را دارند تا بتوانند ساعت هاي متمادي مخاطبان را 
با صداي گرمشان روي فيلم هاي شاخص سينما سرگرم 
كنند ولي اين روزها كسي حالي از دوبلورها نمي پرسد. 
چنگی��ر جلیلوند دوبل��ور باتجربه با بیان اي��ن مطلب به 
»جوان« گف��ت: همچنان نس��خه هاي دوبله محصوالت 
خارجي خیلي بیش��تر از نس��خه هاي اصل��ي زيرنويس 
مخاطب دارد چون اساساً تماشاي نسخه زيرنويس باعث 
مي ش��ود مخاطب نتواند دقیقاً فیلم را ببیند و باز نسخه 
دوبله را ترجیح مي دهد ولي متأسفانه دوبلورهاي توانمند 

ايراني به لحاظ اقتصادي اوضاع خوبي ندارند. 
دوبلور بازيگراني چون »مارلون بران��دو« و »پل نیومن« 
ادامه داد: فعاًل كه سینماها فیلم خارجي نشان نمي دهند 
يا اگر هم برخي فیلم ها را به صورت محدود نشان مي دهند 
به صورت زيرنويس اس��ت كه نمي توان��د جلب مخاطب 
كند. شما در نظر بگیريد اگر همین اكران هاي محدود با 
دوبله هاي حرفه اي انجام شود و بعد از نمايش فیلم ها نیز 
جلسات پرسش و پاسخ با دوبلورها بگذارند قطعاً مخاطبان 
س��الن را پر خواهند كرد، همان طور كه همین حاال هم 
ش��بكه هاي تلويزيون مخاطب دارد چون فیل��م دوبله با 

كیفیت خوب نشان مي دهد. 
چنگیز جلیلوند خاطرنشان ساخت: بايد صداو صداپیشه ها 
را ارج نهیم و اي��ن ارج گزاري هم جز با كم��ك به اوضاع 
معیش��تي آنان ممكن نمي ش��ود. واقعیت اين است كه 
صداپیشه ها جزو كم برخوردار ترين صنوف هنري هستند و 
حتي جشنواره اي ويژه خود هم ندارند كه الاقل سالي يك 
بار گرد هم جمع ش��وند، البته هرازگاه در جشنواره فیلم 
فجر مراسم تقديري براي يكي از دوبلورها برگزار مي شود 
كه كافي نیست. دوبلورها از اركان توسعه سینماي ايران 

بوده اند و اگر حاال مهجورند به خاطركم لطفي هاست. 
اين دوبلور پیشكس��وت با اشاره به نقش رس��انه ملي در 
ارتقاي هنر دوبله تأكید كرد: اگ��ر بتوانیم براي باال بردن 
جذابیت رسانه ملي هم كه شده سازوكاري را براي افزايش 
سطح معیشت دوبلورها ايجاد كنیم، يقین بدانید كه اوضاع 
بهتر خواهد شد. شما نگاه كنید به اينكه همچنان بسیاري 
از آثار مطرح خارجي كه براي سیما دوبله شده ا ند عاملي 

هستند براي كسب درآمد ش��بكه هاي مجاز و غیرمجاز 
عرضه فیلم. پس چرا نبايد خود دوبلوره��ا از اين چرخه 
پردرآمد سهمي داشته باش��ند. اينكه در اينجا كپي رايت 
به رسمیت شناخته نمي ش��ود و بسیاري از محصوالت به 
راحتي كپي مي شود، يك وجه مشكل است، وجه ديگر آن 
است كه خودمان بكوشیم از ظرفیت صداپیشه ها بیشتر 

استفاده كنیم. 
صداپیشه »ريچارد برتون« و »س��لمان خان« در چرايي 
بي توجهي به اين صنف هنري گفت: فقط و فقط كم لطفي 
است كه عامل بي توجهي هاست. ما آن قدر در دوبله تجربه 
داريم كه مي گويیم يك ش��بكه تلويزيون را به طور كامل 
در اختیار دوبلورها قرار دهند و ببینند چگونه آن ش��بكه 
را به برندي براي تمام فارس��ي زبانان جهان بدل خواهیم 
كرد. يك پرديس س��ینمايي را به گروهي از دوبلورهاي 
باتجربه بس��پارند كه فقط فیلم دوبله نش��ان دهند و آن 
گاه ببینند چطور آن پرديس به پرديسي پرمخاطب بدل 

خواهد شد. 
چنگیز جلیلوند با بیان اينكه سرمايه گذاري بر دوبله بسیار 
مفیدتر از بسیاري سرمايه گذاري هاي ديگر است، اظهار 
داشت: اين همه خرج تولید فیلم و س��ريال و برنامه هاي 
مختلف مي كنند، ايرادي هم ندارد ولي بايد توجهشان را 
به دوبله بسیار بیشتر از ايني كنند كه االن مي بینید چون 
سرمايه گذاري بر دوبله هم ارتباط با سینماي دنیا را تسري 
مي بخشد و هم جلوي گسترش شبكه غیرمجاز و عرضه 
بي پرواي محصوالت غربي در فضاي مجازي و پیاده روها 
را مي گیرد، چون اغلب خانواده ها تماش��اي نسخه دوبله 

پااليش شده را ترجیح مي دهند.

 »فجر 38« ترتيب نمايش آثارش را 
در پرديس رسانه ها شناخت

قرعه كش�ي فيلم هاي سي و هشتمين جش�نواره فيلم فجر در 
پرديس سينمايي ملت انجام ش�د و بر اين اساس ترتيب اكران 
فيلم هاي اين دوره از جشنواره در سالن رسانه ها مشخص شد. 
مراسم قرعه كشي فیلم هاي حاضر در سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
براي اكران در سینماي رسانه ها در پرديس سینمايي ملت انجام شد. در 
ابتداي اين مراسم محمدرضا مقدسیان مجري برنامه با عرض تسلیت 
حادثه سقوط هواپیماي اوكرايني و همدردي با سیل زدگان سیستان 
و بلوچستان گفت: ايران براي همه ايرانیان است، همه كنار هم بمانیم 
و شرايط خوبي را براي كشورمان رقم بزنیم. سپس ابراهیم داروغه زاده 
دبیر اين رويداد سینمايي روي صحنه آمد و گفت: ما در سالن سینما، 
چهار سانس داريم كه سه سانس اول براي آثار سوداي سیمرغ و سانس 
آخر براي مستند و كوتاه است، چون سال هاي گذشته در سانس اول 
بود و برخي گاليه داشتند. امیدوارم پیوند سینماگران و مردم پررنگ تر 
از سال هاي پیش باشد. سازندگان »درخت گردو« در اين مراسم اعالم 
كردند 88میلیون تومان از محل بلیت فروشي در جشنواره فجر را به 

سیل زدگان سیستان و بلوچستان اهدا خواهند كرد. 
همچنین در سانس دوم روز پنج شنبه 1۷بهمن به دلیل همزماني با 
شهرآورد تهران )دربي استقالل و پرس��پولیس( فیلمي نمايش داده 
نمي شود. آخرين سانس مختص فیلم هاي سینمايي نیز خالي است و 
همزمان با آن نامزدهاي دريافت سیمرغ در بخش هاي مختلف اعالم 
خواهد شد. بنا به درخواست رسمي تهیه كنندگان دو فیلم سینمايي 
»خورشید« ساخته مجید مجیدي و »شناي پروانه« ساخته محمد 
كارت در بخش سوداي سیمرغ سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر، روز 
و سانس نمايش اين دو فیلم در جدول نمايش فیلم هاي سینماي رسانه 
كه امروز در قرعه كشي در روز دوم و آخر جشنواره تعیین شده بود، با 
يكديگر جابه جا شد. بر اساس اين قرعه و در قرعه كشي فیلم هاي بخش 
سوداي سیمرغ »خورشید« ساخته مجید مجیدي يك شنبه 13بهمن 
در سانس اول، »لباس شخصي« ساخته امیرعباس ربیعي 18بهمن 
سانس اول، »ابر بارانش گرفته« ساخته مجید برزگر دوشنبه 14بهمن 
سانس دوم، »خون شد« ساخته مس��عود كیمیايي 2۰بهمن سانس 
اول، »مردن در آب مطهر« به كارگرداني نويد محمودي پنج ش��نبه 
1۷بهمن در سانس سوم، »روز بلوا« ساخته بهروز شعیبي 16بهمن در 
سانس دوم، »كشتارگاه« ساخته عباس امیني 1۷بهمن سانس اول، 
»خروج« ساخته ابراهیم حاتمي كیا 18بهمن سانس دوم، »ريست« 
به كارگرداني محمدرضا لطفي شنبه 19بهمن سانس اول، »پوست« 
ساخته برادران ارك 2۰بهمن سانس سوم، »روز صفر« ساخته سعید 
ملكان 14بهمن س��انس اول، »درخت گردو« ساخته محمدحسین 
مهدويان 15بهمن سانس دوم و »خوب بد جلف2 ارتش سري« ساخته 

پیمان قاسمخاني 16بهمن سانس سوم اكران مي شوند.

    موسيقي

گفت وگوي »جوان« با چنگيز جليلوند صداپيشه پيشكسوت

چرا حالي از دوبلورها نمي پرسند؟
صداپيشه ها جشنواره اي ويژه خود ندارند كه الاقل سالي يك بار گرد هم جمع شوند

  جواد محرمي
در ش�رايطي ك�ه ع�ده اي متوهمان�ه خي�ال 
مي كنن�د مي توانن�د روي�داد فج�ر انق�اب 
اس�امي، اين درخت 40ساله س�ينماي ايران 
را از رونق و اعتبار بيندازند ش�هاب  حسيني 
اين افراد را دع�وت به عقانيت كرده اس�ت. 
اين روزها اقلیتي متوهم از گوشه و كنار دست و 
پا مي زنند تا انصراف از جشنواره فجر را تبديل به 
يك موج كنند. از آن منتقد فراري كه به عش��ق 
شبكه سعودي »ايران اينترنشنال« آواره فرنگ 
شده و بیرون مرزهاي ايران با سینماگران تماس 
مي گی��رد و عاجزانه دعوت ب��ه انصراف مي كند 
بگیريد تا آن بازيگر كه فكر مي كند با انتشار يك 
پست مي تواند جشن فجر انقالب را بي رونق كند 
و از اعتبار بیندازد تالشي مذبوحانه را رقم زده اند  
كه همواره پرده اي از نفاق مقابل چشمانش��ان 
را گرفته تا هیچ گاه درك نكنند جش��نواره فجر 

اعتبارش را از مردم مي گیرد. 
   كنايه شهاب حسيني به كيميايي

مسعود كیمیايي اولین كس��ي بود كه با انتشار 
ويدئويي و بیان مواضعي گنگ و غیرش��فاف از 
حضور در جش��نواره فجر انصراف داد. كیمیايي 
سه س��ال پیش با نمايش فیلم »قاتل اهلي« در 
جش��نواره فجر حاضر بود كه در سالن رسانه ها 
موجب خنده منتقدان و خبرنگاران س��ینمايي 
شد. شهاب حسیني در متني كه منتشر كرده در 
جمله اي كنايه وار آورده: »اي كاش نیت هايمان 
هم خالص باش��د و بنا به صالح شخصي خود- 
في المثل ترس از برخ��ورد تحقیرآمیز مخاطب 
با فیلم مان به سیاق و روال ادوار گذشته � پشت 

احساسات پاك مردم قايم نشويم.«
حس��یني در بخش ديگري از متن��ي كه درباره 
انصراف عده اي به بهانه س��قوط هواپیما منتشر 
كرده مي نويسد: »دوستان. هموطنان، همدردان. 
مردم رنجیده و رنج ديده. روحمان آزرده و دلمان 
شكسته، مي دانم. اعتمادمان سلب شده و حال 
عمومي م��ا را ب��ه اي��ن روز درآورده. در همین 
سرزمین زيستم و چون ش��ما نیك مي دانم اما 
اين را نیز مي دانم كه روزگار امروز محصول غلبه 
همیشگي احساسات بر عقل و منطق ما در همه 
ادوار تاريخ و در همه سطوح اجتماعي و فرهنگي 
اس��ت. وارث يكي از بزرگ تري��ن گنجینه هاي 
تاريخ و ادبیات در جهان هس��تیم در حالي كه 
در زندگي روزمره مان نهادينه نش��ده و نمودي 
ندارد. برخورد احساسي ما درباره آينده شخصي 

و اجتماعي مان مانع از درخشش آفتاب آگاهي و 
عقالنیت در زندگي مان شده تا آنجا كه اول عمل 
مي كنیم، بعد فكر مي كنیم و چه بسیار كه فكر 
نكرده عمل مي كنیم؛ فرماني در دست احساسات 
برخاسته از عجله در همه چیز؛ در تصمیم گیري، 
قضاوت، اظهار نظر، گرايش و واكنش. وقت آن 
نرسیده كه بیش از پیش از چاشني تأمل و تفكر 

و تعقل بهره ببريم؟«
   دانش سياسي ما كافي نيست 

حس��یني مي افزايد: »درباره سیاست هاي كالن 
مملكتي چون از دانش كافي برخوردار نیس��تم، 
صاحبنظر هم نیستم و بعید مي دانم نظر شخصي ام 
تأثیر چنداني بر روند وقايع داش��ته باشد. هرچند 
عیان است نس��بت به دو دهه قبل، بیشتر از غلبه 
احساس��ات بر منطق رنج مي بريم ام��ا در حیطه 
حرف��ه اي خود گاه��ي ناگزي��ر از ذك��ر مطالبي 
هس��تم. در احواالت مواج و گل آلود، كم نیستند 
موج س��واران و ماهیگیران آب گل آلود. با عشق و 
ارادت به تمامي خانواده هاي داغدار وقايع اخیر به 
خصوص عروجیان هواپیماي مسافربري، الزم به 
ذكر مي دانم سقوط سهمگین ديگري تهديدمان 
مي كند و آن، سقوط از مرز استانداردهاي رفتاري 
در جامعه است كه اين روزها در انواع مختلف شاهد 
آن هس��تیم. از صفحه تلويزيون گرفته تا سطح و 

عمق جامعه در فضا هاي حقیقي و مجازي.« 
   انگيزه هاي شخصي پشت انصراف 

حسیني در ادامه مي نويسد: »دوستان، شايد در 
حال حاضر ش��رايط فعلي متناس��ب اين مطلب 
نباشد اما عملكرد تعدادي از همكاران كه بعضاً در 
پشت آن انگیزه هاي شخصي فراوان موج مي زند، 
اين واكنش را طلب مي كند. جشنواره فیلم فجر 
جداي از نام و مناس��بت برگ��زاري آن، به لحاظ 
تكنیكي همواره تنها جشنواره رسمي كشور تلقي 
مي شده كه شايد كلیه سیاست هاي سینمايي سال 
بعد از خود را اعم از نوبت اكران آثار، سیاست هاي 
تولید، روش و خط مش��ي س��ینما رقم مي زده و 

از اين باب��ت همواره مورد توجه س��ینماگران در 
بخش هاي مختلف و محلي جهت ارائه، كش��ف، 
رشد و پیگیري فعالیت حرفه اي قلمداد مي شده، 
لذا حضور در آن همواره براي فیلمسازان داخلي 
حائز اهمیت بوده. هر س��اله هم ش��اهد استقبال 
گس��ترده مردم و خاصه مخاطبین سینما بوده و 
طي سال هايي كه از آن گذشته، رقم زننده بخش 
قابل توجهي از تاريخ س��ینماي اي��ران بوده كه 
مسلماً مانند بسیاري از جشنوار هاي ديگر در دنیا 
متولیان دولتي داشته. حال تعدادي از همكاران 
بناي اعالم انصراف از جش��نواره گذاش��ته اند. با 
احترام به تصمیم ش��خصي آنان، نس��بت به آن 
نقدي دارم ك��ه عرض مي كن��م. اوالً اين حركت 
دامن زدن به افتراق جامعه شكن خودي و ناخودي 
است و اين در حالي است كه جامعه و مردم بیش از 
هر زمان ديگري به همبستگي و دلداري يكديگر 
نیازمندن��د. اين رفتار حتي در می��ان هنرمندان 
و طرف��داران و مخاطبینش نیز ش��كاف عمیق و 
شايد جبران ناپذيري ايجاد كند كه به صالح هیچ 
كس نیست و اين تصور كه كساني كه ترجیح به 
انصراف نمي دهند همدرد و ش��ريك حال مردم 
و جامعه نیس��تند و موضعي مغاير با مردم دارند، 
سخت اشتباه است. حق يك فیلم با تمام مشقات 
و مشكالتي كه در راه س��اخته شدن دارد، هست 
كه ديده شود و در مناسبتي رسمي مورد ارزيابي 
قرار گیرد. اين موضوع از بابت انگیزه تمامي عوامل 
يك فیلم با سرنوشت هنر سینماي كشور، ارتباط 
مستقیم دارد. در نهايت قرباني شدن فرهنگ و هنر 
هم دست كمي از ديگر فجايع ندارد. دوم اينكه اين 
جشنواره تماماً امكان بدل شدن به يادواره اي براي 
تقديم شدن آثار به از دست رفتگان مدت اخیر و 
زنده نگه داشتن ياد آنها را داراست و تريبوني براي 
بیان رساي احساس��ات و همدردي با دردمندان؛ 
يادواره اي كه رنگ و بوي ياران از دست رفته را به 
خود بگیرد و تبديل به مراسمي براي گرامیداشت 
و زنده نگه داشتن شكوه يادشان باشد، لذا اين بنده 
كوچك بدينوسیله اين حركت را تأيید نمي كنم و 

آن را گامي در جهت همدردي تلقي نمي نمايم. 
هنر و فرهنگ حق مردم هر س��رزمینی اس��ت و 
در هر محفلي و تحت هر عنواني كه مجال بروز و 
ظهور پیدا كند، تاثیرگذار جامعه خويش خواهد 
بود.  اي كاش نیت هايمان هم خالص باشد و بنا به 
صالح ش��خصي خود � في المثل ترس از برخورد 
تحقیرآمیز مخاطب با فیلم مان به س��یاق و روال 
ادوار گذشته � پشت احساس��ات پاك مردم قايم 
نشويم. اوست يگانه حي و حاضر و ناظر. هم قصه 

نانموده داند، هم نامه نانوشته خواند.« 
   موسوي: بايد به قوانين احترام گذاشت

از س��ويي ديگر غالمرض��ا موس��وي تهیه كننده 
پیشكسوت سینماي ايران به اين نكته اشاره كرده 
كه وقتي صاحبان اثر، فرم حضور در جشنواره را پر 

مي كنند، بايد به قوانین آن هم احترام بگذارند. 
سیدغالمرضا موس��وي عنوان كرد: نكته اي كه 
نبايد فراموش كنیم اين است كه از نظر حرفه اي، 
طبیعتاً وقتي شما فرم حضور در يك جشنواره 
فیلم را پر مي كنید، به اين معناست كه مقررات 
آن جشنواره را پذيرفته ايد. در نتیجه وقتي فیلم 
توس��ط هیئت انتخاب براي ارائه در جش��نواره 
برگزيده شد، بايد به اين قوانین احترام گذاشت و 

در اين رويداد شركت كرد.

شهاب حسيني در كنار فجر ايستاد
 غامرضا موسوي: وقتي صاحبان اثر، فرم حضور در جشنواره را پر مي كنند

بايد به قوانين آن هم احترام بگذارند

حس��يني: هنر و فرهنگ حق 
مردم هر س��رزمينی است و در 
هر محفلي و تحت هر عنواني 
كه مجال بروز و ظهور پيدا كند، 
تاثيرگ��ذار جامعه خواهد بود

راديو انقاب راه اندازي مي شود
راديو انقاب از امروز به صورت 
رس�مي راه ان�دازي مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، حامد فاتحي، 
مدير روابط عمومي معاونت صدا 
گفت: در آس��تانه چهل و  يكمین 
سال پیروزي شكوهمند انقالب 
اس��المي ايران، رادي��و انقالب با 
هدف تبیین و بررس��ي گام دوم 
انقالب اس��المي در عرصه علم و فناوري با رويك��رد جوانان و 
دستاوردهاي اين حوزه با حضور ديگر مقامات لشكري و كشوري 
از جمله امیر سرتیپ دوم فوالدي رئیس سازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش هاي دفاع مقدس ارتش، دكتر جعفري رئیس موزه انقالب 
اسالمي، مديران ستادي، مديران شبكه هاي راديويي و جمعي 
از برنامه سازان و كاركنان امروز به صورت رسمي، ساعت14 در 
استوديوی شماره8 ساختمان شهداي راديو راه اندازي مي شود. 
فاتحي تصريح كرد: راديو انقالب با پش��تیباني شبكه راديويي 
جوان و مسئولیت حسن مالصالحي كه هم اكنون مدير گروه 
اجتماعي راديو جوان اس��ت كار خود را از 25دي ماه از ساعت 
 FM 6صبح آغاز كرده است و تا 23بهمن 1398 از طريق موج
رديف95/5 مگاهرت��ز، گیرنده هاي ديجیت��ال تلويزيوني و با 

نرم افزار تلفن همراه ايرانصدا قابل دريافت است. 
...........................................................................................................

 اهداي عوايد برگزاري يك كنسرت
به سيل زدگان سيستان و بلوچستان 

عليرضا طليس�چي، خواننده جوان موس�يقي پاپ اعام 
كرد عوايد برگزاري كنس�رت را به سيل زدگان سيستان و 

بلوچستان اهدا مي كند. 
طلیسچي گفت: ما عزادار و سیاهپوش 1۷6تن از عزيزانمان در پرواز 
اوكرايني هستیم و قرار شد من كنسرت را لغو نكنم اما تمام عوايد 
اين كنسرت را به مردم آسیب ديده سیستان و بلوچستان تقديم 
كنم. از ش��ما مي خواهم به احترام اين عزيزان يك دقیقه سكوت 
كنید. كنسرت طلیسچي 26دي ماه س��ال جاري در سالن میالد 

نمايشگاه بین المللي تهران طي دو سانس برگزار شد. 
...........................................................................................................
جزئيات چهارمين جشنواره صنايع دستي 

فجر تشريح شد
چهارمي�ن جش�نواره صنايع دس�تي و هنرهاي س�نتي 
فج�ر از س�وي وزارت ميراث فرهنگ�ي برگزار مي ش�ود. 
حسین خواجه بیدختي، سرپرست دفتر توسعه و ترويج معاونت 
صنايع دستي درباره چهارمین جش��نواره فجر صنايع دستي و 
هنرهاي سنتي گفت: »مقدمات برگزاري اين جشنواره از اوايل 
سال 98 انديش��یده و برنامه ريزي هاي الزم انجام شد. در اين 
راستا با الگوبرداري از جشنواره هنرهاي تجسمي فجر وزارت 

ارشاد، آيین نامه بازنويسي و مقدمات فراخوان نوشته شد.«
او افزود: »فراخوان ش��ركت در اين جش��نواره از اول آذر در 
سامانه وزارتخانه رس��ماً اعالم و به صورت فیزيكي در اماكن 
فرهنگي، هنري و دانشگاهي ارائه ش��د، همچنین استان ها 
نیز فراخوان را اطالع رس��اني كردند. ما دو مح��ور براي اين 
جش��نواره در نظر گرفتیم كه يكي بخش نمايشگاه است كه 
طبیعتاً يكسري آثار منتخب در يك فضاي خاص كه گالري 
جنبي بخش دوران اسالمي موزه ملي ايران است، به نمايش 

گذاشته مي شوند.«
سرپرست دفتر توسعه و ترويج معاونت صنايع دستي در ادامه 
تصريح كرد: »بخش دوم اين جشنواره نیز تجلیل از هنرمندان 
است، هنرمندان شاخص اين جشنواره هیئت داوران را تشكیل 
مي دهند كه انتخاب هايي خواهند داشت. به برگزيدگان، هفت 
سرو سیمین و 14لوح تقدير اهدا و در مجموع از 1۰ اثر برگزيده 

اين هنرمندان تجلیل خواهد شد.«
...........................................................................................................

 كتاب »تأثير فرهنگي معماري ايران
در چين« منتشر شد

 كتاب »تأثير فرهنگي معماري ايران در چين؛ نمونه هايي از هنر 
معماري اويغوري« نوشته جوري قدير و خالق داوود با ترجمه 
نادره بديعي از سوي انتشارات علمي- فرهنگي منتشر شد. 
به گزارش مهر، كتاب »تأثیر فرهنگي معماري ايران در چین؛ 
نمونه هايي از هنر معماري اويغوري« نش��انگر نفوذ معماري 
ايراني در معماري ايالت شین جیان )سین كیانگ( چین است. 
در زبان اويغوري چین كه سرش��ار از واژه هاي فارس��ي است، 
بس��یاري از واژه ها و اصطالحات معماري نیز راه يافته اس��ت 
مانند خشت، آجر، آهك، گچ، ايوان و پیش ايوان، عالوه برآن 
شیوه معماري، نوع كاشیكاري ها، گونه هاي گوناگون گچ بري، 
گنبدسازي، محراب ها و... در خانقاه ها، مسجدها، مدرسه هاي 
قديمي و خانه ه��ا و حیاط ه��اي مردمان اويغ��ور، كوچه ها و 
س��ابات ها و حتي نش��انه هاي نمادين فرهن��گ ايراني مانند 
نشانه گردونه مهر يا چرخه خورشید در ساختمان مسجدها و 

خانقاه ها ديده مي شود.

 افشاگري سيروان 
درباره فعاليت انتخاباتي قاسمخاني

يك خواننده پاپ با افش�اگري درباره پيش�نهاد اجراي موس�يقي در 
كمپين انتخاباتي دوره رياس�ت جمه�وري به منتقدانش پاس�خ داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیروان خسروي خواننده موسیقي پاپ 
كشورمان به تازگي در پاسخ به پس��ت اخیر مهراب قاسمخاني پیامي را در 
صفحه شخصي خود در اينستاگرام منتش��ر كرده است. مهراب قاسمخاني 
در پیامي خطاب به خس��روي از س��كوت او در برابر اتفاقات كش��ور و عدم 
موضع گیري اش در مسائل اجتماعي و سیاس��ي جامعه انتقاد كرده بود. اما 
خسروي در پاسخ به مهراب قاسمخاني دست به افشاگري زد و نوشت: مهراب 
جان قطعاً به ياد داری كه در ايام انتخابات پیش��ین با م��ن تماس گرفتی و 
گفتی از طرف تیم آقای روحانی پیشنهاد شده كه من )سیروان خسروی( در 
ازای دريافت دستمزد سه سانس كنسرت تهران، سه چهار آهنگ در تجمع 
هوادارهای ايشون در استاديوم 12هزار نفری آزادی اجرا كنم و قطعاً يادت 
هست كه ضمن رِد اين پیشنهاد، به دلیل صمیمی بودنمون، جواب بي ادبانه ای 
هم در رابطه با اين حرفت دادم. اگه از نظر تو اين موضوع نشون میده كه شما 
و هم تیمي هاتون اومدين وسط و ريسك كردين و لباستون خاكی شده و من 
هیچ عملی انجام نمیدم و سر از اينجور مسائل درنمیارم و فقط زندگی خودم 
برام مهمه، من ديگه نیازی به توضیح بیش��تر نمي بینم. در مورد قسمت پی 
نوشت متنی كه نوشتی: من اسم »يكی از دوستان« رو میدونم، چون تو همون 
مكالمه تلفنی خودت جريان رو تعريف كردی، ولی اگه ش��هامت نداری كه 
اسمشو بنويسی، الزم نیست اصاًل در موردش بنويسی كه باعث شه مخاطبت 

فكر كنه »يكی از دوستان« همون »سیروان خسروی« بوده.

محمد صادقي      ديده بان


