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مراس�م اختتامي�ه بيس�ت و دومي�ن جش�نواره 
مل�ي تئاتر فتح خرمش�هر برگ�زار ش�د و نمايش 
»دس�ت هايم کو م�م حس�ن« ب�ه کارگرداني رضا 
کرمي زاده از ياسوج برنده ۹ جايزه اين جشنواره شد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از روابط عمومي بيس��ت 
و دومين جش��نواره ملي تئاتر فتح خرمش��هر، مراسم 
اختتاميه بيس��ت و دومين جش��نواره ملي تئاتر فتح 
خرمشهر در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند 

واقع در خرمشهر برگزار شد. 
شهرام کرمي در ابتداي اين مراسم گفت: مفهوم مقاومت 
با اين اتفاق بزرگ تاريخي معن��اي ديگري در زندگي 
اجتماعي ما گرفت. همه ما مديون کساني هستيم که 
اين واقعه بزرگ را ش��کل دادند. بس��يار خوشحالم که 
همه مان براي اختتاميه اين جش��نواره دور هم جمع 
شده ايم، چراکه اميدوارم اين رويداد ادامه پيدا کند و در 

سال هاي بعد هم برگزار شود. 
او ادام��ه داد: وقتي رويدادي به بيس��ت و دومين دوره 
خود رسيده اس��ت، يعني دو دهه از عمر آن مي گذرد 
و ضرورت و تأثير برگزاري اش بر همه روش��ن ش��ده و 
برايمان قابل اهميت است. جشنواره موضوعي تئاتر فتح 
خرمشهر با مفهوم مقاومت با خلق آثار مختلف هنري 
شکل گرفت و س��هم عمده آن به هنرمندان شهرهاي 
خرمش��هر و آبادان بازمي گردد که آغازگر اين رويداد 
بودند.  کرمي با بيان اينکه جشنواره هاي تئاتري معموالً 
به دو شکل بر اساس ش��يوه اجرايي و موضوعي برگزار 
مي شود، بيان کرد: جشنواره ملي تئاتر فتح خرمشهر 
به عنوان رويداد موضوعي مهم براي سياس��تگذاران با 
اعتبار است و هنرمندان با ارزش خاصي در اين رويداد 
شرکت مي کنند.  او با تشکر از دست اندرکاران جشنواره 
گفت: از جامعه هنرمندان شهر آبادان، پيشکسوتان و 
تمام مسئوالن دلسوزي که از اين رويداد حمايت کردند، 
تشکر مي کنم. از مسئوالن تش��کر مي کنم که کمک 
کردند اي��ن رويداد با همه افت و خيزش برگزار ش��ود.  
کرمي با تشکر از دبير جشنواره ملي تئاتر فتح خرمشهر 
تأکيد کرد: در صحبت هايي که ب��ا حميدرضا آذرنگ 
داشتم متوجه شدم او با تمام حساسيت هايي که براي 
انتخاب نقش هايش دارد، حضورش در اين جش��نواره 
را اداي دين به مقاوم��ت مي دان��د. اداي دين او قبول 
مسئوليت دشواري بود که در حيطه برگزاري جشنواره 
فتح خرمشهر داش��ت؛چراکه او به خاطر برگزاري اين 
جشنواره چند پيشنهاد بازي در فيلم ها و سريال هاي 

متعدد را رد کرد. 
اين نويسنده و کارگردان تئاتر ادامه داد: آذرنگ سعي 

کرد اين جش��نواره را به خوبي برگزار کن��د. در حوزه 
اجرايي جشنواره اتفاقات بسيار خوبي افتاد که تا پيش 
از اين در جشنواره وجود نداشت.  بخش بعدي مراسم 
بزرگداشت مرحوم حميد مهرآرا، بازيگر قديمي تئاتر، 
سينما و تلويزيون از خرمش��هر و مرحوم علي غالمي، 
بازيگر و کارگردان پيشکس��وت عرصه تئاتر، س��ينما 
و تلويزيون از آبادان بود. در اي��ن بخش ابتدا کليپي از 

صحبت هاي مردم درباره اين هنرمندان پخش شد. 
مجيد بش��کار )فوتباليس��ت( به نمايندگي از خانواده 
مرحوم مهرآرا و دختر مرح��وم علي غالمي، تنديس و 

تابلوي عکس اين هنرمندان را دريافت کردند. 
در بخش اهداي جواي��ز بنياد فرهنگ��ي روايت فتح و 
انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در بخش نمايش هاي 
محيطي، »مترس��ک و کالغ ها« به کارگرداني فاطمه 
اعزازي، در بخش نمايش هاي کوتاه »بير دريا سئوگي« 
به کارگرداني عب��اس خليفه لو و در بخش نمايش هاي 
صحنه اي »دست هايم کو مم حس��ن« به کارگرداني 
رضا کرمي زاده موف��ق به دريافت ل��وح تقدير و جايزه 
نقدي شدند.  حميدرضا آذرنگ، دبير جشنواره بيست 
و دومين جشنواره ملي تئاتر فتح خرمشهر در اختتاميه 

اين جشنواره از مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و منطقه آزاد اروند تشکر کرد و يادداشتي خواند. 

   برگزيدگان بخش نمايشنامه نويسي
در اين بخش رضا گشتاسب براي نگارش نمايشنامه هاي 
»دست هايم کو مم حسن« و »غراب شيطان« موفق به 
دريافت رتبه اول، زهرا قلي زاده براي نگارش نمايشنامه 
»دو سرباز در سياهچال زمان« موفق به دريافت رتبه دوم 
و علي ميرزاعمادي براي نگارش نمايشنامه »قهرمانان« 

موفق به دريافت رتبه سوم شد. 
   بيانيه منتقدان

در اين بخش مجري مراس��م بيانيه منتقدان تئاتر که 
برگزاري جلسات نقد و بررسي اين جشنواره را بر عهده 
 داشتند خواند.  در بخش��ي از اين يادداشت آمده بود: 
»... يکي از مزاياي جشنواره ايجاد فضاي گفت  وگو براي 
هنرمندان است. فرصتي که در آن گروه هاي نمايشي 
ديدگاه ها و نظ��رات خود را بيان کنن��د. منتقد تالش 
مي کند بدون پيش داوري و با نگاهي دقيق و بر اساس 
اصول علمي و قواعد هنري به نقد آثار بپردازد. منتقد در 
مقابل هنرمند نيست. منتقد در کنار هنرمند قرار دارد 
ولي اعتالي هنر نياز به صداق��ت و صراحت دارد. بايد 

توجه داشتيم که براي پيشرفت و رشد ابتدا بايد شنونده 
خوبي باشيم... «

   برگزيدگان بخش نمايش هاي صحنه
در بخش نمايشنامه صحنه اي خسرو اميري، نويسنده 
نمايشنامه »جايي که گنجشک ها مي ميرند« از ماهشهر 
مورد تقدير قرار گرفت.  باقر سروش نويسنده نمايشنامه 
»حال همه ما خوب اس��ت« از زنجان موفق به کسب 
رتبه س��وم، لوح تقدير و جايزه نقدي جش��نواره شد.  
طيبه نيک آزاد و علي حيدري نويسندگان نمايشنامه 
»نامه هايي به دخترم سهراب« از آبادان به  طور مشترک 
موفق به کس��ب رتبه دوم، لوح تقدي��ر و جايزه نقدي 
جشنواره شدند.  رضا گشتاسب نويسنده نمايشنامه هاي 
»دست هايم کو مم حسن« از ياسوج و »غراب شيطان« 
از ميناب موفق به کسب رتبه اول، لوح تقدير، تنديس 
و جايزه نقدي جشنواره شد.   بيست و دومين جشنواره 
ملي تئات��ر فت��ح خرمش��هر در بخش هاي مس��ابقه 
نمايش هاي صحنه، مسابقه نمايش هاي کوتاه، مسابقه 
نمايشنامه نويسي و نمايش هاي محيطي و ميداني، از 
۱۵ تا ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در منطقه آزاد اروند به دبيري 

حميدرضا آذرنگ برگزار شد. 

 جشن بهار مهرباني همزمان
 با سالروز ميالد پيامبر رحمت)ص(

رئيس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران همزمان 
با فرا رس�يدن س�الروز والدت پيامبر اک�رم)ص( و هفته 
وحدت، ويژه برنامه هاي »بهار مهرباني« را تش�ريح کرد. 
همزمان با فرا رسيدن س��الروز والدت پيامبر گرامي اسالم 
حضرت محمد)ص( و هفته وحدت، حجت االس��الم ميثم 
امرودي رئيس س��ازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران 
از برگزاري ويژه برنامه »بهار مهرباني« در ش��هر تهران خبر 
داد و گفت: جش��ن هاي »بهار مهربان��ي« از ۲۰ تا ۲۳ آبان 
ماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ با برپايي شش کارگاه هنري 
در رشته هاي گوناگون، سه غرفه کودک و نوجوان، اجراي 
برنام��ه راديويي با موضوع مهرباني، تواش��يح، موس��يقي، 
نقالي، شعرخواني، چاوش��ي خواني، کارناوال عروسک هاي 
غول پيکر، خيمه ش��ب بازي و اج��راي نماي��ش ميداني با 
موضوع پيامبر اکرم)ص( در هشت نقطه تهران شامل ميدان 
امام حس��ين)ع(، فرهنگس��راي وال، فرهنگسراي خاوران، 
فرهنگسراي اش��راق، ايوان انتظار، فرهنگس��راي ملل، باغ 

کتاب و باغ موزه قصر برگزار مي شود. 
وي ادامه داد: »جش��ن بزرگ صلوات« ديگر برنامه اي است 
که روز ۲۳ آبان ماه با حضور ه��زار و ۷۰۰ ميهمان داخلي و 
خارجي با هدف ترويج صلوات بر پيامبر)ص( و خاندان پاک 
ايشان در س��الن اجالس س��ران اجرا خواهد شد. همچنين 
در چهار مس��ير ش��هر تهران »کاروان گل« با تقديم گل و 
محصول فرهنگي به شهروندان همراه با اجراي برنامه هاي 
فرهنگي - هنري به راه مي افت��د. برنامه هاي فرهنگي هفته 
وحدت در فضاي مجازي نيز در حال اجراست و پويش #من  
محمد را دوس��تدارم با هدف تروي��ج عالقه مندي به پيامبر 
مهرباني به عن��وان نقطه وحدت در ش��بکه هاي اجتماعي 

راه اندازي شده است.
 امرودي با اشاره به برنامه »گذر مهرباني« گفت: در اين برنامه 
خدمات فرهنگي، هنري و رفاهي به صورت داوطلبانه توسط 
مردم در ۱۴ نقطه تهران ارائه مي ش��ود. همچنين سه شب 
شعر با عنوان »سور رباني« با حضور شاعران آييني مطرح در 
فرهنگسراي انديشه، ايوان انتظار و باغ کتاب تهران برگزار 
مي شود. اتوبوس هاي کتابگرد هدهد نيز با حضور در سطح 

شهر به شهروندان خدمات کتابخانه اي ارائه مي کنند. 
وي درباره برنامه هاي حوزه هنرهاي تجسمي بهار مهرباني 
عنوان کرد: نمايشگاه خوشنويسي »مشق صلوات« با نمايش 
۴۰ اثر از اس��تادان خوشنويسي کش��ور، نمايشگاه پوستر 
»اديان توحيدي« با نمايش ۴۰ اثر و نمايشگاه تصويرسازي 
»اديان توحيدي« ب��ا نمايش ۴۰ اثر از هنرمن��دان ايران و 
جهان از ۱۹ تا ۲۴ آبان ماه در ايوان انتظار، باغ کتاب تهران و 
فرهنگسراي ملل پذيراي شهروندان است. همچنين در ۱۶ 
ايستگاه مترو »نگارگذر« برپا مي شود و ۳۰۷ تابلوي تجسمي 

با موضوع پيامبر اکرم)ص( به نمايش درمي آيد. 

 وحدت اسالمي 
وظيفه مغفول مانده در سينما 

   محمدصادق عابديني
کم کاري سينماي ايران در پرداختن به مضامين مبتني بر منافع 
ملي حرف تازه اي نيست. در حالي که در هفته وحدت قرار داريم و 
مي دانيم که از ابتداي انقالب سرويس هاي جاسوسي کشورهاي 
مس��تکبر تالش زيادي براي تفرقه افکني مي��ان قوميت ها انجام 
داده اند به نظر مي رسد که سينماي ايران در اين رابطه آنگونه که 

بايد اهتمام به خرج نداده است. 
 در سينماي ايران حتي براي اقليت هاي جنسي نيز فيلم ساخته شده 
است، اما اگر بخواهيم از فيلمي که در آن وحدت ميان مذاهب اسالمي 
در بطن ماجرا باشد نام ببريم به نتيجه واضحي دست نخواهيم يافت. در 
سينمايي که درباره پيروان فرقه ضاله نيز فيلم ساخته اثر قابل توجهي 
درباره وحدت اسالمي به چشم نمي خورد؛ موضوعي که به عنوان يک 
اصل پذيرفته شده در جمهوري اسالمي داراي اهميت است.  سينماي 
ملي که چند سالي است بحث آن به وجود آمده و درباره چگونگي آن 
نقد ها و نوشته هاي زيادي منتشر شده، در جايي نمود پيدا مي کند که 
سينما مانند يک آيينه تمام نما، تصويري کامل از ايران را به نمايش 
بگذارد؛ آيينه اي که در آن همه اقوام و مذاهب رسمي کشور ديده شوند. 
به خصوص درباره مذاهب اسالمي اصل بر برادري در آن وجود دارد. 

متأسفانه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تا کنون، دشمنان خارجي 
تالش کرده اند با دس��ت گذاشتن روي برخي مس��ائل مذهبي و با 
خدشه وارد کردن به اصل وحدت اسالمي، از اين حربه براي ضربه 
زدن به جمهوري اسالمي بهره برداري سياسي کنند. با وجود اينکه  
نظام جمهوري اسالمي از بدو استقرار در چهار دهه پيش تا کنون به 
صورت مستمر در سينما در حال سرمايه گذاري و هزينه است،اما به 
طور جدي نتوانسته از ابزار مهم سينما براي توليدات وحدت آفرين 
استفاده کند البته همين که آثار سينمايي به وحدت لطمه اي وارد 

نکردند هم مي تواند حائز اهميت باشد. 
تا امروز چه تعداد از توليدات سينمايي چه در بخش دولتي و چه در 
بخش خصوصي که از حمايت هاي دولت به صورت مس��تقيم و غير 
مستقيم بهره برده است، به توليد آثاري با محوريت وحدت اختصاص 
يافته که سينماي ايران اسالمي بتواند آن را به عنوان کارنامه خود در 

زمينه فعاليت هاي هنري وحدت آفرين معرفي کند؟!
براي عالقه مندان به س��ينما، بالي��وود، به عنوان ي��ک صنعت بزرگ 
فيلمسازي در آسيا نامي شناخته شده است. سينماي هندوستان با توليد 
صنعتي در سينما، عالوه بر تأمين نياز داخلي هندي هاي سينما دوست، 
صادرات قابل توجهي نيز دارد. اين سينما در کنار شاخصه هاي بازاري 
چون داشتن قصه گويي، داشتن قهرمان و موسيقي که جزوي از هويت 
اين سينماست، در توليد آثار به مسئله تنوع مذاهب در هندوستان نيز 
توجه دارد. در اين سينما نمونه هاي بسياري را مي توان نام برد که اديان 
مختلف به عنوان قهرمانان فيلم در کنار يکديگر نشان داده مي شود. در 
قياس با هندوستان که به سرزمين ۷۲ ملت مشهور است و انواع اديان 
الهي و غيراله��ي در آن حضور دارند، جامعه اي��ران به خاطر جمعيت 
مسلمان، بسيار کمتر داراي تفرق مذهبي است و پرداختن به مسائل 
وحدت آفرين در آن با سهولت بيشتري امکانپذير است. اما متأسفانه در 
سينماي تجاري ايران چيزي که کم ديده مي شود رنگارنگي قوميت ها و 
اقوام است و آنچه کمرنگ است پرداختن به وحدت اسالمي به عنوان يک 
اصل استراتژيک و بنيادين در ساختار جمهوري اسالمي است. سينماي 
ايران مستعد پرداختن به مسائل وحدت آفرين است به شرط آن که اين 
خواسته در بطن سينما نهادينه شود و ارگان هايي که در سينما حضور 

دارند، بر ساخت چنين آثاري توجه داشته باشند. 

 هنرمندان بايد دردآشنا باشند 
تا در جامعه اثربخش باشند

عکاس برجس�ته دفاع مقدس بر ضرورت حف�ظ آرمان ها و 
دستاورد هاي انقالب تأکيد کرد. 

به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج هنرمندان کشور کمال الدين 
شاهرخ عکاس دوران دفاع مقدس در خصوص پاسداشت شهداي 
هنرمند گفت:ياد و خاطره شهدا و احياي حماسه ها و رشادت هاي 
ايثارگران و مدافعان وطن يکي از پشتوانه هاي معنوي ماست و اگر 
خداي ناکرده اين زنده نگهداشتن ياد شهدا در جامعه مغفول واقع 

شود، قطعاً در آينده دچار مشکل خواهيم شد. 
 ش��اهرخ گفت: جامعه هنرمندان به عنوان قشر پيش رو و نخبه 
جامعه وظيفه دارند که سطح معارف و اعتقادات مردم را افزايش 
دهند و قطعاً براي اين افزايش اعتق��ادات و باورهاي جامعه خود 
هنرمندان بايد دردآشنا باشند و متعهدانه در مسير انقالب و تبلور 

ارزش هاي الهي و اسالمي گام بردارند.  
وی همچنين افزود: امروزه حضور پررنگ و مؤثر هنرمندان بسيجي 
در تمام حوزه ها و شاخه هاي گوناگون هنري مايه مباهات ماست و 
اين دستاورد بزرگي براي سازمان بسيج در چهلمين سال تأسيس 
آن است. با حمايت ويژه و اميدآفريني مديران و مسئوالن فرهنگي 
و هنري کشور و نيز توجه بيشتر به نيروهاي جوان مي توان افق هاي 

روشن بيشتري را در آينده هنر انقالب متصور بود. 
 مراسم پاسداشت شهداي هنرمند با عنوان شاهدان شيدايي به 
همت سازمان بسيج هنرمندان کشور و با مشارکت بسيج وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، ۲۷ آبان در تاالر انديشه حوزه هنري با 
حضور جمعي از خانواده هاي معظم ش��هدا و مسئوالن لشکري، 

کشوري، جامعه فرهنگ و هنر کشور برگزار خواهد شد. 

 ش�اعر و ترانه سراي جوان کش�ور در خصوص 
مراسم پاسداشت شهداي هنرمند به اين نکته 
اش�اره کرد که ش�هداي هنرمند با نبض جامعه 

همخوان بودند. 
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج هنرمندان 
کشور محمدمهدي سيار شاعر و ترانه سراي نامي 
کش��ور گفت: نفس برگزاري پاسداش��ت شهداي 
هنرمن��د در زمانه اکن��ون بس��يار الزم و ضروري 
است و داراي پيام هاي متعددي است، زيرا در اين 
پاسداش��ت جامعه با هنرمنداني آشنا خواهد شد 
که به واالترين گوهر هستي يعني شهادت زيبنده 
ش��ده اند که اين موضوع خود مي تواند چراغ راه و 
مشعلي براي هنرمندان و کساني که مي خواهند در 

اين راه قدم بردارند، باشد. 
سيار افزود: نکته مهم ديگري که در مراسم پاسداشت 
شهداي هنرمند مستور است، اين است که مشارکت 
و حمايت مردم ايران در انقالب اسالمي و سال هاي 
پرافتخ��ار جنگ تحميل��ي يک حرک��ت و جريان 
فرهنگي بوده و چهره هاي فرهنگي و هنري در اين 
راه پيشگام و پيشقدم بوده اند. نکته ديگر اين است 
که هنرمندان و چهره هاي فرهنگي ما در کنج عزلت 
و خلوت خود محصور و منزوي نبوده اند و با نگاه به 

تحوالت و اتفاقات روز جامع��ه خود جان خويش را 
فداي ميهن و کشور کرده اند و به جاي قلم و دوات و 
دوربين و حضور در صحنه هاي خلق اثر هنري اسلحه 
به دست گرفته  و به جهاد و پيکار پرداخته اند.  سيار 
همچنين گفت: بس��ياري از بزرگان شعر و ادبيات 
فارسي نظير استاد فقيد شعر انقالب زنده ياد قيصر 
امين پور به دليل اينکه جنگ به عنوان يک عارضه 
تاريخي دغدغه و مس��ئله اش بود، ب��ا لباس خاکي 
بسيجي ها هم به دفاع از کيان اين مرز و بوم مي پردازد 
و هم ب��ه عنوان يک هنرمند با اش��عار خود نش��ان 
مي دهد که هنرمند شعرش با نبض جامعه مي زند و 
در واقع شعر و کالمش همزبان با جامعه مي شود و اين 
دليلي مي شود که شعرش را نسل به نسل مي خوانند 

و زمزمه مي کنند و براي هميشه جاويد است. 
سيار در خصوص رسالت هنرمندان کشور و ترويج 
سيره و زندگي شهدا نيز گفت: هنر و هنرمند بايد 
با زباني رس��ا و قوي به دو مؤلفه اصلي و اساس��ي 
موضوعات انس��اني يعني مرگ و زندگي بپردازد. 
ما در بسياري از هنرمندان شهيد با موضوع ادراک 
اين شهدا از زندگي و نوع نگاه اين شهداي هنرمند 
از حيات و هستي مواجهيم. هنرمندان بايد از اين 
منظر به موضوع نيز نگاه کنند و به ش��اعرانه ترين 
و هنرمندانه ترين وجه شهادت هنرمندان از زاويه 
نگاه جديدي نگريسته و آثار اثربخشي براي انقالب 
توليد شود.  مراسم پاسداش��ت شهداي هنرمند با 
عنوان »شاهدان شيدايي« به همت سازمان بسيج 
هنرمندان کشور و با مشارکت بسيج وزارت فرهنگ 
و ارشاداسالمي، بيست و هفتم آبان در تاالر انديشه 
حوزه هنري با حضور جمعي از خانواده هاي معظم 
شهدا و مسئوالن لشکري و کشوري و جامعه فرهنگ 

و هنر کشور برگزار خواهد شد. 

برنامه »دست فرمون« از 25 آبان ماه ساعت 23 
از شبکه نسيم روي آنتن مي رود. 

برنامه »دست فرمون« نخس��تين مسابقه بزرگ 
تلويزيوني از ۲۵ آبان، هر هفته به مدت چهار شب 
)از ش��نبه تا سه ش��نبه( با اجراي کامبيز ديرباز از 
شبکه نسيم پخش مي شود.  مس��ابقه تلويزيوني 
»دس��ت فرمون« براي ايجاد رقاب��ت مهيج ميان 
عالقه مندان به رانندگي اس��ت. اي��ن برنامه هيچ 
محدوديتي براي عالقه مندان به رانندگي ندارد و 
زنان و مردان با هر خودرويي مي توانند در پيست 
اختصاصي اين برنامه با يکديگر به رقابت بپردازند؛ 
تنها شرط حضور در برنامه داشتن گواهينامه است.  
محمود محم��ودي تهيه کننده، بهن��ام صفاريان 
کارش��ناس و کامبيز ديرباز مج��ري، عوامل اين 

مسابقه بزرگ تلويزيوني هستند. 

»دست هايم کو  مم حسن« برنده 9 جايزه شد
در اختتاميه جشنواره تئاتر فتح خرمشهر

 محمدمهدي سيار: شهداي هنرمند 
با نبض جامعه همخوان بودند

کامبيز ديرباز با »دست فرمون« راهي تلويزيون شد

   یادداشت


