
محمد تقي فهيم مطرح كرد
 سينما به دريوزگي 

براي جايزه عادت كرده  است
آنقدر سينما را جدي نگرفتند 
كه در نزد همه اليه ها و اقش�ار 
اجتماعي از حي�ز انتفاع افتاد. 
حتي براي همان قشر متوسط كه 
شعارش را مي دادند هم سينما 
ارمغاني در چنته نداشته و ندارد. 
محمد تق��ي فهي��م در متني كه 
درباره وضعيت حال حاضر سينماي ايران نوشته آورده است: 
اين يك فاجعه بس��يار جدي اس��ت كه نزديك 200 فيلم در 
صف اكران باشد، ولي س��ينما داران رغبت اكران 20تاي آنها 
را نداش��ته باش��ند. حاال آنهايي كه با يك صفحه طرح، مجوز 
س��اخت مي دادند، لطف كنن��د بيايند و ج��واب بدهند كه با 
افزايش رقم توليد اين فيلم ها چطوري مي خواس��تند سينما 
را رونق ببخشند؟ با اين خزعبالتي كه نه به درد دنياي كسي 
مي خورد و نه به درد آخرت، كمتر كس��ي مي آيد، آيا جز تلف 
كردن س��رمايه و وقت نيروهاي كارآمد، چي��ز ديگري هم در 
سياست هاي گذشته بوده است.  وي ادامه داد: تأملي در متن 
فيلم هاي باقيمانده چيزي جز افسوس باقي نمي گذارد. واقعاً 
مگر اكران س��ينماي ايران چند تا فيلم درباره تغيير جنسيت 
مي خواهد ؟ اصاًل تغيير جنسيت مسئله و دغدغه چه جمعيتي 
از كشور است ؟ به همين سياق مسئله خيانت ضربدري. در چند 
سال گذشته حتي سه فيلم ساخته نشده است كه چنان مورد 
توجه نسل هاي مختلف قرار گيرد كه درباره آدم هاي آن حرف 
بزنند.  اشتباه نكنيد توقع نداريم كه فيلمي ساخته شود )اگر 
چه حق مان است( مانند فالن كشور كه سرمشقي براي موفقيت 
واليبال اكنون شان باشد. توقع نداريم كه مانند بهمان كشور، از 
كشيش گمنام جنگ هاي داخلي شان قهرمان ملي بسازد. توقع 
ساخت فيلم» اي تي« نداريم كه ترس از موجودات فرازميني را 
تبديل به آرزوي داشتن يك موجود فرازميني توسط خانواده ها 
كند؛  نخير توقع ما خيلي پايين تر از اين حرف ها بوده اس��ت.  
اين منتقد در ادامه آورده اس��ت: س��ينماي سال هاي گذشته 
ايران ديگر هيچ قهرماني از ميان اليه ه��اي پايين اجتماع باز 
توليد نكرده است، نه در حد قيصر كه جوانان به تبعيت از ضد 
قهرمانش سر را مدل خاصي بيارايند و در مواقعي پاشنه كفش 
وربكشند و نه در سقف حاج كاظمي كه براي دوستش آژانس 
را به هم ريخت. بله س��ينما را در چند س��ال گذشته چنان به 
دريوزگي كش��اندند كه فقط به فكر گدايي جايزه باشد و بس. 
الغر در همه اجزا و نحيف در پيام و سخيف در همه مضامين، 
اين دستاورد سينماي سال هاي گذشته بوده است. توهين به 
شعور مردم، تحقير كشور، ناديدن غرور ملي و تاريخ پر افتخار 
اين سرزمين وجه غالب مضامين سينماي ايران در سال هاي 
گذش��ته بوده اس��ت، اما ديگر نبايد در برابر م��وج فيلم هاي 
بي مصرف و خواب آور كوتاه آمد. ديگر نبايد در برابر انديشه هاي 

وامانده غرب پرست عاشق فستيوال ها سكوت كرد. 
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امام علی عليه السالم:

ناتوانى كه مراقب دشمن نيرومند 
است، به س��المت نزديك تر است 
از نيرومندی ك��ه فريفته ناتوانى 

دشمن است.

شرح نهج البالغه، 02 / 903 / 345.

قرار است كدام حاج قاسم را سريال كنيم؟
   جواد محرمی 

س��يروس مقدم را با آث��اری چون پليس ج��وان، نرگس و 
پايتخت مى شناس��يم. آثاری اجتماعى كه بعضاً در جذب 
مخاطب موف��ق بوده اند. وجه س��رگرمى در س��ريال های 
مقدم مشهود و پررنگ است كه اين نقطه قوت او محسوب 
مى ش��ود، اما در آثار مقدم همواره س��رگرمى بر معنا غلبه 
داشته تا حدی كه فضائل سريال پايتخت به مرور دستخوش 
استحاله ش��د و رنگ باخت و حتى تبديل به ضدخود شد. 
اين در حالى رقم خورد كه خود س��يروس مقدم هم درك 
دقيقى از باليى كه بر س��ر محتوای س��ريال پايتخت آمد، 
نداشت و با قاطعيت آن را رد مى كرد. در سريال های مقدم، 
تعليق فيلمنامه و فراز و فروده��ای آن، مخاطب را با خود 
همراه مى كند، اما اساس��اً او مرد محتوا و مفهوم نيست. به 
هر حال مقدم تجربه سريال س��ازی را با اث��ری چون دايى 
جان ناپلئون آغاز كرده و ناخواس��ته از اين اولين س��ريال 
مشهور تاريخ سريال س��ازی در ايران تأثير پذيرفته است. 
سريالى كه برای عوام جنبه س��رگرم كننده آن مطرح بود، 
اما پيام هايى در دل خود داشت كه جامعه ايران را به دليل 
اعتقادات و افكار سنتى سرزنش مى كرد. مقدم از پركارترين 
كارگردان های تاريخ صداوسيماست. راز و رمز اين پركاری 
احتماالً با خوش شانسى او نسبتى مس��تقيم دارد تا اينكه 
بخواهيم رش��د كيفى آثارش را دليل اصلى بدانيم. ش��ايد 
همين پرسابقه بودن و البته موفقيت چشمگير يك سريال 
پربيننده، چون پايتخت در انتخاب او برای س��اخت اثری 
درباره شهيد سليمانى نقش اول را بازی كرده باشد. مقدم 
س��ابقه س��اخت پايتخت 5 با موضوع داعش را با همكاری 
س��ازمان اوج داشته اس��ت. احتماالً همين س��ابقه سبب 
شده او نامزد ساخت سريال ش��هيد سليمانى هم باشد، اما 
حقيقت ماجرا اين است كه نوع و جنس رويكرد به مسئله 
مقاومت در پايتخت 5 كه در ژان��ر كمدی و بعضاً مبتنى بر 
كارگردانى صحنه های اكشن ساخته شده، نمى تواند مالك 
دقيقى باشد. مقدم در پايتخت 5 صرفاً كوشيده بود سبعيت 
داعش را بازتاب دهد و البته در ايجاد فضاسازی و كارگردانى 
موقعيت های جنگى موفق عمل كرده بود، اما حقيقت ماجرا 
اين است كه سريالى با موضوع شهيد سليمانى بيش از اينها 
به يك ش��خصيت پردازی قوی و خلق موقعيت های خاص 
حس��ى نياز دارد. موقعيت هايى كه ارائ��ه درك و تجربه ای 
عميق و نه س��طحى از موضوع مقاومت، جهاد و شخصيت 
شهيد سليمانى الزمه آن اس��ت و به نظر مى رسد سيروس 
مقدم اگر نگوييم خالى از چنين شناختى است، دست كم 
تصرف حداقلى به چنين ساحتى دارد. همين باعث مى شود 

از حاال احتمال بدهيم س��ريال ترور همانگونه كه از نامش 
پيداس��ت، صرفاً قرار اس��ت روی صحنه ه��ای دراماتيك 
امنيتى و نظامى تمركز كند و قابليت های نظامى ش��هيد 
س��ليمانى را جلوی ديد مخاطب بگذارد. در واقع سيروس 
مقدم چاره ای نخواهد داشت كه يك حاج قاسم زبرو زرنگ 
در رزم برای مخاطب بسازد و از آنجا كه اشرافى روی ابعاد 
پيچيده شخصيتى اين شهيد ندارد به آن حتى نزديك هم 
نخواهد شد. به عبارتى ديگر مى توان پيش بينى كرد سريال 
مقدم درباره شهيد سليمانى شخصيت محور نباشد. با اين 
حال بايد اميدوار باشيم مثل فيلم روز صفر چيزی شبيه به 
رمبو يا جيمزباند خروجى آن نباش��د. نامگذاری سريال اما 
غلبه چنين رويكردی را به ذه��ن متبادر مى كند. واژه ترور 
بيش از آنكه به كار برجسته كردن شخصيت شهيد سليمانى 
بيايد به كار محكوم كردن دشمن او مى آيد. گويى قرار است 
سبعيت دشمن را برجسته كنيم، نه فضائل روح بزرگ خود 
قهرمان را، درست مثل روضه هايى كه به جای تمركز روی 
احوال و رفتار امام حس��ين)ع(، روی ددمنشى سپاه يزيد 
تأكيد مى كنند تا ش��ايد از مخاطب گريه بيشتری بگيرند، 
اما حقيقتاً بايد گفت اگر سريال شهيد سليمانى نشان دادن 
معانى و مفاهيم جبهه حق را وابنهد و بيشتر روی سياهى 
جبهه كفر متمركز شود، بيراهه رفته است. اين همان راهى 
بود كه پايتخت 5 و س��ازمان اوج رفتند و صرفاً يك داعش 
خشن و وحشى را بازنمايى كردند. كاش به جای موقعيت 

ترور، روند شهادت شهيد سليمانى را برجسته كنيم.  
ظاهراً ساخت سريال درباره شهيد سليمانى وزنه ای سنگين 
اس��ت كه بر دوش مديران صداوسيما س��نگينى مى كند، 
چراكه اين تلقى وجود دارد كه يك مطالبه عمومى درباره 
آن به وج��ود آمده و ديگ��ر اينكه اگر نتيج��ه توليد چنين 
سريالى موفق باشد و با اقبال عمومى مواجه شود افتخاری 
برای مديريت فعلى محس��وب خواهد شد. به هر حال روی 
شخصيت ش��هيد س��ليمانى به طور طبيعى از سوی افكار 

عمومى حساسيت های خاصى وجود دارد.

هالیوود علیه انسانیت
رسانه ها در غرب كاري كرده اند كه سقط جنين به مرور نه تنها قبح خود را از دست داده ، بلكه تبديل به يك 
ارزش شده است تا آنجا كه برخي زنان مشهور عرصه هنر مخالفت با آن را يك تكليف بشري قلمداد مي كنند

   فرزين ماندگار    یادداشت
 اولين و مهم ترين گروه در برابر لغو يك قانون 
ضد بشري و ضد اخالق درباره سقط جنين در 
امريكا هاليوود بود و اين البته موضوع عجيبي 
نيس�ت، چراكه اين مركز بي�ش از هر جاي 
ديگري در جهان در چند دهه اخير براي محو 
نشانه هاي مسيحيت همت به خرج داده است. 
هاليوود را بايد ام��روز بزرگ ترين نهاد ضد دين و 
ضد خدا در جهان قلمداد كرد تا آنجا كه اين مركز 
فرهنگي را به اولين معترض لغو قانون سقط جنين 
از سوي كنگره امريكا تبديل كرد. سينماي امريكا 
در اينباره همبستگي گسترده اي از خود نشان داد. 
اتحاديه هاي سينمايي هاليوود متعهد شدند كه 
در پي حكم روز جمعه مبني بر پايان حق قانوني 
سقط جنين در امريكا اعتراض كنند، در حالي كه 
انجمن صنفي كارگردانان سياست جديدي براي 
ارائه كمك هاي مالي به اعضايي كه براي »خدمات 
سقط جنين ايمن« سفر مي كنند، پيشنهاد كرد. 
اتحاديه ه��اي هالي��وود پس از انتش��ار اخباري 
مبني بر لغو »حق قانوني سقط جنين« از سوي 
عالي ترين دادگاه كشور، دادگاه عالي را به شدت 
مورد س��رزنش قرار دادند و تعدادي از گروه ها و 
اتحاديه هاي كارگري متعهد شدند كه براي مقابله 

با اثر اين تصميم گام بردارند. 
اتحاديه كارگردانان، انجمن صنفي كارگردانان 
امريكا، اتحاديه بازيگران، اتحاديه نويسندگان، 
انجمن نويس��ندگان بخش هاي ش��رق و غرب 
امريكا، اتحاديه خدمه فيلمس��ازان IATSE و 
اتحاديه كاركنان سالن هاي سينما، همگي در پي 
اين تصميم، بيانيه هايي صادر كردند كه با لغو اين 
قانون حدوداً 50 ساله مخالف هستند؛ تصميمي 
يك ساله كه به امريكايي ها حق سقط جنين را 

طبق قانون اساسي مي داد. 
 پيش بيني مي شود كه در نتيجه اين حكم زنان 
دچار حاملگي ناخواسته بخصوص آنها كه در حوزه 
بازيگري و سينما فعاليت مي كنند و زير ذره بين 
هواداران و مخاطبانشان هستند، در بسياري از 
مناطق امريكا مجبور به سفر به ايالتي ديگر شوند 
تا بتوانند در آنجا از امكانات سقط جنين قانوني 
و ابزاره��اي آن بهره مند ش��وند. اين پيش بيني 
نيز وجود دارد كه خريد قرص هاي سقط جنين 
آنالين يا سقط جنين هاي غيرقانوني و خطرناك 
به طور قابل توجهي افزايش يابد. آزادي سقط در 
غرب موجب مرگ روزانه دهها هزار جنين بيگناه 
در غرب مي شود و اين كشتار در حجم گسترده تا 
به حال از حمايت قانوني برخوردار بود، اما دادگاه 

عالي امريكا اين قانون ضدبشري را لغو كرده است. 
    مقاومت خواننده هاي زن 

در پي لغو يك حكم 50 ساله توسط ديوان عالي 
امريكا كه به زنان سراس��ر اين كشور حق سقط 
جنين را مي داد، برخي خواننده هاي زن نيز واكنش 
نشان دادند و به بهانه دفاع از حقوق زنان! در برابر 
اجرايي كردن اين قانون اع��الم مخالفت كردند! 
عجيب است كه رسانه ها در غرب كاري كرده اند 
كه يك عمل غيرانساني به مرور نه تنها قبح خود را 
از دست داده ، بلكه تبديل به يك ارزش شده است 
تا آنجا كه زنان مشهور عرصه هنر، مخالفت با آن را 

يك تكليف بشري قلمداد مي كنند. 
تيلور سوئيفت � ترانه سرا و خواننده امريكايي � با 
انتشار پستي در توئيتر نسبت به اين اقدام ديوان 
عالي امريكا واكنش نشان داد و نوشت: »حقيقتاً 
نسبت به جايي كه اكنون در آن قرار گرفته ايم، 

وحشت زده هستم.«
هالزي � ترانه سرا و خواننده � هم با انتشار پستي 
در اينستاگرام خود نوشت: »منتظر انقالبي ها براي 
تغيير جهان نباشيد، خودتان اين نقش را ايفا كنيد. 
هيچ كس به ما كمك نخواهد كرد. اين وظيفه ما 

است و بايد همين االن اقدام كنيم.«
بيلي آيليش � خواننده و ترانه سراي امريكايي � 
در اجراي خود در فس��تيوال گلستنبري به لغو 
حق قانوني سقط جنين در امريكا اعتراض كرد 
و گفت: »روزي واقعاً تاريك براي زنان در اياالت 
متحده امريكا است. اين را مي گويم چون طاقت 

ندارم بيش از اين به آن فكر كنم.«
اما صحبت هاي اين زنان كه هر كدام ميليون ها 
عالقه مند و طرفدار در فضاي مج��ازي و واقعي 
دارند، در حالي به بهانه دفاع از حقوق زنان مطرح 
مي شود كه نتايج يك بررس��ي جديد در نشريه 
پزشكي »Journal Medical British«، از 
ارتباط سقط جنين با خطر افزايش احتمال سكته 

مغزي در زنان گفته است. 
متخصص��ان دريافته اند زناني كه يك بار س��قط 
جنين داشته اند، 8 درصد بيشتر از زناني كه هيچ 
سقط جنيني نداش��ته اند در معرض خطر سكته 
بوده اند و سه س��قط جنين، خطر ابتال به سكته 
مغزي را تا 82 درصد بيشتر مي كند. حيرت انگيز 
اينكه سلبريتي ها و فمينيس��ت ها كه اغلب در 
عرصه هنر فعاليت دارند، اجازه شنيده شدن اين 
دستاوردهاي علمي كه اتفاقاً مطابقت با شريعت و 
دين دارد، به جامعه نمي دهند. در واقع صهيونيسم 
جهاني براي جاري كردن قوانين ضد اخالقي ابتدا 
سلبريتي هاي هنري و مراكز توليد هنر را زير سلطه 
مي گيرند تا آنچه پيش از اين در جامعه امري قبيح 
شناخته مي شد، به امري ممدوح تبديل شود. با 
اين حال به نظر مي رسد جامعه امريكا همچنان به 

اصول مسيحيت پايبندي نشان مي دهد. 
    جوالن همجنس بازها 

مش��هودترين مظاهر ضديت با خ��دا و دين در 
رش��د ش��خصيت هاي همجنس باز به ويژه در 
آثار پويانمايي هاليوود ك��ه مخاطب اصلي آن 
كودكان و نوجوانان هستند، قابل رديابي است. 
در واقع هاليوود بيش از همه روي نس��ل جديد 
حساب باز كرده است و سرمايه گذاري اصلي براي 
تأثيرگذاشتن روي اين نسل روي پويانمايي انجام 
مي شود. اگر شخصيت هاي همجنس باز پيش از 
اين نقشي فرعي و حاشيه اي داشتند، امروزه در 
بس��ياري از توليدات پويانمايي شخصيت هاي 
همجنس ب��از كاراكت��ر اصلي هس��تند و البته 
رسانه ها اجازه نمي دهند صداي اعتراض جامعه 

بسامد بلندي داشته باشد. 
خانواده ها در جهان، حاال بيش از هر زمان ديگري 
در معرض توليدات ضدفرهنگي غرب قرار دارند 
كه با پشتيباني صهيونيسم جهاني از پس پرده 

بيرون آمده و آرايشي عيان تر به خود گرفته اند. 
    حذف ردپاي خدا و مسيحيت در هاليوود 
رد پاي خدا و مس��يحيت از دهه نود قرن بيستم 
تقريباً به طور كامل از فيلم هاي هاليوودي حذف 
ش��د. اگر كليسا در س��ينماي كالسيك و حتي 
وسترن امريكا يكي از اضالع روايت هاي داستاني 
را به خود اختصاص مي داد و كمتر فيلم امريكايي 
بود كه به نقش محوري كليسا اشاره نكند، به مرور 
در يك پروسه 50 ساله سينماي امريكا و غرب به 
جايي رسيد كه ديگر نمي توان هيچ فيلم يا سريال 
امريكايي را سراغ گرفت كه در آن اشاره اي مثبت 

به نقش مسيحيت و كليسا شده باشد. 
يكي از نش��انه هاي بارز و هميشگي حضور خدا 
و مس��يحيت در فيلم هاي هاليوودي را مي ش��د 
در وسترن هاي معروف مشاهده كرد. فيلم هاي 
خانوادگي امريكا مشحون بود از صحنه هايي كه 
خانواده پيش از غذا خوردن س��ر ميز دست ها را 
به هم گره مي زدند و از خداوند به خاطر نعمت ها 
تشكر مي كردند. مشهورترين رمان ها و داستان هاي 
غربي مانند بي نوايان اساساً بدون اشاره به نقش 
كليسا چيزي كم داشت، اما چه اتفاقي افتاد كه در 
كمتر از نيم قرن هاليوود توانست اين بزرگ ترين 
نماد مسيحيت را از ذهن دست كم دو نسل پاك 
كند و آن را به عنوان موجوديتي متعلق به جهان 
ماقبل مدرنيسم جا بيندازد. اين اتفاق در حالي رقم 
خورد كه همين حاال در امريكا مسيحيت در ميان 
خانواده ها از بنياني مستحكم تر از آن چيزي كه 

فيلم ها نشان مي دهند، برخوردار است.

چه اتفاقي افت��اد كه در كمتر 
از نيم قرن هاليوود توانست 
بزرگ ترين نماد مس��يحيت 
را از ذهن دس��ت كم دو نس��ل 
پ��اك كن��د و آن را ب��ه عنوان 
موجوديتي متعلق به جهان 
ماقبل مدرنيس��م جا بيندازد

   مصطفي محمدي
كتاب »اسرار نهضت امام حسين)ع(« 
ب�ا عن�وان »الدع�وه الحس�ينيه 
الی نص�ره الش�ريعه االس�الميه«، 
ح�اوي نكته هاي�ی از تاريخ نهضت 
امام حسين)ع( و تحليل قسمت هايی 
از آن با استناد به آيات قرآن كريم و 
احاديث اهل بيت)ع( به چاپ رسيد.

به گ��زارش ج��وان، كتاب »اس��رار نهض��ت امام 
حس��ين)ع(« با عن��وان »الدعوه الحس��ينيه الى 
نصره الشريعه االسالميه«، اثر آيت اهلل محمدرضا 
كلباسى اش��تری و تدوين عبدالجواد فالطوری و 
تصحيح و تحقيق آيت اهلل احمد كلباسى اش��تری 
به همت مؤسسه بوس��تان كتاب در 272 صفحه 
منتشر ش��د. اين كتاب، اثری گرانسنگ در بيان 
نكته هايى از تاريخ نهضت امام حسين)ع( و تحليل 
قسمت هايى از آن با استناد به آيات قرآن كريم و 
احاديث اهل بيت)ع( اس��ت كه مؤلف در اين اثر 
درس های عبرت آموز قيام عاشورا را تبيين كرده و 
تالش دارد نوع نگرش مردم به اين واقعه بزرگ را 
با بصيرت همراه كند. مؤلف در جای جای كتاب ها 
و رسائل خود همواره بر استفاده همزمان از معارف 

وحيان��ى و آموزه های عقل��ى تأكيد 
داشته است تا انديش��ه های دينى را 
به شكل جامع و علمى تبيين كند. اين 
اثر در قالب 25 تقرير تأليف شده است، 
از جمله عناوين اين تقريرها مى توان 
به قيام امام حس��ين)ع(، آث��ار قيام، 
دردهای حس��ين)ع(، علت عزيمت 
حس��ين)ع( به مكه، نتيج��ه و پايان 
كاِر مسلم، اقدامات جنگى، جغرافى كربال، روحيه 
ياران حسين)ع(، آرايش جنگى حسين)ع(، مواعظ 
حسينى و مصاديق حقيقت اش��اره كرد. برشى از 
كتاب: »نخس��تين علتى كه موجب عزيمت امام 
حسين)ع( به مكه بود، همانا مصون بودن آن بود از 
كليه تعرضات و اعتدائات؛ چه به نص صريح قرآن و 
شارع مقدس، هيچ كس حق نداشت در حرم الهى 
جنگ و خون ريزی يا ايجاد فتنه كند و حسين)ع( 
مى خواست از اين خاصيت مكه بهره برده تا موقع 
الزم، در آنجا تحصن كرده و خود را از شر بنى اميه 
در پناه بدارد. دومين س��ببى كه حسين)ع( را به 
مكه كشيد، نزديكى موسم حج و استفاده از مجمع 
بزرگ و همگانى فِرق مسلمانان و شناساندن خود 

به آنها بود.«

مصطفی شاه کرمی     دیده بان

      سینما

حوزه هنري پاي كار اصالح »تعزيه«
از  نمايش�ي ح�وزه هن�ري  مدي�ر مرك�ز هنره�اي 
هم�كاري ب�ا مرك�ز موس�يقي ح�وزه ب�راي اص�الح 
موس�يقي، اش�عار، نس�خ و اج�راي تعزي�ه خب�ر داد. 
كوروش زارعي، مدير مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري سازمان 
تبليغات اسالمي درباره برنامه جديد اين مركز به »مهر« گفت: 
با همكاري مركز موسيقي حوزه هنري پروژه اي مشترك را به 
منظور انجام اصالح در بحث اشعار، نسخ، موسيقي و اجراي تعزيه 
آغاز كرده ايم.  وي متذكر شد: در حال حاضر مشكالتي انحرافي 
در تعزيه وجود دارد، اشعار تعزيه مشكل روايتي و متني دارند و 
موسيقي تعزيه هم از اصالت خود دور شده و بيشتر به موسيقي 
غربي شباهت پيدا كرده است.  زارعي تأكيد كرد: پژوهشگران 
و شاعران كار را روي اشعار و نس��خ تعزيه آغاز كرده اند تا ضمن 
يك بازپيرايي، اشعار، نسخ، موسيقي و اجراي تعزيه و همچنين 
انحرافاتي را كه در نس��خ تعزيه به وجود آمده و سنديتي ندارد، 
اصالح كنيم. همچنين موسيقي تعزيه را به اصالت خود كه همان 
موسيقي اصيل ايراني اس��ت، برگردانيم.  مدير مركز هنرهاي 
نمايش��ي حوزه هنري در پايان س��خنان خود گفت: اين پروژه 
مشترك با دفتر موسيقي در دست انجام است و در پايان پروژه 

۱0 مجلس تعزيه در ماه صفر اجرا مي شود. 
----------------------------------------------------

برگزاري نمايشگاه تصويرسازي 
»قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«

نمايشگاه تصويرسازي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« با ياد 
زنده ياد مهدي آذريزدي در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط  عمومي خانه هنرمندان ايران، 
نمايشگاه تصويرسازي »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« به 
همت انجمن تصويرگران ايران و به ياد زنده ياد مهدي آذريزدي 
از ۱0 ال��ي 20 تيرماه در گالري هاي اس��تاد مميز، زمس��تان و 
سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.  آيين 
افتتاحيه اين نمايشگاه روز جمعه، ۱0 تير ساعت ۱7 الي 20 در 
سالن استاد شهناز برگزار خواهد ش��د. همزمان با اين رويداد، 
خانه هنرمندان ايران ميزب��ان برنامه هاي جنب��ي ديگري در 
راس��تاي بزرگداش��ت زنده ياد مهدي آذريزدي خواهد بود. بر 
همين اساس نشست تخصصي يك روزه شوراي كتاب كودك با 
حضور كارشناسان حوزه ادبيات كودك و نوجوان روز پنج شنبه 
۱6 تير از ساعت ۱0 الي ۱9 در سالن استاد شهناز برگزار خواهد 
شد.  كارگاه هاي يك روزه تصويرگري ادبيات كهن نيز به همت 
انجمن تصويرگران در روزهاي شنبه يازدهم، دوشنبه سيزدهم 
و سه شنبه چهاردهم تير از ساعت ۱0 الي ۱7 در خانه هنرمندان 
ايران ميزبان عالقه مندان خواهد بود. نمايش فيلم مستند »آن 
مرد ديگر در را باز نكرد« به كارگرداني سيدهادي موسوي از ديگر 
برنامه هاي بزرگداشت زنده ياد آذريزدي است كه روز سه شنبه 
۱4 تير از ساعت ۱8 در س��الن استاد شهناز به نمايش گذاشته 
مي شود.  نمايش آثار و كارگاه هاي گروه ترويج خواندن شوراي 
كتاب كودك نيز از ديگر برنامه هاي اين رويداد است كه ۱3 تا ۱8 
تير از ساعت ۱7 تا 20 در كتابكده قصه و افسانه برگزار مي شود. 

به همت مؤسسه بوستان كتاب منتشر شد
»اسرار نهضت امام حسين)ع(«  در بازار نشر

     نشر


