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اخبار

انتشار «سروش نوجوان»
بعد از  10سال

سروش نوجوان ،نش��ریه محبوب نوجوانان،
پس از  ۱۰س��ال وقفه ،دوباره منتشر میشود.
به گزارش تس��نیم ،مجید بالل��ی ،مدیرعامل
مؤسس��ه انتش��ارات س��روش ،در زادروز دکتر
قیصر امینپور ،بنیانگذار نشریه سروش نوجوان
از انتش��ار دوباره این نش��ریه پ��س از وقفهای
 10ساله خبر داد .باللی مهمترین دلیل این اقدام
را خأل و ش��کاف بزرگ در کشور در برنامهریزی
و سیاستگذاری فرهنگی برای این گروه سنی
دانس��ت و گفت :این دوره یکی از پرتالطمترین
و حس��استرین برههه��ای زندگی اس��ت که
شخصیت و مسیر آینده افراد جامعه در آن شکل
میگیرد .سروش نوجوان ،ماهنامه ادبی -هنری
بود که در فروردینماه  1367با سردبیری قیصر
امینپور منتشر ش��د و توانست نسلی جدید از
نویسندگان و شاعران را بین خوانندگان نوجوان
پرورش دهد .این نشریه به دلیل برخی مشکالت
در اس��فند  85از انتشار بازماند و طی  18سال
فعالیت یکی از تأثیرگذارترین نشریههای کشور
بود و توانست بر میلیونها نوجوان کشور تأثیر
گذارد .همچنین در روز شنبه دوم اردیبهشتماه
س��اعت  10صبح مراس��م جش��ن تولد قیصر
امینپور با حضور نویس��ندگان و همکاران این
شاعر فقید و عالقهمندان به ایشان در ساختمان
انتشارات سروش برگزار میشود .قیصر امینپور،
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
روز  2اردیبهشت سال  1338در گتوند دزفول به
دنیا آمد و در  8آبان سال  1386پس از  8سال
بیماری ناشی از یک تصادف شدید درگذشت.

کسب  ۱۴جایزه بینالمللی برای
حوزه هنری در سال ۹۵

مدیر بخش بینالملل و بازرگانی س��ازمان
س��ینمایی حوزه هنری از کس��ب  ۱۴عنوان
جای��زه بینالمللی و حضور در  ۵۲جش��نواره
رقابتی و غیررقابتی توس��ط این س��ازمان در
س��ال  ۹۵خبر داد .به گ��زارش روابط عمومی
سازمان س��ینمایی حوزه هنری ،مریم نقیبی
درباره عملکرد یکساله و حضور جهانی سازمان
س��ینمایی حوزه گفت :حوزه هنری در س��ال
 95با  8فیلم س��ینمایی 5 ،اثر مس��تند و 12
فیلم کوتاه در جش��نوارههای جهانی ش��رکت
ک��رد ک��ه در مجموع ب��ا  25عن��وان ،در 52
جشنواره جهانی رقابتی و غیررقابتی پذیرفته
شدند که موفق ش��دند  ۱۴جایزه بینالمللی
را از آن خود کنند .نقیبی گفت :فیلم مس��تند
« »A 157ب��ه کارگردانی به��روز نورانیپور از
تولیدات مرکز مستند س��وره حوزه هنری در
سال  95مورد توجه جش��نوارههای متعددی
قرار گرف��ت .این فیلم بخش رقابتی فیلمهای
مستند و انیمیشن بلند پنجاهونهمین جشنواره
بینالملل��ی فیلمهای مس��تند و انیمیش��ن
الیپزی��گ و در بیس��توپنجمین جش��نواره
بینالملل��ی فیلم مس��تند «داکیومنت آرت»
کش��ور آلمان نمای��ش داده ش��د .مدیربخش
بینالملل و بازرگانی س��ازمان سینمایی حوزه
هن��ری در ادامه با بیان اینکه یکی از افتخارات
ای��ن فیلم کس��ب جای��زه ویژه هی��اتداوران
( )The Signes Awardچهاردهمی��ن
جشنواره سینیه دو نویی ()Signes de Nuit
امضاهای ش��ب بوده ،این جای��زه برای «بیانی
ش��گفتانگیز از جنبههای دردناک و ملموس
واقعیت» به این فیلم اهدا شده است.

رقابت  ۲۵۰مجری
در جشنواره مجریان صحنه

رئیس هفتمین جش��نواره مجریان صحنه و
هنرمندان در نشس��ت خبری این رویداد گفت:
مجریان علمی ،جشنوارهها ،جنگها ،یادوارهها،
طنز و کودک ،س��خنرانی تبلیغاتی و مجری -
سخنرانان از جمله دستهبندیهای مدنظر در این
جشنواره است .به گزارش پانا ،فریبا علومی یزدی،
رئیس هفتمین جش��نواره مجریان و هنرمندان
صحنه ایران درباره اه��داف برگزاری این رویداد
فرهنگی افزود :این جش��نواره با هدف همافزایی
و تب��ادل آرا و تجربیات و تضارب اندیش��ههای
مجریان و هنرمندان صحنه ایران برگزار خواهد
شد .وی با اشاره به معیار قضاوت مجریان صحنه
طی هفتمین جش��نواره مجری��ان و هنرمندان
صحن��ه ایران بیان کرد :معیارهای صوت و صدا،
لح��ن ،مفهوم و محتوا ،خالقیت و نوآوری ،نظام
آراس��تگی و ارتباطات کالمی و غیرکالمی برای
داوران در قضاوت ش��رکتکنندگان جش��نواره
اهمی��ت زیادی دارد .در ادامه ش��هرام ملکنیا،
دبیرکل هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان
صحنه ای��ران درباره تف��اوت مجریان صحنه با
مجریان رسانه گفت :مجریان صحنه آنانی هستند
که ارتباط مستقیمی با تماشاگر دارند .البته همه
مجریان از جمله مجریان تلویزیون حق شرکت
در جش��نواره را دارن��د .همچنین بخشهایی از
جش��نواره به سایر اس��تانها برونسپاری شده
اس��ت .گفتنی است هفتمین جشنواره مجریان
و هنرمن��دان صحنه ای��ران ۳۱فروردین و اول
اردیبهشتماه برگزار میشود.

وطن امروز

گزارش «وطن امروز» از رونمایی روزهای بیآیینه ،نظامنامه حرب و نرگس در بزرگترین رویداد فرهنگی نشر کشور

تازههای سور ه مهر در نمایشگاه کتاب

گروه فرهنگ و هنر :نمایش��گاه کت��اب بزرگترین
رویداد فرهنگی در حوزه نشر است و ناشران هرساله
برنامهریزی گستردهای برای حضور در این نمایشگاه
انجام میدهند ،از س��وی دیگر نیز مخاطبان تالش
دارند سبد مطالعاتی یکساله خود را در این  10روز
مش��خص کنند و از این رو اهمیت نمایشگاه کتاب
صدچندان میش��ود .سیامین نمایشگاه بینالمللی
کت��اب نیز از  13تا  23اردیبهش��ت  96در مجموعه
نمایشگاه ش��هر کتاب با ش��عار «یک کتاب بیشتر
بخوانیم» برگزار میش��ود .به گزارش «وطنامروز»،
سوره مهر در سالهای اخیر توانسته است جزو برترین
انتشارات کش��ور در حوزه چاپ و فروش کتاب شود
بهگونهای که هرساله مخاطبان انتظار پدیدهای جدید
از سوی این انتشارات دارند و کمتر بازدیدکنندهای با
دس��ت خالی از غرفه این انتشارات خارج میشود .از
اینرو در س��ری گزارشهای معرفی تازههای نشر در
نمایشگاه کتاب ،این بار سراغ سوره مهر رفتهایم و به
معرفی کتابهایی خواهیم پرداخت که بناست این
انتشارات در نمایشگاه کتاب رونمایی کند.
■■«روزهایبیآیینه»،گلستانجعفریان

كتاب «روزهای بیآیینه» ش��امل
خاطرات منیژه لش��كری ،همسر
«سرلش��كر خلبان ش��هید آزاده
حسین لش��كری» از زندگیاش و
چگونگی تحمل  18سال دوری از
همسرش در دوره اسارت است .این كتاب به روایت
ناگفتههایی از جنگ تحمیلی میپردازد و چگونگی
انتخابه��ای یك زن در نبود همس��رش و به دوش
كشیدن بار زندگی توسط دختری  18ساله به همراه
فرزند  4ماههاش را ش��رح میدهد كه روایت آن به
صورت اول شخص و در قالب مستند داستانی است
كه به دلیل واقعی بودن آن س��نگینی بار مستند در
این كتاب بیشتر به چشم میخورد.
■■«نظامنامه حرب» ،مرتضی سرهنگی

این كتاب دربرگیرنده  110فرمان
آیتاهلل بالدیبوشهری به مبارزان
تنگس��تان در دوران جن��گ اول
جهانی اس��ت .مرتضی سرهنگی
درباره این اثر خود اظهار داش��ت:
سال  74یا  75سفری به بوشهر داشتم و در آنجا با
كتابی به نام «لوایح و سوانح» آشنا شدم كه اعالمیهها،
سخنرانیها و نامههای یك روحانی و مجتهد تراز اول
به نام آیتاهلل س��یدعبداهلل بالدی بهبهانی بوشهری
در آن چاپ ش��ده بود .آیتاهلل بوش��هری در مقدمه
آن آورده كه مبارزان جنوب در تنگستان (در جنگ
اول جهانی) برای جنگ با اشغالگران انگلیس به من
پیغام دادند كه ما جنگ كردن بلد نیستیم .من هم
بالفاصله نشستم به نیت حضرت امیر(ع) «نظامنامه
حرب» را در  110بند نوش��تم و برای آنان فرستادم.
آنچ��ه در ابتدا توجه من را جل��ب كرد ،بندهای 22
و  23این نظامنامه درباره گزارشنویس��ی از جنگ و
عكاس��ی از میدان نبرد بود .آیتاهلل بوش��هری 100
سال پیش ،فرمان میدهد كه از میدان نبرد عكاسی
شود 100 .سال پیش چند دوربین عكاسی در ایران
بود؟ چند تا در بوش��هر بود؟ چند تا در تنگس��تان
بود؟ تنگس��تان االن هم دِه اس��ت .گویا ایشان این
نظامنامه را برای همیش��ه نوش��ته و جالب است كه
تمام بندها ،دفاعی است و بر حفظ حدود ایران تاكید
فراوان دارد .شاید یكی از دالیلی كه ملت ایران بقای
مراسم تجلیل از فیلمسازان جوان
تجلیل
دیروز با حضور فعاالن این عرصه
برگزار ش��د .به گزارش فارس ،نشست تجلیل از
 3مستندساز جوان وحیدفرجی ،وحید فراهانی
و حس��ین ش��مقدری با عنوان عصر مستند در
نخلستان س��ازمان رسانهای اوج با حضور فعاالن
این عرصه برگزار ش��د .محمد جعفر خس��روی
اجرای برنامه را عه��دهدار بود و اعالم کرد وحید
فراهانی در سوریه برای ساخت مستند حضور دارد
و امروز ما میزبان پدر ایشان هستیم.
■■سریالساز بچهحزباللهی کم داریم

در ابتدای نشست نادر طالبزاده درباره جوانان
مستندساز گفت :برای من امروز روز جشن است
زیرا با این عزیزان خاطره دارم یا سر کالس بودند
یا کارهایش��ان را دیدهام .چند روز پیش از گروه
ثریا مس��تند فروش��نده را دیدم که خیلی خوب
بود ،کارهایی که ما نتوانستیم انجام دهیم را این
عزیزان با کیفیت انج��ام میدهند .وی ادامه داد:
ارتقای کیفی کارها دغدغه ماست .بچهها باید در
حوزه داستانی بروند؛ ما سریالساز بچهحزباللهی
کم داریم به همین دلیل در این حوزه باید آموزش
و تربیت بیشتری داشته باشیم .کارشناس سینما
و مستندساز با اشاره به ویژگیهای مستندسازان
گفت :مستندس��ازها انس��انهای حقیقتجو و
متواضعی هستند؛ تکبر ندارند ،این شاخصههای
مستندس��ازان اس��ت که خطر میکنند .اوضاع
جهان بهم ریخته اس��ت و جای کار زیادی است.
ای کاش مستندسازهای خوب ما در آمریکا حضور
داشتند و فیلم میساختند.
■■لزوم حمایت از مستندسازان جوان

در ادامه وحید فرجی ،مستندساز صحبتهای

انوری ازجمله آثار پرمخاطب سورهمهر در سال 95
بودهاند .همچنین در سال گذشته از  4تقریظ مقام
معظم رهبری بر کتابهایی که سوره مهر انتشار آن
را برعهده داش��ت ،رونمایی شد .کتابهای «دختر
شینا» و «گلستان یازدهم» اثر مهناز ضرابیزاده و
«وقتی مهتاب گم ش��د» و «آب هرگز نمیمیرد»
نوشته حمید حسام از جمله آثاری بودند که سال
گذشته رهبر معظم انقالب بر آنها تقریظ نگاشتند.
همچنین این کتب در زمره پرفروشهای بازار نشر
قرار گرفتند.
■■«گزیده افتخار» ،محمدرضا كالنتری

چند هزار س��اله داشته ،همین روحیه دفاعی است.
س��رهنگی تصریح كرد :متن ای��ن نظامنامه كه در
آن از موضوعاتی مانند نوع رفتار فرمانده با س��ربازان
و خوراك آنها تا ش��كل تصویربرداری از صحنه نبرد
و گزارشنویس��ی از آن مورد توجه قرار گرفته است
نشانی است از ژرفنگری این روحانی كه گویی این
نظامنامه را برای تمام دورانها مینوش��ته است .این
نظامنامه به باور من جزو داراییهای پنهان ماست كه
حتی میتواند امروز نیز در مراكز نظامی ما مورد توجه
و استفاده قرار بگیرد .به باور من ،مهمتر از انتشار این
كتاب ،شناخته شدن متن این نظامنامه است كه باید
صورت بپذیرد.
■■«نرگس» ،رحیم مخدومی

رمان «نرگس» ماجرای اسماعیل
را روایت میکند .خواهر اسماعیل
یعن��ی نرگس به دلی��ل محجبه
بودن از مدرسه اخراج شده است.
اس��ماعیل به هر دری كه میزند
نمیتواند خواهرش را به مدرس��ه بفرستد؛ حتی سر
كار م��یرود تا بتواند ب��رای نرگس معلم خصوصی
بگیرد .اما این تنها دغدغه اسماعیل نیست .او از یكسو
دایی روحان��یای دارد كه مدام در تعقیب و گریز با
نیروهای ساواك است .از سوی دیگر ،پدر اسماعیل و
خود او به دلیل فعالیتهای انقالبی دستگیر میشوند.
وقتی هم كه پدرش به زندان میافتد ،تامین معاش
خانواده بر دوش اس��ماعیل میافت��د .ولی همه این
اتفاقات ،به همراه ش��هادت دای��ی و یكی از معلمان
مدرسه ،او را مصم م میكند كه حتی بیش از گذشته
به مبارزه و تالش برای فرس��تادن نرگس به مدرسه
بپردازد .او جز پخش اعالمیههای انقالبی ،در محیط
مدرسه هم برای شوراندن بچهها علیه كادر طاغوتی
مدرسه كوتاه نمیكند .چنانکه در پایان داستان ،خانم
فرح��زاد معلم بیحجابی كه اعتقادی هم به انقالب
نداشته است با روسری به مدرسه میآید.
■■«لبخند با مغز اضافه» ،حسین یعقوبی

این کتاب اثری پژوهش��ی است
كه درب��اره رابطه طنز و فلس��فه
نگاش��ته ش��ده اس��ت .حسین
یعقوبی در توصیف «لبخند با مغز
اضافه» این اثر را تألیف یك استاد
دانشگاه به نام دكتر دانیل كالین كه در رشته فلسفه
و زبانشناسی دكترا دارد ،دانست و گفت :در ترجمه
این اثر متوجه ش��دم جای یكسری مفاهیم در این
كتاب خالی است ،بنابراین از منابع دیگر و همچنین
قدری از نظریات ش��خصی خودم به این اثر منتقل

ك��ردم .میتوان گفت  70درصد كتاب ترجمه و 30
درصد آن تألیف است.
■■«دارودسته دارعلی» ،اكبر صحرایی

مجموعه «دار و دسته دارعلی» با
محوریت طنز دفاعمقدس است که
به جلد هفتم رس��یده و قرار است
 2جلد پایانی ،برای نخس��تینبار
در سیامین دوره نمایشگاه كتاب
تهران عرضه ش��ود« .بمب كالغی» و «خمپارههای
نقل��ی» عنوان جلدهای شش��م و هفت��م مجموعه
«دار و دس��ته دارعلی» است .نویس��نده اثر درباره
جدیدترین آثار خود گفت :با توجه با اس��تقبالی كه
از مجموعه دار و دس��ته دارعل��ی از بدو چاپ آن در
نمایش��گاه بینالمللی كتاب شد ،خوشبختانه دامنه
اس��تقبال از آن ادامه پیدا كرد و مش��اهده ش��د كه
در نمایش��گاه بینالمللی دفاعمقدس نیز این اقبال
ادامه پیدا كرد ،لذا با توجه به مطالعاتی كه بویژه در
باب طنز دفاعمقدس انجام دادم احس��اس كردم كه
میتوان دوام و قوامی به این مجموعه داد .صحرایی
یادآور شد :در این مجموعه سعی كردم حرفی به نام
داس��تان وجود داشته باشد تا متهم نشویم كه فقط
خاطره یا تاریخ ش��فاهی نقل میكنیم .تالش كردم
در كنار صحنههای طنز و خلق شخصیتهای متنوع،
ایثارها و شهادتها را هم نشان دهم.

■■مجموعهكتابهای«شخصیتهایمانا»

در ای��ن مجموع��ه کتابه��ا،
زندگینامه س��یدجعفر شهیدی،
س��یدمحمد ف��رزان ،مجی��د
ش��ریف واقفی ،س��لمان هراتی،
بهاءالدی��ن محالتی ،س��یداحمد
خمینی ،سیدغالمرضا س��عیدی ،سیدمحمدعلی
داعیاالس�لام و طاهره صفارزاده به چاپ رس��یده
است .گروه پژوهش شخصیتهای مانا ،اردیبهشت
سال  88تشكیل شده است .این گروه با استفاده از
پروندههایی كه در بایگانی «فرهنگ ناموران معاصر»
حوزه هنری وج��ود دارد ،به زندگینامه افرادی كه
گمنام یا كمتر شناختهشده هستند اما فعالیتهای
سیاسی ،علمی ،اقتصادی و هنری زیادی در انقالب
داش��تهاند ،پرداختهاند .گفتنی است سوره مهر در
چن��د ماه اخی��ر کتابهای متع��ددی را روانه بازار
کتاب کرده است که بسیاری از آنها در صدر توجه
مخاطبان قرار گرفته است« .کتاب» اثر فاضل نظری،
«پناهگاه بیپناه» اثر مهناز فتاحی« ،آبنبات هلدار»
توس�� ه نفر» اثر احمد
اثر مهرداد صدقی« ،آن بیس 
یوس��فزاده و «از عشقاباد تا عشقآباد» اثر منصور

نادر طالبزاده در مراسم تجلیل از مستندسازان جوان انقالبی مطرح کرد

حاال دیگر نوبت فیلم و سریال است

خود را با ی��ادآوری روزهای
اولیه حض��ور در این عرصه
آغاز ک��رد و گف��ت :به یاد
میآورم در دانش��گاه تهران
همزمان با جنگ بوس��نی
آق��ای طال��بزاده ،محمد
ص��دری و رض��ا برج��ی را
دیدم و آنها با ش��وق و انگیزه درباره واقعه بوسنی
صحبت میکردند که در همان زمان جرقه حضور
در عرصه مس��تند در ذهنم شکل گرفت .بعدها
هم در روایت فتح و موسسه میثاق از ما حمایت
شد 23 .سال از آن دوران گذشت اما امروز شاهد
همراهی این عزیزان هس��تم .وی ادام��ه داد :در
ش��رایط امروز بیشتر باید از جوانان حمایت شود
و تحقی��ق پژوهش و مطالعه که اصلیترین رکن
مس��تند است ،باید مورد توجه قرار گیرد .سپس
فراهانی گفت :درباره عرصه مستندس��ازی بویژه
مس��تند بحران حمایت صنفی و بیمه از اهمیت
زیادی برخوردار است که متاسفانه شاهد این مهم
نیستیم.
■■تأثیر مستندهای جبهه فرهنگی بر جریان
رسانهای

سلیم غفوری ،مدیر ش��بکه مستند در ادامه
مراسم تجلیل از مستندس��ازان با بیان اینکه ما
هر س��ه این مستندس��ازان عزیز را با آثارش��ان
میشناسیم ،خاطرنشان کرد :هر سه در تولید آثار
جسارت و شجاعت دارند .وحید فراهانی در حوزه

بحران شناخته شده است ،در
خط مقدم حاضر میشود و در
همراهی با رزمندگان جسارت
دارد .وی ادامه داد :شمقدری
ب��ا مس��تندهای اجتماع��ی
شناخته ش��ده و نقدهای او
در این حوزه به گونهای است
که به دور از س��یاهنمایی و به نفع نظام و انقالب
است .وحید فرجی با مستندهای علیه نظام سلطه
شناخته شده اس��ت؛ خوشحالم جبهه فرهنگی
انقالب توانمند و در جریان رسانهای با مستندهای
خود بسیار تاثیرگذار هستند.
■■مستندسازی در ش�رایط سوریه شجاعت
میخواهد

محسن یزدی ،مدیر مرکز مستندسازی حوزه
هنری در ادامه نشست گفت :کار در عرصه مستند
در شرایط سوریه تهور و شجاعت میخواهد .وی
ادامه داد :انگیزه دیده شدن در عرصه هنر وجود
دارد و در هنرمندان و مدیران هم این انگیزه وجود
دارد اما آقای غفوری در مرکز میثاق سالها تحمل
کرد و دوستان را آموزش داد تا هنر این عزیزان به
بار نشست؛ البته هزینهاش کم نیست و کار بسیار
سختی اس��ت .یزدی با بیان اینکه مشروعیت ما
جادهصافکنی برای نیروهای انقالب است ،افزود:
این عزیزان کشورش��ان را دوست دارند و نگاه به
جوایز جشنوارهها نمیکنند .رفتن به جشنوارهها
و انجام خواس��ت آنها کار سختی نیست اما این

این مجموعه دربرگیرنده گزیدهای
از اس��ناد و اعالمیهه��ای انقالب
اس�لامی در اس��تان یزد از س��ال
 1341تا پیروزی شكوهمند انقالب
اسالمی و همچنین برگزاری جشن
پیروزی جمهوری اسالمی در رفراندوم  12فروردین
 1358است .نگاه به سبك و سیاق ،ادبیات و مفاهیم
اسناد این كتاب ،نش��اندهنده بسیاری از حقایق و
اتفاقات فكری و اجتماع��ی آن دوران بوده و واكاوی
تفسیری متون اعالمیهها و اتصال و ارتباط تاریخی
و ش��خصیتهای صادركننده آنه��ا میتواند فضای
انقالب را با همان حس و هیجانات خاص پیشروی
اندیش��مندان ،محققان ،هنرمندان و مخاطبان قرار
دهد« .گزیده افتخار» حاصل سالها تالش ،تحقیق و
پژوهش محمدرضا كالنتری سرچشمه است.
■■«تظاه�رات حرفه�ای اضاف�ه» ،حمیدرض�ا
شکارسری

شکارس��ری درباره مجموعه شعر
«تظاه��رات حرفه��ای اضاف��ه»
گفت :در این کتاب  100ش��عر در
قالب س��پید گرد هم آمده اس��ت
که مضامین و موضوعات مختلفی
چون اجتماعی ،سیاسی ،عاشقانه و مذهبی را شامل
میشود .این شاعر ادامه داد :در چند سال اخیر بیشتر
کتابهای ش��عری که چاپ کردهام وحدت موضوعی
یا شخصیتی داشتند ولی یکسری کار هم داشتم که
شامل حال این نقاط مشترک نمیشد که آنها را در این
اثر گردآوری کردهام« .از سکوت به حرف» و «پیرتر از
خود»  2مجموعه دیگر از حمیدرضا شکارسری است
که توسط سوره مهر منتشر شده است.
■■«هاپول و گرگ گله» ،افسانه شعباننژاد

مجموع��ه  10جل��دی «هاپول
و گ��رگ گله» در قالب ش��عر به
چاپ خواهد رسید ،این اثر برای
گروه سنی خردس��االن طراحی
ش��ده که در هر جلد ،داس��تانی
به ش��کل منظوم و طنز روایت میش��ود .در این
مجموعه تالش ش��ده تا  3عنصر بازی ،نمایش و
شعر مد نظر قرار گیرد« .خواب مترسک»« ،خواب
کدو تنبل»« ،خواب بره»« ،خواب کالغ»« ،خواب
ماهی»« ،خواب کفش»« ،خواب عروسی»« ،خواب
آش»« ،خواب کوه» و «خواب قیچی» عناوین این
مجموعه  10جلدی است .شعباننژاد پیشتر درباره
این اثر گفت :داستان این مجموعه درباره یک سگ
گله خیالباف اس��ت و هر یک از داستانها عنوان
ویژه خ��ود را دارد که در هر یک ش��خصیتهای
جدیدی به ش��خصیتهای اصلی و ثابت داستان
اضافه میشوند.
هنرمندان دل در گرو کشور دارند.

■■آرزویم این است که شهید شوم

حسین شمقدری در بخش دیگر بخش محفل
اوج هن��ر گفت :نفس نادر طال��بزاده و حس و
انرژی ایشان سر کالس و همراهی سلیم غفوری،
احسان حس��نی ،وحید جلیلی و مدیران جوان
این عرصه کمک کرد تا جبهه فرهنگی انقالب
حرکتهای بهتری نس��بت به ده��ه  60انجام
دهد .امروز همه چیز در مدیا خالصه میشود و
جریان رسانهای بسیار قوی است .متأسفانه امروز
از مطالعه و تحقیق دور شدیم ،بهنوعی سریکار
ش��دیم و آموزش را جدی نمیگیری��م .وی در
ادامه گفت :بزرگترین رانت زندگی من مشورت
با پدرم است ،فضای فیلمسازی و حضورم در این
فض��ا کمک بزرگی بود تا بتوان��م در این عرصه
فعالیت کنم .آرزویم این است که شهید شوم و
این برایم بسیار اهمیت دارد .شمقدری در خاتمه
تأکید کرد :در ساخت فیلم مستند دست خدا را
بیشتر میبینیم ،به نظرم ساخت فیلم خوب در
این حوزه روزیِ خوب است و توفیق میخواهد.
امیدوارم جریان فرهنگی انق�لاب روزبهروز
قویت��ر ش��ود.در پای��ان مراس��م تجلی��ل از
مستندس��ازان جبهه انقالب فرهنگی با عنوان
«عصر مستند» وحید فراهانی و حسین شمقدری
که در مراسم حضور داشتند ،هدیههای خود را
از هنرمندان و فعاالن این عرصه دریافت کردند.
پ��در وحید فرجی ک��ه یکی از فع��االن عرصه
مستندسازی است و یکی از تصویربرداران روایت
فتح بوده ،در این مراسم حضور یافت و گفت :این
دومین مراسمی است که برای تجلیل از فعالیت
وحید گرفته شده و او حضور ندارد.

شماره 13 2140
رویدادها

مصائب بحران سوریه
در جشنواره جهانی فجر

برنام��ه وی��ژهای در نخس��تین روز
سیوپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر برای
رونمای��ی از فیلمهایی ک��ه به مصائب جنگ
سوریه میپردازند تدارک دیده شده است .به
گزارش ستاد خبری سیوپنجمین جشنواره
جهانی فیلم فجر ،در نخس��تین روز این دوره
از جش��نواره یعنی جمعه اول اردیبهشتماه
ساعت  ۱۶تا  ۱۸در سالن  ۳پردیس سینمایی
چارسو طی مراسمی از فیلم مستند «بابایی»
به کارگردانی مظفر حسینخانیهزاوه رونمایی
میش��ود .همچنین یک اپی��زود از فیلم بلند
«آگوست» به کارگردانی مشترک احمد زائری،
محمد اس��فندیاری و ماریا موات��ی که درباره
جنگ سوریه و مصائب و مشکالت مربوط به
آن اس��ت نیز نمایش داده خواهد شد .در این
نمایش رونا شمیس ،بازیگر زن مطرح سینمای
عرب و س��وریه که در فیلم ایفای نقش کرده
نیز حضور خواهد داشت .این دو فیلم به همراه
ی زخمی»
 8فیل��م دیگر در بخش «زیتونها 
جشنواره جهانی به نمایش درخواهد آمد.

فلسفه برای کودکان در « ۱۸۰درجه»

برنام��ه « ۱۸۰درج��ه» روز جمع��ه اول
اردیبهش��ت به موضوع فبک (فلس��فه برای
کودکان) میپردازد .به گزارش نس��یمآنالین،
این برنامه با حضور قاس��م پورحس��ن ،عضو
هیات علمی گروه فلس��فه دانش��گاه عالمه و
یحیی قائدی ،عضو هیات علمی گروه فلسفه
تعلیم و تربیت دانش��گاه خوارزمی روی آنتن
ش��بکه افق م��یرود .فبک یا فلس��فه برای
کودکان و نوجوانان رویکردی آموزشی است
که به تقویت قدرت تفکر و استدالل کودکان
میپردازد .ای��ن رویکرد که سالهاس��ت در
کش��ورهای غربی در پیش گرفته میش��ود،
اگرچه در سیس��تم آموزشوپرورش کشور ما
نیز وج��ود دارد ولی با وجود تربیت مربیان و
کارشناس��انی در این حوزه ،آموزشوپرورش
کمتر از این افراد بهره برده و زیرس��اختهای
الزم برای این امر فراهم نشده است .در برنامه
 ۱۸۰درجه در هر قس��مت از برنامه با توجه
به موضوع یک هیات همراه در برنامه حضور
دارد ک��ه به تناس��ب بحث ،نظ��ر  ۲میهمان
برنامه را مورد سوال قرار میدهند یا مخالفت
و موافقت خود را با آنها اعالم میکنند .برنامه
« ۱۸۰درجه» جمعهها س��اعت  ۲۰:۳۰روی
آنتن شبکه افق میرود و تکرار آن نیز روز بعد
ساعت  ۹:۳۰و  ۱۴:۳۰پخش میشود.

رونمایی از پایگاه تخصصی نقد شعر

بنیاد ش��عر و ادبیات داستانی ایرانیان روز
جمعه اول اردیبهش��ت و در حاش��یه مراسم
پایانی نخستین جش��نواره انجمنهای ادبی،
از پایگاه تخصصی نقد شعر رونمایی میکند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ش��عر و ادبیات
داستانی ایرانیان ،پایگاه تخصصی نقد شعر به
نش��انی  www.naghdesher.irنخستین
پایگاه تخصصی نقد و بررس��ی شعر و هدایت
فنی شاعران جوان توسط اساتید این هنر است
که با هدف ایجاد شرایط یکسان و برابر نقد و
بررسی شاعران نقاط مختلف کشور ایجاد شده
اس��ت .این پایگاه ،بستری را فراهم میکند تا
طی آن ،ش��اعران جوان و تازهکار ،اشعار خود
را با نظر پیشکس��وتان حوزه ش��عر و شاعری
بسرایند .براساس این گزارش ،شاعران جوان
استانهای مختلف کشور که امکان حضور در
دورههای آموزشی تخصصی شعر بنیاد شعر و
ادبیات داستانی ایرانیان با عنوان «کلک خیال»
را ندارند ،میتوانند ب��دون محدودیت زمانی،
مکانی و حجم آثار ارس��الی ،اشعار خود را در
بوته نقد اس��تادان ش��عر قرار دهند .از جمله
اساتید ،پیشکس��وتان و منتقدان شعری که
در این پایگاه تخصصی به نقد اشعار دریافتی
اقدام خواهند کرد ،میتوان از اسماعیل امینی،
عبدالجب��ار کاکایی ،محمدکاظ��م کاظمی،
حمیدرضاشکارسری،ابراهیماسماعیلیاراضی،
سیداکبر میرجعفری ،سعید بیابانکی ،غالمرضا
طریقی ،فریبا یوسفی و ...نام برد.

تجلیلازشیخطادیدرجشنوارهسما

در مراسم اختتامیه سومین
دوره «جش��نواره ملی فیلم
کوتاه س��ما» با هدف ترویج
سبک زندگی اسالمی -ایرانی
از پرویز ش��یخطادی و سایر
هنرمندان تجلیل میش��ود .به گزارش مهر،
این مراسم امروز پنجش��نبه  ۳۱فروردینماه
س��اعت  17در تاالر وحدت برگزار میشود و
از پرویز شیخطادی ،س��یدرضا میرکریمی و
رامب��د جوان به پاس یک عمر فعالیت هنری
در عرصه س��ینما تجلیل میشود .همچنین
آیی��ن گرامیداش��ت مرح��وم ح��اج عبداهلل
والیجهادگری که با حک��م امام خمینی(ره)
مسؤول کمیته امداد شهر بشاگرد شد نیز در
این مراسم برگزار خواهد شد.

