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آسیبدیدگی جیمز باند!
در حالی که «کری فوکوناگا» کارگردان جیمز باند اعالم کرد فیلمبرداری سکانسهای جاماییکا به اتمام رسیده ،آسیبدیدگی
دنیل کریگ ادامه کار را با ابهام روبهرو کرده اس��ت .دنیل کریگ ،بازیگر  ۵۱س��اله بریتانیایی به دلیل آسیبدیدگی مچ پا
فع ً
ال نمیتواند کار را ادامه دهد .براساس خبرها ،استودیو پاینوود فیلمبرداری را به دلیل جراحت کریگ کنسل کرده است.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2718

تلویزیون

گزارش «وطنامروز» از دالیل استقبال کم مردم
از فیلمهای اکران رمضانی

چالشهای ردهبندی سنی
و نظامنامه جدید اکران

تابس�تان سال گذشته «دس�تورالعمل درجهبندی
گروه س�نی فیلمهای سینمایی» منتش�ر و در 21
شهریور س�ال  1397ابالغ ش�د .این دستورالعمل
پس از گذشت چند ماه به امضای حسین انتظامی،
رئیس س�ازمان س�ینمایی رس�ید و از سهشنبه ۱۰
اردیبهش�تماه  ۱۳۹۸برای اجرا به تمام سینماها،
تهیهکنندهه�ا و پخشکنندهها ابالغ ش�د .در این
دس�تورالعمل فیلمها به درجههای «،»+12« ،»+9
« »+18« ،»+15تقسیم میش�وند .عالوه بر این در
جدیدترین جلسه ش�ورای صنفی نمایش ،مصوب
شد درجهبندی فیلمها باید بر اساس پروانه نمایش
در بلیتها درج شود .اما نمیتوان این دستورالعمل
را بدون نقص و ایراد دانست ،چرا که در این شرایط
و در وهله اول آثار مبتذل با اعطای برچس�ب +۱۸
در سینما و گیشه اعتبار پیدا میکنند .در سینمای
جهان نیز همانطور که فیلمه�ای  NC-17امکان
نمایش گسترده ندارند ،در کشور ما نیز با وجود ابالغ
قانون درجهبندی ،وزارت ارشاد و سازمان سینمایی
نباید صرف ًا به درجهبندی سنی فیلمها اکتفا کنند،
بلکه باید در تخصیص سالنهای سینما به فیلمهای
 +۱۸محدودی�ت در نظر بگیرند ،در غیر اینصورت
برچسب « »+۱۸نهتنها عامل پیشگیرنده نخواهد
بود ،بلکه نماد تبلیغاتی برای فیلم و فروش بیشتر
آن میشود .حال پس از طرح این مسأله و انتقادهای
دیگر ،رئیس سازمان س�ینمایی اعالم کرده است:
«یک شورا با تخصصهای مکمل،درجهبندی سنی
فیلمها را از تابستان آغاز میکند.نظامنامه اکران هم
اصالح میشود و چنین فیلمهایی محدودیت اکران
خواهند داشت».

جزئیات سریال افخمی برای نوروز ۹۹

حال نزار گیشه!

محسن شهمیرزادی :درحالی که یک هفته از آغاز اکران رمضانی فیلمهای سینمایی میگذرد،
فروش فیلمها با افت چش�مگیری روبهرو بوده به گونهای که بسیاری از وضعیت گیشه اظهار
نگرانی میکنند .هر چند افت فروش در ماه مبارک رمضان تا حدودی طبیعی به نظر میرسد اما
سابقه گیشه در رمضانهای گذشته نشان میدهد اکران رمضانی  98با چالش جدی در فروش
مواجه ش�ده اس�ت ،آن هم در شرایطی که با توجه به افزایش قیمت بلیتهای سینما انتظار
میرفت نس�بت به سال گذشته گیشه از فروش بیش�تری برخوردار شود اما وضعیت کنونی
فرسنگها از وضعیت مطلوب خود فاصله دارد.

ضعیفها در فصل میهمانی خدا!

از جمله مهمترین دالیلی که اقبال به گیشه
را تح��ت تاثیر قرار داده به فیلمهای حاضر روی
پ��رده بازمیگردد .از این میان  4اثری که در ماه
رمضان روی پرده رفتهاند 3 ،فیلم کارگردان اولی
محسوب میشوند .این مساله حکایت از آن دارد
ک��ه تهیهکنندگان نیز س��رمایهگذاری چندانی
روی اک��ران رمضان��ی نداش��تهاند و در چرخه
معیوب اکرانها و انبوه فیلمهای در صف اکران،
تصمیم گرفتهاند اثر خود را در این ماه روی پرده
ببرند .همچنین نباید از نظر دور داشت که انبوه
فیلمهای پرفروش و پرمخاط��ب اکران نوروزی
همچنان روی پرده هستند و قطعا آثار جدیدتر
را تحت تاثیر خود قرار میدهند .مهدی صباغزاده

رونق تلویزیون ،افول گیشه

اگرچه اقبال به سینماها در فصل جدید اکران
بسیار پایینتر از گذشته بود اما اصوال افول گیشه
در این ایام به اقتضای ماه مبارک رمضان ،بخش
زیادی از مخاطبان س��ینما ،ایام پیش از افطار را
برای دیدن فیل��م انتخاب نمیکنند .همچنین
پس از افط��ار نیز با کنداکتور پرتراکم تلویزیون
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از پخشکنندگان فیلم و کارگردانان
س��ینما درباره ترکیب فیلمها اظهار
داش��ته اس��ت« :ماه رمضان فیلمه��ای خوبی
اکران نشده؛ اگر فیلمهایی را که عید فطر اکران
میکنند االن نمایش میدادند ،س��ینمای ایران
فروش بهتری میداشت .مردم حوصله تماشای
برخی از این فیلمها را ندارند» .همچنین محسن
علیاکبری ،تهیهکننده فیلم «وکیل مدافع» که
به کارگردانی س��لما بابایی ،دختر شهید بابایی
تولید شده ،اظهار داشت تنها تهیهکننده راضی
از اکران رمضانی خود او است ،چرا که فضای این
فیلم همس��و با ماه رمضان است و مردم به دلیل
طوالنی بودن روز و باز بودن س��ینماها تا سحر
فرصت بیشتری برای دیدن فیلم دارند.
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مواجه هس��تند که موجب میشود
س��ریال و برنامههای

مردم دی��دن
سرگرمیمحور همچون عصر جدید را به سینما
رفتن ترجیح دهند .بنابراین جذابیت برنامههای
تلویزیونی در مواجهه با فیلمهای متوسط سینما
به عنوان عاملی دیگر برای افول گیش��ه در این
فصل به حساب میآید.

حجتاالسالم قاسمیان در هشتمین برنامه سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی» چه گفت؟

ماجرای جنگ بدر و لزوم عقالنیت دینی!

حجتاالسالم قاسمیان در قسمت هشتم برنامه سحرگاهی
«بهار انقالب قرآنی» شبکه اول توضیحاتی را درباره عقل منور
و عقل مادی ارائه داد .به گزارش «وطنامروز» ،حجتاالس�لام
قاسمیان در بخش��ی از صحبتهای خود در این برنامه گفت:
نوع��ی از عقل وجود دارد که ش��اید امروز ب��ه آن عقل منور یا
عقالنیت دینی و قرآنی در مقابل عقالنیت صرف عادی و مادی
میگویند ،قرآن از عقالنیت مادی به س��فاهت و جاهلیت یاد
میکن��د .به عبارتی اگ��ر غیبی در عالم وج��ود دارد که قطعا
همینطور اس��ت ،این غیب در امور مشهودات تاثیر میگذارد
و اگر ش��ما سعی کنید تاثیر این غیب را حذف کنید و بگویید
تاثیر آن را نادیده میگیرم ،این بدان معنا نیست که شما به حق
رسیدهاید ،بلکه تاثیر پارامترهای مهم را در نظر نگرفتهاید و واقعا
این سفاهت است .ممکن است کسی بگوید چه ربطی دارد که
شما از جنگ پیغمبر و بنی اسرائیل نشانههایی را برای زندگی
امروز میآورید؟ در حالی که مالکهایی که در این داس��تانها
وجود دارد مهم اس��ت و آن هم جریان حقی است که قد علم

کرده و در مقابل طاغوت مبارزه میکند؛ مالکها مهم است.
در سوره مبارکه انفال آمده :هنگامی که خدا وعده داد که
یکی از این دو طایفه برای شماست ،یعنی یا کاروان تجاری
یا کاروان جنگی سر راه شما قرار خواهد گرفت؛ شما دوست
داش��تید با کاروان تجاری برخورد کنید ام��ا خدا کاروان
دیگری را دوس��ت داشت .در حقیقت خدا اراده کرده بود
که حق را با فرمان خودش تثبیت کند .برای اینکه حق
احقاق ش��ود و خدا باط��ل را ابطال کند .رزمندگان بدر
تا حدی کار را تمام ش��ده میدانستند که به حالت
استغاثه رسیده بودند و خدا جواب آنها را داد ،خدا
در این سوره میگوید با هزار ملک به رزمندگان
یاری رساندم و رزمندگان تنها اثر حضور
مالئکه را در جنگ اینطور احساس
کردند که قلبهایشان آرام
شده و قطعا یاریدهندهای
جز من نیست.

گزارشی درباره چند اثر جدید که بتازگی روانه بازار نشر شدهاند

از «گشایش داستان» تا «ردپای اشراف» در بازار کتاب
محم�د حس�ینآبادی :هر چن��د با عب��ور از ایام
برگزاری نمایش��گاه کتاب تهران انتظار معمول بر
این اس��ت میزان انتش��ار کتابهای تازه کم شود
اما امس��ال روند انتشار کتابهای تازه در این ایام
همچنان از رونق خوبی برخوردار است .اثر جدید
مظفر س��االری با عنوان «داستاننویس��ی قدم به
قدم؛ گش��ایش داس��تان» یکی از همین آثار تازه
منتشرش��ده اس��ت .این اثر که از سوی انتشارات
کتاب طه روانه بازار نش��ر ش��د ،تالش��ی از سوی
نویس��نده کتابهای پرفروش��ی همچون «رؤیای
نیمهش��ب» و «دعبل و زلفا» اس��ت برای آنکه با
زبانی س��اده و جذاب ،فنون داستاننویس��ی را به
مخاط��ب خود آم��وزش دهد .مطال��ب کتاب نیز
بهگون��های ارائه ش��ده که از هر س��نی از نوجوان
تا بزرگس��ال میتواند مخاطب این کتاب باش��د.
اثر تازه س��االری از  16قس��مت تشکیل شده که
عناوین بخشی از فصلهای آن عبارت است
از «گام نخست»« ،گشایش با زمینهای
ج��ذاب»« ،نقط ه عطف»« ،گش��ایش
با گفتوگ��و»« ،گش��ایش مرکـب»،
«گشایش با تعلیق»« ،گشایش با نمای
بس��ته»« ،گشایش با فضا»« ،تصویری
و س��اده بودن ش��روع داس��تان»« ،با
جملههای کوتاه ،س��اده و رس��ا شروع
کنید»« ،ضربآهنگ در گش��ایش»،
«گش��ایش و نوع داستان» .خبر دیگر
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اینکه کتاب «ردپای اش��راف» نوشته عبدالرحیم
پیرس��ته انوشه توسط انتش��ارات کتاب جمکران
منتشر و راهی بازار نش��ر شد .نویسنده کتاب در
این اثر ،سیری در زندگی اشراف و زرساالران تاریخ
را ارائه کرده است؛ کسانی که با قدرت و نفوذشان،
با انبیای الهی و صالحان مخالفت کردند و سعی و
تالشش��ان را بر این گذاش��تند تا ندای توحید از
ناحی��ه انبیا و ائمه معصوم به گ��وش مردم ،بویژه
مس��تضعفان جامعه نرس��د .اما از جمله خبرهای
دیگر درباره تازههای نش��ر ،مربوط به انتش��ارات
س��ورهمهر است .این ناش��ر کتاب «صباح» شامل
خاط��رات خانم صباح وطنخ��واه را بتازگی روانه
ب��ازار کتاب کرده اس��ت .این کتاب به کوش��ش
فاطمه دوس��تکامی تدوین شده است و به گفته
وی در مقدمه کتاب حاصل  ۲۰۰ساعت مصاحبه

با وطنخواه است .صباح وطنخواه از زنان امدادگر
فعال در ش��هرهای آبادان و خرمشهر است که در
جریان اش��غال خرمشهر و نیز مقاومت مردمی در
مقابل اشغال نقشآفرینی داشته است .این کتاب
در  30فصل نوشته شده است و حجمی بالغ بر ۶۰۰
صفحه دارد .پیش از این نیز مرتضی سرهنگی ،مدیر
دفت��ر ادبیات و هنر مقاومت از این کتاب به عنوان
اثری مکمل و حتی شوقانگیزتر از کتاب «دا» یاد
کرده بود .سوره مهر این اثر تازه را با قیمت  ۵۰هزار
تومان منتش��ر کرده است .همچنین «پنج رئیس
کوتوله» اثر دیگر این انتش��ارات اس��ت که بتازگی
روانه بازار نش��ر شده است .این رمان نوشت ه مهدی
میرکیایی برای گروه نوجوان است که بتازگی توسط
حوزه هنری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
میرکیایی ،نویسنده این کتاب درباره ویژگی ادبیات
نوجوان نیز اظهار داشت« :ادبیات کودک
و نوجوان یک تفاوت ماهوی با ادبیات
بزرگسال دارد؛ یعنی در بسیاری از
اوقات شما گریزی از این ندارید که در
ادبیات کودک و نوجوان پند ادبیات
تعلیمی هم بدهید ،یعنی فضا و اثر
شما باید دارای پیامی برای مخاطب
باشد که در گونه ادبیات تعلیمی قرار
گرفته اس��ت» .این کتاب با قیمت
 ۱۵۰۰۰توم��ان و با نش��ان مهرک
توسط سوره مهر منتشر شده است.

همهنمیدانند!

ام��ا اک��ران فیلمهای متوس��ط و ضعیف را
نمیتوان تنها عامل رکود گیشه در ماه رمضان
دانس��ت .عمده تهیهکنن��دگان و صاحبنظران
حوزه سینما ،اطالعرسانی ضعیف را از مهمترین
دالیل اقبال کم به سینماها در ایام ماه رمضان
میدانن��د .طرح افطار تا س��حر در س��الهای
گذش��ته با جدیت بیشتری به اطالع مخاطبان
میرسید و از این رو سالهای گذشته ،سینماها
در زمان بعد از افطار پرش��ورتر از سال جاری به
چشم میآمد .همچنین بلیت نیمبها تا پیش از
افطار خدمت دیگری اس��ت که برای مخاطبان
سینما در ماه رمضان ترتیب داده شده است .با
این وجود به نظر میرسد امسال در امر تبلیغات

رمضان برای رمضانیها

ی همواره به عنوان ژانری گیشهای
اگرچه کمد 
در هر مناس��بتی مورد اس��تقبال قرار میگیرد اما
س��ایر فیلمها به تناس��ب ایام وضعیت متفاوتی را
تجربه میکنند .ماه مبارک رمضان همواره با عنصر
معنویت ،اخالق و دین همراه است و فیلمهایی که
دور از این فضا هس��تند ،در اکران رمضانی از اقبال
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و اطالعرس��انی کمکاری شده و از
همین رو مخاطبان کمتری از این
خدمات آگاهی دارند .رضا س��عیدیپور ،مدیر
پردیس س��ینمایی آزادی پیرامون این مس��اله
اظهار داش��ت« :نکته اینجاس��ت که چیدمان
فیلمها برای ماه رمضان بد نیس��ت ،بلکه یکی
از علتهای ضعف فروش در سینماها ،تبلیغات
بس��یار کمی است که انجام شده است .در واقع
اطالعرسانی خوبی نش��ده و بیشتر کسانی که
به سینما مراجعه میکنند ،اطالع ندارند بهای
بلیت در سینماها تا افطار نیمبهاست» .به نظر
میرسد با توجه به اینکه تنها یک هفته از اکران
رمضانی گذشته ،تبلیغات مناسب برای فیلمها و
فصل اکران بتواند قدری از افول گیشه بکاهد.
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چندانی برخوردار نمیش��وند .محسن
علیاکبری که خود را تنها تهیهکننده
راضی در اکران رمضانی میداند پیرامون این مساله
میگوید« :اتفاقاً به نظرم ماه مبارک رمضان زمان
مناسبی برای اکران فیلمهایی مثل «وکیل مدافع»
اس��ت ،چون در این زمان انس��ان به خدا نزدیک
میشود و این موضوع با فضای فیلم ما تطابق دارد».

گزارش تکاندهنده یک رسان ه خارجی از فساد جنسی در جشنواره کن

شکارگاهی برای شیفتگان ورود به دنیای هالیوود!

گروه فرهنگ و هنر :فساد اخالقی در جشنواره
فیلم کن موضوعی اس��ت که هر ساله با نزدیک
شدن به ایام برگزاری این جشنواره در رسانهها
داغ میش��ود .سال گذشته بود که در یک اتفاق
بیس��ابقه «آزیا آرجنتو» بازیگ��ر ایتالیایی در
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن روی صحنه
رفت و با اش��اره به اینکه این جشنواره شکارگاه
«هاروی واینس��تین» ،تهیهکنن��ده صاحبنام
و فاس��د هالیوودی بود ،گفت« :س��ال ،1997
همینجا در کن ،هاروی واینستین به من تجاوز
کرد» .امسال اما در آستانه برگزاری این رویداد
هنری ک��ه از آن بهعنوان یک��ی از معتبرترین
جش��نوارههای س��ینمایی جهان یاد میشود،
هالیوود ریپورتر با انتش��ار گزارشی افشاگرانه از
برخی پشتپردههای فساد در این جشنواره فیلم
کن گفته اس��ت .در بخشی از این گزارش ،آمده
است« :هر ساله با ش��روع فستیوال بینالمللی
فیلم کن به نوعی بازار قاچاق جنسی هم داغتر
میشود و بسیاری از تهیهکنندگان و کارگردانان
هالیوودی ،به اغفال زنان جوان میپردازند؛ زنانی
ج��وان که در این موعد به امید ظاهر ش��دن بر
پرده عریض سینما به جنوب فرانسه میرسند!
قب��ل از ب��ه وجود آم��دن جنبش موس��وم به
« »Me Tooدر س��ال  ،۲۰۱۷هی��چ چی��ز
غیرمعمول درباره مالق��ات تنهایی در یک اتاق
هتل طی فستیوال فیلم کن وجود نداشت .صدها
کمپانی فیلمسازی آمریکایی همچون کمپانی
واینستین ،اتاقها و سوئیتها را در مجللترین
و گرانترین هتلها رزرو کرده و از آنها به عنوان
جایگزینی موقت به جای دفتر کارشان در خالل
برگزاری فستیوال استفاده میکردند .شگفتآور
اینکه با وجود تغییراتی که پس از رسواییهای
جنس��ی هالی��وودی و بهوجود آم��دن جنبش
« »#Me Tooو اطالعرس��انی در ای��ن زمینه

به وجود آمده ،فس��تیوال کن همچنان صحنه
قرار و مدارهای مخفیانه در هتلها و سوئیتها
و قاچاق جنسی است» .جالب اینکه چند سال
پیش در جریان پخش برنامه سینمایی «هفت»
مجری آن دوره این برنامه به برخی فس��ادهای
موجود در این جشنواره اشاره کرد که بسیاری
از رس��انههای داخلی به او حملهور ش��دند اما
ح��اال هالیوود ریپورتر با تایید گزارههای مطرح
ش��ده در آن دوره برنامه «هفت» آورده اس��ت:
«شکل دیگر قاچاق جنسی در خالل فستیوال
کن به این شکل اس��ت که زنان جوان مشتاق
هنرپیش��گی با ملی��ت غیرآمریکایی از س��وی
تهیهکنن��دگان آمریکایی صنعت فیلم هالیوود
در قایقه��ای گرانقیمت تفریحی در س��احل
شهر کن قرار گذاشته و نمونهای دیگر از قاچاق
جنس��ی به این ش��کل جریان مییابد .در این
می��ان رابطهایی هم وجود دارن��د که دختران
جوان را که معموال از کشورهایی نظیر بریتانیا
و جمهوریهای اس��تقاللیافته شوروی سابق
هس��تند ،با وعده ورود قانونی به ایاالت متحده
و دادن ی��ک نق��ش کوتاه یا ب��دون دیالوگ در
فیلمه��ای آمریکایی ،اغوا میکنن��د» .هالیوود
ریپورتر مواردی از جمله یکی از هنرپیشگان زن
معروف حال حاضر هالیوودی را پیگیری کرده
که از همین طریق فستیوال کن و با تجاوزهای
جنس��ی که به وی ش��ده ،پس از آن در مدت
کوتاهی به آمریکا انتقال یافته و جلوی دوربین
سینما ظاهر شده است .همین هنرپیشه که با
هالیوود ریپورتر صحبت کرده و نخواسته نامش
فاش ش��ود ،گفته برای رسیدن به هالیوود و در
ع��وض قولهایی که به او داده بودند ،گروهی از
مردان ب��ه او تعرض کرده بودند که تمام موارد
ب��ه زور و بهرغم میل و خاس��ته او
بوده است.

به��روز افخمی ک��ه از قصد
خود برای ساخت یک سریال
تلویزیونی درباره س��یلهای
اخیر خبر داده بود ،جزئیاتی
ت��ازه از این مجموع��ه با نام
«رعد و برق» را تش��ریح کرد .به گزارش مهر،
این کارگردان سینما و تلویزیون درباره سریال
خود که قرار اس��ت آن را با محور سیل بسازد،
گفت :این روزها درگیر تحقیق و نگارش سریالی
درباره سیلهای اخیر هستم که قرار است برای
نوروز  ۹۹آن را آماده کنم .وی با اشاره به دیگر
جزئیات این سریال که نام «رعد و برق» را برای
آن انتخاب کرده است ،اضافه کرد :این مجموعه
قرار اس��ت پس از تولید از شبکه  5سیما روی
آنتن برود .ای��ن کارگردان درب��اره فضای این
س��ریال با توجه به حوادث تلخ س��یالب اخیر
نی��ز اظهار کرد :این س��ریال فضایی کمدی -
حادث��های دارد کما اینکه خود س��یالبهای
اخیر هم برای خیلیها بیشتر نوعی ماجراجویی
بود .داستانهای این س��ریال رگههایی درهم
پیچیده دارد ،همانطور که سیل هم به صورت
سراس��ری در تمام کشور از ش��مال تا جنوب
را درگیر کرده بود .ش��اید بتوان گفت ساختار
داستانی این سریال به برخی فیلمهای فلینی
یا رابرت آلتمن ش��بیه اس��ت از این حیث که
شخصیتهای زیاد با نقشهای کوتاه دارد .وی
در پایان بیان کرد این سریال را به تهیهکنندگی
داوود هاشمی خواهد ساخت.

ویژهبرنامه «صراط»
برای وفات حضرت خدیجه

(س)

شبکه  4س��یما همزمان با س��الروز وفات
حضرت خدیج��ه(س) ویژهبرنامه مناس��بتی
«ص��راط» را روی آنت��ن میبرد .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،قس��مت جدید برنامه «صراط»
که در قالب مستندگونه ویژه تمام مناسبتهای
مذهبی و فرهنگی سال تهیه و تولید میشود،
به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)
روز چهارش��نبه  25اردیبهشت ماه ساعت 22
روی آنتن م��یرود« .صراط» به تهیهکنندگی
امیرحسین عنایتی در گروه فرهنگ و اندیشه
ش��بکه  4سیما تهیه و تولید میشود و محمد
س��توده به عنوان مدیرتولید ب��ا این مجموعه
همکاری میکند و موسس��ه سینمایی «فدک
فیلم نقش جهان» مجری طرح این برنامه است.
خبر

خالق «اکبر کاراته» آسمانی شد

«محسن صالحیحاجیآبادی»
نویس��نده جانباز نجفآبادی
که چندین کت��اب همچون
مجموعه آث��ار «اکبر کاراته»
را از خود به یادگار گذاش��ته،
پس از سالها تحمل رنج جراحتهای ناشی از
شیمیایی شدن ،به دوستان شهیدش پیوست .به
گزارش فارس« ،خواستگار ذلیل مرده (مجموعه
داستان طنز نوجوان)»« ،اکبر کاراته و خرش»،
«آی بچههای ن��از یک قصه از نم��از»«،زری
کوچولو» «بچههای بهشت»« ،نماز شکوفه نور
خ��دا»« ،اگر نامهربان بودیم و رفتیم» «رقص
س��نگ»« ،اکبر کاراته و فسقلیهای شکمو»،
«اکب��ر کاراته و آقایون کچ��ل» و «اکبرکاراته
به تهران میرود» از جمله آثار این نویس��نده
در زمینهه��ای طنز ،کودک و رمان اس��ت که
بیش��تر آنها با محوریت خاطرات دفاعمقدس
تدوین شدهاند.
موسیقی

انتشار فراخوان سرود «رود چهل ساله»

مرکز موسیقی حوزه هنری
با هدف شناسایی گروههای
س��رود برجس��ته کشور و
همچنی��ن حمای��ت از این
گروهها فراخوان ملی سرود
را با عنوان «رود چهل ساله» منتشر کرد .به
گزارش فارس ،مرکز موس��یقی حوزه هنری
با هدف شناس��ایی گروههای سرود برجسته
کش��ور و همچنین حمای��ت از این گروهها
فراخوان ملی س��رود را با عنوان «رود چهل
س��اله» منتش��ر کرد .در این فراخوان که 2
بخش تولیدی و بازخوانی دارد آثار تولیدی
برگزیده عالوه بر تجلیل ،مورد حمایت برای
تولید نهایی و انتش��ار ق��رار خواهند گرفت.
در بخش تولیدی موض��وع آثار باید «ایران
آینده» باش��د و نمونه پیشس��اخته اثر نیز
قابل قبول خواهد ب��ود .همچنین در بخش
بازخوان��ی ،یکی از آث��ار آلبوم س��رود «ما
غ��روب نمیکنیم» ک��ه بهمنم��اه ۱۳۹۷
منتشر شده اس��ت باید بازخوانی شود .این
فراخ��وان تا پایان خردادم��اه  ۱۳۹۷مهلت
خواهد داشت.

