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اخبار
سرود  ۴۰هزار نفری کانونهای
مساجد در  ۱۲بهمن اجرا میشود

دبیر س��تادعالی کانون های فرهنگی و
هنری مساجد کش��ور گفت :به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
س��رود  40ه��زار نفری اعض��ای کانون
های فرهنگی هنری مس��اجد کشور در
 400نقط��ه از کش��ور در روز جمعه ۱۲۲
بهمن ماه جاری اجرا می شود.به گزارش
فارس ،حجت االسالم حبیبرضا ارزانی
دبیر س��تاد عالی کانونه��ای فرهنگی
و هنری مس��اجد کش��ور بیان داشت :به
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اس�لامی س��رود  ۴۰هزار نفری اعضای
کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
در  ۴۰۰نقطه از کشور اجرا میشود.وی با
اشاره به اینکه مقدمات این کار از چندماه
گذشته تا کنون برنامهریزی شده ،تصریح
کرد :پنج کمیته فنی و هنری ،ارتباطات
و اطالعرسانی ،ساماندهی و شبکهسازی،
پش��تیبانی و کمیته اجرایی و هماهنگی
امور اس��تانها در ستادعالی شکل گرفته
ک��ه کار برنامهریزی این رویداد عظیم را
ب��ر عهده دارند.حجتاالس�لام ارزانی با
اش��اره به ظرفیت و پتانس��یل گروههای
س��رود کان��ون های فرهنگ��ی و هنری
مس��اجد کش��ور گفت :بیش از یک هزار
گروه س��رود در سامانه (جش��نوارههای
جوان��ان مس��اجد) ثبتنام ش��دهاند و در
بان��ک اطالع��ات کانونها س��اماندهی
ش��ده و هویت دارند.وی ادام��ه داد :قرار
اس��ت این گروه  ۴۰هزار نفری بچههای
مس��جدی در روز  ۱۲بهمن سالروز ورود
رهبر کبیر انقالب اس�لامی به میهن ،در
 ۴۰۰نقطه از کش��ور شامل تمامی مراکز
استانها ،برخی شهرستانهای منتخب و
روستاهای ویژه به اجرای برنامه بپردازند.
دبیر س��تاد عالی کانونه��ای فرهنگی
هنری مساجد کشور ابراز داشت :در این
روز س��رود «خمینی ای ام��ام» با همان
ملودی و تغییری در سبک شعر ،مناسب
با روحیات جوانان امروز و پیش��رفتهای
کش��ور و لبیک به منوی��ات رهبری اجرا
میشود.
 270اجرای صحنهای موسیقی
در پاییز امسال تهران

 ۱۳۹عن��وان اجرای صحن��های با ۲۷۰
اجرا در س��ه ماهه س��وم س��ال جاری از
دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی مجوز گرفتند.
به گزارش ایلنا ،در سه ماهه پاییز امسال
 ۱۳۹عن��وان اجرای صحن��های با تعداد
 ۲۷۰اجرا در تهران ۱۵۰ ،آلبوم موسیقی،
هشت آلبوم تصویری موسیقی ۵۸۱ ،تک
آهن��گ ۶۸ ،نماهن��گ ۱۹ ،کتاب گویا و
دو جش��نواره موس��یقی از دفتر موسیقی
مجوز گرفتند.همچنین در این سه ماهه
مجوز  ۳۸استودیوی صدابرداری و مراکز
تولید و تکثیر آث��ار صوتی و تصویری از
سوی دفتر موس��یقی تمدید شده است.
در حال حاضر س��امانههای صدور مجوز
آلبوم موس��یقی و کت��اب گویا به صورت
الکترونیکی راهاندازی شده و سامانههای
صدور مجوز اجرای صحنه ای ،نماهنگ،
تک آهنگ و اس��تودیوهای صدابرداری
نیز در حال راهاندازی است.

رييس بنياد س��عدی در نشست خبری
مدرسه زمستانی زبان و ادبيات فارسی
گفت :شك نكنيد زبان فارسی درخطر
است ،وقتی به يك مغازه غذافروشی در
شمال شهر تهران مراجعه میكنيد بايد
به دنبال زبان فارس��ی در آن بگرديد و
شايد پيدا نكنيد.
به گزارش فارس ،غالمعلی حداد عادل
رییس بنیاد سعدی صبح امروز در نشست
خبری مدرس��ه زمستانی زبان و ادبیات
فارسی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس
درباره بودجه بنیاد سعدی که به تازگی

با مجازات باید فکری کرد ،متأس��فانه
بلیته��ای هواپیما به زبان انگلیس��ی
اراىه میش��ود در حالی که بارها تذکر
داده این که باید به فارس��ی باش��د اما
با وجود مطرح ش��دن در شورای عالی
انقالب فرهنگی ولی هنوز هم بلیت ها
به زبان انگلیسی است.

گلریز :دالالن موسیقی هفتهای یک خواننده معرفی میکنند!

تا نفس دارم برای انقالب و ایران خواهم خواند

گ�روه فرهنگ�ی :خوانن��ده انقالب��ی
کشورمان ،از دغدغه خود برای موسیقی
ارزشی کشور گفت.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان،
به مناس��بت چهلمین س��الگرد انقالب
اس�لامی به س��راغ محمد گلریز یکی
از خوانن��دگان انقالب��ی رفتی��م و از او
در خصوص موس��یقی انقالبی کش��ور
پرسیدیم .در ادامه میتوانید این گفتگو
را بخوانید:
*آقای گلریز؛ درباره چگونگی ورودتان
ب�ه عرصه موس�یقی و البت�ه فعالیت در
حوزه موسیقی انقالبی توضیح دهید.

بن��ده فعالی��ت در موس��یقی انقالبی را
از هم��ان ب��دو انق�لاب که ب��ه وقوع
پیوس��ت ،ش��روع کردم .اوایل انقالب
محدودیتهای زیادی وجود داش��ت و
بر اث��ر درگیریهایی که بین انقالبیون
و طاغوتی��ان به وجود آم��ده بود ،همه
امکان��ات از بین رفته بود .یادم اس��ت
اولی��ن س��رودهایی که میخواس��تیم
در رادی��و بخوانی��م ،امکان��ات نبود .ما
از میدان ارگ ش��روع ب��ه کار کردیم و
س��رودهای انقالبی را اج��را کردیم .دو
س��رود هم بود مانند «خمینیای امام»
و «برخیزید» ک��ه قبل از ورود حضرت
امام (ره) اجرا شد .تا اینکه از اوایل سال
 ۵۸به رادیو آمدیم و سرودهای انقالبی
را اجرا کردیم .ش��اخصترین آن سرود
«ای��ن بانگ آزادی» ب��ود که هنوز بعد
از نزدی��ک به  ۴۰س��ال از رادیو پخش
میشود.
رای  ۹۸درص�دی مردم ب�ه انقالب،

نش�انه عالق�ه آنها ب�ه مس�ائل انقالب
است
*س�رود «خمینیای امام» چ�ه ویژگی
داش�ت که برای مردم خاطره انگیز شد
و به وفور از آن یاد میشود؟

س��رودهای اوایل انقالب با همه وجود
س��اخته میش��دند .آهنگس��از ،شاعر و
خواننده با همه وجودش��ان س��رودها را
میساختند و یک وحدت کالم و همدلی
در کار بود و همه بدون چشمداشت مالی
کار میکردند .یکی از رازهای موفقیت
این س��رودها این بود ک��ه واقعا وحدت
خاصی بین همه اعضای س��ازنده بود و
همه کمک میکردند .وقتی  ۹۸درصد
مردم به انق�لاب رای میدهند ،معلوم
اس��ت که با جان و دل مسائل انقالب
را دنب��ال میکنند .وحدت ،خلوص نیت
و صداقتی در وج��ود همه بود و عالقه
خالصانهای به انقالب داشتند.
*از آنج�ا که در آس�تانه چهلمین س�ال
پی�روزی انقلاب اسلامی هس�تیم،

بودجهها با تولید فیلم مستند
متناسب نیست

آزاده بیزار گیتی معتقد اس��ت :متاس��فانه
بودجهای که به آثار مستند تخصیص داده
میش��ود در برابر تالش و مشقتی که هر
اثر مستند دارد ،بسیار ناچیز است .به هیچ
وجه بودجههای ساخت مستند در تناسب
با س��اخت و تولید هر اثر مستند نیست و
معیش��ت مستندسازان بس��یار به سختی
میگذرد.ای��ن مستندس��از که با مس��تند
«اهل آب» در جش��نوارهی اخیر حقیقت
حضور داشت و با این مستند دیپلم افتخار
بهترین مس��تند کوتاه را به دس��ت آورده
است؛با اشاره به اینکه "متاسفانه بودجهای
که به آثار مستند تخصیص داده میشود
در برابر تالش و مشقتی که هر اثر مستند
دارد ،بسیار ناچیز است"به ایسنا گفت :من
فکر میکنم با توج��ه به بودجههایی که
در نظر گرفته میش��ود ،آنچه که موجب
میشود ،هر مستندساز حرفهای ،منظورم
کس��ی اس��ت که سالهاس��ت مس��تند
میس��ازد و مستند مس��اله و دغدغهاش
است و از طریق س��اخت مستند ارتزاق
میکند .کسی که هدف ،عشق و رسالتش
س��اختن آثار مستند است،قلب و پاهایش
برای ادامه مس��یر،تنها با نیروی عش��ق
اس��ت که گ��ر م میش��ود .او ادام��ه داد:
واقعیت این اس��ت که مس��تند ساختن،
عرق جبین ریختنهای بیشماری دارد ،در
واقع هر مستندی از انتخاب ایده ،پرورش
ایده ،پژوهش و فیلمنامه تا مراحل تولید،
فیلم برداری و پس تولید مراحل سخت و
طاقت فرسایی دارد.

اعالم ش��ده و با افزایش چهاردرصدی
برخوردار بوده گفت :ظاهرا رقم بودجه
نشاندهنده افزایش جزیی چهار و هفت
دهم درصدی اس��ت ول��ی وقتی توجه
میکنید که هش��تاد درصد بودجه باید
ص��رف خرید ارز ش��ود و بدانیم بودجه
سال قبل بر اس��اس ارز  ٣هزار و ٥٠٠
تومان بسته شده بود ،آن وقت افزایش
 ٤و هفت درصدی نشان میدهد چقدر
ق��درت بودجهای ما ب��ا کاهش همراه
اس��ت.وی ادامه داد :باید در این شرایط
بس��ازیم یعنی به ظاه��ر رقم بودجه ما

کم نش��ده اما در واقعیت این است که
نس��بت به س��ال قبل باید ارز را با رقم
سه برابر بیشتر تهیه کنیم ضمن اینکه
بیست درصد به حقوق کارکنان ستادی
که اندک هم هستند افزودیم.حدادعادل
تصری��ح ک��رد :کل کارکنان س��تادی
بنیاد س��عدی به  ٥٠نفر هم نمیرسد ما
تالش کردیم بنیاد را شلوغ نکنیم و بار
س��نگین خقوق را بر دوش دولت قرار
ندهیم .تا بودجه ما صرف زبان آموزی
شود.صحرایی معاون آموزش بنیاد هم
درباره تعداد اساتید ان را منوطبه تعیین

سطح متقاضیان دانست و گفت .پیش
بینی ما اس��تفاده از ده استاد است.حداد
عادل در بخش دیگر سخنانش گفت:
شک نکنید زبان فارسی درخطر است،
وقتی به یک مغازه غذافروشی در شمال
ش��هر تهران مراجعه میکنی��د باید به
دنبال زبان فارسی در آن بگردید ،شاید
پیدا نکنید ،هم��ه باید برای حفظ زبان
فارسی که حفظ هویت ما ایرانیان است
همت کنیم.وی ادام��ه داد :غربزدگی
ریشهدارتر از آن است که با این تعارفات
رفع شود به جای حل کردن مشکالت

انجمن شاعران انقالب اسالمی و
دفاع مقدس افتتاح میشود

بفرمایید دغدغه اصلیتان برای کش�ور
چیست؟

من واقع��ا نگ��ران موس��یقی انقالب،
حماس��ی ،مقاوم��ت و دف��اع مق��دس
کشورمان هستم .این نگرانی نه فقط از
سوی من و قشر عظیمی از مردم جامعه
که بارها از جانب مق��ام معظم رهبری
هم مطرح شده اس��ت .ایشان بارها در
جلسات و س��خنرانیهای خود بر لزوم
پرداخت به مسئله انقالب در قالبهای
مختل��ف تاکید کرده اند .چند وقت قبل
هم در دیدار با مسئوالن صدا و سیما و
برخی هنرمندان ،تاکید کردند به مسائل
انقالبی ،دفاع مق��دس و مدافعان حرم
پرداخته شود.

س�رودهایی برای ش�هدا خواندم که

باعث ش�د یاد و خاطره آن ش�هدا زنده
شود

از نظر من بعضی از مسئوالن فرهنگی
تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار گرفتند.
دش��من هم بیکار ننشسته و با همه قوا
به کش��ور ما از نظ��ر فرهنگی میتازد.
موس��یقی هم یکی از هنرهاست که بر
فرهنگ کش��ور اثرگذار اس��ت .در حال
حاضر متاسفانه موس��یقیهایی پخش
میشود که از نظر متن ،ملودی و  ...در
س��طح پایینی است و مردم از این بابت
معت��رض و ناراحت هس��تند .این خطر
بزرگی است و این موسیقیها میتواند
در ذهن جوانها ماندگار ش��ود .من به
عنوان عضو کوچکی از جامعه هنری از
این بابت ناراحتم و اعتراض شدید خودم
را هم بارها اعالم کرده ام.
*از نظر شما موسیقی بعد از انقالب چه

دس�تاوردهایی داشته اس�ت؟ موسیقی

بع��د از انق�لاب تا دهه  ۶۰خ��وب بود.
س��رودهایی که س��اخته میش��د ،همه
نم��ودار و انعکاس��ی از انق�لاب بودند.
خیلی از شهدای بنام انقالب مانند شهید
مطهری ،شهید بهشتی ،شهید مفتح و ...
که از پایه گذاران انقالب اس�لامی هم
بودند ،با شهادتشان در تثبیت انقالب و
آرمانهای آن نقش داشتند .ما هنرمندان
هم برای اینکه انعکاسها بیشتر شود و
این شخصیتها بیشتر معرفی شوند ،از
نظر فرهنگی روی آنها کار کردیم .بنده
در عرصه موسیقی سرودی برای شهید
مطهری ،شهید بهش��تی و شهید مفتح
خواندم که باعث شد ،مردم بشنوند و یاد
و خاطره آن ش��هدا زنده شود .بعد از آن
در دوران دفاع مقدس هم س��رودهایی
به وسیله آهنگسازان و هنرمندان ساخته
ش��د که انعکاس زیادی داشت .خیلی از
این سرودها را مردم زمزمه میکردند و
در جبههه��ا خوانده میش��د .خود ما به
جبههها میرفتیم و این سرودها را آنجا
زنده اجرا میکردیم.
ما هرگز از پا نمینشینیم

*مس�ئوالن ت�ا چ�ه می�زان از کارهای
انقالبی و ارزشی حمایت میکنند؟

به نظ��رم چن��دان حمای��ت نمیکنند؛
اگ��ر حمایت کنند که م��ا آماده خدمت
هستیم.
*با وجود تمام این چالشها و سختیها،
هنوز حاضر به ادامه این مسیر هستید؟

بله؛ اتفاقا همین چند ش��ب پیش س��ر
ضبط یک برنامه برای چهلمین س��ال
انق�لاب رفتیم که خیل��ی برنامه خوبی
شد .ما هرگز از پا نمینشینیم و تا نفس
داریم برای انقالب و ایران و اس�لام و

اهل بیت (ع) خواهیم خواند .ما این راه
را میرویم و هیچ برگشتی هم برای من
و امثال من ندارد .ما عاشق این انقالب
و مردم هستیم.

*از آنجا که ش�ما سالهای زیادی برای
انقالب خواندید ،به نظرتان نسل جدید
تا چه اندازه با انقالب آشناست؟

من صدها س��رود برای انقالب خواندم،
اما خیل��ی از آنها اصال پخش نش��د.
چش��م نس��ل جدید به فضای مجازی
و رسانههاس��ت .وقتی همه رسانههای
ما از موس��یقیهای ب��ی محتوا حمایت
میکنند و اس��می از موس��یقی انقالبی
نمیبرن��د ،نس��ل جدی��د از انقالب چه
میش��نود؟! اتفاقا چند وقت پیش بعد از
سالها برنامهای تحت عنوان تجلیل از
س��ازهای خاکی در تاالر وحدت برگزار
ش��د .برنامه خوبی شد و مورد توجه هم
قرار گرفت .اما در رس��انهها کمتر به آن
پرداخته شد .دو مافیا در ایران وجود دارد
ک��ه هیچ کس حریف آنها نمیش��ود؛
یکی مافیای خ��ودرو و دیگری مافیای
موس��یقی .دالالن موس��یقی هفتهای
یک خواننده معرفی میکنند و برایشان
کنسرت برگزار میکنند و از کنار اینها
میلیارده��ا تومان میبرند و مس��ئوالن
فرهنگی نیز فقط نظ��اره گر این اتفاق
هس��تند .البته وقتی ب��ا آنها صحبت
میکنم میگویند بحران است.

*از نظر شما این جمله درست است که
میگویند هنر به ویژه موس�یقی ابزاری
ب�رای بیان احساس�ات و افکار انس�ان
هاست؟

موس��یقی یک تی��غ دو لبه اس��ت؛ به
ق��ول مرحوم عالمه جعفری موس��یقی
یعنی روی خط م��رزی حرکت کردن.

موس��یقی خوب میتوان��د خیلی خوب
باشد ،بد آن هم میتواند خیلی بد باشد.
از نظر من موسیقی یکی از اثرگذارترین
هنرهاس��ت .اینک��ه میگوین��د تنه��ا
صداست که میماند ،حقیقت دارد .بین
همه هنرها مثل سینما ،تئاتر و به عنوان
مثال موسیقی یک سریال ،سریال یک
زمانی تمام میش��ود؛ ولی موسیقی آن
میماند و م��ردم آن را زمزمه میکنند.
برخی کارشناس��ان مذهبی موسیقی را
خ��وب نمیدانند ،ولی میش��ود خیلی
احتیاط کرد و موسیقی ساخت که حتی
کارشناس��ان مذهبی ه��م آن را گوش
دهن��د .ما ای��ن کار را کردیم؛ به عنوان
مثال سرود شهید مطهری را ساختیم و
ام��ام آن را تأیید کردند و وقتی خدمت
حضرت امام رفتیم باعث ش��د که قشر
مذهبی هم که نس��بت به موسیقی بی
تفاوت بودند و آن را حرام میدانس��تند،
به موس��یقی انق�لاب و دف��اع مقدس
عالقهمند شوند.
حض�رت امام (ره) دس�تور س�اخت

موسیقی مطهری را دادند
*از نظر ش�ما ویژگی موس�یقی مطلوب
چیست؟

موسیقی مطلوب چند ویژگی دارد؛ اول
محیط و محفلی اس��ت که موسیقی در
آن پخش میشود .حضرت امام خمینی
(ره) وقتی دس��تور س��اخت موس��یقی
مطهری را دادند و ما آن را اجرا کردیم،
فرمودند« :موسیقی مطهری را من تایید
کردم و اگر از رادیو آمریکا پخش شود،
به آن گوش نمیده��م» .دیگر ویژگی
موسیقی مطلوب مسئله کالم یا همان
شعر اس��ت که پنجاه درصد از محتوای
موسیقی را کامل میکند .یکی دیگر از
مسائل ریتم اس��ت؛ ریتم یک موسیقی
میتواند س��نگین ،عرفان��ی ،انقالبی و
حماسی باش��د .بعضی موسیقیها مانند
موسیقی ایرانی مرحوم بنان نزدیک به
پنجاه سال اس��ت که پخش میشود و
مردم آن را زمزمه میکنند.
*از کارهای جدید خود در حوزه موسیقی
انقالبی و ارزشی بگویید.

اوایل محرم ،قطعه «رس��م عاشقی» را
در خصوص نهضت امام حس��ین (ع) با
موسیقی آقای میرزمانی خواندم .بعد از
آن برای ش��هید طهرانی مقدم و شهید
همدانی قطع��های را خواندم .همچنین
س��رود «صب��ح پی��روزی  »۲را ب��رای
پیروزی جنبش مقاومت در برابر داعش
ملع��ون خواندم .ی��ک کار جدید هم در
آینده نزدیک قصد دارم برای امام رضا
(ع) بخوانم.

زمانبندی فیلمهای جشنوار ه فجر مشخص شد
آیین قرعه کش��ی برنامه نمایش فیلم های سی و هفتمین جشنواره
فیلم فجر در پردیس ملت با حضور تهیه کنندگان و کارگردانان آثار
این دوره برگزار شد.
به گزارش ایس��نا ،در این مراس��م که  19دی ماه برگزار شد ،زمان
نمایش فیلمهای جش��نواره در س��الن رسانهها توس��ط فیلمسازان
حاضر و اهالی رس��انه قرعه کش��ی شد که براس��اس جدول تنظیم
ش��ده از چهارش��نبه  ۱۰بهمن تا یکش��نبه  ۲۱بهمن ماه؛ فیلمها در
چهار سانس برای اهالی رسانه نمایش داده میشوند.همچنین طبق
جدول ،مجریان نشستهای خبری که فرزاد حسنی ،محمود گبرلو،

احس��ان کرمی و منصور ضابطیان و حمیدرضا مدقق معرفی ش��ده
بودند ،هر کدام دو روز مسئولیت برگزاری نشستها را برعهده دارند.
در روز آخر جش��نواره فقط س��ه س��انس نمایش فیلم خواهد بود که
ت
در س��انس چهارم نامزدهای جش��نواره معرفی میشوند و مسئولی 
نشست روز آخر نیز برعهده حمیدرضا مدقق است.
این گزارش میافزاید ،تهیه کننده «خانهای برای تو» هنگام قرعه
کش��ی فیلمش نس��بت به نحوه برخورد با فیلمهای مستند گفت :به
نظرم فیلمهای مس��تند و کوتاه و پویانمایی در جشنواره برای خالی
نبودن عریضه است.

زمان

سانس اول

سانس دوم

سانس سوم

سانس چهارم

مجری نشست

 ۱۰بهمن

مستند «خانهای برای تو»

«غالمرضا تختی» بهرام توکلی

«سال دوم دانشکده من» رسول صدرعاملی

«معکوس» پوالد کیمیایی

فرزاد حسنی

 ۱۱بهمن

پویانمایی «آخرین داستان»

«بنفشه آفریقایی» مونا زندی

«تیغ و ترمه» کیومرث پوراحمد

«درخونگاه» سیاوش اسعدی

محمود گبرلو

 ۱۲بهمن

مستند «بهارستان خانه ملت»

«ناگهان درخت»

«قصر شیرین» رضا میرکریمی

«سمفونی نهم» محمدرضا هنرمند

منصور ضابطیان

 ۱۳بهمن

پویانمایی «شب آفتابی»

«مسخره باز» همایون غنی زاده

«روزهای نارنجی» آرش الهوتی

«زهرمار» سیدجواد رضویان

احسان کرمی

 ۱۴بهمن

مستند «دلبند»

«خون خدا» مرتضی علی عباس میرزایی

«طال» پرویز شهبازی

«شبی که ماه کامل شد» نرگس آبیار

حمید مدقق

 ۱۵بهمن

پویانمایی «بنیامین»

«یلدا» مسعود بخشی

«جمشیدیه» یلدا جبلی

«مردی بدون سایه» علیرضا رییسیان

محمود گبرلو

« ۲۳نفر» مهدی جعفری

«پالتو شتری» مهدی میرزایی

منصور ضابطیان

«متری شش و نیم»  سعید روستایی

«ایده اصلی» آزیتا موگویی

«سرخ پوست» نیما جاویدی

احسان کرمی

«سونامی» میالد صدرعاملی

«جاندار» حسین امیری دوماری و پدرام امیری

«قسم» محسن تنابنده

فرزاد حسنی

 ۱۶بهمن
 ۱۷بهمن
 ۱۸بهمن
 ۱۹بهمن

مستند «نتهای مسی یک رویا» «دیدن این فیلم جرم است» رضا زهتابچیان
مجموعه «فیلمهای کوتاه»
مستند «تمام چیزهایی که
جایشان خالی است»

شهادت حضرت زهرا (س)

 ۲۰بهمن
 ۲۱بهمن

«آشفتگی» فریدون جیرانی

«حمالطال»
تورج اصالنی

«ماجراینیمروز:۲ردخون»
محمدحسین مهدویان

اعالم نامزدها

حمید مدقق

مراسم افتتاحیه انجمن شاعران انقالب
اسالمی و دفاع مقدس شنبه  22دیماه از
ساعت  18برگزار میشود تا این انجمن
رس��ما کار خود را آغ��از کند.به گزارش
فارس ،مراسم افتتاحیه انجمن شاعران
انق�لاب اس�لامی و دفاع مق��دس روز
شنبه  ۲۲دی ماه با سخنرانی یوسفعلی
میرشکاک برگزار میشود.بر اساس این
گ��زارش ،هیات موس��س ای��ن انجمن
متشکل از ش��اعرانی چون؛ بیگیحبیب
آبادی ،حسین اسرافیلی ،رضا اسماعیلی،
مصطفی محدث��ی خراس��انی ،علیرضا
ق��زوه ،عل��ی محمد م��ودب ،عبدالجبار
کاکایی ،افش��ین عال ،محمود اکرامیفر
هستند.قرار اس��ت بزودی این انجمن با
دعوت از شاعران هیات مدیره را تشکیل
دهد .رئیس این انجمن حسین اسرافیلی
است.مراسم آغاز به کار انجمن شاعران
انق�لاب اس�لامی و دفاع مق��دس روز
شنبه  ۲۲دی ماه با سخنرانی یوسفعلی
میرشکاک از ساعت  ۱۸در موزه انقالب
اس�لامی و دفاع مقدس س��الن هویزه
برگزار میشود.
جشنواره عمار بهترین فرصت
برای دیده شدن آثار است

ساس��ان فالح فر ب��ه روند رو به رش��د
جش��نواره مردمی فیلم عم��ار طی چند
دوره ای ک��ه برگزار ش��ده اش��اره کرد.
ساسان فالح فر کارگردان و تهیه کننده
مستند درباره جشنواره مردمی فیلم عمار
و عملک��رد آن ب��ه باش��گاه خبرنگاران
جوان ،گفت :حرفهای مختلفی در مورد
جشنواره عمار میزنند اما من یک جمله
کوت��اه میگویم ،این جش��نواره بهترین
فرصت برای دیده ش��دن آثار است.وی
در خصوص پذیرفته شدن آثار مختلف با
رویکردهای سیاسی و فرهنگی متفاوت
در جشنواره عمار افزود :نمیدانم آثاری با
دیگر سیاستها در جشنواره عمار پذیرفته
میشود یا خیر ،اما قاعده همه جشنوارهها
این اس��ت که یک سیاس��ت کلی دارند.
ب��ه عن��وان نمونه جش��نواره حقیقت به
“اکس��دوس” جایزه میده��د که کامال
مخال��ف منافع ملی ایران و افغانس��تان
اس��ت و دوست داشته یک روایت خیلی
باز از یک اتفاق را نشان دهد که همه گیر
هم نیس��ت و ما نمیتوانیم به آن خرده
بگیری��م .عمار هم همین اس��ت؛ یعنی
سیاستهای خودش را دارد و بیشتر آثار
جبهه انقالب اسالمی را نمایش میدهد.
فالح فر افزود :من دوست دارم کارهایی
که میسازم را همه ببینند؛ البته آثاری که
من میسازم با رویکرد دیگر جشنوارهها
نی��ز همخوانی دارد ،کما اینکه با رویکرد
جش��نواره مقاومت ه��م همخوانی دارد.
حتی به حقیقت هم دادم و نامزد دریافت
جایزه ش��دم یعنی یک موضوع کلی که
در همه جش��نوارهها با آدمهای سیاسی،
فرهنگ��ی و رویکرده��ای مختلف دیده
شده است.
«گوی و چوگان» باز هم منتشر شد

کت��اب «گ��وی و چ��وگان» ب��ه قل��م
جمالالدی��ن اکرم��ی در قالب مجموع ه
«نیاکان ما» سرگذشت ورزش در ایران
را برای نوجوانان نقل میکند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره
کل رواب��ط عموم��ی و ام��ور بینالملل
کانون ،کت��اب «گوی و چوگان» به قلم
جمالالدی��ن اکرم��ی در قالب مجموع ه
«نی��اکان م��ا» سرگذش��ت ورزش در
ایران را برای نوجوان��ان نقل میکند.در
ای��ن کتاب نوجوانان ب��ا تاریخچ ه کهن
ورزش در ایران که به ۳هزار س��ال قبل
برمیگردد ،آش��نا میش��وند .روایت این
کتاب با بیان تاریخچ ه توپ در کشورمان
آغاز میش��ود و در ادامه با سنگاندازی،
تاریخچ ه پیدای��ش زورخانهها ،چوگان،
قاپوقان��دازی ،انواع کش��تی و  ...آش��نا
میشویم.بر این اساس ،کتاب با احادیث،
توصیهها و جملههای معصومین و بزرگان
علم و فرهنگ که با تکیه بر ورزش کردن
نقل شد ه همراه است .همچنین «گوی و
چوگان» که برای س��ومینبار از س��وی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
منتش��ر ش��ده اس��ت ،بیان سرگذش��ت
پهلوان��ان ایرانی را از یاد نبرده اس��ت.در
بخش��ی از این اثر میخوانیم« :در دور ه
کریمخان زند ،نمایش ورزشکارها به ویژه
برای مهمان��ان خارجی ،خیلی مهم بود.
در نمایش نیزهپرانی ،پهلوان «اهللوردی
خان چتری باش��ی»« ،نارنج»ی را کف
دس��ت یک نفر میگذاشت و نیزهاش را
به طرف نارنج پرتاب میکرد ،به طوری
که نیزه نارنج را س��وراخ میکرد ولی به
شخصی آسیب نمیرس��اند .بلند کردن
اسب و واژگون کردن فیل از نمایشهای
پهلوانی بود».گفتنی اس��ت ای��ن اثر در
قالب مجموعهای منتش��ر شده است که
تالش دارد ،نگاه متفاوتی به سرگذش��ت
ایران داشته باشد و تاریخ را در دل زندگی
مردم و فرهنگ آنها جس��توجو کند.
«گوی و چوگان» از سوی محمد حقانی
تصویرگری شده و ۱۰هزار تومان قیمت
دارد .ش��مارگان این کتاب  ۴۴صفحهای
۵هزار نسخه است.

