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ادب و هنر

 تغییر نام دومین الله به فرمول

دريچه
قاب كلمات در رادیو نمایش

برنام��ه «ق��اب كلمات» ب��رای معرفی
كتابهای منتشرش��ده در زمینه هنرهای
نمایش��ی از اول ش��هریور از رادیو نمایش
پخش میش��ود .علیرضاغنچی ،س��ردبیر
ای��ن برنامه با اعالم این خب��ر گفت :اگرچه
آگاهی از انتشار و نیز مطالعه كتاب میتواند
باعث غنی شدن اوقات فراغت عموم شود،
اما برای دس��تاندركاران حرف و مش��اغل
مختلف ،فقط یك س��رگرمی نیست ،بلكه
از الزامات بسیار ضروری برای ادامه حیات و
موفقیت در كار و پیشه است؛ طرح این برنامه
در رادیو نمایش تصویب شده است .او ادامه
داد :در این برنام��ه در گفتوگو با صاحبان
كتب منتشر ش��ده در زمینه تئاتر ،سینما،
رادیو تلویزیون ،این آثار به مخاطبان معرفی
میشود .سردبیر برنامه قاب كلمات درباره
كتبی كه در این برنامه معرفی میش��وند،
توضیح داد :اتاق فكر اين برنامه با رصد كتبی
كه منتشر شده و میشود امكان معرفی این
آثار را فراهم میكند.

داوري سه هزار و  700كتاب در
كتاب فصل21

دبيرخانه بيس��تويكمين دوره جايزه
كتاب فصل اعالم ك��رد :در اين دوره از اين
جايزه3707 ،اثر م��ورد ارزيابي قرار گرفته
اس��ت .اين آمار نش��ان ميدهد كه در دوره
مش��ابه در سال گذش��ته يعني هفدهمين
دوره3559 ،كت��اب داوري ش��ده بود و در
اين دوره 148اثر بيش��تر مورد بررس��ي و
ارزيابي داوران قرار گرفته اس��ت.همچنين
در اين دوره 193كتاب ب��ه مرحله دوم راه
يافتهان��د ،درحاليكه در دوره قبل  204اثر
به مرحله دوم راه يافته بودند كه اين آمارها
نش��اندهنده اين اس��ت كه در اي��ن دوره
نسبت به دوره مش��ابه سال گذشته11 ،اثر
كمتر به مرحله دوم راه يافتهاند .ش��مار آثار
داوريشده به تفكيك موضوعها بدين قرار
است :كليات  ،23فلسفه و روانشناسي ،571
دين  ،389علوم اجتماعي  ،480زبان ،20
علوم خالص  ،72علوم كاربردي  ،502هنر
 ،213ادبيات  698تاري��خ و جغرافيا ،215
كودك و نوجوان .524آيين پاياني و اهداي
جواي��ز بيس��تويكمين دوره جايزه كتاب
فصل ،چهارم مهرماه برگزار ميشود.

مس��عود اطیابی كه در پی جنجاله��ای پروژه
میلی��اردی الله به كارگردانی اس��داهلل نیكنژاد
اعالم كرده بود قصد دارد فیلمی با همین مضمون
و با بودجه بخش خصوص��ی مقابل دوربین ببرد
اعالم كرد كه این فیلم نه با ن��ام الله كه با عنوان
فرمول ساخته میشود .مس��عود اطیابی در این
ارتباط به مهر گفت :این فیلم درباره یك زن اتومبیلران اس��ت كه از مردان
در مسابقات پیش��ی میگیرد و در جهان اول میشود اما پایان این فیلم به
ارزشهای اسالمی و ملی ما برمیگردد .وی افزود :سوژه این فیلم برگرفته
از اخب��ار مربوط به الله صدیق اس��ت .این كارگردان درباره حاش��یههای
بهوج��ود آمده برای فیلم س��ینمایی الله به كارگردانی اس��داهلل نیكنژاد
تأكید كرد :ورود نمایندگان مجلس و كمیس��یون فرهنگی برای پیگیری
پروژه الله و تالش برای مشخص شدن جزئیات بودجه آن ورودی مناسب
بود .اطیابی درباره سرانجام پروژه جنجالی الله هم تصریح كرد :بهتر است
آقای نیكنژاد ابتدا یك فیلم در سینمای ایران بسازد و پس از آشنا شدن با
سازوكار فیلمسازی در ایران پروژهای مهم و بینالمللی را در دست بگیرد.

آثار خوشنويسي غالمحسين اميرخاني ،علي تن و محمدسعيد نقاشيان در اكسپوي هنرهاي قرآني فروخته شد.
تابلوي خوشنويسي غالمحس��يناميرخاني با موضوع يا علي به قيمت چهار ميليون تومان و دو تابلوي خوشنويسي با
موضوع بسماهلل از آثار علي تن به قيمت يك ميليون و  100هزار تومان در اكسپوي هنرهاي قرآني فروخته شد.

 تئاتر شهر میزبان باغبان مرگ

نمایش «باغبان مرگ» جدیدترین اثر نمایشی
گروه هنره��ای اجرایی ویرگول به سرپرس��تی
آروند دش��تآرای با تصویب شورای هنری تئاتر
شهر و شورای نظارت و ارزش��یابی ،خود را برای
اجرا در مجموعه تئاتر شهر آماده میكند .آروند
دش��تآرای درب��اره جدیدتری��ن فعالیت گروه
هنرهای اجرایی ویرگول در سال جاری به مهر گفت :نمایشنامه باغبان مرگ
نوشته محمد چرمشیر در شورای هنری مجموعه تئاتر شهر و شورای نظارت
و ارزشیابی اداره كل هنرهای نمایشی تصویب شد و ما در انتظار تعیین زمان
اجرای این اثر در تئاتر شهر هس��تیم .وی درباره سالن مدنظر برای اجرای
نمایش باغبان مرگ افزود :سالنهای چهارسو و قشقایی به لحاظ ظرفیت
بیشتر برای اجرای نمایش ما مناسب هستند .كارگردان باغبان مرگ با اشاره
به ش��روع تمرینات اثر درباره گروه بازیگر و عوامل نمایش گفت :در این اثر
نمایش��ی فرهاد مهندسپور و طناز طباطبایی به ایفای نقش میپردازند و
محمد چرمشیر و ركسانا مهرافزون بهعنوان گروه كارگردانی حضور دارند.
همچنین آتوسا قلمفرسایی طراحی صحنه نمایش را بر عهده دارد.

برگزاري هشتمين جشنواره موسيقي نواحي طلسم شد

گ�روه ادب و هنر :س��رانجام تكليف
هشتمين جشنواره موسيقي نواحي پس
از مدتها بيخبري در جلس��ه ش��وراي
جشنواره موسيقي نواحي مشخص شد.
اگرچ��ه پيش از اي��ن بارها از س��وي
مس��ئوالن بر برگ��زاري اين جش��نواره
تأكيد ش��ده بود ،اما س��رانجام از س��وي
محمدرضا درويش��ي كه دبيري اين دوره
از جش��نواره موس��يقي نواحي را برعهده
دارد اعالم ش��د ك��ه جش��نواره نواحي با
تغيير در زمان و كيفيت ،مطلوبتر برگزار
ميش��ود.برگزاري جش��نواره موسيقي
نواح��ي اي��ران مهمترين فعالي��ت دفتر
موسيقي ارشاد بهشمار ميرود كه از سال
83به همت عل��ي مرادخاني كه مديريت
وقت مرك��ز موس��يقي وزارت فرهنگ و
ارش��اد را برعهده داشت برپا شد و تا شش
دوره محمدرض��ا درويش��ي دبي��ري اين
جش��نواره را برعهده داشت كه ششمين
دوره آغ��از س��كوت اين جش��نواره بود تا
سال گذشته طلس��م هفتمين دوره آن به
شكلي مستقل از جشنواره موسيقي فجر
با تأخيري قريب به هفت س��ال با دبيري
جهانگير نصر اشرفي شكسته شد .گرچه
هنرمندان ش��ركتكننده در جش��نواره
چندان دلخوش��ي از برگزاري هفتمين
جش��نواره موس��يقي نواحي نداش��تند و
برگزاري اين دوره از موس��يقي نواحي را

بيش��تر ش��بيه يك رفع تكليف دانستند،
اما برگزاري اي��ن دوره را همه هنرمندان
موسيقي نواحي و پژوهشگران به فال نيك
گرفتند.
پيش از اين ش��ايعاتي از عدمبرگزاري
اين جشنواره به گوش ميرسيد كه هربار
تأكيد مس��ئوالن موس��يقي بر برگزاري
آن تكذي��ب اين ش��ايعات تلقي ش��د ،اما
دبي��ر هش��تمين جش��نواره موس��يقي
نواحي مهر تأييدي ب��ر عدمبرگزاري اين
دوره از جش��نواره زدهاس��ت .به گزارش
ايلنا ،در جلس��هاي كه ش��وراي جشنواره
موسيقي نواحي در دفتر موسيقي داشت،
اعضاي ش��ورا طي نشس��تي ك��ه در اين
جلسه داش��تند ،تصميماتي جهت نحوه
برگزاري جشنواره و تغيير زمان برگزاري
آن گرفتند ك��ه در اين خصوص ،خروجي
جلس��ه ش��ورا دليل اين تغيي��رات را در
كيفيت و توانمندكردن برگزاري جشنواره
بهاجماع رس��اند .در اين رابطه محمدرضا
درويشي ،دبير جشنواره موسيقي نواحي
درخصوص تغييراتي كه در نحوه برگزاري
اين جش��نواره صورت گرف��ت ،تصميم را
حاصل جلس��هاي كه ش��وراي جشنواره
موسيقي نواحي داش��ت دانست و گفت:
صورتجلس��هاي ب��ا اعضاي ش��ورا دراين
رابطه تنظيم كرديم و مفاد آن را نوشتيم
كه آقاي ميرزماني ،رئيس دفتر موسيقي

نيز در اين جلسه حضور داشتند كه البته
ايشان خودش��ان هم جزو اعضاي شوراي
جشنواره موسيقي نواحي هستند.
وي در همي��ن رابط��ه اف��زود :در اين
جلسه بهدقت برنامهريزي كرديم ،ماههاي
مختلفي را ارزيابي كرديم و دقت وضعيت
برنام��ه را مورد بررس��ي ق��رار داديم كه
اميدوارم با اخذ اين تصميمات بتوانيم در
زمان اعالمشده با قوت بيشتري جشنواره
را برگزار كنيم.سال گذش��ته حميد شاه
آب��ادي مع��اون هن��ري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي در نشست خبري هفتمين
جش��نواره موس��يقي نواحي در كرمان از
آغاز بهكار دبيرخانه جش��نواره موسيقي
نواحي بهمدت سه سال در كرمان خبر داد
و علي ترابي كه آن زمان سرپرس��تي دفتر
موس��يقي را برعهده داش��ت ،اعالم كرد

23فيلم اكران نشد ه جشنواره فجر سيام

با گذش��ت نزديك به ش��شماه از برگزاري س��يامين
جش��نواره فيلم فجر بي��ش از 23فيل��م از 32فيلم بخش
«سوداي سيمرغ» جش��نواره فيلم فجر هنوز امكان اكران
عمومي پيدا نكردهاند .با مروري بر فيلمهاي بخش رقابتي
(سوداي سيمرغ) جشنواره فجر ميتوان از فيلمهايي چون
«آمين خواهيم گفت» س��امان سالور« ،برف روي كاجها»
پيمان معادي«،بوس��يدن روي ماه» همايون اس��عديان،
«بيخود وبيجهت» عبدالرضا كاهاني« ،پذيرايي س��اده»
ماني حقيقي« ،پل چوبي» مهدي كرمپور« ،پله آخر» علي
مصفا« ،تلفن همراه رئيسجمهور» علي عطشاني«،خرس»
خس��رو معصومي «در انتظار معجزه» رسول صدرعاملي،
«سالم بر فرشتگان» فرزاد اژدري و . . . .نام برد كه هنوز امكان
اكران پيدا نكردند.آمين خواهيم گفت به كارگرداني سامان
سالور با بازي فرزاد حسني ،عليرضا مهران ،آزاده زارعي و. . .
است كه بس��تر جغرافيايي سخت و كوهس��تاني ،فرصتي
ميشود براي شناختن آدمهاي اطراف ،عشق و رفاقتها.
برف روي كاجها به كارگردان��ي پيمان معادي و با بازي
مهناز افشار ،حسين پاكدل ،صابر ابر ،ويشكا آسايش است
كه براي اكران عمومي سينماهاي حوزه هنري را در اختيار
نخواهد داشت و تهيهكننده آن اميدوار است در اكران دوم
عيد فطر فيل��م را به نمايش بگذارد .اين فيلم درباره زندگي
زوجي اس��ت كه بعد از 13س��ال با بح��ران بزرگي مواجه
ميشوند.بوسيدن روي ماه به كارگرداني همايون اسعديان
ك��ه ابتدا قرار بود در عيد نوروز ب��ه نمايش در بيايد تاكنون
فرصت اكران بهدست نياورده است اما دستاندركاران آن
اع�لام ميكنند كه هفت مهرماه قطع��ا اين فيلم به نمايش
درخواه��د آمد«.بيخداحافظ��ي» ب��ه كارگرداني محمد
نشاط كه دس��تاندركاران آن قصد دارند آن را در عيد فطر
اكران كنند ،فيلمي با بازي رضا صادقي ،محمدرضا فروتن،
پگاه آهنگراني ،شقايق فراهاني است.اين فيلم حكايت سه
جوان است كه هر كدام براي رسيدن به هدفي از بندرعباس
عازم تهران ميشوند.بي خود و بيجهت عبدالرضا كاهاني
كه هنوز پروانه نمايش عمومي را رسما دريافت نكرده است
روايت يك روز از زندگي محسن ،مژگان ،الهه و فرهاد است
كه اثاثيهشان بيمكان مانده است .در اين فيلم رضا عطاران،
احمد مهرانفر ،پانته آبه��رام ،نگار جواهريان به ايفاي نقش
ميپردازند.پذيرايي ساده به كارگرداني ماني حقيقي روايت

زن و مردي با بازي ترانه عليدوس��تي و ماني حقيقي است
كه در جاده كوهستاني بين رهگذران پول پخش ميكنند.
«پرواز بادبادك ها» ب��ه كارگرداني علي قويتن درباره
واقعيتهايي از روزهاي دشوار دانشآموزان يك دهكده دور
افتاده اس��ت كه ورود يك معلم به دنياي اين دانشآموزان
فراز و نش��يبهايي پديد مي آورد.پل چوبي به كارگرداني
مهدي كرمپور و ب��ا بازي بهرام رادان ،مهناز افش��ار ،هديه
تهران��ي ،مهران مديري ،آتيال پس��ياني ،فرهاد اصالني و. . .
حكايت پل چوبي اس��ت كه بر خندق شمالي تهران مابين
پايتخت و ييالق شميران محل اتصال تهران قديم و تهران
مدرن است.
پله آخر به كارگرداني و تهيهكنندگي علي مصفا و با بازي
ليال حاتمي ،علي مصفا و عليرضا آقاخاني ،حكايت دكتري
ميانس��ال است كه بعد از سالها به ايران بازگشته است و به
همراه مادرش تنها زندگي ميكند و با ش��نيدن خبر مرگ
يكي از دوستانش. . .
تلفن همراه رئيسجمهور به كارگرداني علي عطش��اني
نيز كه ب��راي اكران عموم��ي همچنان دچار مش��كل و در
گفتوگو براي واگذاري به سازمان سينمايي است ازجمله
فيلمهايي است كه در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد
و همچنان فرصت اكران عمومي بهدست نياورده است.
خ��رس به كارگرداني خس��رو معصومي با ب��ازي پرويز
پرس��تويي ،فرهاد اصالني ،مريال زارعي ،عليرضا اوسيوند،
حكايت نورالدين اس��ت كه احتمال شهادتش ميرفته ،اما
پس از هشت سال اسارت به خانه بر ميگردد غافل از اينكه
همسرش در غياب او ازدواج كرده است.
در انتظار معجزه به كارگرداني رسول صدرعاملي با بازي
ي كه حكايت سفري
حميد فرخ نژاد ،پريوش نظريه ،بيتا فره 
طوالني است كه زن و شوهري ميانسال اختالفشان در حد
نفرت آنها را از يكديگر دور كرده اس��ت«.روييدن درباد» به
كارگرداني رهب��ر قنبري نيز ازجمله فيلمهايي اس��ت كه
هن��وز امكان اك��ران عمومي پيدا نكرده اس��ت .اين فيلم با
بازي گوهر خيرانديش ،حسين عابديني و . . .راوي داستان
نوجواني است به نام اصالن كه در مسير كوچ خانوادهاش با
موانعي روبهرو ميشود.به گزارش ايسنا ،از فيلمهاي ديگر
بخش رقابتي جش��نواره فيلم فجر كه هن��وز فرصت اكران
بهدس��ت نياوردهاند ميتوان از «ضدگلوله» به كارگرداني

مصطفي كيايي نام برد اما اين فيلم قرار اس��ت عيد س��عيد
فطر به نماي��ش درآيد .در اين فيلم ب��ه تهيه كنندگي رضا
رخش��ان؛ مهدي هاشمي ،مس��عود كرامتي ،ژاله صامتي،
سعيد آقاخاني به ايفاي نقش ميپردازند.اين فيلم حكايت
دهه 60است كه در اوج دوران جنگ مردي حدودا 50ساله
در تهران مش��غول قاچاق نوارهاي لس آنجلسي است .او در
يك اتفاق در مييابد كه توموري در سر دارد و تا دوماه ديگر
بيشتر زنده نيست.
«گيرن��ده» به كارگردان��ي مهرداد غف��ارزاده هم كه از
گزينههاي اكران عيد س��عيد فطر اس��ت با بازي سعيد راد،
محمدرضا شريفي نيا ،محمدرضا غفاري ،چكامه چمنماه
حكاي��ت راننده وانتي اس��ت ك��ه مأموريت پي��دا ميكند
نامهه��اي م��ردم را در س��فرهاي اس��تاني رئيسجمهور
جمعآوري كند و به فرودگاهي در شهرستاني ديگر برساند.
«محرمان��ه تهران» ب��ه كارگرداني مه��دي فيوضي ،با
بازي عليرضا جاللي تبار ،سحر قريشي ،صالح ميراز آقايي،
آزاده مهدي زاده ،قصه پليس��ي اس��ت ك��ه مأمور مخفي
دستگاه جاسوسي انگليس ش��ده و ناخواسته وارد قصه اي
پيچيده شده است«.ملكه» به كارگرداني محمد علي باشه
آهنگر هم كه در ژانر دفاعمق��دس توجه خيلي از منتقدان
و صاحبنظ��ران را بهخود جلب كرد ،هن��وز فرصت اكران
عمومي پيدا نكرده اس��ت .اين فيلم حكايت ماههاي پاياني
جنگ در آبادان است.
«من و زيبا» به كارگرداني فريدون حس��نپور ،با بازي
پرويز پرس��تويي ،ص��ادق صفايي،دريا آش��وري ،حكايت
مردي است كه همسرش بر اثر درد زايمان جان ميسپارد و
همسرش در تمام عمر فكر ميكند كه باعث مرگ زنش شده
اس��ت« .يك روز ديگر» به كارگرداني حسن فتحي با بازي
هديه تهراني و جمعي از بازيگران خارجي است كه داستان
پولي است كه گم ميشود و از صبح تا غروب دست بهدست
ميان افراد مختلفي در موقعيت مختلف با زبانها و نژادهاي
متنوع در پاريس ميچرخد.
«يك س��طر واقعيت» ب��ه كارگرداني عل��ي وزيريان با
بازي حس��ين ياري ،مهراوه شريفينيا ،رضا ناجي ،همايون
ت آنها
ارشادي است و حكايت كسري و فروغ است كه فعالي 
در زمينههاي فرهنگي و مطبوعاتي است اين دو براي ادامه
كارشان با مشكالت متعددي مواجه ميشوند.

نمايش آثار حميد جبلي ،قباد شيوا و محسن وزيريمقدم در كانادا
مهلت ارس��ال آثار به فستيوال «شش
هفته با هنر ايران» در حالي تا 25مردادماه
سالجاري تمديد ش��د كه حضور محسن
وزي��ري مقدم ،قب��اد ش��يوا ،حميد جبلي
و ادم��ان آيوازي��ان در بخ��ش نمايش��گاه
پيشكسوتان قطعي شده است.
به گزارش ايسنا ،پويان طباطبايي  -دبير
فستيوال ش��ش هفته با هنر ايران  -كه اين
روزها در تهران بهس��ر ميبرد ،توضيح داد:
تاكنون بيش از  ۱۷۰فرم درخواست و بيش
از  ۶۸۰اثر در بخش هنرهاي تجسمي و فيلم
ارسال شده اس��ت كه بهدليل حجم باالي

 تعويق نكوداشت حميد سبزواري

برگزاري نخستين نكوداش��ت حميد سبزواري
كه يكب��ار به تعويق افتاده بود ،اي��ن بار به نيمه
مهرماه س��الجاري محول ش��د .ق��رار بود اين
مراس��م 26تيرماه برگزار ش��ود ام��ا نهايتا اين
اتفاق نيفتاد و برگزاركنندگان مراس��م به ديدار
مقام معظ��م رهبري رفتند .ظاه��را علت اصلي
برگزار نشدن مراس��م همين ديدار بوده است چرا كه مسئوالن امر ترجيح
دادهاند پيش از برگزاري مراس��م ،نظرات مقام معظم رهبري را بش��نوند.
مدير اجرايي اين مراس��م درباره محتواي نظرات رهبري ميگويد :زماني
كه عوامل و دس��تاندركاران برپايي اين نكوداش��ت با مقام معظم رهبري
ديدار داش��تند رهبر كبير انقالب بر برپايي نكوداش��ت بهصورت بس��يار
مطلوب تأكيد داشتند .زهرا ش��يرازي در گفتوگو با فارس ادامه ميدهد:
خوش��بختانه وضعيت روحي و جسمي استاد حميد سبزواري خوب است
ي مبني بر زمان پيشنهادي آنها براي برپايي اين
به همين منظور نظرسنج 
نكوداشت با خانواده اين ش��اعر انقالبي صورت گرفته است كه آنها نيزماه
مهر سالجاري را بهترين زمان اعالم كردهاند.

آثار ،بخش نخست داوريها  ۱۵روز زودتر
آغاز شد و آثار توس��ط داوران هر رشته ،در
حال بررسي هستند.
او ادام��ه داد :تاكن��ون آثاري از مهس��ا
كريمي زاده ،علي س��لطاني ،داوود منطق،
مرتض��ي تيموري ،امي��ر هنرمن��د ،گلناز
مقدم ،عباس حاجي محمدي و حميدرضا
بازرگاني در رشتههاي مختلف به جشنواره
راه يافتهاند.طباطبايي تصريح كرد :پرونده
س��ومين بخش نمايش��گاه به ن��ام «قطار
مرموز» با اضافه ش��دن كيمي��ا راهگذر به
هنرمندان دعوت ش��ده به فستيوال شش

هفته با هنر ايران بس��ته شد .در اين بخش
روناك كردستاني (نقاش) ،منصوره فيضي
(مجس��مه س��از) ،ليال ميري (گرافيست)،
عادل��ه فرزين��در (مجسمهس��از) ،كيميا
رهگذر (عكاس) و مريم عنايتي (گرافيست)
ميهمان بخش ويژه زنان فستيوال خواهند
بود.دبير فس��تيوال شش هفته با هنر ايران
ادامه داد :در بخش نمايشگاه پيشكسوتان
با نام «آينده در پس زمينه» ،حضور محسن
وزيري مقدم (نقاش و مجسمهس��از) ،قباد
شيوا (گرافيست) ،حميد جبلي(عكاس) و
ادمان آيوازيان (نقاش) قطعي ش��ده است.

همچنين فستيوال شش هفته با هنر ايران
در اي��ن دوره ،درقال��ب تقدي��ر از يك عمر
فعاليت هنري ،بزرگداشتي براي قباد شيوا
(هنرمند گرافيست) برگزار خواهد كرد.
به گفته اي��ن هنرمند عكاس ،در بخش
فيلمهاي كوت��اه نيز ،س��يفاهلل صمديان
مس��ئوليت انتخ��اب مجموع��هاي از
بهترينه��اي پنج دوره گذش��ته «تصوير
س��ال» را بهعهده گرفته است ،كه در كنار
آثار منتخب فس��تيوال ش��ش هفته با هنر
ايران ،در سينماي «كارلتون» شهر تورنتوي
كانادا به نمايش در خواهند آمد.

برنامهريزي ما براي سه سال آينده بسيار
كلي است و معطوف به دبير برگزاركننده
نخواه��د بود؛ بر اين اس��اس ه��ر دبيري
كه ب��راي دورهه��اي آتي انتخاب ش��ود
در چارچ��وب برنامهريزي س��ه س��اله ما
قرار خواه��د گرفت ،اما بهنظر ميرس��د
ك��ه انتخ��اب ديرهنگام دبير و از س��ويي
فعاليته��اي ديگر دفتر موس��يقي باعث
ش��د كه صحبتهاي اين دو فرد فراموش
شود؛ خصوصا اينكه سيدمحمد ميرزماني
در جايگاه مديركل دفتر موس��يقي اعالم
كرده بود كه دبيرخانه هشتمين جشنواره
موس��يقي نواحي اي��ران با ي��ك رويكرد
جدي��د فعاليتهاي خ��ود را آغاز خواهد
كرد .از س��وي ديگ��ر به گفت��ه مديركل
دفتر موس��يقي قرار بود كه اين جشنواره
اواس��ط مردادماه برگزار ش��ود كه مانند

وعدههاي ديگر فراموش ش��د .درويشي
درخصوص عل��ت تغيير زم��ان برگزاري
جشنواره موسيقي نواحي ،مسائل اجرايي
جشنواره و سطح كيفي آن را متذكر شد و
اظهار داشت :اين تغيير زمان در برگزاري
جش��نواره هم بر كيفيت برپايي جشنواره
مؤثر خواهد بود و هم مسائل بودجهاي را
شامل ميشود كه در تصميمگيري شورا
تمام اين مسائل بررسي شد تا با اين تغيير
زمان در برگزاري بتوانيم با توان بيش��تر
و كيفيت بهتر جش��نواره را برگزار كنيم.
اين پژوهش��گر حوزه موس��يقي نواحي با
اش��اره به اينكه در رابطه با نحوه برگزاري
جشنواره بهتنهايي قادر به تصميمگيري
نيست و با مشورت اعضاي شورا تصميمها
لحاظ ميش��ود ،گفت :اعضاي شورا كه از
علي ترابي ،مسئول امور اجرايي جشنواره،
حميدرضا اردالن ،شوراي سياستگذاري
جشنواره موس��يقي نواحي و سيدمحمد
ميرزماني تشكيل شدهاس��ت ،در زمينه
نحوه برگ��زاري جش��نواره باي��د به يك
اجماعي ميرس��يدند كه بنده هم در اين
ش��ورا بهاندازه توان سعي در هموار كردن
مس��ائل جهت برگزاري جش��نواره كردم
كه در كنار نظرات اعضاي ش��ورا ،بنا شد
كه در ارديبهش��ت ماه ،همانط��ور كه در
صورتجلسه شوراي جشنواره آمده ،برنامه
را برگزار كنيم.
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چهارگوشه
عكسهاي جنگي سعيد صادقي كتاب ميشود

مجموعه عكسهاي س��عيد صادق��ي از دوران جن 
گ
تحميلي ،به همت انجمن عكاسان انقالب و دفاعمقدس به
چاپ خواهد رس��يد .مداومت و استمرار عكاسي در جنگ
و حضور دائمي او در صحنه نبرد ،دو ويژگي ش��اخص آثار
سعيد صادقي هستند .سيدعباس ميرهاشمي ،عضو هيأت
مديره انجمن عكاسان انقالب و دفاعمقدس در گفتوگو با
مهر اظهار داش��ت :سعيد صادقي يكي از عكاسان هميشه
در صحنه س��الهاي جنگ بوده و از بمباران ش��هرها و عملياتها عكاسي كرده و
دائما درگير جنگ بوده است .وي افزود :بخش عمده كتاب عكس سعيد صادقي ،به
وقايع خط مقدم و عملياتها اختصاص دارد و در كنار آن ،تصاويري از اعزام نيروها
و كمكهاي مردمي و تأثير جنگ بر فضاي شهرها منعكس شده است .اين عكاس
جنگ ،انتخاب و گزينش عكسهاي س��عيد صادقي براي انتش��ار را براساس كار،
ميداني خواند و تأكيد كرد :تمام نگاتيوهاي صادقي را اسكن كرديم و پس از تكميل
آنها با عكسهاي آرشيو بنياد حفظ آثار و چيدمان عكسها با يك سناريوي مشخص،
سير تاريخي تصاوير و موضوعات را منظم كرديم .عضو هيأت مديره انجمن عكاسان
انقالب و دفاعمقدس ،در پاسخ به س��ؤال خبرنگار مهر درباره شاخصه عكسهاي
سعيد صادقي خاطرنشان كرد :مداومت و استمرار عكاسي در جنگ و حضور دائمي
او در صحنه نبرد ،دو ويژگي شاخص آثار سعيد صادقي هستند .وي با اشاره به نگاه
ساده ،روان و روايتگونه سعيد صادقي نسبت به جنگ تصريح كرد :بخش مهم اين
پروژه ،گوياسازي عكسها بعد از 30س��ال بود .از سويي جغرافياي بيشتر مناطق
در طول اين سالها تغيير كرده و عكاس هم بهخاطر گذر زمان ،بخشي از اطالعات
مربوط به عكسها را فراموش كرده اس��ت .ميرهاش��مي در پايان يادآور شد :شرح
عكس آثار سعيد صادقي ،با تطابق دادن نگاتيوهاي قبل و بعد از جنگ و مشاوره با
كارشناس��ان نظامي و عكاسان قديمي جنگ ،تكميل شده كه احتماال با زيرنويس
سه زبانه فارسي ،عربي ،انگليسي و توس��ط انجمن عكاسان انقالب و دفاعمقدس
وارد بازار نشر خواهد شد.

موزه محمود درويش در راماهلل افتتاح شد

م��وزه محم��ود دروي��ش ،ش��اعر
برجس��ته فلس��طيني در چهارمي��ن
س��الروز وف��ات او در راماهلل واق��ع در
كرانه باختري رود اردن افتتاح شد .به
گزارش الجزيره ،در مراسم درگذشت
درويش ،مراس��مي به همت مؤسس��ه
محمود درويش برگزار ش��د كه در آن
نخستوزير فلسطين نيز حضور داشت .در اين مراسم موزه محمود درويش افتتاح
ش��د كه قرار اس��ت ميزبان فعاليتهاي گوناگون فرهنگي فلسطينيان باشد.زكي
درويش برادر محمود درويش در مراس��م افتتاح اين موزه گفت :اين موزه شايسته
ش��اعر بزرگي چون محمود اس��ت و از افتتاحكنندگان آن تشكر ميكنم .محمود
هميشه هست و اين موزه در تربيت نسلهاي آينده و نسلهايي از فرهنگ و هنر و
خالقيت در خدمت مسئله فلسطين انجام وظيفه خواهد كرد.
موزه محمود درويش ش��امل كلكسيوني از وسايل ش��خصي وي و تصاويري از
او به همراه خانواده و شخصيتهاي سياسي ،فرهنگي ،فلسطيني ،عربي و جهاني
اس��ت و همچنين برخي اشعار او در آن قرار دارد و در سردر اين موزه بخشهايي از
زندگي او از سال 1943تا 2008وجود دارد.

