شعـــر
حاال بگذار باد بیاید
بگذار از قرائت محرمانه نامه ها
و رویاهایمان شاعر شویم
دیدار ما
و دیدار دیگرانی که ما را ندیده اند
سید علی صالحی

حوالی فرهنگ
آثار تجسمي
يك رهبر اركستر
يزدان سلحشور

در هن��د براي تاگ��ور احترام زيادي
قائلان��د؛ عل��تاش ظاه��راً مش��خص
اس��ت چون ش��اعر مش��هوري بوده در
نيم��ه نخس��ت ق��رن بيس��تم و جايزه
ادب��ي نوبل را هم به خان��ه آورده؛ البته
همهاش اين نيس��ت .هنديها تاگور را
براي نقاش��يهايش هم دوست دارند و
نقاشيهاي تاگور –چنان كه ميگويند-
متعلق به س��نين بعد از هفتاد س��الگي
است كه خواس��ت و توانست به نقاشي
محبوب بدل شود.
ش��ايد انگي��زه عل��ي عزت��ي هم از
برپايي دو نمايش��گاه جمعي هنرمندان
خودآموخته ،در فاصله زماني چندماهه
همين باشد؛ نمايش��گاه نخست هم در
خانه هنرمندان برگزار ش��د كه بازتاب
خبري خوبي داش��ت در س��ال  92اما
كمتعدادت��ر از اين نمايش��گاه فروردين
 93ب��ود و البته يك دفع��ه مخاطب ،با
نام لوريس چكناواريان وس��ط اس��امي
مختلف مواجه نميشد!
شايد بس��ياري از كس��اني كه متن
خبر را خواندهاند تصور كرده باشند كه
پاي تش��ابه اسمي وس��ط است اما غير
از چكناواري��ان كه در حوزه موس��يقي
مش��هور اس��ت ،باقي هنرمن��دان اين
نمايش��گاه هم هر يك ب��ه فراخور ،در
حوزههاي ديگر هنري دستي دارند و از
جمله هرمز عليپور ،كه شاعر مشهور و
تأثيرگذاريست در چند دهه اخير.
نمايش��گاه  11روزه هنرمن��دان
خودآموخت��ه [بيس��تم ت��ا س��ي و يكم
فروردين امس��ال] ممكن اس��ت با وجود
حضور چند نام مش��هور ،مانند نمايشگاه
قبل��ي ،از بازده اقتصادي بااليي برخوردار
نباشد[به هر حال خانه هنرمندان مانند
نگارخانهه��اي خصوص��ي ،مح��ل گذر
خريداران حرفهاي آثار تجسمي نيست]
اما تن��وع نگاه و افق فكري و رويكردهاي
بكر ميتواند بازدیدكنندگان اين نمايشگاه
را گاه ش��گفتزده كند و انگيزهاي ش��ود
براي كساني كه ورود به هنر را كار سختي
ميدانند [خب ورود به هنر هرگز سخت
نب��وده اما خ��روج با نكونام��ي  -به قول
سعدي  -دشوار است!].

رویداد

پيام همدلي دولت
و هنرمندان در ديدار
نوروزي اهالي سينما

ديدار ن��وروزي دكتر ايوبي و اهالي
س��ينما با تأكيد بر انصراف از دريافت
ياران��ه و اب�لاغ پيام دكت��ر روحاني به
سينماگران همراه شد.
به گزارش اي��ران ،در اين ديدار كه
عصر دوش��نبه در خانه سينما برگزار
شد ،رئيس س��ازمان سينمايي گفت:
«تصميم گرفتهام امسال به جاي اينكه
شما به دفتر كارم در سازمان سينمايي
بياييد و ديد و بازديد انجام دهيم ،من
به خانه ش��ما آمده تا هم ديد و بازديد
كنم و هم از شما انرژي بگيرم».
دكت��ر ايوبي در ادامه افزود« :از من
پرسيده ميشود با توجه به تجربه چند
ماهه ،اگر قرار به انتخاب بود آيا باز هم
اين مديريت را ميپذيرفتم يا نه؟ بايد
بگويم كه با ميل و رغبت ميپذيرفتم
و حال اگر از من سؤال شود كه اكنون
چ��ه حالي دارم باي��د بگويم به معناي
واقعي نگران ادامه راه و اميدي هستم
كه خوش��بختانه به راه افتاده و اينكه
اين اميد را به بهترين ش��كل با كمك
ش��ما دوس��تان به س��رمنزل مقصود
برسانيم».
وي با اشاره به اينكه اهداي كارت
هديه در ش��أن اهالي س��ينما نيست،
تأكيد كرد« :خوشحالم كه سينماگران
طرح انصراف از يارانهها را از خود شروع
كردهاند».
ب��ر اس��اس اي��ن گ��زارش ،پيش
از صحب��ت دكت��ر ايوب��ي و برخي از
س��ينماگران ،حس��ين پاكدل مجري
برنامه ،ضمن قدرتمند دانستن سينما
تأكيد ك��رد «:در اين جلس��ه دور هم
جمع شدهايم تا بگوييم ما ميتوانيم از
گرفتن يارانه انصراف دهيم».
در ادام��ه مديرعامل خانه س��ينما،
ب��ا بيان اين مطلب ك��ه اكنون پس از
تحم��ل دوره نس��بتاً س��خت به يك
همدلي رسيدهايم ،گفت« :خوشبختانه
پس از يك دوره نسبتاً سخت در حال
حاض��ر تجربههاي خوب��ي را از حضور
مديراني با تجربه س��ينمايي كس��ب
ميكني��م .به اعتقاد م��ن جمع امروز
حركت بيس��ابقهاي است كه تاكنون
وجود نداشته است».
محمدمه��دي عس��گرپور اف��زود:
«نامگ��ذاري س��ال  1393ب��ا عنوان
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت
جهادي ،فتح بابي اس��ت براي بررسي
درس��ت مس��ائل در حوزه فرهنگ كه
يكي از اين مسائل بحث امنيت شغلي
است».
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هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر از فضاي فرهنگي نو ميگويند

امید به شکوفایی فرهنگ در سال نو به روايت فرهنگيان

در حال��ي روزهاي ابتدايي س��ال را س��پري
ميكنيم كه نويد روزهاي پراميد حوزه فرهنگ و
هنر پيداست .پيش از اين رئيس جمهوري نيز به
ارزيابي مثبت هنرمندان از فضاي فرهنگي نوين
توگو
اشاره كرده بود .اهالي فرهنگ و هنر در گف 
با ايران به ارزيابي اين فضا پرداختند.
ëëآغازي براي رسيدن به هدف
شاهين فرهت آهنگساز مطرح فضاي فرهنگي
جديد را مثبت ارزيابي كرد و در اين باره ميگويد:
«ب��ا حضور آق��اي مرادخاني مع��اون هنري وزير
ارش��اد ،نس��بت به اتفاقات خوبي ك��ه در آينده
خواهد افتاد بس��يار خوشبين هستم ».وي احيا
شدن اركستر سمفونيك و اركستر ملي را آغازي
براي به ثمر رسيدن اهداف هنري كه آرزوي خود
اس��ت ميداند .اين موس��يقيدان افزود« :در حال
حاضر برخورد زيباتري نسبت به موسيقي صورت
گرفته كه اميدواريم به عمل هم برسد».
ëëفرصتي براي قضاوت
محمد گلريز خواننده سرودهای انقالبي زمان
حال را فرصت مناسبي براي قضاوت و اظهارنظر
ك��ردن درب��اره اوضاع فرهنگ��ي در دولت جديد
نميدان��د .وي اف��زود« :مقام معظ��م رهبري در
فرمايشات خود در مشهد مقدس مسائل فرهنگي
را تشریح كردند و در اين زمينه تأكيد داشتند».
وي گفت« :در كشور ما ساليق مختلفي وجود
دارد ام��ا امروزه با توجه به تهدیدات فرهنگي كه
از س��وي غرب اعمال ميشود و همچنين هجمه
فرهنگي كه در آن قرار گرفتهايم هنرهاي ارزشي
ميتواند اثرگذاري بسياري داشته باشد».
گلريز ادامه داد« :بايد به دولت جديد درزمينه
فرهنگ بيش��تر فرصت داد چ��ون بودجه در نظر
گرفته ش��ده به تازگي تصويب ش��ده است .اين
مس��ألهاي اس��ت كه ميتواند در احي��اي دوباره
اركس��تر س��مفونيك اثرگذار باش��د چون هنوز
بودجه اين اركس��تر تعيين نشده است در حالي
كه برپايي اين اركستر بسيار مهم است».
وی خاطرنشان كرد« :در ديدار آقاي روحاني
با هنرمندان كه در تاالر وحدت برگزار شد ايشان
صحبته��اي مثبت��ي در عرصه فرهن��گ و هنر
مطرح كردند اما سخنان خود را منوط به تصويب
بودج��ه  93کردند .با توجه به اقدامات خوبي كه
در اين باره صورت گرفت��ه بايد در انتظار مرحله
اجرا باشيم تا ثمرات آن را مشاهده كنيم».
ëëبازگشت احترام به اهالي سينما
گوه��ر خيراندي��ش نيز با تأكيد بر بازگش��ت
احترام به اهالي س��ينما و ش��كوفايي اميد گفت:
«با صحبتها و تحوالتي كه حول و حوش مسأله

بـه گفتـ��ه مصطفــي
رحماندوست ،نويسندگان
م��ا دلش��ان ميخواه��د
كارهايش��ان معرفي و در
س��طح بينالمللي منتش��ر
ش��ود؛ اما نه ناشران دولتي
و ن��ه خصوص��ي ،ارادهاي
ب��راي معرف��ي ادبيات ك��ودك و نوجوان اين س��رزمين به
مردم دنيا ندارند .اين ش��اعر و نويس��نده ك��ودك و نوجوان
ب��ه مهر گفت« :از ح��ق هم نگذريم بعض��ي كارها ،قابليت
جهاني ش��دن دارند» وي اف��زود« :ورود به بازارهاي جهاني
ب��ه تبحر و س��رمايه ني��از دارد .ناش��ر بايد آث��ار مختلف را
بخواند ،داس��تانهاي خوب را انتخ��اب و خالصه هركدام را
ترجمه كند>.

همكاري علياكبر اش��عري با
باغ كتاب ته��ران پايان يافت .اين
ط��رح فرهنگ��ي در ح��ال حاضر
ب��ه ح��دود  90درصد پيش��رفت
فيزيك��ي رس��يده و اش��عري در
نامهاي از ش��هردار تهران خواسته
براي تعيين هيأت امناي باغ كتاب
اقدام كند.
علياكبر اشعري مدير طرح باغ
كتاب تهران ب��ه مهر گفته از اول
ه��م قرار من با ش��هرداري تهران
اي��ن بود كه در تعري��ف و تدوين
محتوايي طرح فرهنگي باغ كتاب
با آنها همكاري كنم .اين مرحله
طي ش��ده و در طراحي مفهومي
و محتوايي اين طرح به دوس��تان
كمك كردم و م��ن در آنجا ديگر
چندان نقشي ندارم و بجز يكي دو
جلس��ه ديگر كه با دوستان دارم،
همكاري من با ب��اغ كتاب تقريباً
تمام شده است.
اشعري ادامه داد :من همانطور
كه قب ً
ال ه��م گفته بودم ،بار ديگر
پيش��نهاد ميكن��م در مي��دان
فرهن��گ حوال��ي باغ كت��اب كه
فضايي است به وسعت  4/5هكتار
و قرار است پاركينگي چندطبقه
براي دسترس��ي به مجموعههاي
فرهنگي واق��ع در تپههاي عباس
آباد س��اخته ش��ود ،دو طبقه هم
به فضاي نمايش��گاهي اختصاص
يابد كه وسعت آن حدود  90هزار
مترمربع خواهد بود كه ميتوان نام
آن را «محل دائمي نمايشگاههاي
فرهنگي ش��هر تهران» گذاشت و
در تقويم هم ،ارديبهشت را براي
برگزاري نمايش��گاه كتاب تهران
در ب��اغ كتاب و اين فضاي جديد،
خالي گذاشت.

لیلی گلستان

محسن پرویز

غزل تاجبخش

فیروز زنوزی

فرهنگ اتفاق ميافتد همه ما هم موافق هستيم
و هم خوشبي��ن و به اين موضوع اميد داريم كه
س��ال جديد سال محقق شدن خواستهها و سال
خ وشبيني نسبت به حوزه سينما باشد».
وي افزود« :بازگش��ايي خانه س��ينما در سال
گذشته و توجه و استقبال مردم از سينما ،بازديد
نوروزي آق��اي ايوب��ي و حضورمحمدرضا صادق
مش��اور ارش��د رئيس جمهوري در اي��ن برنامه و
اعالم خبري مبني بر حضور منتخبان جش��نواره
فجر و فيلمها به جاي مديران در جش��نواره كن
و شرايطي كه فراهم شده است چشمانداز روشن
و خوبي در حوزه س��ينما را به تصوير ميکش��د.
بنابراين چرا كه نه! چرا خوش بين نباش��يم و هر
ك��س به نوبه خود مس��ئوليتي ب��راي تحقق اين
خوشبيني به عه��ده نگيرد؟ همين حس اميد و
ياري طلبيدن از اهل هنر اس��ت كه باعث ايجاد
همدلي و مشاركت هنرمندان در مسائل مختلف
اقتص��ادي مانن��د يارانهها ،همراهی سياس��ي از
جمله امضاي توماري براي آزادي مرزبانان كشور
و همچنين مس��ائل اجتماع��ي از جمله مبارزه با
آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيس��ت و ...شده
است».
ëëهمچنان اميدوارم
ليلي گلس��تان مترجم و نگارخان��هدار ايراني
ني��ز در اين باره اظه��ار اميدواري ك��رد و گفت:
«در مورد هنرهاي تجسمي اتفاق خاصي نيفتاده
است هر چند كه ما در گذشته نيز چندان درگير
مسائل ارش��ادي نبوديم .در مورد ادبيات و كتاب
ه��م آنطور كه از ناش��ران آثارم ش��نيدم اوضاع

رحماندوست و مشكالت ادبيات كودك

پايان همكاري اشعري
با باغ كتاب

شاهین فرهت

فریبا کوثری

محمد گلریز

گوهر خیراندیش

بهتر شده اس��ت و اميدوارم اين بهبودي افزايش
پيدا كند >.گلس��تان افزود« :من به بهبود شرايط
فرهنگي بس��يار اميدوارم و امسال را بهتر از سال
گذش��ته ميدانم .اميدوارم اين تصور من ش��كل
واقعيت به خود بگيرد».
ëëخالقيتها افزايش پيدا كند
فريبا كوث��ري بازيگر س��ينما و تلويزيون نيز
گفت« :اين كام ً
ال درست است كه فضاي فرهنگي
براي كار بهتر ش��ده اس��ت و به قول معروف فضا
بازتر ش��ده اس��ت اما اين دليل نميشود كه هر
هجوي را ب��ه عنوان اثر هنري ب��ه مخاطب ارائه
دهيم».
وي افزود« :س��طح ش��عور و فرهنگ و سليقه
م��ردم را بايد با س��اخت آثار كيفي ب��اال ببريم.
امي��دوارم اي��ن فضاي ب��از فرهنگي باعث رش��د
خالقيته��ا ش��ود ت��ا بتواني��م آث��ار جذابت��ر
و بهتري بسازيم».
ëëهنرمندان به همین مرز و بوم تعلق دارند
غزل تاجبخش ،شاعر و نويسنده در ارتباط با
وضع اهال��ي قلم در ماههاي اخي��ر گفت « :اهل
قلم از ش��اعر گرفته تا نويسنده از مدتها قبل به
دنبال نگاه مهربان تري از سوي مسئوالن وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي بودند .بياغراق ميتوان
گفت كه وزير ارشاد براي فعاالن اين عرصه حكم
ولي و سرپرس��ت را دارد .از همين رو نيز معتقدم
ح��اال كه فعاالن بخ��ش كتاب و ادبي��ات با نگاه
پرمهرتري مواجه ش��دهاند ديگر دست اندركاران
نيز نبايد دست به مانع تراشي بزنند .خوشبختانه
دكتر جنت��ي از همان زماني كه ب��ه عنوان وزير

مشهدي عباد به صحنه ميآيد

بازيگر پيشكسوت عرصه
س��ينما ،تئات��ر و تلويزيون
از توليد و اج��راي عمومي
نمايش موزيكال مش��هدي
عباد به دو زبان فارس��ي و
آذري در س��الن خصوصي
هتل س��يمرغ ته��ران خبر
داده است .اكبر عبدي به ايرنا گفت« :تصميم قطعي گرفتهام
كه در س��ال  1393يك اثر نمايشي توليد كنم ».وي افزود:
«س��الها كار در عرصه س��ينما و تلويزيون هنوز هم ذرهاي
از عش��ق و عالقه قلبي من به هنر تئاتر را كم نكرده اس��ت
و بر همين اس��اس قصد دارم با تمام توان نمايش موزيكال
و فولكلور مش��هدي عباد را به دو زبان فارسي و آذري براي
اجراي عمومي در سالجاري آماده كنم».

ارش��اد مش��غول فعاليت ش��د با نگاه پر عطوفت
و ح��ق شناس��انهاي به تصميمگي��ري در زمينه
فرهنگ پرداخت».
وي در ادامه افزود« :ش��اعر و نويس��ندههاي
كش��ورمان كه از س��رزمين و حكوم��ت ديگري
نيستند .آنها هم به همين مرز و بوم تعلق دارند
و آرزويي جز خدمترس��اني به مردم كشورشان
ندارند».
ëëبراي اظهار نظر دقيق به زمان بيش�تري
نياز است
محسن پرويز ،نويس��نده و سخنگوي انجمن
قل��م كه در فاصله س��الهاي  85تا  89به عنوان
معاون فرهنگي مش��غول فعاليت بود در ارتباط با
ارزياب��ي خود از فعاليت وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي در دولت يازدهم گف��ت « :توجه آقاي
جنتي به حوزه نشر آن هم از زماني كه مسئوليت
اي��ن وزارتخانه را پذيرفته اند؛ قابل قبول و خوب
است .به عقيده ايشان عرصههاي مختلف فرهنگي
نياز به تقويت دارد و تالشهايي هم در اين راستا
انجام داده است .حاال اين كه چقدر در برنامههاي
خود موفق عمل كرده يا نه نياز به گذش��ت زمان
بيشتري دارد» .
اي��ن فعال فرهنگي در ارتب��اط با فعاليتهاي
س��يد عباس صالحي ،معاون فرهنگي وزير ارشاد
ني��ز ادام��ه داد « :دكتر صالحي ه��م فرد مثبت
انديشي است .وي در كنار اين كه به واقعيتهاي
عرصه نشر توجه بيش��تري دارد نگاهي اصالحي
ب��ه امور اين عرصه نيز دارد .در ارتباط با ايش��ان
ه��م گمان ميكن��م كه باي��د به انتظ��ار برپايي
نمايش��گاه كتاب بنش��ينيم چرا كه برگزاري آن،
مهمترين آزمون ارزيابي براي معاون فرهنگي به
شمار ميآيد .احساس من اين است كه به لحاظ
انديشه ،عزم صالحي بر انجام امور بر اساس قانون
و خواسته مقام معظم رهبري است».
ëëتداوم اين نگاه ضروري است
فيروز زنوزي جاللي نويسنده و برگزيده جايزه
جالل سال  87نيز در اين باره گفت « :اين كه در
ماههاي اخير بحثهايي همچون بررس��ي كتاب
بدون توجه به نام صاحب اثر عنوان ش��د؛ اتفاق
بس��يار خوبي اس��ت .اتفاقي كه اگر ت��داوم پيدا
كند موجب اميدواري بيش��تري در ميان فعاالن
عرصه قلم خواهد ش��د .اين كه در گذشته برخي
از كتابها را با توجه به اس��م نويس��نده بررسي
ميكردند بس��يار نا اميدكننده ب��ود .از همينرو
همانگونه كه اش��اره كردم تداوم اين تفكر براي
ارتقاي عرص��ه كتاب و فرهنگ بس��يار ضروري
است».

پوري سراغ هایکو رفت

احم��د پ��وري از اخذ
مجوز چاپ كتاب «چسب
زخم براي عروسك» شامل
مجموع��هاي از هايكوهاي
امريكاي��ي ،توس��ط نش��ر
چشمه خبر داد .اين شاعر
و مترجم گفت« :چس��ب
زخم براي عروس��ك» نام مجموعهاي گردآوري ش��ده از
هايكوهاي ش��اعران امريكايي است كه جنسي متفاوت از
چيزي هس��تند كه به نام هايكو ميشناسيم .يعني عادت
كردهايم وقتي نام هايكو ميآيد ،ياد كوهس��تان ،طبيعت
و برداش��تهاي لحظهاي از طبيع��ت در ذهنمان متبادر
ش��ود ولي اين هايكوها ،زندگي ام��روزي امريكايي را در
خود دارند.

اعضاي جديد شوراي عالي سينما معرفي شدند

سينماي اميد استوارتر به راه خود ادامه ميدهد
بهمن عبداللهي  /عصر ديروز اعضاي جديد
شوراي عالي سينما با حكم وزير فرهنگ وارشاد
اس�لامي معرفي ش��دند ،با اين حساب ميتوان
جريان نوپاي سينماي اميد را در دولت يازدهم با
چشمانداز روشنتري دنبال كرد.
در دوره جديد فعاليت ش��وراي عالي سينما
 ك��ه در رأس آن رئيس جمه��وري قرار دارد -مس��عود جعفري جوزاني ،خسرو سينايي ،احمد
رضا درويش و سيد رضا ميركريمي (كارگردانان
س��ينما) پروي��ز پرس��تويي (بازيگ��ر س��ينما)،
منوچهرمحمدي (تهيهكننده) وفرهاد توحيدي
(فيلمنامهنويس) حضور خواهند داشت كه البته
توحيدي و ميركريمي به نمايندگي از خانه سينما
در شوراي ياد شده معرفي شدهاند.
دكتر عل��ي جنتي ،وزي��ر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامي ضم��ن تش��كر و قدردان��ي از خدمات
اعضاي پيشين شوراي عالي سينماي ايران(داوود
ميرباقري ،مسعود جعفري جوزاني ،احمد نجفي،
جمال ش��ورجه ،مسعود ده نمكي و محسن علي
اكبري) در احكام جداگانهاي ،اعضاي جديد اين
شورا را منصوب كرد.
برهمي��ن اس��اس در بخش��ي از مت��ن حكم
وزير ارش��اد آمده است« :سينماي افتخار آفرين
كشورمان نماد ارزشهاي اسالمي و ايراني است
و چش��م اميد صاحبان انديشههاي ناب و اصيل
جهان ،بدان دوخته شده است.در فضاي سرشار
از اميد كنوني ،شوراي عالي سينما ميتواند منشأ
ايج��اد ع��زم و اراده ملي براي ارتق��اي اين هنر
ارزش��مند و حل مشكالت و چالشهاي پيش رو
باشد».
بنابراين گزارش ،سابقه تشكيل شوراي عالي
سينما به دولت قبل بازميگردد ،اما آيين نامه آن
پس از مدتها فراز و نش��يب نهايتاً دوم شهريور
س��ال  90ابالغ ش��د كه بر اس��اس آن «شوراي
عال��ي س��ينما» به اس��تناد اص��ول 127و 138
قانون اساسي ،متشكل از نمايندگان ويژه رئيس

جمه��وري به عنوان عاليترين مرجع س��ينماي
كشور تشكيل ميشود.
بر اس��اس اين آيين نامه ،اعمال سياستهاي
واحد و متمركز در حوزه سينماي ايران ،مديريت
واح��د و متمركز تمامي منابع و امكانات ملي در
عرصه سينما ،پيشرفت همهجانبه كمي و كيفي
توانمنديهاي ملي در عرصه س��ينما ،پيشرفت
متوازن زيرس��اختهاي س��ينماي ايران ،تقويت
مؤلفههاي سينماي ملي به عنوان يكي از عناصر
هويت اس�لامي ـ ايراني ،رونق اقتصاد س��ينما و
توانمندس��ازي بخش غيردولتي فع��ال در حوزه
سينما ،حمايت و هدايت سينماي ايران در جهت
تحقق اهداف فرهنگي انقالب اس�لامي ،ارتقاي
حض��ور اثرگذار و مش��اركت س��ينماي ايران در
عرصه بينالمللي ،گسترش ،تنظيم و ساماندهي
بازار فيلم در راس��تاي توس��عه اقتصاد سينما و
پاس��خگويي ب��ه نيازها و مطالب��ات مخاطبان و
افزايش كمي و ارتقاي كيفي توليدات س��ينماي
ايران با توجه به مضامين ،موضوعها و سوژههاي
ارزشمند از اهداف مورد انتظار از تشكيل «شوراي
عالي سينما» عنوان شده است .هرچند بسياري
از اين برنامهها هنوز محقق نشدهاند.
جلس��ات اين ش��ورا با حضور رئيس يا نايب
رئيس و حداقل دوس��وم اعضا رس��ميـتيافته و
تصميم��ات آن با موافقت اكثري��ت حاضـرين و
تأييد رئيس جمهوري اتخاذ ميشود.
تصميمات ش��وراي عالي سينما ،پس از تأييد
رئيسجمهوري ،توسط رئيس جلسه شوراي عالي
ابالغ شده و حسب مورد در حكم تصميمات رئيس
جمهوري و هيأت وزيران براي كليه دستگاههاي
اجرايي و مراجع ذيربط الزماالجرا است.
جلسات «شوراي عالي سينما» حداقل هر سه
ماه يكبار به دعوت دبير ش��وراي عالي تشكيل
ميشود .رئيس دبيرخانه شوراي عالي به پيشنهاد
دبير ش��وراي عالي و حكم نايب رئيس ش��وراي
عالي براي مدت دو سال منصوب ميشود.

همايش سعدي
و سروانتس

ب��ه دنب��ال برگ��زاري همايش
س��عدي و پوش��كين در شهرهاي
ته��ران و مس��كو در س��ال  91و
همايش س��عدي و يونس امره در
تهران و آنكارا در سال  ،92همايش
س��عدي و س��روانتس ب��ا حضور
سعديشناسانوسروانتسشناسان
ايران و اس��پانيا در س��الجاري در
تهران و مادريد برگزار ميشود.
علياصغ��ر محمدخاني معاون
فرهنگي و بينالملل شهر كتاب با
اعالم اين خبر گفت :از سال ،91
هر ساله به مناسبت روز بزرگداشت
سعدي ،همايش بررسي آرا و آثار
سعدي با آرا و آثار يكي از شاعران
و نويس��ندگان برجست ه جهان كه
مظهر زبان آن كشور است ،برگزار
ميش��ود .اين همايشها تا س��ال
 1400ادام��ه دارد و س��عدي به
عنوان مظهر زبان فارسي ،صلح و
انسان دوستي در ادبيات فارسي به
جهاني��ان معرفي و بهطور متقابل
ادبي��ات ديگر كش��ورها در ايران
تحليل و بررسي ميشود.
وي به مشتركات فرهنگي ايران
و اس��پانيا اش��اره كرد و افزود :در
زمين ه فلسفه ،موسيقي و فرهنگ
اسالمي در گذشته اشتراكاتي وجود
داشته كه در دهههاي اخير كمرنگ
شده اس��ت و تا قرن بيستم كمتر
كوششي در گسترش زبان و ادبيات
فارس��ي در اسپانيا ديده ميشود و
فق��ط در دو ده ه اخير اس��ت كه
اس��تاداني از ايران ب��راي تدريس
زبان و ادبيات فارس��ي به اس��پانيا
ميروند و تا ده ه  70شمسي گروه
مطالعات فارسي و ايرانشناسي در
دانشگاههاي اسپانيا بهطور مستقل
ديده نميشود.
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نــگاره

اردشیر رستمی

به سرزمين ما بيا
ما چيز زيادي نداريم تا به پاي تو بريزيم
ما آفتاب را باالي سرت نگاه ميداريم.

زمزمـــهها
بزرگداشت استاد پاريزي در زادگاهش

ي پاري��زي  21فروردينماه در
مراس��م بزرگداش��ت محمدابراهي��م باس��تان 
زادگاهش برگزار ميشود.
ذكا اس��دي  -معاون سياسي و امنيتي استاندار كرمان  -در اينباره به ايسنا
گفت :مراس��م بزرگداشت اس��تاد باس��تاني پاريزي با حضور مهمانان كشوري،
مس��ئوالن استاني و اقشار مختلف مردم در مس��جدجامع كرمان برگزار خواهد
شد.
او با اش��اره ب��ه اينكه گروههاي مختلف دانش��گاهي ،فرهنگي��ان و مديران
كش��وري در اين مراس��م حضور خواهند يافت افزود :اكب��ر حميدزاده گيوي از
دوستان استاد باستاني پاريزي و سخنران مراسم بهشت زهرا(س) در روز ورود
حض��رت امام(ره) به ايران و همچنين س��يدمحمود دعايي از سياس��تمداران و
مديران مطبوعات كشور در مراسم سخنراني خواهند كرد.
قرار است فضاي اطراف ميدان مشتاق (شهدا) به پاركينگ مهمانان اختصاص
ياب��د و بقيه از ظرفيت پاركينگ س��تاره واقع در ابتداي خيابان فتحعليش��اهي
استفاده كنند كه توان جاي دادن  400ماشين را دارد.
در پايان مراس��م بزرگداشت اين اس��تاد فقيد نيز دو ويژهنامه كه شامل آثار،
پيامها و سخنان دكتر باستاني پاريزي هستند بين حاضران توزيع خواهد شد.

<پايي كه جا ماند> در کسوت زبان عربی

كتاب «پايي ك��ه جا ماند» يادداش��تهاي
روزان��ه س��يدناصر حس��ينيپور از زندانه��اي
مخوف عراق اس��ت كه به تازگ��ي در لبنان به
زبان عربي ترجمه و منتشر شده است.
اين كتاب يكي از درخشانترين آثار ادبيات
جنگ اس��ت كه انتش��ارات س��وره مه��ر آن را
منتش��ر ك��رده و تا امروز  50ب��ار تجدید چاپ
شده است.
كتاب ،يادداش��تهاي روزانه اسير  16ساله
ايراني اهل ياس��وج اس��ت كه با يك پاي قطع
شده در جزيره مجنون در تاريخ  1367/4/4به
اسارت نيروهاي عراقي در ميآيد.
در زندانهاي عراق آنچه را كه بر او گذشته
در كاغذهاي كوچكي مينويسد و آن را در لوله عصايش پنهان كرده و به ايران
ميآورد .بازنويسي اين يادداشتهاي كوچك  10سال زمان برد .اين كتاب سال
 1390توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار شد.
كتاب «پايي كه جا ماند» توسط مركز تأليف و ترجمه «نون» به زبان عربي
ترجمه ش��ده و انتشارات مركز فرهنگي معارف اسالمي آن را در بيروت چاپ و
منتشر كرده است.

شنيدن نام فرهاد مهراد از رسانه ملي

راديو «آوا» از شبكههاي صداي جمهوري اسالمي ايران كه به پخش قطعات
موس��يقي ميپ��ردازد ،در چند ماه اخي��ر با ذكر نام خواننده و قطعه موس��يقي
مدنظر به نوعي حق خوانندگان موسيقي را ادا ميكند.
به گ��زارش مهر ،رعايت نكردن كپيراي��ت در عرصههاي مختلف اقتصادي،
اجتماعي و بويژه فرهنگي و هنري معضلي اس��ت كه در چند دهه گذشته بارها
مطرح شده اما هيچگاه راهكاري براي حل اين معضل پیدا نشده است.
هنرمندان در عرصههاي س��ينما و موس��يقي بارها نگراني خود را از رعايت
نش��دن كپيرايت در ايران ابراز كردهاند زيرا اين اقدام غيرقانوني ،آسيبي جدي
به بدنه اقتصادي هنر ميزند.
بنابر اين گزارش ،در س��الهاي اخير بارها قطعات��ي از فرهاد مهراد خواننده
موسيقي بدون ذكر نام و در نظر گرفتن حق امتياز آثار از رسانه ملي پخش شد
كه اين روند با اعتراض و گاليه همسر اين هنرمند عرصه موسيقي مواجه شد.
ول��ي نكته قابل توجه اين اس��ت كه راديو «آوا» در اقدام��ي جديد پيش از
پخ��ش قطعه يا قطعات��ي از فرهاد مهراد ،نام وي و قطعه موس��يقايي مدنظر را
اعالم ميكند.

