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مديرعامل بنياد سينمايي فارابي:

بیانیه لوزان ،چشمانداز
اقتصاد فرهنگ و هنر را
روشن كرده است
حوالی فرهنگ
برای اطالع:اين يکي ديگر
ِ
صحبت هلو و گلوست!
يزدان سلحشور

ميگوين��د از دل
ب��رود هر آنک��ه از
دي��ده برفت! معني
خو د ما ن��يا ش
ميش��ود اينک��ه
وقتي کس��ي را نميبيني ،کم کم به
او فکر ه��م نميکني! اين اصل اوليه
ارتباطات است و اگر با نگاه رسانهاي
به هر پديدهاي نگاه کنيم ،يک دفعه
ميبيني��م خيل��ي از مش��کالتي که
داش��تيم و داريم و نميدانيم از کجا
سرچشمه ميگيرد ،پايه و مايهاش از
همين جاست .ممکن است که ادبيات
و هن��ر م��ا ،حرفهاي زي��ادي براي
گفتن در جهان داش��ته باش��د اما تا
وقتي جلو چشم نباشد ،نه خوانندهاي
دارد نه بينندهاي .در مورد س��ينما و
هنرهاي تجس��مي و البته موسيقي،
کار به مراتب آسانتر است.براي فيلم
يک زيرنوي��س ميگذارند يا حداکثر
يک هزين��هاي ميکنند و فيلم را در
ايتالي��ا دوبله ميکنند ام��ا در مورد
ادبيات ،کار خيلي س��ختتر اس��ت
چون س��ه مرحل��ه دارد - 1 :ترجمه
اثر به زبان��ي که معموالً زبان مادري
مترجم نيس��ت و مترجم در بهترين
حال��ت ممکن ،از دقاي��قِ زباني يک
کارب��ر بومي آن زبان بيبهره اس��ت.
-2برگردان اثر به ش��کلي که در پله
نخست زيباشناسي زبان ادبي مقصد
بدرخش��د-3 .پي��دا کردن ناش��ري
ک��ه باريبههرجهت نباش��د و بتواند
اثر ترجمه ش��ده را ب��ه بهترين وجه
ممکن ،در کشور يا کشورهاي مقصد
معرف��ي کن��د .روزگاري م��ا اگر در
مغربزمين ،ادبيات کمترشناختهاي
داش��تيم در اقليم ش��رق و در حوزه
زبان عربي کام ً
ال شناخته شده بوديم
اما اي��ن روزها اين طور نيس��ت .در
حوزه زبان عربي ،دو مشکل نخست
به دلي��ل حضور مترجمان عربزبان
ايراني ،تقريباً حل اس��ت اما مشکل
س��وم هنوز ب��ه قوت خ��ودش باقي
اس��ت.يکي از اين مترجمان حسين
ي اس��ت که گفته« :من
طرفي عليو 
و چن��د مترج��م فع��ال در اس��تان
خوزستان رمانها و شعرهاي زيادي
را از فارس��ي به عرب��ي برگرداندهايم
اما ناش��ري براي چاپ اين ترجمهها
پيدا نميشود.پيشنهاد من اين است
که مؤسسههاي فرهنگي در ايران با
ناشران عرب در ارتباط باشند تا اين
ترجمهها به دست خوانندگان عرب
برسند ».عليوي ميگويد«:در ارتباط
باش��ند» يعني نيس��تند ب��ه همين
سادگي!
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عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در ديدار نوروزي با كاركنان و مديران
بنياد سينمايي فارابي با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي رهبر معظم انقالب با
عنوان «دولت و ملت ،همدلي و همزباني» گفت :امس��ال ،سال همدلي و همزباني در
سينماي ايران است .به گزارش پايگاه اطالعرساني بنياد سينمايي فارابي ،عليرضا تابش
مديرعامل بنياد با اشاره به نقش مهم هنرمندان ،نخبگان و دست اندركاران رسانههاي
ديداري و نوشتاري در تحقق شعار سال  ۹۴رهبر معظم انقالب گفت :بخش فرهنگ و

هنر در تحقق اين همدلي و همزباني سهم جدي و اثرگذاري دارد و اهالي فرهنگ و هنر
و رسانه و بخصوص نخبگان در سالجاري ميتوانند نقش مؤثري را در اين عرصه ايفا
كنند .مديرعامل بنياد با اشاره به رهنمودهاي رئيس جمهوري و وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي در زمينه اقتصاد فرهنگ گفت :در پي ايجاد فضاي جديد جهاني متأثر از نتيجه
مذاكرات فروردين ماه در لوزان ،چش��ماندازي روشن در اعتالي هنر و اقتصاد فرهنگ
پيش روي جامعه هنري و بخصوص جامعه سينمايي كشور است.

روايت «گاردين» از بازگشايي ارکستر سمفونيک تهران

روحانی به ارکستر سمفونيک جاني تازه بخشيد
ب��ه دنبال اج��راي زنده ارکس��تر س��مفونيک
تهران که پس از چند س��ال وقف��ه و تعليق و در
حضور مدي��ران و هنرمندان ايراني صورت گرفت،
روزنامه «گاردين» در مطلبي به بازگشايي ارکستر
سمفونيک تهران پرداخت.
در بخشهايي از اين مطلب ميخوانيم :ارکستر
سمفونيک تهران در دوران رياستجمهوري محمود
احمدينژاد به خاطر مشکالت اقتصادي و کمدقتي
مسئوالن بسته شد اما حاال وزارت فرهنگ کشور،
يک رهبر ارکستر در سطح بينالمللي را استخدام
کرده و تقريباً س��ه سال بعد از بسته شدن ،دوباره
آن را از زير خاکسترها باال ميکشد.
موسيقيدانان اين ارکستر ،ماه گذشته سمفوني
ش��ماره  ۹بتهوون را در ت��االر وحدت روي صحنه
بردن��د .الکس��اندر (علي) رهبري ک��ه رهبر اصلي
ارکستر سمفوني تهران است دراينباره گفت :روي
صحنه رفتم و تمام حضار از جاي خود بلند شدند.
من  ۴۰سال است که خارج از ايران ارکستر رهبري
کردم و هيچوقت قبل از اجرا تشويق ايستاده نديده
بودم .چيز کام ً
ال متفاوتي بود .نش��ان داد بازگشت
ارکس��تر چقدر برايش��ان ارزش دارد .نزديک بود
اشک بريزم.
رديف جلوي نمايش پر از مس��ئوالن رس��مي
ب��اال رتبه ب��ود که نش��ان ميدهد دول��ت جديد
اي��ران چق��در از اين گروه حماي��ت ميکند .تنها
خ��ود رئيسجمهوری حس��ن روحان��ي به خاطر

مس��ئوليتهاي ديگ��ر در جمع حضور نداش��ت.
معاون اول او ،وزير فرهنگ و گروهي از سفيرهاي
خارجي و سياس��تمداران عاليرتب��ه و هنرمندان
در اين برنامه ش��رکت کرده بودن��د .براي گروهي
که مدت بس��ياري بود اجراي زنده نداش��ت ،روي
صحنه بردن ش��اهکار بتهوون چالش برانگيز بود،
ام��ا علي رهبري مطمئن بود ک��ه آنها ميتوانند

موفق ش��وند .او گفت :سمفوني ش��ماره  ۹در ۴۰
سال گذش��ته تنها يکبار به مدت هفت شب اجرا
ش��ده بود ،براي همين وقتي ب��ه آنها گفتم قرار
اس��ت آن را اجرا کنيم همه شوکه شده بودند .اما
وقتي موس��يقيدانان بخواهند کاري را انجام دهند
ميتوانند جادو کنند.
تمام اعضاي گروه ،ايراني هس��تند و ش��امل

 ۸۷نوازن��ده و  ۷۰خواننده گروه کر ميش��وند
که قطع��ه « »Ode to Joyبتهوون را در فرم
اصلي آلماني خود اجرا کردند .بعد از اجرا ،جاس
دوئوما س��فير هلند در تهران در توئيتر نوشت:
رهبري ،ارکس��تر و کر کار فوقالع��ادهاي انجام
دادند .خود رئيسجمهوری هم در توئيتر از آنها
تشکر کرد.
رهبري ميگويد :اما حاال داستان کام ً
ال متفاوت
است .ما فرصتي خاص داريم که پيش از اين هرگز
نداش��تيم .او اضافه کرد که بسيار خوشحال است
که اين حمايت از سوي رئيسجمهوري ميآيد که
خود جزو روحانيون است روحاني بعد از اينکه در
سال  ۲۰۱۳به عنوان رئيسجمهور کشور انتخاب
ش��د قول داد ارکستر س��مفونيک تهران را دوباره
راه بيندازد.
رهبري گفت :او جاني تازه به ارکستر بخشيده
اس��ت .اين نکته از اهميت بسيار بااليي برخوردار
است که او اين کار را در زماني انجام داده که کشور
هنوز هم از تحريمهاي ناعادالنه غربي رنج ميبرد.
رهبري ميگويد طي مسير حرفهاي کاري ۴۰
سالهاش هنوز آرزويي دارد که برآورده نشده است:
من در تمام شهرهاي بزرگ اروپايي اجرا داشتهام
اما آرزو دارم يک روز بتوانم ارکس��تر س��مفونيک
کشور خودم را به يکي از اين مکانها ،مانند لندن
ي��ا برلين ببرم .فاصله زيادي تا آن روز باقي نمانده
است.

«علي مرادخاني» با اشاره به برنامه وزارت ارشاد برای سال 94

بايد ظرفيت اجراي تئاتر را باال ببريم

مع��اون هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي از احتمال
افتتاح مرکز تئاتر «خاوران» همزمان با ارديبهش��ت تئاتر ايران
خبر داد.
عل��ي مرادخاني در گفتوگو با ايس��نا ،درب��اره تأکيد وزير
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي بر توجه به تئاتر در س��ال جديد و
نامگذاري آن با عنوان «سال تئاتر» بيان کرد :اواخر سال گذشته
و در آخرين جلس��ه شوراي مديران موضوعي مطرح شد ،مبني
بر اينکه از اين پس هر س��ال بر يک موضوع مشخص در حوزه
معاونت هنري تأکيد شود .اين تصميم هم بر مبناي امر مبارکي
که براي نامگذاري هر سال در کشور رخ ميدهد ،اتخاذ شد.
وي ب��ا بي��ان اينکه در آن جلس��ه با درنظر گرفتن ش��رايط
موجود ،بر توجه به تئاتر در س��ال  94تأکيد شد ،ادامه داد :اين
مسأله در نخستين روز کاري سال  94و در ديدار با وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي به ايشان اعالم شد که از طرف آقاي جنتي هم
مورد تأکيد قرار گرفت.
مرادخاني رس��يدگي ب��ه وضعيت تئات��ر ،گروههاي تئاتري،
طرحها و هنرمندان را از جمله مس��ائل اساسي دانست که بايد
مورد توجه قرار گيرند.
او خاطرنش��ان کرد :در اين حوزه بايد کارهاي زيادي صورت
گيرد که يکي از آنها زيرس��اختها است ،چرا که فضاهاي کمي
براي اجراي نمايش در اختيار داريم.

آمادگي براي برگزاري «شب بازيگر» خانه تئاتر

جش��ن «ش��ب بازيگر» خان��ه تئاتر
ب��ه دبي��ري به��زاد فراهان��ي26 ،
ارديبهشتماه برگزار ميشود .فراهاني
درباره رويكرد جشن شب بازيگر كه در
سالهاي گذشته با انتقادهاي زيادي از
سوي هنرمندان بويژه در بخش داوري
روبهرو بود ،اظهار كرد :امس��ال كوشش ميكنيم حداكثر
نقدهايي كه وارد ش��ده بود را برطرف كنيم .همچنين در
بخش داوري نيز تالش ميش��ود مشكالت كمتري پيش
آيد ،هرچند سليقههاي هنري متفاوت است.

معاون هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي گفت :در اين
راستا استانها را به ايجاد فضاهايي براي اجراي هنرهاي نمايشي
تشويق ميکنيم و از شهرداران و استانداران و نيز همکاران خود
در استانها ميخواهيم امکان ايجاد فضاهايي براي تئاتر را فراهم
کنند.
مرادخاني همچنين اضافه کرد :با تالش و پيگيري شهرداري
ته��ران در بخش تأمين فضا براي تئاتر ،مرکز نمايش��ي خاوران
در حال آماده شدن است .مجموعه صبا در شريعتي هم بزودي
راهاندازي ميش��ود که بيش��تر براي تئاترهاي س��نتي و آييني
مناسب است و اين دو مرکز پس از افتتاح ظرفيت بيشتري را به
سالنهاي تئاتري اضافه خواهند کرد.
ëëتماش�اخانه اس�تاد انتظام�ي ميزب�ان س�ه نماي�ش
«دومينو»« ،پرسونا» و «ناراحت»
تماشاخانه استاد انتظامي خانه هنرمندان ايران در فروردين
ماه س��الجاري ميزبان س��ه نماي��ش «دومينو»« ،پرس��ونا» و
«ناراحت» است.
به گزارش روابط عمومي خانه هنرمندان ايران ،نمايشهاي
«دومينو»« ،پرسونا» و «ناراحت» تا  4ارديبهشت در تماشاخانه
استاد انتظامي به روي صحنه ميروند.
اين نمايشها تا  4ارديبهشت به ترتيب از ساعت 19:15 ،18
و  20:30روي صحنه ميروند.

سري جديد «هش��دار براي كبرا
 »11از پنجش��نبه  20 -فروردي��ن
ماه  -س��اعت  20پخش ميش��ود.
اين مجموعه محصول كش��ور آلمان
س��ال  2014اس��ت كه در هش��ت
قس��مت  45دقيق��هاي نمايش داده
ميشود .محافظ شخصي ،شب آخر،
قربانيان خشونت ،به خاطر جان خود
و ...عن��وان قس��متهاي جديد اين
مجموعه است.
بنا بر اين گزارش ،در اين مجموعه
ش��اهد جلوههاي وي��ژه و صحنههاي
اكش��ن جدي��د و بهروز هس��تيم كه
متفاوتت��ر از س��ريهاي قبل��ي اين
مجموعه است.
مجموعه «هشدار براي كبرا »11
پنجشنب ه هر هفته ساعت  20پخش
ميشود و تكرار آن ساعت  23است.

مديرعامل برج ميالد آب پاكي را روي دست همه ريخت:

كنسرت سنتي آري؛ كنسرت پاپ نه

در حالي كه دي ماه س��ال گذش��ته پيروز ارجمند
مدير دفتر موس��يقي وزارت ارش��اد در نشست خبري
نخستين جش��نواره موسيقي استاد ش��هناز از اجراي
دوباره كنس��رتهاي پاپ در برج ميالد خبر داده بود،
روز گذش��ته مدير مركز همايشهاي برج ميالد اعالم
كرد هنوز براي برگزاري كنس��رتهاي موسيقي پاپ
برنامهريزي خاصي صورت نگرفته است.
توگو با مهر درباره برنامههاي
عليرضا شريفي در گف 
موسيقايي برج ميالد گفت :فع ً
ال تصميمگيري خاصي
براي برگزار ش��دن كنسرتهاي موسيقي پاپ در مركز همايشهاي برج ميالد انجام نگرفته است و ما با
توگو نداشته و وعدهاي ندادهايم .وي كه
گروههاي موسيقي پاپ درباره برگزاري كنسرت در اين مركز گف 
به تازگي به عنوان مدير در برج ميالد تهران به فعاليت مشغول است در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا
با وجود اعالم رسمي مديريت دفتر موسيقي وزارت ارشاد مبني بر از سرگيري كنسرتهاي موسيقي پاپ
در برج ميالد ،تصريح كرد :ما هنوز مذاكرهاي با مسئوالن وزارت ارشاد براي برگزاري كنسرت در برج ميالد
نداش��تيم و تا زماني هم كه ش��وراي فرهنگي برج تصميمي براي برگزاري كنسرت در برج ميالد نداشته
باشد ،برنامهها طبق روند قبلي انجام خواهد گرفت .شريفي در پايان صحبتهاي خود بيان كرد :فع ً
ال آنچه
براي برگزاري كنسرتهاي موسيقي تصميمگيري شده است فقط در حوزه موسيقي سنتي است.

توليدات راديوي ايران در
جشنوارهکرواسي

توليدات س��ازمان صداوسيما به
جشنواره راديويي پريکس ماروليک
( )Prix Marulicکرواس��ي راه
يافتند.
از مي��ان آث��ار ارس��الي واح��د
جش��نوارههاي بينالمللي اداره کل
امور بينالملل به جشنواره بينالمللي
راديويي  Prix Marulicکرواسي،
س��ه برنامه به بخش مس��ابقه اين
جشنواره راه پيدا کردند.
اين برنامهها عبارتند از« :مرجع
فراموش ش��ده» ب��ه تهيهکنندگي
مرتضي نم��ازي از تولي��دات راديو
معارف و «بارون مي��اد جر جر» به
تهيهکنندگي الهه بيات از توليدات
رادي��و جوان معاونت ص��دا و برنامه
«ب��ازار خونين» ب��ه تهيهکنندگي
خسرو رس��ولي توليد صداوسيماي
مرکز زنجان.

خبر
انتخاب «مرتضی سرهنگی» به عنوان چهره سال هنر انقالب

حوزه هنری در مراس��م تجلیل از
چهرهه��ای برتر هن��ر و ادب انقالب،
مرتضی س��رهنگی را به عنوان چهره
برتر سال  ۹۳انتخاب کرد .به گزارش
مهر ،مراس��م انتخاب چهره سال ۹۳
هن��ر انقالب عص��ر چهارش��نبه ۱۹
فروردین ماه با حضور مسئوالن حوزه
هنری ،سینماگران و هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد .در این مراسم چهرههای
برگزیده هنر انقالب اسالمی در سالی كه گذشت به شرح زیر معرفی شدند:
 -1مرتضی س��رهنگی ،از بنیانگذاران ادبیات پایداری ایران و ایجاد كننده یك
حركت عظیم ،الهام بخش و برانگیزاننده انقالب اسالمی در زمینه مقاومت و انقالب
اسالمی ،ادبیاتی كه به تعبیر رهبر معظم انقالب كشور را از ادبیات وارداتی بی نیاز
كرد به عنوان چهره سال هنر انقالب اسالمی معرفی شد و نشان هنر انقالب اسالمی
و  ۲۲سكه بهار آزادی و هزینه یك سفر مطالعاتی را دریافت كرد.
 -۲مس��عود نجابتی ،گرافیست ،به خاطر بیشترین تأثیر در خلق آثار گرافیكی
جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی در سال  ۹۳و ایجاد حركت جمعی هنری در دفاع
از پیامبر اسالم با ایجاد كمپین «رحماء بینهم» و «شاق محمد» در فضای مجازی،
نشان هنر انقالب اسالمی و  5سكه بهار آزادی را دریافت كرد.
 -۳فاضل نظری ،شاعر ،از رویش های قابل افتخار در ادبیات انقالب اسالمی كه
در س��ال های اخیر آثارش مورد استقبال گسترده مخاطبان و خواص قرار گرفته و
بخصوص اینكه كتاب «ضد» این هنرمند در سال  ۹۳ده بار تجدید چاپ شده بود.
نظری در این مراسم نشان هنر انقالب اسالمی و  5سكه بهار ازادی را دریافت كرد.
 -۴ابراهی��م حاتمی كیا ،فیلمس��از ،به دلیل دارا ب��ودن جایگاه ممتاز در عرصه
سینمای دفاع مقدس و به خاطر فیلم تحسین شده «چ» ،شایسته دریافت نشان
هنر انقالب اسالمی و  5سكه بهار آزادی شد.
 -5نرگس آبیار ،نویسنده و فیلمساز ،كه خالق بیش از  ۳۰كتاب داستانی عمدتا
مرتبط با انقالب اسالمی و دفاع مقدس بوده و به خاطر فیلم «شیار  »۱۴۳در سال
 ۹۳كه با اقبال عمومی نیز مواجه شد نشان هنر انقالب اسالمی و  5سكه بهار آزادی
را دریافت كرد.

روزنه
طوالنيترين سريال تاريخ تلويزيون به انتها نزديک شد

«کیمیا»میآید

تصويربرداري  80قسمت
از س��ريال  110قس��متي
«کيميا» به پايان رسيد.
جواد افشار کارگردان اين
مجموع��ه با اع�لام اين خبر
گف��ت :تاکن��ون ح��دود 75
درصد از مراحل تصويربرداري
«کيمي��ا»در بال��غ ب��ر 400
لوکيش��ن انجام شده است و در مدت يکس��ال و نيمي که از آغاز ضبط اين اثر
ميگذرد تمام بازيگران مقابل دوربين رفتهاند.
به گزارش س��يمافيلم ،اين کارگردان تصريح کرد :در فاز  3حدود  70بازيگر
جدي��د به مجموعه اضافه ميش��وند که از اين تعداد  15نق��ش ،اصلي و مابقي
کاراکترها فرعي هس��تند .وي تصريح کرد :در اين بخش سکانسهاي مربوط به
زمان حال و همچنين سالهاي  1975تا  77تصويربرداري خواهد شد .همچنين
فصلهاي مرتبط با تهران معاصر نيز در اين فاز ضبط ميشود و پيشبيني ما براي
پايان تصويربرداري آبان ماه امسال است .افشار با تأکيد بر وجود بافت دراماتيکي
قوي و وجود افت و خيزهاي فراوان در متن داستان گفت :به جرأت ميتوانم بگويم
اين کار بهترين فيلمنامه مسعود بهبهانينيا تاکنون است و او و گروه نويسندگاني
که با وي همکاري ميکنند بخوبي فضاي سياس��ي و اجتماعي  40س��ال را در
قالب يک ملودرام خانوادگي روايت کردهاند که از اين منظر کار بس��يار دشواري
است .در سريال «کيميا» دغدغههاي چند نسل به نمايش گذاشته ميشود و در
مقطعي تحوالت جامعه باعث ميشود کيميا در مقابل پدرش بايستد .او پرسشگر
و معترض اس��ت و پدري دارد که نظامي ،منضبط و پايبند به قانون اس��ت ،اما
سير حوادث باعث ميشود کيميا با تالشي خستگيناپذير درصدد نجات خانواده
برآيد و به زني مقاوم و استوار تبديل شود .در اين سريال ،بازيگراني چون حسن
پورشيرازي ،مهدي پاکدل ،مهراوه شريفينيا ،مهدي سلطاني ،سيدمهرداد ضيايي،
حسن جوهرچي ،بيوک ميرزايي ،کورش زارعي بازي ميکنند .حامد بهداد ،نيکي
کريمي و رضا کيانيان هم در اين سريال نقشهاي ويژهاي را بازي ميکنند .اين
س��ريال به سفارش گروه مجموعههاي تلويزيوني شبکه دوم و با حمايت انجمن
سينماي انقالب و دفاع مقدس توليد ميشود.

دریچه
پيوستن جمشيد مشايخي به جمع بازيگران سريال «پايتخت »۴

رادیو -تلویزیون
پخش سري جديد «هشدار
براي كبرا »11

فرهنگ و هنر
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 12اس�فند  93مطلبي با عنوان ترانههاي
دلنشين تصويري به قلم مسعود ميرقادري در
«ایران» منتشر شده كه نگارنده توضیحاتی
را درخصوص این مطلب ارس�ال کرده كه به
آن اشاره ميشود:
 -1تيتر :در مطلب ارسالي از سوي اينجانب آنچه
بر پيشاني مطلب نقش بسته عنوان «يادداشتي بر
مجموعه تران ه جنون منطقي اثر افش��ين يداللهي»
بوده است اما دستاندركاران روزنامه با الصاق عنوان
كام ً
ال مثبت «ترانههاي دلنشين تصويري» به نوعي
دس��ت به نقض غرض ،تصرف در محتواي مطلب و
جهت دادن به نگاه خواننده زدهاند.
 -2حذفي��ات :نكت��ه مهم و اصل��ي درخصوص
پارههاي حذف ش��ده از تحليل اينجانب ،اين اس��ت
كه به هيچوجه تناسبي در اين موارد بين بخشهاي
مثبت و منفي تحليل ارائه شده وجود ندارد؛ دقيقتر
اينكه آنچه از مطلب حذف ش��ده يكسره مربوط به
توضيحات مبنايي يا موارد منفي موجود در متن بوده

ميرحسيني به مخاطبان وعده داد

شبكه سه تا پايان سال  HDميشود

غالمرضا ميرحسيني از  HDشدن شبكه سه سيما
تا پايان س��ال خبر داد و گفت :اين ش��بكه نخستين
شبك ه  HDسيما خواهد بود.
مدير شبكه سه سيما در گفتوگو با ايسنا ،با اعالم
اين خبر گفت :با دس��تور رئيس س��ازمان صداوسيما،
ش��بكه سه نخستين شبكه سراسري سيما خواهد بود
كه به این تکنولوژی مجهز ميشود.
او گفت :بسرعت فرايند  HDشدن شبكههاي ديگر
سيما نيز پس از آن طي خواهد شد.
وي درباره  HDش��دن شبكههاي سراسري سيما گفت :از نظر تصويري و قاب تصويري انشاءاهلل در
دوره آقاي سرافراز وضعيت بهتري خواهيم داشت.
ميرحسيني در پايان در پاسخ به اين پرسش كه زمان فرايند  HDشدن شبكه سه چه زماني خواهد
بود و اكنون در چه مرحلهاي است؟ گفت :در حال حاضر زيرساختهاي اين فرايند در حال انجام شدن
است و قول ميدهيم تا پايان سال اين اتفاق بيفتد .استارت  HDشدن شبكههاي تلويزيوني در ايران با
راهاندازي شبكهای به همین نام در روز  ۲۵خرداد  ۱۳۹۳با پخش آزمايشي مسابقات ليگ جهاني واليبال
و جام جهاني فوتبال  ،۲۰۱۴زده شد و اين شبكه به عنوان شبكه  ۲۳معرفي شد و حاال شبكههاي مختلف
تلويزيون نيز قرار است از اين فرايند برخوردار شوند.

توضیح نگارنده «یادداشتی بر مجموعه ترانه جنون منطقی»
است ،چنانكه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ال��ف – حذف بخ��ش توضيح��ات و مثالهاي
مربوط به ايراداتي از قبيل «تتابع اضافات»« ،تصاوير
انتزاعي»« ،تعقيد» و «تركيبات نامتناسب»
ب  -پرداخت��ن كلي به واژگان و پديدهها بدون
ارجاع جزء نگرانه و مصداقگرايانه.
ج -حذف كامل فصل مهم«ابهام ،تعقيد و فاصله
ذهن و زبان» كه در صورت نياز ميتوانست خالصه
شود و در كل مطلب حتي به اختصار حضور داشته
باشد .جالب اينكه با وجود حذف يكي از پاراگرافها،
منبع مرتبط با آن در انتهاي مطلب آورده شده كه
قطعاً عبث و بيدليل است.
 -3اضافات :عالوه بر عنوان جهتدار «ترانههاي
دلنشين تصويري» كه پيشتر به آن اشاره شد ،در
ليد مطلب هم پارهاي خارج از متن ،اضافه شده كه
يكسره هواخواه و توجيهگر مينمايد .بد نيست اين
پاره عيناً نقل شود:
«ام��ا آنچه اين مجموع��ه را قابل تأمل ميكند،

محتواي ترانههاست كه به نوعي در بسياري از آنها
كالم بدرس��تي منعقد شده و شايد بتوان گفت هر
كدام به بهترين ش��يوه محتوايي بيان ش��دهاند به
طوري كه مضامين براحتي و س��ادگي به مخاطب
منتقل ميشوند .از اين رو جا دارد اين مجموعه را از
چند منظر مورد تحليل و بررسي قرار دهيم».
در اينجا پرسشي كه ذهن را به خود مشغول
ميكند اين اس��ت كه خواننده ب��ه قرينه كدام
يك از مثالهاي ذكر شده يا نشده بايستي اين
بخش را بپذيرد؛ در حالي كه لحن كامل مطلب
در هيچ بخش تا اين حد ستايش��گرانه نيست و
قرينهاي نيز براي چنين ستايشي درآن به چشم
نميخورد.
بي تردي��د ،هم انتش��ار مجموعههايي از قبيل
«جنون منطقي» و هم انتشار تحليلهايي از قبيل
آنچه درمورد اين مجموعه به قلم اينجانب نوش��ته
ش��ده ميتواند به پيشرفت و اعتالي ترانه به عنوان
يك��ي از قالبهاي مه��م ادبي -هن��ري روزگار ما

بينجامد؛ به ش��رط آنكه صداقت و امانت به تمامي
رعايت شود.
مسعود ميرقادري
ëëتوضيح ايران:
 )1مطل��ب ارس��الي فاقد تيتر ب��ود و فقط يک
روتيتر داشت که عيناً منتشر شده و تيتري هم به
فراخور مطلب گذاشته شد.
 )2حذف پارهاي از مطلب فرایندی مرس��وم در
کار مطبوعات اس��ت و قرار نيست هر مطلبي با هر
خ��ط و فضايي از س��وي تحريريه روزنامه منتش��ر
شود.
بنابراي��ن افراد مس��ئول در تحريريه در صورت
مواردي چون ايهام ،خط قرمز ،نقدهاي شخصي و...
بخش مورد نظر را حذف ميکنند و وقتي شخصي
بهعنوان نويس��نده مطلبي را به يکي از نش��ريات و
جرايد ارس��ال ميکند تحريريه بر اين باور است که
ش��خص نگارنده با پايهايترين مسائل مطبوعاتي
آشناست و امکان انتشار هر مطلبي را ندارد.

جمشيد مشايخي بازيگر خوش
سابقه س��ينما و تلويزيون به جمع
بازيگ��ران س��ريال «پايتخت  »۴به
کارگرداني سيروس مقدم پيوست.
گيتي مش��ايخي همسر جمشيد
توگو با مهر با اشاره
مش��ايخي در گف 
به حضور اين بازيگر در س��ري چهارم
مجموعه تلويزيوني «پايتخت» به کارگرداني سيروس مقدم گفت :جمشيد مشايخي
که اسفند سال گذشته از ناحيه زانو دچار آسيب ديدگي شده بود پس از درمانهاي
متوالي بهبود يافت و قرار است در سريال «پايتخت» به کارگرداني سيروس مقدم بازي
کند .وي با اشاره به بهبودي کامل جمشيد مشايخي بيان کرد :پس از آسيبديدگي
زانوي همسرم ،بسرعت معالجه را آغاز کرد و خوشبختانه پس از مداوا و مراقبتهاي
ويژهاي که در منزل انجام ش��د وضعيت جسمي اين بازيگر بهبود يافته و بخوبي راه
ميرود .همسر جمشيد مشايخي درباره بازي اين بازيگر در سريال «پايتخت »4توضيح
داد :جمشيد مشايخي پس از بهبودي کامل به جمع گروه توليد سريال «پايتخت»4
پيوست و قرار است در تاريخ  ۱۰ارديبهشت ماه مقابل دوربين برود.

روی خط خبر
واکنش روابط عمومی کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی به شایعات

به دنبال درج خبر جایگزینهای احتمالی رئیس کتابخانه مجلس ،این مرکز
توضیحی را به این شرح منتشر کرد :با عنایت به خبر منتشره در برخی رسانههای
کش��ور به استحضار میرس��اند آقای دکتر محمد رجبی رئیس کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی همچنان مسئولیت این مجموعه را عهدهدار
بوده و مشغول کار در این مرکز هستند.

نمايش عکسهاي غزاله هدايت در «اي.جي»

گالري «اِي.جي» نمايش��گاهي از عکسهاي جديد غزاله هدايت رابه نمايش
ميگذارد .به گزارش بخش هنرهاي تجس��مي ايسنا ،در اين نمايشگاه مجموعه
«رفتهها» به نمايش گذاشته ميشود .اين عکسها تصاويري
 ۲۶عکس با عنوان ُ
هستند از نامههاي رنگپريده ،مالفههاي چروکيده و کاغذهاي پاره که هر کدام
محتواي خود و نيز زندگي خصوصي هنرمند را پنهان کردهاند.

«آتيکوس ليش» برنده جايزه «پن  -فاکنر»

«آتيک��وس ليش» به عنوان برنده جايزه ادب��ي «پن  -فاکنر»  2015معرفي
ش��د .به گزارش ايسنا ،جايزه ادبيات داس��تاني «پن  -فاکنر» به رمان «آمادگي
براي زندگي بعدي» نوشته آتيکوس ليش فرزند «ريموند ليش» ويراستار معروف
کتابهاي «ريموند کارور» تعلق گرفت .ليش پنج س��ال روي نگارش اين کتاب
کار کرد و مخفيانه آن را به چاپ رساند .او که مايل نبود از اعتبار پدر درگذشته
و روابطش در عرصه نش��ر اس��تفاده کند ،کتابش را به قيمت  2000دالر به يک
ناشر گمنام سپرد .تيراژ اوليه کتاب  3500جلد بود اما پس از جلب شدن توجه
منتقدان و خوانندگان« ،آمادگي براي زندگي بعدي» تجديد چاپ شد.

