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واكنش سازمان سينمايي به اظهارات
دبير جشنواره مردمي فيلم عمار:

پايبندي به ارزشهاي مسلم
ديني را فراموش نكنيد

س��ازمان سينمايي درباره س��خنان اخير دبير جش��نواره مردمي فيلم عمار
درباره كمك نکردن سازمان سينمايي به اين جشنواره توضيحاتي را ارائه كرد.
در پي اظهارات دبير جش��نواره مردمي فيلم عمار درباره خودداري س��ازمان
س��ينمايي از پرداخت كمك مصوب مجلس ش��وراي اس�لامي به دبيرخانه اين
جشنواره ،اين سازمان توضيحاتي را ارائه كرد .در متن توضيحات آمده است :در
سال  ۱۳۹۴هيچ رديف بودجه يا اعتباري به عنوان جشنواره مردمي فيلم عمار

توجه به آيينهايي
در مدح پيامبر
در يک جشنواره

درگذشت نويسنده
سريال «پيشتازان فضا»

«ج��ورج كاليت��ون جانس��ون»
نويس��نده اپيزود اول سريال معروف
«پيش��تازان فضا» در سن  86سالگي
در لسآنجل��س درگذش��ت« .جورج
كاليت��ون جانس��ون» متول��د س��ال
 1929ميالدي عالوه بر نويس��ندگي
در س��ريال «پيش��تازان فضا» ،براي
ن��گارش فيلمنام��ه هفت اپي��زود از
س��ريال «منطقه روش��ن» و سريال
«فرار لوگان» نيز شناخته ميشد .وي
كه از سال  1959وارد عرصه سرگرمي
ش��د ،در نخستين قدم نگارش اپيزود
اول س��ريال «آلفرد هيچكاك تقديم
ميكند» را برعهده گرفت.

ندا سیجانی

فرهاد هراتي سرپرس��ت گروه موس��يقي کر
نامي��را در اج��راي متفاوتش ک��ه آن را «زمين
مقدس» نامگذاري کرده است با بيان اين هدف
که « بش��نويد صداي زمين را از نجواهاي حزن
انگيز تارهاي موس��يقي؛ قداست زمين شنيدني
اس��ت حرمت اش ناشکستني اس��ت!» در تاالر
وحدت به روي صحنه رفت.
اين برنامه ش��امگاه ش��نبه پنج��م دي ماه با
حضورمعصوم��ه ابتکار معاون رئيس جمهوری و
رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست ،محمود
واعظ��ي وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات،
عل��ي جنتي وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي و
علي مرادخاني معاون هن��ري وزارت و فرهنگ
ارشاد اس�لامي برگزار شد .رهبر گروه موسيقي
ناميرا در ابتداي اجرا ،ضمن خوش��امد گويي به
مسئوالن و حاضران در سالن در خصوص پخش
برخي تصاوير که ممکن اس��ت آزار دهنده باشد
عذر خواهي کرد و افزود :دوستان! زمين حالش
خوب نيس��ت ،او در اين کنس��رت ک��ه تلفيقي
از موس��يقي کالس��يک و مدرن بود 13موومان
ب��ا مضم��ون هايي چ��ون« زندگ��ي»« ،آغاز»،
«دردواره»« ،ش��کار»« ،نف��س»« ،انس��ان»،
«جن��گ»« ،مهاجرت»« ،بيپن��اه»« ،کوه يخ»،
«عصيان ،خش��م و م��رگ»« ،مرثي��ه زمين» و
«زمي��ن مقدس» به همراه پخ��ش تصاويري از
فجايع زیستمحیطی دنيا به روي صحنه برد.
عوامل��ي که اين گ��روه را همراهي ميکردند
محس��ن روحاني(مدير پ��روژه) ،فره��اد هراتي
(آهنگس��از ،رهبر ارکس��تر) ،انوش��ه جم (مدير
گ��روه ک��ر و سرپرس��ت س��وپرانو) ،نس��رين
عسگرپور(سرپرس��ت آلت��و) ،آرش خان��زادي

حال زمين خوب نيست

عکس :نعیم احمدی  /ایران

معاون فرهنگي -هنري شهرداري
ته��ران تأکي��د دارد ک��ه يک��ي از
اهداف جش��نواره موس��يقي «پيامبر
مهرباني» توج��ه به گونههاي مختلف
آيين��ي و مردمي چ��ون نعتخواني و
چاووشخوان��ي در مدح پيامبراس��ت
که رو به خاموش��ي ميرود .به گزارش
«ايران» ،امير عبدالحسيني در نشست
خبري جشنواره بينالمللي موسيقي
«پيامبر مهرباني» که صبح يکشنبه 6
دي ماه در س��ازمان فرهنگي -هنري
شهرداري تهران برگزار شد در خصوص
اين جش��نواره گفت :در نخستين قدم
براي برگزاري جشنواره پيامبر مهرباني
شوراي سياستگذاري تشکيل داديم که
اعضاي آن را رضا مهدوي ،ايرج نعيمايي،
بابک ربوخه ،علياکبر شکارچي ،کيوان
پهلوانوحجتاالسالمقاسميانتشکيل
ميدهن��د .در جلس��اتي که ش��وراي
سياس��تگذاري برگزار کرد بخشهاي
مختلف جش��نواره برنامهريزي شد و
گروههاي ش��رکتکننده در جشنواره
انتخاب ش��دند .برخي از اين گروهها از
کش��ورهاي خارجي و برخ��ي ديگر از
گروههاي داخلي دعوت ش��دند و يک
گروه موسيقي ايراني هم در جشنواره
اجرا دارد.
رض��ا مه��دوي ،عض��و ش��وراي
سياستگذاري جشنواره پيامبر مهرباني
ني��ز در ادامه گفت :اين نخس��تينبار
اس��ت که با سازمان فرهنگي -هنري
ش��هرداري تهران هم��کاري ميکنم
و خوش��بختانه در اين س��ازمان پس
از حض��ور آق��اي صالح��ي و امي��ر
عبدالحسيني اتفاقهاي خوبي رخ داده
اس��ت که يکي از آنها برگزاري همين
جش��نواره پيامبر مهرباني است .وي
تأکيد کرد :پيامبر اسالم بر سه موضوع
تأکيد داشته است که اين سه موضوع
نماز ،عترت و زن هستند .در موسيقي
آيين��ي ما زنان جايگاه وي��ژهاي دارند
که ش��ايد مهمترين جاي��گاه آنان در
خواندن الالييها باش��د؛ به طور حتم
موس��يقي آييني رن��گ و بو و عطري
متفاوت از ديگر موس��يقيها دارد .با
وجود بيمهريهايي که به موس��يقي
نواحي ش��ده اي��ن موس��يقي باز هم
عطر و بوي خود را حفظ کرده اس��ت.
متأسفانه موسيقي نواحي از جشنواره
موس��يقي فجر ه��م به نوع��ي کنار
گذاشته شده اس��ت .در دومين شب
از اجراي جش��نواره موسيقي «پيامبر
مهربان��ي» گروهاي��ي از آذربايج��ان،
گرجس��تان ،مراک��ش ،افغانس��تان،
عراق ،ترکيه و تاجيکس��تان در بخش
خارجي و آذربايجان شرقي ،کردستان،
لرستان ،خراسان ،گيالن ،سيستان و
بلوچس��تان ،مازن��دران و بوش��هر در
بخش داخلي روي صحنه رفتند.

به وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ابالغ نشده اس��ت؛ بنابراين گفتههاي دبير
جشنواره عمار نادرست و خالف واقع است.
بديهي اس��ت در صورت ابالغ هر وجهي به عنوان اين جشنواره همانند سال
گذشته ،عين مبلغ دريافتي به دبيرخانه جشنواره عمار ارسال ميشود.
اميد است مديران جشنوارهاي كه قرار است منادي اخالق اسالمي باشند در
اظهار نظرهاي خود پايبندي به ارزشهاي مسلم ديني را فراموش نكنند.

سرپرست گروه موسيقي کر ناميرا در اجراي «زمين مقدس» مطرح کرد

موسیقی
در نشست خبري جشنواره
بينالمللي موسيقي «پيامبر
مهرباني» عنوان شد:
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(سرپرست تنور) ،اميد مشتوفر (سرپرست باس)،
ليال نجفي (سرپرس��ت کر کودکان و نوجوانان)،
آرش خان��زادي ،آصف خاتم��ي و عقيل ذبيحي
(مس��ئول وب سايت و فضاي مجازي) بودند که
در بخ��ش پاياني اجرا نوازن��دگان صاحب نامي
چون هماي��ون رحيميان (ويولن) ،علي جعفري
پويان (ويولن) ،سهراب برهمندي (ويوال) ،کريم
قرباني (ويولن سل) به گروه پيوستند.
ëëمحيطزيست يکي از مسائل مهم دنيا است
محم��ود واعظي وزي��ر ارتباط��ات و فناوري
اطالع��ات در حاش��يه کنس��رت درب��اره تأثير
هنرمن��دان در نج��ات زمين به «اي��ران» گفت:
هنرمندان ميتوانن��د در تمامي بخشها حضور
داش��ته و مثمر ثمر باش��ند و پيام روش��ن آنها
عالوه ب��ر اينکه براي مردم بخوب��ي قابل فهم و

درک اس��ت ميتواند سازنده باش��د .وي افزود:
محيط زيست يکي از مسائل مهم دنيا است و به
تعبير ديگر زندگي انسان و بشر است لذا وظيفه
همگان است تا آنجا که ميتوانند در حفظ محيط
زيس��ت تالش کنند .واعظ��ي در پايان گفت :از
برگزار کنندگان اين کنس��رت تشکر ميکنم که
تالش کردند با زبان هنر به مردم نش��ان بدهند
موضوع محيط زيست بسيار با اهميت است.
ëëبه زمين احترام بيشتري گذاشته شود
علي مرادخاني معاون هنري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي نيز اظهار کرد :رسالت هنرمندان
به عنوان کساني که بايد پيشرو باشند اين است
که در فعاليتهاي سياس��ي ،اجتماعي،فرهنگي
و وقاي��ع مختلف حضور داش��ته و آن را بخوبي
تحليل و بررس��ي کنند و نس��بت به آنچه اتفاق

ميافتد بيتفاوت نباش��ند .وي افزود :مهمترين
جايگاه انس��ان زمين است بنابراين هر ميزان به
زمين احترام بيش��تري گذاشته ش��ود به همان
اندازه باروري آن به نفع بش��ر و انس��انيت است
اما متأس��فانه ب��ا اوضاعي که وجود دارد ش��اهد
هستيم بشر تا آنجا که توانسته درتخريب زمين
تالش زيادي کرده و اميدوارم با آگاهي بخش��ي
هنرمندان بخشي از اين تخریبها جبران شود و
با پيام خود به آيندگان بگويند زمين ارثيه بزرگ
بشريت است و به آن احترام بيشتري بگذاريد.
مرادخاني در ادامه در خصوص انتخاب رئيس
دفتر موس��يقي گفت :پيش��نهاد انتخاب رئيس
دفتر موس��يقي به آقاي وزيرداده ش��ده است و
بزودي اعالم خواهد ش��د .وي در پايان در مورد
ممن��وع از فعالیت بودن تع��دادي از هنرمندان
پاپ اظهار داشت :تمام تالشمان اين است هيچ
هنرمند غير مجازي نداشته باشيم.
ëëزنگ خطر زمين به صدا در آمده است
مرجانه گلچي��ن بازيگر تلويزيون و س��ينما
و تئات��ر نيز در خصوص همي��اري هنرمندان با
محيط زيس��ت گف��ت :م��ن از مدافعان محيط
زيست هس��تم و هميشه سعي داشتم تا جايي
که مطلوب بوده با تذکر دادن و رعايت کردن به
حفظ سالمت زمين کمک کنم.
وي اف��زود :ب��ه اعتقاد م��ن حضورهنرمندان
همانگون��ه که درهمه عرصهه��ا ميتواند مثمر
ثمر باشد در اين زمينه هم اميدوارکننده است و
حتي بايد فعاليتهاي بيشتري هم صورت بگيرد
ب��ه اين علت که زمين و محيط زيس��ت دغدغه
مهمي اس��ت که زنگ خطر آن به صدا در آمده
و بايد بهصورت جدي چارهانديشي شود بنابراين
بايد دست در دست هم زمين را نجات بدهيم.

چهارمين برنامه ديدار عمومي معاون امور
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي با
اهالي نش��ر کتاب عصر روز ش��نبه  5دي ماه
با حضور س��يد عباس صالحي در کتابفروشي
دارالکتب اسالميه واقع در بازارچه کتاب تهران
برگزار شد .سيد عباس صالحي در اين برنامه
ضمن بازديد از کتابفروش��ي قديمي دارالکتب
اس�لاميه ب��ه مديري��ت مرتض��ي آخوندي از
فعاالن پيشکس��وت عرصه نشر کتب ديني در

کشور با پتانسيلها و غناي اين
کتابفروشي تخصصي عرصه نشر
کتب ديني آشنا شد .سيدعباس
صالحي در اين نشست همچنين
درباره برنامههاي وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامي براي حمايت
از کتابهاي ح��وزه دين گفت:
خري��د آثار ديني جزو اولويتهایي اس��ت که
هي��أت خريد کت��اب وزارت ارش��اد بر مبناي

مقدورات خود در دستور کار قرار
داده است و سهم قابل توجهي از
کتابه��اي حوزه دين از س��وي
اي��ن هيأت خريداري ميش��ود.
صالحي ک��ه در چهارمين برنامه
ديدار عمومي خود با اهالي نشر
و کت��اب در محل کتابفروش��ي
دارالکتب اسالميه با خبرنگاران سخن ميگفت
درباره برنامه اي��ن وزارتخانه براي توقف روند

تعطيلي برخي کتابفروش��يها در کش��ور نيز
گف��ت :واقعيتي که وجود دارد اين اس��ت که
برخي از کتابفروش��يها در ش��رايط س��ختي
فعاليت ميکنند اما با جلو رفتن و رسيدن به
برنامه ششم توس��عه ،ما اميدواريم که در اين
زمينه گامهای جدي برداشته شود که من در
هفته آينده گزارش مفصلي از پيش��نهادهايي
که در روند تدوين اين برنامه در حوزه فرهنگ
و نشر ارائه کرده ايم ،به شما خواهم داد.

نخستين جایزه «استادمحمد» به علیرضا نادری رسید
سيد کامران علمدهي

برگزاري همايشها و جشنوارهها با نام بزرگان
فرهنگ و هنر در کشور ما اگرچه نميتواند جاي
خال��ي آنها را پ��ر کند اما ميتواند ع�لاوه بر زنده
نگهداشتن ياد آنها ،بستري را فراهم کند تا بتوان از
نکتهها و ارزشهاي معنوي آثار ستارههاي عرصه
فرهنگ کشور بيشتر بهرهبرداري کرد.
شنبه شب پنج م ديماه نخستين مداليوم جايزه
محمود استادمحمد براي بهترين نمايشنامهنويس
سال  ،93در سالن اصلي تئاترشهر با حضور مهدي
شفيعي مديرکل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي و هنرمنداني چون بهزاد فراهاني،
محمود دولتآبادي ،فرهاد قائميان ،هادي مرزبان،
محمد چرمشير و ...برگزار شد.
در آغاز اين مراسم فرزند استادمحمد« ،مانا» با
خواندن يادداش��تي در وصف پدرش ،قول داد که
هرگز او و راهش را فراموش نخواهد کرد.
در ادام��ه اي��ن برنام��ه محم��د چرمش��ير
نمايش��نامهنويس معاصر ،ضمن اشاره به دغدغه
اس��تادمحمد در زمان حياتش گفت :استادمحمد
ي��ک دغدغه بس��يار مهم داش��ت و آن هم آينده
جوانان و نس��لهاي بعد از ما بود .وي در ادامه به
بحث آموزش و معلم��ي پرداخت و اظهار کرد :ما
ب��ه واقع قادر نبودهايم که همانند معلمهايمان با
کوشش مطالب را به ش��اگردانمان انتقال دهيم.
معلمهاي ما اش��خاص ش��ريفي بودند و با همين
شرافت ،نسل بعد از خودشان را از دانش بهرهمند
کردهاند .امشب خوشحالم از خسرو حکيمرابط که
يکي از همين بزرگان است قدرداني خواهد شد.

آیین
اسماعيل علوي

ميالد پيامبر مهر و آگاهي

آن هنگام که تاريکي جهل تا اعماق باورها گسترش يافته بود و سياهي ظلم و
خشونت افق حيات بشري را محدود ميساخت و خاطره پيامبران بزرگ الهي به
فراموشي سپرده شده بود« ،محمد»(ص) به مصداق «کلمه طيبه» قدم بر پهنه
وجود نهاد و دريچه «اس��ماء الهي» را بهروي بشريت گشود.ميالد پيامبر آگاهي
استجابت دعاي ابراهيم خليل بود ،آنگاه که پس از پذيرفته شدن فديه اش کنار
خانه کعبه دس��تها را بلند کرد و خطاب به آس��مان فرمود :پروردگارا! از ميان
اين مردم پيامبري برانگيز تا آيات تورا به گوش جانها بخواند و مردم را کتاب و
حکمت آموزد و پاک و پيراسته گرداند .ميالد او(ص) هديهاي الهي بود که حيات
انس��ان را سرش��ار از طراوت و ش��کوه معنوی و جذبه های قرب و وصل نمود و
مهر و محبت و دانش و بينش را در زندگي فردي و جمعي رواج داد .بشريت در
پرتو وجود چنين شخصيتي ميتواند طعم برادري و مودت را بچشد و با پيروي
ازتعاليمش از گرداب آشفتگی و عصبيت و اضطراب دور شود.
آن حض��رت به مبلغ اعزامي خود به يم��ن  -معاذبن جبل  -ميفرمايد « :يا
معاذ يس��ر و التعسر و بش��ر و التنفر» اي معاذ ،آسان بگير و سختگيري مکن.
مژده بده ومردم را بيزار مکن .چه در دعوت ،آس��انگيري ،کليد موفقيت اس��ت.
همچنين در جاي ديگري به اصحاب خود ،سفارش به آسانگيري ميکند« :يسروا
و بش��روا و التنفروا» آن حضرت(ص) به چندين بيان ،شريعت خويش را مبتني
برتسامح ومدارا وسهولت معرفي نموده است ،آنجا که خطاب به عثمان بن مظعون
ميفرمايد« :ان اهلل ارسلني مبلغاً و لم يرسلني متعنتاً»خدا مرا براي تبليغ فرستاده
نه براي سرزنش وعتاب و عيب جويي .و در جايي خود را مانند پدر براي امتش
قلمداد ميکند و ميفرمايد« :انما انالکم مثل الوالد لولده» همانا من براي ش��ما
چون پدر براي فرزندان هستم .روشن است که چنين خصلت هايي ،تاچهاندازه در
نرم کردن دل مخاطبان و قبول دعوت مؤثر و نافذ خواهد بود.
اگ��ر اين رف��ق ومدارا نبود دله��ا پيرامون او گ��رد نميآمدند واگر اين
بردب��اري وحلم زايدالوصف و رعايت عواط��ف و صميميت وتواضع با مردم
نبود هرگز اين تأثير در نفوس امکان پذير نميگش��ت وجانهاي آدميان با
او همراه و پذيراي وحي الهي نميشدند .رفتار پيامبر اکرم(ص) با مردم اعم
از مؤمن و کافر از موضع شفقت و مهرورزي ودوستي خالصانه بود.
در هفدهم ربيع االول عالوه بر ميالد حضرت رسول اکرم(ص) ششمين
خورشيد امامت ،از برج واليت طلوع نمود .و او که اساس مذهب را در پرتو
علوم بی کرانه و آسمانی خود تحکيم نمود و ناطق به حق بود .نام مقدسش
جعفر و کنيه اش ابوعبداهلل و مش��هورترين لقبش صادق اس��ت .سی و يک
س��ال دوره امامت خود را در نشر معارف اس�لامی و ترويج مذهب گذراند.
وقت��ی بر کرس��ی درس تکيه می زد گردش را ه��زاران نفر از هرطرف می
گرفتند و از ش��مع فروزان علم و دانشش شعله می افروختند .به طوری که
امروز قال الصادق(ع) پشتوانه مکتب و راهگشای هرجوينده راه است .طلوع
خورشيد وجود مبارک نبی اکرم(ص)حضرت ختمی مرتبت و ششمين امام
برحق ابوعبداهلل امام جعفر صادق(ع) برعموم مسلمانان تهنيت باد.

روی خط خبر
فرامرز سليماني سردبیر مجله «نوشتا» درگذشت

سيد عباس صالحي در کتابفروشي دارالکتب اسالميه:

برخي از کتابفروشيها در شرايط سختي فعاليت ميکنند

فرهنگ و هنر
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«فرامرز س��ليماني» ،شاعر و س��ردبير مجله بينالمللي «نوشتا» از دنيا
رفت .پيش از انقالب او از جمله ش��اعراني بود كه در كنار پرويز اس�لامپور
(شاعر موج نو و شعر حجم) ،احمدرضا چهكني (شاعر موج نو و شعر حجم)،
همايون تاج طباطبايي ،مينا دس��تغيب ،آذر مطلقفرد و مهين خديوي در
شعر ناب از آنان نام برده ميشد .او بيش از  60عنوان كتاب و صدها مقاله
به زبانهاي فارسي ،انگليسي و ديگر زبانها منتشر كرد ه بود.

افتتاحيه نخستين جشنواره داستان کوتاه خاتم

آيين افتتاحيه جش��نواره خاتم ويژه داس��تان کوتاه دوشنبه  7دي ماه
ساعت  10صبح در تاالر وحدت برگزار ميشود.

شعرخواني ساعد باقري و سهيل محمودي براي رسول اکرم

(ص)

ش��ب ش��عر ش��عور جبرئيل با حضور ساعد باقري ،س��هيل محمودي و
شاعران و ترانهسرايان دوشنبه  7دي ساعت  17در خانه موزه ستاد شهيد
مطهري واقع در خيابان دولت ،نبش کوچه صدرا برگزار ميشود.

بزرگداشت چارلي چاپلين در راديو

شب بزرگان تئاتر ايران زمين

برنامه «شنيدنيهاي تاريخ» راديو فرهنگ امروز دوشنبه هفتم دي ماه
ساعت  20:30با صدای بهروز رضوی به مناسبت درگذشت چارلی چاپلين
به زندگي و آثار اين هنرمند ميپردازد.

نشست «هنرهاي شهري و اقتصاد شهر خالق»

نشس��ت «هنرهاي ش��هري و اقتصاد ش��هر خالق» از سلسه نشستهاي
تخصصي هنرهاي ش��هري در ايران ،دوش��نبه هفتم دي ماه س��اعت 15:30
باحضور ميثم موس��ايي و محمدرضا مريدي در پژوهش��کده فرهنگ ،هنر و
معماري جهاد دانشگاهي واقع در خيابان انقالب اسالمي ،بين چهار راه وليعصر
و خيابان فلسطين ،ابتداي خيابان شهيد برادران مظفر برگزار میشود.

محفل شعر و ادب «سرو چمان»
ëëرسميتام را از مردم زمانه خودم ميگيرم
بعد از چرمش��ير ،به��زاد فراهان��ي و ايرج راد
ب��ه روي س��ن رفتند و از يک عمر تالش خس��رو
حکيمراب��ط در عرصه تئاتر و راديو تجليل کردند.
اين استاد پيشکسوت پس از تجليل گفت :با اينکه
 ۶۶سال تدريس کردهام اما دوستان هيچگاه من
را به رس��ميت نش��ناختهاند و هميش��ه به عنوان
مدرس حقالتدريسي کار کردهام اما خوشحالم که
رس��ميتام را از مردم زمانه خودم ميگيرم .او در
ادامه يادداشتي را خطاب به استادمحمد خواند.
بع��د از او ،فرهاد قائميان يادداش��تي را درباره
تعطيلي تئاتر نصر تهران خواند و سپس از مجيد
ميرفخرايي طراح صحنه تئاتر و سينما دعوت کرد
که به روي سن برود .ميرفخرايي هم پس از حضور
گف��ت :از طرف مرحوم ول��ياهلل خاکدان به اينجا
آمدهام و قرار اس��ت جايزه صالح پناهي معروف به
عموصال��ح که يک عمر فعاليت در مجموعه تئاتر

نصر داشته را به وي اهدا کنم .بخش بعدي برنامه
اجراي قطعات نمايشي توس��ط شهره سلطاني و
چن��د نفر ديگر از هنرمندان تئاتر بود و همچنين
بخشهايي از نمايشنامه «آسيدکاظم» استادمحمد
نيز روي صحنه اجرا شد.
ëëاستادمحمد يک انسان شريف بود
در ادامه مهدي شفيعي ،با اشاره به خصوصيات
اخالقي اس��تادمحمد گفت :محمود استادمحمد
پيش از آنکه يک هنرمند باشد ،يک انسان شريف
و صميمي بود .بس��يار خوب است که بزرگداشت
استادمحمد و اکبر رادي بهانهاي ميشود که در آن
نويسندگان معاصر را مورد تکريم قرار دهيم.
ëëاهداي نشان مداليوم استادمحمد
بع��د از س��خنراني مدي��رکل مرک��ز هنرهاي
نمايشي ،مراسم اهداي مداليوم جايزه استادمحمد
با حضور محمود دولت آبادي پيشکس��وت عرصه
ادبيات و اعضاي هيأت امناي بنياد اس��تادمحمد،

 آهو خردمند ،مديا کاشيگر ،قطب الدين صادقي،مريم زندي  -برگزار شد.
در اين بخش سه نمايشنامه «کابوسهاي يک
پيرمرد بازنشسته ترسو» نوشته نادر برهانيمرند،
«کوک��وي کبوتران حرم» نوش��ته عليرضا نادري
و «قص��ه ظهر جمعه» نوش��ته محمد مس��اوات،
نامزده��اي درياف��ت مداليوم اس��تادمحمد ،مورد
قدردان��ي قرار گرفتند و اثر عليرضا نادري نش��ان
مداليوم استادمحمد را تصاحب کرد.
در پاي��ان برنامه هم محمود دولتآبادي درباره
تئاتر ايران گفت :تئاتر ما  ۷۰س��ال قدمت دارد و
آدمهاي مهمي در تئاتر تهران و شهرس��تان رشد
کردهاند و بس��يار زحمت کش��يدهاند تا اين تئاتر
نيمهجان همچنان به زيستنش ادامه دهد .تئاتر نه
تنها معصوم است بلکه غريب هم است.
در پايان اين مراسم آهو خردمند شمع يکسالگي
مداليوم استادمحمد را روشن کرد.

چهارمين محفل ش��عر و ادب «س��رو چمان» با اجراي س��عيد بيابانکي
و عليرضا لبش و با ش��عرخواني عليرضا آذر ،علیرضا بهرامی و… دوش��نبه
هفتم ديماه س��اعت  17در فرهنگس��راي س��رو واقع در خيابان ولي عصر
(عج) ،ضلع شمالي پارک ساعي ،کوي ساعي يکم برگزار ميشود.

نقد «بهمن» ازسوي کانون ملي منتقدان

نمايش «بهمن» نوش��ته و کار افروز فروزند که در مجموعه تئاترش��هر
ب��ه صحنه ميرود ،امروز  ۷ديماه توس��ط کانون مل��ي منتقدان تئاتر نقد
و بررس��ي ميشود .جلس��ه نقد و بررسي نمايش با حضور منوچهر اکبرلو و
غالمي از اعضاي کانون ملي منتقدان برگزار ميشود.

ي
زمستان تهران با اجراي هشتا دوسه نمايش صحنها 

آغاز فصل زمس��تان در ش��هر تهران با اج��راي  83نمايش صحنهاي در
تاالرهاي مختلف همراه ش��ده که  65نمايش ويژه بزرگس��ال و  12نمايش
براي گروه سني کودک و نوجوان اجرا خواهد شد.

مشاركت بخش خصوصي در جشنواره بينالمللي تئاتر فجر

دبيرخانه س��ي و چهارمين جش��نواره بينالمللي تئاتر فجر ،امس��ال با
مشاركت بخش خصوصي و با حضور هفت تماشاخانه بخش جديدي را در
جشنواره با عنوان «به عالوه جشنواره تئاتر فجر» برگزار ميكند.

