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ایسنا

درگذشت آهنگساز برنده «گلدن گلوب»

«یوهان یوهانســن» آهنگساز ایســلندی که برای ساخت آهنگ فیلم «نظریه
همــه چیــز» برنــده جایــزه «گلدن گلوب» شــده بــود ،در ســن  ۴۸ســالگی از
دنیــا رفــت .به گزارش ایســنا ،به نقــل از گاردین« :یوهانســن» از عوامل فیلم
اقتباســی ســال « ۲۰۱۵جیمز مارش» بود که به زندگی «اســتیون هاوکینگ»
(بــا بــازی «ادی ردمین») فیزیکدان مشــهور جهان میپردازد .این آهنگســاز
بــرای این کار جایزه «گلدن گلوب» بهترین موســیقی فیلــم را به خانه برد .او
همچنین در سال  ۲۰۱۵برای ساخت موسیقی فیلم «سیکاریو» به کارگردانی
«دنیس ویلنوو» ،نامزد جوایز اســکار و بفتا شــد« .یوهانســن» سال  ۲۰۱۶هم
برای ساخت موسیقی فیلم «رسیدن» با این کارگردان همکاری کرد.

«هنارس» منتشر میشود

«حســین رضــا» از خواننــدگان موســیقی اصیل ایرانی اســفند ماه
امسال جدیدترین آلبوم موسیقی خود را در ژانر فولکلوریک منتشر
میکنــد .این آلبوم شــامل  ۹قطعه به نامهای «هنــارس»« ،آمان
گلیــا»« ،میمنای»« ،هرنــگ»« ،آواز گالرا»« ،پالمار»« ،چلســرو»،
«چلــه بر» و «ســار خس» اســت و توســط شــرکت «نــوای زاگرس
لرستان» منتشر خواهد شد.

اعطای وام به اهل قلم از  28بهمن

«رها شو» به گالری ایده پارسی میرود

نمایشــگاه گروهــی نقاشــی «رهــا شــو» روز جمعــه  ۲۷بهمن ماه
در گالــری ایده پارســی افتتاح میشــود.در این نمایشــگاه آثاری از
 ۶هنرمند به نمایش درمیآید.

برگزاری جشنواره موسیقی الکترونیک تهران

با پایان یافتن ســی وسومین
ندا سیجانی
جشــنواره موســیقی فجــر
و در روزهــای باقــی مانــده
ســال  96هنرمندان فعال حوزه موســیقی تازهترین
کنسرتهای خود را برگزار خواهند کرد .کنسرتهایی
که تقریباً تمامی سبکهای مختلف موسیقی در آن
تعریف شده و در پایتخت و دیگر شهرهای ایران اجرا
میشود.البتهدراینایام،اجراهایموسیقیپاپمثل
سابق بخش گســترده تری از ســالنها و سانسهای
موســیقی را بــه خود اختصــاص داده اســت .الزم به
ذکر اســت همزمان با شــهادت حضــرت زهرا(س)
یک وقفه کوتاه مدت در بین کنسرتها صورت گرفته
است و بعد از آن بهصورت فشرده اجراهای پیش رو
برگزار خواهد شــد.تاریخهای اجرا طبق آخرین آمار
منتشر شده از سوی سامانههای معتبر فروش بلیت
کنسرت بوده که به ترتیب زیر اعالم شده است.
ëëموسیقیپاپ،ایرانیوکالسیک
بهنام بانی خواننده موســیقی پــاپ  24و  25ماه
جاری درســالن میالد نمایشــگاه بینالمللی تهران
اجرای برنامه دارد .گروه ســایه سار با عنوان «صوفی
ابنالوقت باشدای رفیق» با سرپرستی و آهنگسازی
حسین سلیمانی پنجشنبه  3اسفند در فرهنگسرای
ارســباران (هنــر) روی صحنــه مــیرود .کنســرت
«آواز پارسی» با حضور شهرام ناظری و حافظ ناظری
چهارم اسفند ماه در سالن آمفی تئاتر زنده یاد نامجو
شــهر رشــت برگزار میشــود .کیهــان کلهــر نوازنده
کمانچه و آهنگساز با همراهی اردال ارزنجان نوازنده
ک تبار 4 ،اسفند ماه در تاالر وحدت
مطرح باغالما تر 
تهرانرویصحنهمیروند.مانیرهنماازخوانندگان
نسلاولموسیقیپاپپسازمدتهاجمعهچهارم
اســفند مــاه ســاعت  19در ســالن همایــش ایرانیــان
اجــرای برنامــه خواهــد داشــت .گــروه آذربایجانــی
نامیــک ،بالاوغالن ،آیهان و الچین جمعه  4اســفند
ساعت  22در سالن وزارت کشورروی صحنه میرود.

کنســرت گــروه موســیقی چارتار  6اســفند مــاه در دو
سانس میزبان عالقهمندانش در مرکز همایشهای
برج میالد تهران خواهد بود.
کنســرت امید حاجیلی یکشــنبه و دوشــنبه
( 6و  7اســفند) در ســالن میــاد نمایشــگاه
بینالمللیتهرانبرگزارمیشود.گروهموسیقی
هاگ در بخش موسیقی راک دوشنبه  7اسفند
در بــرج آزادی اجــرای برنامــه دارد .کنســرت
بنــدری گــروه آوای موج سهشــنبه  8اســفند در
برج آزادی برگزار میشود .رسیتال پیانو فریدون
ناصحــی سهشــنبه  8اســفند در فرهنگســرای
نیاوران اجرا میشــود .کنســرت هــوروش بند 9
اســفند طی دوسانس درسالن میالد نمایشگاه
بینالمللی تهران برگزار میشــود .گروه وزیری
به سرپرســتی کیوان ســاکت و خوانندگی وحید
تــاج پنجشــنبه  10اســفند در تاالر وحــدت روی
صحنه میرود .کنسرت ارکستر و کر بل کانتو به
رهبری نیما پناهیها  10اســفند در تاالر وحدت
برگزار میشود .محسن یگانه خواننده موسیقی
پاپ هم با همراهی گروهش ۱۰ ،و  ۱۱اسفند ماه
ســالجاری با اجــرای رپرتواری گلچین شــده از
آثار تازه و قدیمی خود در سالن میالد نمایشگاه
بینالمللــی تهــران روی صحنه مــیرود .گروه
موســیقی دارکوب در بخش موســیقی تلفیقی
 12و  13اســفند در تــاالر وحــدت اجــرای برنامه
دارد .محمد علیــزاده از خوانندگان پرمخاطب
موسیقی پاپ  13و  14اسفند ماه در سالن میالد
نمایشگاه بینالمللی تهران اجرای برنامه دارد.
گروه موسیقی پرطرفدار ماکان بند در دو سانس
 13و  14اســفند ماه در سالن مرکز همایشهای
برج میالد تهران کنسرت خود را برگزار میکند.
مرکزهمایشهایبرجمیالدتهراندر 16اسفند
ماه میزبان مخاطبان موســیقی آذری با اجرای
رحیمشهریاریاست.ارکسترسمفونیکتهران

نیز  17و  18اســفند به رهبری شــهرداد روحانی
در تــاالر وحدت اجــرای برنامه خواهد داشــت.
این آخرین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در
سالجاری است .در این کنسرت قطعات آوای
مجار شــماره  1اثر یوهانس برامس ،ســمفونی
کنســرتانت اثــر آمادئــوس موتســارت بــرای
 4ســاز بادی چوبی ،سمفونی شماره  8فرانس
شوبرت و پوئم سمفونی«دان خوان» اثر ریشارد
اشتراوس به اجرا درخواهد آمد .کنسرت ارکستر
سمفونیک رسانه هنر جمعه  25اسفند در تاالر
وحدت روی صحنه میرود.
کنســرت موســیقی پــاپ فــرزاد فرزیــن در ۲۶
اســفند ،طی دو سانس در ســالن میالد نمایشگاه
بینالمللیبرگزارمیشود.
ëëاجرایشهرستانها
کنســرت جزیــره کیش بهنــام بانــی  26بهمن
در تــاالر شــهر «جزیــره کیــش» برگــزار میشــود.
گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت و خوانندگی
وحیــد تــاج  3اســفند مــاه در آمفی تئاتر زنــده یاد
نامجو شهر رشت اجرای برنامه دارد.
کنســرت هژیــر مهرافــروز  4اســفند در ســالن
سیروسصابرکرجبرگزارمیشود.میثمابراهیمی
 5اســفند در تــاالر انتظار (کرمانشــاه) روی صحنه

مــیرود .محســن ابراهیمزاده  7اســفند درســالن
شهید تندگویان امیدیه اجرای برنامه دارد .احسان
خواجــه امیــری چهارشــنبه  9اســفند در مجتمــع
ورزشی کارگر دورود اجرای برنامه دارد .بهنام بانی
 12اســفند ماه طی دو سانس میزبان مخاطبانش
در ســالن امام علی(زاهدان) خواهد بود .محســن
یگانه خواننده موسیقی پاپ  6اسفند در دو سانس
میزبــان مخاطبانــش در ســالن اداره بــرق کرمان
خواهد بود .محمد علیزاده پنجشنبه  26بهمن در
تاالر شــهر جزیره کیش روی صحنه میرود .ســینا
ســرلک از خوانندگان موســیقی ایرانــی جمعه 18
اسفند در سالن اصالح بذر کرج اجرای برنامه دارد.
ëëموسیقیبانوان
کنسرت گروه نوشه (ویژه بانوان) به خوانندگی
بهاره میرزاآقا  27بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار
میشــود .گــروه «آرزونــاک» به سرپرســتی فهیمه
عظیمــی وخوانندگــی کوثرشــعبانی دربخــش
موسیقیبانوانشنبه12اسفندمیزبانعالقهمندان
خود در فرهنگســرای نیاوران خواهد بود .کنســرت
گروه موسیقی دلیار (ویژه بانوان)  14اسفند ساعت
 20در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود .کنسرت
گــروه آرنــا (ویــژه بانوان)  19اســفند بــه خوانندگی
عذرا وزیری در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.

دو عضو هیأت داوران جشنواره فیلم فجر به منتقدان پاسخ دادند
سینما

شائبهزدایی از اهدای سیمرغها

«ایــران» :شــائبهها و
حواشــی ایجاد شــده پیرامــون انتخابهــای هیأت
داوران جشنواره فیلم فجر سببســاز آن شد که دو
تــن از اعضای هیــأت داوران میهمــان برنامه رضا
رشــیدپور باشــند .رســول صدرعاملی و محمدرضا
فروتن شــامگاه یکشــنبه  ۲۲بهمن به ویــژ ه برنامه
«هفت» آمدند و درباره اهدای ســیمرغ به ابراهیم
حاتمیکیــا ،کاندیــد شــدن دو بازیگــر زن از فیلــم
«دارکوب» ،دیده نشــدن بازیگران و فیلم «التاری»
و ...به شائبههای مطرح شده پاسخ دهند.
صدرعاملی در ابتدای برنامه اهدای دو سیمرغ
در جشــنواره را مســبوق بــه ســابقه عنوان کــرد و به
طور مشــخص راجع به اهدای دو ســیمرغ بهترین
کارگردانــی توضیــح داد« :دوســت داشــتیم کــه دو
فیلمســاز از دو نســل متفــاوت را روی صحنــه کنــار
هم ببینیم تا نشان بدهیم که سینمای ایران چقدر
یکدســت و همــدل اســت .میخواســتیم کــه آقای
حاتمیکیــا با حالتــی پدرانــه در کنار بهــرام توکلی
جوانقراربگیرندکهمتأسفانه این اتفاقنیفتاد.رأی
اکثریــت این بود کــه کارگردانی هــر دو فیلم به یک
اندازه شایســته قدردانی اســت ».نامزدی دو بازیگر
زن از فیلم «دارکوب» برای نقش اول سؤال دیگری

بود که در چند روز گذشــته مطرح شد .صدرعاملی
در ایــن باره گفت«:گاهی اوقــات نقشها به نحوی
در فیلم قرار میگیرند که جداسازی مکمل و اصلی
امکانپذیر نیست .نکته دوم اینکه خالف آییننامه
هــم نبــود و جایی هم گیــر نکردیم که بــه خواهیم
بدعتبگذاریم».
ëëنوید محمدزاده و ســاعد ســهیلی خود را تکرار
میکنند
محمدرضا فروتن نیز درباره دیده نشــدن جواد
عزتــی توضیــح داد« :ایشــان در کاندیداهــای مــن
نبودند ولی در لیست دیگر داوران بودند مانند ساعد
سهیلی ،میالد کیمرام و خیلی از بازیگران دیگر .ما
مجبور بودیم که تنها پنج تا شــش بازیگر را انتخاب
کنیــم ».صدرعاملی هــم در تکمیــل صحبتهای
فروتــن گفت کــه 80درصد آرا چهار به ســه بود و در
این حالت یک رأی تعیینکننده است و این درست
نیســت که او یا فروتن نظرات شــخصی خود را بیان
کنند .او البته در بخش دیگری از صحبتهایش این
نکتهراهمگفتکهبهاعتقادداوران،نویدمحمدزاده
و ساعد سهیلی خود را تکرار کرده بودند .او در ادامه
ازبابکحمیدیانوساعدسهیلیبهعنوانبازیگرانی
یاد کرد که مدام خود را تکرار میکنند .طبق گزارش

خبرآنالین دیدن نشــدن «التاری» و شــائبه دســتور
بایکوت این فیلم از سوی مدیران ،سؤال دیگری بود
که صدرعاملی در پاسخ به رشیدپور گفت« :خدا مرا
نبخشد اگر چنین پیامی بهما داده باشند یا چیزی که
بخواهد ما را به این وادارد تا فیلمی را نادیده بگیریم.
فروتن هم با اشاره به نخستین تجربهاش در هیأت
داوری جشــنواره فیلــم فجــر بیان کــرد« :هیچ گونه
اعمال فشار و جبری واقعاً نبود ،اما پیشنهاد بود .اما
اینکــه ما را در موقعیتــی قرار دهند که ما باید چنین
کاریبکنیمابدا».
ëëجدالتوئیتریداروغهزاده
وتهیهکننده«التاری»
اما فارغ از توضیحــات دو عضو هیأت داوران در
اینخصوصبحثفیلم«التاری»باجدالتوئیتری
تهیهکنندهاینفیلموهمچنینابراهیمداروغهزاده

دبیر این دوره از جشنواره فیلم فجر داغ شد .در ابتدا
محمود رضوی با انتشــار توئیتی ،اعالم کرد که دبیر
جشــنواره به او وعده داده بود که در جشــنواره فیلم
فجر چینش طوری خواهد بود که هیچ اتفاقی برای
«التاری» نمیافتد .ابراهیم داروغهزاده دبیر ســی و
ششمین جشــنواره فیلم فجر هم در توئیتی پاسخ
ســیدمحمود رضوی را داد و نوشــت کــه این جواب
یکســان او بــه همــه ســینماگرانی بوده اســت که به
شوخی میخواستند هوای فیلمشان را در جشنواره
داشــته باشــد .اما این مباحثه به اینجا ختم نشــد و
در ادامــه محمود رضوی در توئیتی دیگر اعالم کرد
که« :البته اون جلســه یک ونیم ســاعته جدیهای
جذابتراز این شوخی هم داشته که اگر قرار به بیان
باشد مصداق شعر گرپرده بیفتد نه تو مانی ونه من
یشود».
م 

تأسیس یک
گالری برای
پاتوقهنرمندان

جــواد بختیــاری ،بــا
گرامیداشــت مرتضــی ممیــز گالــری «نقــش
و خــط» خــود را افتتــاح میکنــد .بختیــاری از
خوشنویســان مطرح ایرانی اســت کــه عالوه بر
این هنر و تحصیل نقاشی در دانشکده هنرهای
زیبای دانشگاه تهران ،دارای دکترای تاریخ هنر
از کالیفرنیــا اســت .او پــس از ســالها فعالیــت
هنــری در ایــران و امریــکا تصمیــم دارد عصــر
جمعــه  27بهمن ماه ایــن گالــری را در تهران
افتتاح کند .بهگــزارش ایلنا ،جــواد بختیاری در
اینباره میگوید :هدفم این است گالری نقش
و خط به یک پاتوق هنری و محلی برای گفت و
شنود هنرمندان بدل شود؛ اتفاقی که این روزها
خأل آن بشدت احساس میشود.
این هنرمند بیان دارد :من برای شخصیت
و هنر آقای ممیز همیشــه احتــرام خاص قائل
بــودهام و بــا ایشــان انــس و الفتی هم داشــتم،
خواستم نخستین نمایشگاه گالری نقش و خط
با نــام و یاد اســتاد مرتضی ممیز (گرافیســت)
برگزار شود .به همین جهت برای این نمایشگاه
آثــاری ازهمدورهها و همکالســیهای ایشــان،
انتخابکردیمکهجملگیافرادصاحبنامهنر
ایران و اغلب نیز نقاش هستند .او گفت :در این
نمایشــگاه گروهی ،آثاری از عباس کیارستمی،
پرویزتناولی،آیدینآغداشلو،بهمنمحصص،
ایــران درودی ،کیخســرو خــروش ،منوچهــر
معتبر ،جالل شــباهنگی ،جمشــید ســماواتی،
تاها بهبهانی ،محمد ابراهیم جعفری ،حسین
محجوبی ،فرامــرز پیالرام ،علــی اکبر صادقی،
نصراهلل افجــهای ،غالمحســین نامی ،طلیعه
کامــران ،علــی گلســتانه ،مهــدی ویشــکایی،
منصوره حسینی ،ژازه طباطبایی ،ناصر اویسی،
احمداسفندیاری،محسنوزیریمقدم،مهدی
ســحابی ،فریــده الشــایی و خود من به تماشــا
درمیآید .بختیاری میگوید عالقهمند هستیم
ایــن گالری را به یک مرکز فرهنگی و یک پاتوق
خــوب هنری بــدل کنیم امــا باید بــرای این کار
سخت تالش کنیم ،برای این گالری رویکردی را
ترسیمکردیمکهدرسالچندنمایشگاهجمعی
از هنرمنــدان برجســته در حوزههــای نقاشــی،
خوشنویسی،گرافیک،نگارگریومجسمهسازی
برگزار میکنیم ،اما بنا داریم محوریتمان گرد
هــم آوردن هنرمنــدان و برگزاری نشســتها و
میز گفتوگو میان جامعه هنری باشــد؛ میزان
گفتوگوهــای هنری در جامعــه معاصر ایران
خیلی کم شده و ما بشدت نیاز به مرکزی برای
اینگفتوگوهاداریم.

ایلنا

مدیر برگزاری جشــنواره موســیقی الکترونیک تهران از برپایی جشنواره موسیقی
الکترونیک تهران در پردیس سینمایی چارسو از  ۱۲تا  ۱۸اسفند ماه سالجاری خبر
داد .به گزارش مهر ،به گفته حمید خسروبیگی فضای جغرافیایی پردیس چارسو
به گونهای است که هم در محدوده مرکزی شهر قرار دارد و دسترسی طیف زیادی
از مخاطبــان بــه آن بهتــر از دیگر تاالرها اســت و دیگر اینکه اغلب فروشــگاههای
عرضــه ادوات موســیقی بویژه موســیقی الکترونیــک عمدتاً در ایــن مکان تمرکز
دارند .او می گوید بســیار خوشــحالیم کــه با حمایت خوب دفتر موســیقی وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی و اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی میزبان  ۱۴پروژه
موسیقاییهستیم.

طنین نغمهها و نتهای پایان سال

ادبیــات داســتان ایرانیان ،ادامــه داد«:با
توجه به انتخاب تبریز بهعنوان پایتخت
گردشــگری اســامی بــرای ســال ،۲۰۱۸
امسال در بخش جنبی جشنواره بررسی
یک دهه ادبیات ترکی ایران را در دســتور
کار داریــم و به همین واســطه شــاعرانی
از کشــور ترکیــه ،جمهــوری آذربایجان و
ترکمنهای عراق دعوت کردهایم».
به گفته قزلی از ســال آینده بخشی با
عنوان شــعر جــوان(در برگیرنده اشــعار
منتشر نشده شاعران) به جشنواره اضافه
میشود.گفتنیاستکهمراسماختتامیه
دوازدهمیــن دوره جشــنواره شــعر فجر
ششم اسفند ماه به میزبانی مردم تبریز
برگزارمیشود.

خبر

میزان

به گفته مدیرعامل خانه کتاب ،اعطای وام  10میلیون تومانی به اهالی قلم از
 28بهمن ماه آغاز میشود .مجید غالمی جلیسه اظهار کرد :ثبتنام از این
وام با بازپرداخت  36ماهه از  28بهمن ماه آغاز میشود.

موسیقی

همین جهت بهعنوان میزبــان برگزاری
اختتامیه هم انتخاب شده است.
محقــق درباره آثاری کــه در این دوره
داوری شدهاند ،گفت«:در این دوره چهار
هزار و  ۷۸۱عنوان کتاب بررســی شدهاند
که برخی از آنها دو یا سه جلدی بودهاند.
از این تعداد سه هزار و  800عنوان کتاب
در حــوزه شــعر بزرگســال قــرار دارند ،در
بخــش کودک و نوجوان نیــز  ۸۶۴عنوان
کتاب و در بخش «درباره شعر» نیز بیش
از  ۲۰۰عنوان کتاب بررسی شدهاند».
مهدی قزلی ،دبیر اجرایی جشــنواره
شــعر فجــر نیــز گفــت«:داوری بخــش
رقابتــی همچــون چنــد دوره گذشــته در
ســه بخــش (شــعر بزرگســال)( ،شــعر

کودک و نوجوان) و (درباره شــعر) انجام
میشــود و آثار برتر منتشر شده سال 95
در ایــن حوزهها معرفی میشــود .عالوه
بــر بخش رقابتی ،از چندی پیش شــاهد
برگــزاری محفلهــای شــعرخوانی در
شــهرهای مختلــف هــم بودهایــم .از آن
جمله میتوان بــه برگزاری محفلهایی
در زاهدان ،اصفهان ،کرمانشــاه ،ســرپل
ذهاب و ...اشاره کرد».
آن طــور کــه قزلــی گفت ســه محفل
شــعری هــم اواخــر هفتــه با حضــور ۶۰
نفــر از شــاعران جــوان در تهــران برگــزار
میشــود که به طــور حتم وزیــر فرهنگ
و ارشــاد اســامی در یکی از آنها شــرکت
خواهــد کــرد .مدیرعامــل بنیــاد شــعر و

میزان

روی خط
خبر

مریم شهبازی

نزدیک به ده روز دیگر دوازدهمین دوره
جشنواره شــعر فجر در حالی بهکار خود
خاتمهمیدهدکهدبیرعلمیآنباوجود
برخی گالیههای اهالــی ادبیات مبنی بر
توجه به طیف خاصی از شــاعران ،تأکید
دارد کــه داوریهــای جشــنواره فــارغ از
هــر گونــه گزینــش و مصلحت اندیشــی
خاصی انجام میشود.
جــواد محقق کــه دبیری ایــن دوره از
جشنواره را برعهده دارد در پاسخ به این
گفتــه خبرنگار«ایران» که برخی از اهالی
ادبیات ،جشــنواره شــعر فجر را منتسب
بــه گــروه خاصــی از شــاعران میداننــد
و بــه همیــن واســطه عالقــه چندانــی
به شرکت در آن ندارند گفت«:دلیل وجود
چنیــن نگاهــی را بایــد از همــان دوســتان
پرسید ،از آنان بپرسید برچه مبنایی و با اتکا
به چه سندی چنین نظری دارند!»
محقق در ادامه به شاعرانی که چنین
گالیههایــی را عنوان میکنند توصیه کرد
حتمــاً نگاهی به نتیجه داوری جشــنواره
شــعر فجر طی سالهای اخیر و از سویی
اسامی داوران آن داشته باشند تا متوجه
نکاتی غیر از نقدهای مذکور شوند.
وی در ادامــه پاســخ بــه ایــن ســؤال
افزود« :وقتی در فراخوان اعالم میشود
که تمام کتابهای شــعر منتشر شده در
طول یک ســال بررســی میشــود یعنی
تنهــا مالکمان برخــورداری آثــار از مجوز
نشــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی

اســت .به اهالی شــعر و مــردم اطمینان
میدهــم کــه هیــچ کــدام از تقســیم
بندیهــای فکــری و جناحــی در داوری
هایمان نقشــی نداشته و ندارد .افزون بر
ایــن از نظر قالبهای شــعری هم هیچ
گرایش خاصی مدنظرمان نیست».
دبیــر علمــی دوازدهمیــن دوره
جشــنواره شــعر فجر در ادامه گفت«:اگر
من نوعی در جشنواره شعر برنده نشدم
باید آنقدر انصاف داشته باشم که بگویم
کتــاب مــن در داوری مــورد توجــه قــرار
نگرفته نــه اینکه کلیــت برگــزاریاش را
زیر ســؤال ببرم .بیاغــراق تالشمان در
دبیرخانــه و هیــأت علمی شــعر فجر بر
این است که همه کتابهای شعر منتشر
شده در یک سال را بررسی کنیم».
محقــق در گفتههایــش تأکیــد کــرد
نــه تنهــا جشــنواره شــعر فجــر ،بلکــه
برگزارکننــدگان ســایر جشــنوارهها و
جایزههــا هــم در داوریهای خــود خواه
ناخواه با نظرات مثبت و منفی متعددی
روبــهرو میشــوند .او افزود«:جالــب این
جاســت که حتی دوســتان منتقد شــعر
فجــر هــم وقتــی بانــی برگــزاری دیگــر
جایزههای ادبی میشــوند با گالیههایی
از همین دست روبهرو میشوند .نکتهای
کــه نباید فرامــوش کرد این اســت که در
داوری هیچ جایزهای نمیتوان نظر همه
اهالــی آن حــوزه را جلب کرد و همیشــه
عــدهای ناراضی خواهند بود ،مســألهای
کــه مصداقهایــی از آن را در جشــنواره

فیلم فجر هم دیدیم».
او در ادامــه پاســخ بــه ســؤالی کــه
خبرنــگار «ایــران» از او پرســید ضمــن
گالیه از اینکه نباید جشــنواره شــعر فجر
را با دیگر جشــنوارههای فجر نظیر فیلم
و موسیقی مقایســه کرد گفت«:مقایسه
جشنواره شعر فجر با توجه به مخاطبان
محــدودش بــا فیلــم و تئاتــر بــه هیــچ
وجه اصولی نیســت .موســیقی و سینما
همچون ورزش مخاطبان بسیاری دارند،
از سوی دیگر برای دیدن یک فیلم نیازی
به مطالعه جدی در حوزه سینما ندارید،
برای شــنیدن موســیقی هم همین طور
اســت .ایــن در صورتــی اســت کــه وقتی
بحــث شــعر به میــان میآیــد مخاطب
نیازمند برخورداری از سطح قابل قبولی
از دانش و حتی آموزش است».
به گفتــه محقق این مســأله نــه تنها
در ارتبــاط بــا شــعر ،بلکــه در رابطــه بــا
پدیدآورندگان آن هــم صدق میکند .از
همین رو طبیعی است که تعداد افرادی
کــه وارد عرصه ادبیات میشــوند بســیار
کمتر از افرادی خواهــد بود که وارد دیگر
بخشهای هنر شدهاند.
در حالــی کــه برگــزاری محفلهــای
شعرخوانی چندی است با حضورعالقه
مندان و شــاعران در سراســر کشــور آغاز
شده اختتامیه جشنواره شعر فجر ،ششم
اسفند ماه به میزبانی مردم تبریز برگزار
میشــود .تبریز امسال بهعنوان پایتخت
گردشــگری اســامی انتخــاب شــده و از

ایرنا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،هنرمندان را نماد مردم توصیف کرد و گفت :این قشر
از جامعه همیشــه حضورشــان در مناسبتهایی مانند  22بهمن پر رنگ بوده و در
بسیج اجتماعی برای پاسخگویی ب ه تهدیدهایی علیه منافع ،عزت و وحدت ملی،
توگو با ایرنا با تشکر و قدردانی
نقش اصلی داشــتهاند .سید عباس صالحی در گف 
ازحضورملتشریفایراندرراهپیمایی 22بهمن،آنرانشانگرهمراهی،همدلی،
انسجام و وحدت ملی در جهت نیل به اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران برشمرد که آحاد مردم فهیم ایران اسالمی همانند گذشته به اثبات
رساندند.اوحضورمیلیونیدرصحنههایمختلفرانشانگربصیرت،تدبیرودرایت
ملت شــریف ایران اسالمی دانست و گفت :حضور حماسی مردمی در راهپیمایی
 22بهمن امسال در واقع بازسازی یک خاطره بزرگ تاریخی بود.
صالحی ب ه لبیک همیشــگی ملت ایران در فراخوانها و مناسبتهای مختلف
در کشور اشاره کرد و گفت :مردم همیشه در صحنه ایران همواره اثبات کردهاند که
بدون در نظر گرفتن مسائل و مشکالت موجود ،در حفظ و دفاع از نظام ،مسئوالن،
منافع ،عزت ملی ،اراده و عزم خود را برای حمایت و پشتیبانی جزم کرده و لحظهای
از این اراده راســخ در دســتیابی به قلههای تعالی و پیشــرفت این مــرز و بوم عقب
نشینی نخواهند کرد .عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه سخنان خود به
مشــارکت مردم در مناســبتهای مختلف از جمله  22بهمن ،روز قدس و  13آبان
اشــاره کرد و اظهار داشــت :حضور مردمی در این مناســبتها در واقع یک خاطره
وجودی برای آنهاســت که تالش میکنند به گذشــته خود برگشــته و از طرفی هم
زمــان حــال خود را یافتــه و هم آینده خودشــان را میســازند .صالحی درخصوص
حضور چشــمگیر مردم ایــران اســامی در راهپیمایی  22بهمن امســال نیز گفت:
 40ســال پیــش مردم در چنیــن روزی با تصمیم و اراده قوی و پوالدین خود دســت
در دســت و در کنار همدیگر رژیمی به ظاهر مقتدر و اما در درون پوشــالی را به هم
ریختــه و همگی متحــد ،همدل و همصدا با انســجام ملی پیروزی انقالبــی را رقم
زدند که نه تنها سرنوشت ساز شد بلکه الگویی برای دیگر کشورها در جهت بیداری
اسالمی بود .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد :در طول  40سال گذشته تاکنون
هر حادثه سختی که در فضای اجتماعی ما چه درونی و چه بیرونی رخ داده است،
مناســبتهایی مانند راهپیمایی  22بهمن ،فرصتی را به وجود آورده تا اتفاقاتی را
که به نحوی در داخل و خارج پدید آمده برای «نه» گفتنهای بزرگ به تهدیدهای
دشمنان ،یکپارچه و متحد کنار هم بایستند .صالحی افزود :به نظر میآید مردم ما
در چهار دهه بعد از انقالب اسالمی بهعنوان جمهوریت نظام تمام تالش خود را
انجام دادهاند تا حداکثر حمایت و پشتیبانی خود را از انقالب اسالمی داشته باشند از
اینرو مسئوالن باید بیش از گذشته زبان وجودی و زبان ارتباطی با مردم را پیدا کنند.
ëëپیــام وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی به جشــنواره طراحی پارچــه و لباس
کودک و نوجوان
همچنین وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به مناســبت برگزاری نخســتین جشــنواره
طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان ،پیامی به این رویداد صادر کرد .دربخشی از متن
پیام سیدعباس صالحی آمده است« :جشنواره لباس کودک و نوجوان» زمینه مناسبی
برای ارائه الگوی مناســب و گســترش دایره اختیار و انتخاب نوجوان در مقطع حســاس
زندگیایجادمیکندتابااطمینانبخشیواعتمادافزاییبهشناختوتحکیمهویتملی
در باور نوجوان یاری رساند و شکوفایی و سرافرازی هرچه افزونتر مردمان این سرزمین
را تضمیــن کند .به همه دســتاندرکاران این رویداد فرهنگــی و فعاالن این عرصه اعم
از طراحان ،نســاجان و صنعتگران مد و لباس درود میفرســتم و امیدوارم برگزاری این
جشنوارهبهارتقایسطحکیفیوکمینمادهایفرهنگیایراناسالمیبینجامد.

داوری شعرها بیتأثیر از تقسیمبندیهای فکری و جناحی خواهد بود

