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صالحیدرآئینبزرگداشتمقامزن:

زنان سهم مهمی در هنر ایرانی داشتهاند

محمد معتمدی «مادرم ایران» را میخواند

محمــد معتمــدی خواننــده مطــرح موســیقی ایرانــی
روی خط
اردیبهشــت مــاه ســال  ۹۷بــه دعــوت رســمی ارکســتر
خبر
سمفونیک دولتی آنتالیا مجموعه سوییتهای «مادرم
ایران» به آهنگسازی و رهبری ارکستر علی رهبری را در
تاالر اسپندوس شهر آنتالیا اجرا خواهد کرد.

گروه کهن در کنسرواتوار موتزارت

گروه موسیقی کهن به سرپرستی کامیار فانیان اجرایی ویژه در کنسرواتوار
موتزارت در شهر سالزبورگ برگزار میکند.این اجرا در تاریخ  15مارس
( 2018پنجشنبه  24اسفند  )1396روی صحنه میرود.

انتخاب اشکان خطیبی به عنوان خواننده کنسرت چشمآذر

شعرهایی که از قلم اصحاب خبر میچکد

در اختتامیه دوازدهمین دوره جایزه شعر خبرنگاران از منصور اوجی تجلیل به عمل آمد

بهگــزارش «ایــران» ،دوازدهمیــن دوره
جایزه شــعر خبرنگاران با تقدیر از سالها
فعالیــت ادبی منصــور اوجی بــه کار خود
پایــان داد ،شــاعری کــه اشــعارش اغلب
پیونــدی تنگاتنگ بــا فرهنــگ زادگاهش
شــیراز دارد؛ ســخنرانان در ایــن مراســم،
اوجی را یکی از مهمترین شــاعران دنباله
روی نیمــا خواندنــد و تأکیــد کردنــد که او
توانســته در شــعر نیمایی بــه تجربههای
خاص خودش دست یابد.
در ایــن مراســم کــه یکشــنبه شــب به
میزبانــی مرکــز تبــادل کتــاب برگزار شــد،
کامیــار عابــدی ،پژوهشــگر و منتقــد ادبی
با اشــارهای به جریانهــای ادبی دهههای
اخیــر شــعر گفت«:بــا نگاهــی بــه تاریــخ
شــعر نو متوجه میشــویم جریــان اصلی
شــعر نو از دهه  ۱۳۲۰شروع شده و تا دهه
 50غلبــه سیاســت در آن بــه مرور بیشــتر
و بیشــتر شــده اســت .در این دوره ،بخش
عمدهای از جریان شــعر نو سیاسی است.
در دهــه  ۶۰یــک نــوع چپگرایــی در ایــن
جریــان وجــود داشــت ».به گفتــه عابدی
دراین دهه وقوع جنگ تحمیلی و اتفاقات
مرتبــط با آن تأثیر بســیاری بر شــعر برجا
میگــذارد و از ســویی شــرایط بــه گونهای
میشــود که میتوان در ایــن دوره و بعد از
آن شــاهد بــروز نوعی از دلزدگی در شــعر
بــود .او در ادامــه افزود«:اگــر بخواهیــم در
شــعر دهه  ۷۰دست به بررسی بزنیم ،دو
نــوع حرکت فرمالیســتی افراطــی و دیگر
ســاختارگرایی رادیــکال را خواهیــم دیــد.
جریانی که تا دهــه  ۸۰ادامه پیدا کرد ولی
بعــد از آن تعدیــل شــد و ما بــا موقعیت
دیگــری مواجــه شــدیم ».آن طــور که این
منتقد ادبی در گفتههایــش تصریح کرد،
در دهــه  70شــعربا نوعــی گسســت میان
شاعران متقدم و نیمایی روبهرو میشود.

مهدی نوروزی سرپرســت ارکستر ایســتگاه که در تاریخ  ۲۳و  ۲۴اسفندماه در
تاالر وحدت در کنار ناصر چشــمآذر کنســرت نوستالژی را روی صحنه خواهد
برد ،از افزوده شدن اشکان خطیبی به عنوان خواننده این کنسرت خبر داد.

«تیغ و ترمه» پوراحمد برای دومین بار رد شد

فیلمنامه «تیغ و ترمه» نوشته کیومرث پوراحمد برای دومین بار نتوانست
موافقت شورای پروانه ساخت را جلب کند .این فیلمنامه دارای موضوعی
اجتماعــی  -حادثــهای اســت که به نظر میرســد به دلیــل ملتهب بودن
فیلمنامه هنوز نتوانسته نظر شورای پروانه ساخت را جلب کند.

 ۲خواننده سرشناس هندی در تهران کنسرت میدهند

کنســرت  60ســال موســیقی ســینمای هند به طراحی و تهیه کنندگــی بهروز
چاهل در سالن همایشهای ایرانیان به روی صحنه خواهد رفت .این کنسرت
با حضور خوانندگان نام آشــنای ســینمای هند شــابیر کومار و دلشاد شیخ ،با
همراهــی نوازنــدگان ایرانی (گروه کارما) در راســتای پیوند فرهنگی دو کشــور
ایران و هند برگزار خواهد شد.

تالش برای اضافه کردن «نظامی» به مشاهیر یونسکو

دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو از تــاش بــرای قــرار دادن نام
«حکیم نظامی» در فهرست مشاهیر یونسکو خبر داد.

هنرمندان بر مزار علی معلم گرد آمدند

جمعی از اهالی سینما در واپسین روزهای سال  97و در اولین سالروز درگذشت
علی معلم (منتقد و سینماگر) در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) گردهم
آمدند تا یاد او را گرامی بدارند.

لوون هفتوان در آرامگاه ارامنه به خاک سپرده شد

مراســم تشییع پیکر لوون هفتوان بدون حضور هیچ سخنرانی در آرامگاه
ارامنــه تهــران برگــزار شــد .در این مراســم جمع زیــادی از ســینماگران با
هماهنگی خانه سینما حضور پیدا کرده بودند.

«زنگ هفتم» در جشنواره جهانی فیلم فجر

ســی وششــمین جشــنواره جهانی فیلــم فجر با یــک بخش جدیــد با عنــوان «زنگ
هفتم» ویژه دانشآموزان برگزار میشــود .در این بخش هفت فیلم متناسب با سن
دانشآموزان ایرانی با مشارکت و همکاری سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر،
وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران از تاریخ  28فروردین لغایت  5اردیبهشت
 97در پردیسهای سینمایی چند نقطه از شهر تهران نمایش داده خواهد شد.

آن سوی
مرز

مهر

کلیسایساینتولوژیصاحبشبکهتلویزیونی
میشود

گروه جنجالی ساینتولوژی به رهبری دیوید میسکویچ یک کانال تلویزیونی را که با
پلتفرم اپل تیوی در دسترس خواهد بود روز گذشته (دوشنبه  21اسفند)راهاندازی
کرد .به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،شواهدای از راهاندازی این شبکه در
اپ اســتور اپل قابل مشــاهده است و این اپ نشــان میدهد که کانال کار خود را به
صورت رسمی از ساعت ۸شب شروع کرده است .این کلیسا در سال ۲۰۱۶نیز اعالم
کرده بود اســتودیویی متعلق به خودش را راهاندازی میکند تا تولیدات رســانهای
خود را شــکل دهد .با این حال نخســتین بار نیســت که این فرقه مذهبی شروع به
استفادهازتلویزیونبهعنوانیکابزارکردهوپیشترباانتشارتبلیغات ۳۰ثانیهایدر
برنامه پربیننده سوپر باول خودش را معرفی کرده است.هنوز روشن نیست که این
کانال چه برنامههایی را ارائه میکند یا چه فردی از این کلیسا به عنوان متولی اصلی
آن در برابر مخاطبان قرار میگیرد.

گزارش
کامبیز حضرتی

او برگــزاری جوایزی همچون جایزه شــعر
خبرنــگاران بواســطه تجلیل همزمــان از
شــاعران جــوان و پیشکســوت را تالشــی
مثبت در راســتای کاهش فاصله مذکور و
ترمیم آن عنوان کرد.
همــان طور کــه در ابتدا اشــاره شــد در
دوازدهمیــن دوره از برگــزاری ایــن جایزه
از ســالها فعالیــت منصور اوجی ،شــاعر
اهــل شــیراز تقدیر شــد ،عابــدی با اشــاره
بــه فعالیــت وی از گذشــته تــا بــه امــروز
تصریح کرد«:منصور اوجــی را میتوان از
زمره نسل دوم شــاعران نیمایی به شمار
آورد کــه اغلب بعــد از دهــه  ۱۳۱۰به دنیا
آمدهاند .او نخستین گامهایش در عرصه
شــعر را از اوایــل دهــه  40برداشــت وطی
ســالهای فعالیتش یکــی از ویژگیهایی
که میتوان در شــعر او دید توجهی اســت
که عالوه برفرم و تصویر به هستی و انسان
دارد ».ایــن پژوهشــگر ادبی تأکیــد کرد که
ســبک شــعری منصور اوجی نوعی رفت
و آمــد در تغــزل و تفکــر در لحظه اســت،
آنچنان که میتوان اینگونه برداشــت کرد
که شــعرهایش در لحظه شکل گرفتهاند.
او در ادامــه ســخنانش گفت«:بــه جایگاه
اوجــی در شــعر با نقــل قولی از شــفیعی
کدکنــی دربــاره اخــوان اشــاره میکنــم.
شــفیعی کدکنی درباره اخوان ثالث گفته،
اخــوان از خراســان به یوش پل زده اســت
و ســایه از یوش به تبریز (شــهریار) ،درباره
منصــور اوجــی هــم میتــوان گفت کــه او
بین شیراز ،نیشابور و یوش پل زده است».
عابدی بــا ذکر تشــابهی میان اشــعار این
شــاعر شــیرازی با شــاعران دوران ادبیات
کالســیک همچــون ســعدی و حافــظ نیز
افزود«:مرگاندیشــی او را بــه نیشــابور و
خیــام نزدیــک میکنــد و در عین حــال او
یک شــاعر نوگرا اســت .زمانی کــه کلیات

کــه بیش از  60ســال شــاعری و چــاپ 25
کتــاب ،شــعر و چیســتی آن ،دغدغــ ه هــر
روزم بوده است و از این  25کتاب ،دو دفتر
آن ویژ ه شعر و شــاعران و جهان شاعرانه
بوده اســت .یکی کتاب «شــعر ،چیزیست
شــبیه گرگ» که کتاب برگزیده شعر ایران
در سال  1383شد و دیگری ،دفتر «کتاب
کلمات»».
حســن گوهرپور ،شــاعر و روزنامه نگار
که بهعنوان مجــری در این برنامه حضور
داشــت نیــز گفت«:یکــی از مهمتریــن
مصداقها و مؤلفهها برای نوشتن و شعر
گفتن ،استمرار است .از این جهت استمرار
در برگــزاری جایــزه شــعر خبرنــگاران که
امســال بــه همــت علیرضــا بهرامــی بــه
دوره دوازدهــم رســیده را هــم میتوان در
همین زمینه بررســی کرد؛ تالش بهرامی
بــرای اســتمرار ایــن جایزه قابل تحســین
است ».علیرضا بهرامی ،دبیرجایزه شعر
خبرنــگاران ضمن اشــاره بــه ویژگیهای
این دوره گفت«:از ویژگیهای جایزه شعر
خبرنگاران ،ســادگی آن اســت کــه به این

منجر شــده که بگوییم رهرو آن اســت که
آهســته و پیوســته رود .این جایزه همیشه
مســتقل ،خصوصــی و بــدون زرق و بــرق
برگزار شده اما حیاتش تداوم داشته است.
در این بین شــاید بد نباشــد اشــارهای هم
به محل برگزاری اختتامیه داشــته باشــم
که هــر از چندی تغییر کرده اســت .محل
برگزاری اختتامیه جایزه ما معموالً سیال
اســت ،قبلتر که کتابفروشی روشن وجود
داشت ،این مراسم آنجا برگزار میشد اما
مجــوز آن را معلق کردنــد و خود به خود،
کتابفروشی هم تعطیل شد ».او با اشاره به
آمار کتابهای منتشر شده در حوزه شعر
ادامــه داد«:امســال وقتــی یکــی از داوران
جشنواره شــعر فجر به داوری بیش از سه
هــزار و  500کتاب در دوره اخیر اشــاره کرد
بســیار تعجــب کــردم و هنــوز نمیتوانم
باور کنم این مقدار کتاب شــعر در شرایط
فرهنگــی و اجتماعــی جامعه ما منتشــر
شود .قبلتر آرزو میکردم تب سریدوزی
و انتشــار کتاب شعر فروکش کند اما امروز
میبینــم کــه متأســفانه ناشــرانی جدیــد

دو مدیر سینمایی تأکید کردند

ساماندهی نظارتهای هوشمند در عرصه سینما

بهتازگی و پس از گذشت یک سال از ریاست محمدمهدی حیدریان بر
سازمان سینمایی نشستی خبری با حضور مدیران سینمایی در وزارت
ارشاد برگزار شد .اظهارات بیحاشیه حیدریان در این نشست بیشتر به
ارائه برنامه جامع اکران سینما ،غیرقابل حبس بودن فیلمها ،فعالیت
گروه هنر و تجربه و مدرسه ملی سینما اختصاص داشت.
حیدریــان در بخشهایــی از صحبتهایش گفــت« :تالش کردیم
تصدیگــری را در دولــت کــم کنیم و البتــه اصالحیهای بــه فیلمهای
گذشته داشتیم و آن اینکه نظارت خود را حفظ یا تقویت کنیم .منافع
ســینما بــرای کوتاهمــدت نیســت و از این بابت نظــارت را در ســازمان
سینماییهدفمندکردیم؛بایدبرنامهاکراناصالحودرنظامنامهجدید
مراعات میشد ».او درباره پروانه ساخت نیز گفت« :در پروانه ساخت
بایدامنیترابیشازپیشایجادکنیمواگرتهیهکنندهایحرفهایاست
نباید اجازه دهد افرادی خارج از صنف در گروه باشــند و این در برنامه
ما لحاظ شده است .بهاینترتیب برای پروانه ساخت دو مرحله داریم؛
یکی موافقت اصولی که با عزم تهیهکننده و مشخصشــدن کارگردان
شــکل میگیرد و بعد با معرفی عواملی که دارای شناسنامه هستند و
اینطورمابهسمتتهیهکنندهمسئولمیرویم».
حیدریان ضمن ضروری دانســتن فعالیتهای گــروه هنر و تجربه
و توســعه فعالیت آن اشاره داشت« :ما نه تنها سالنهای هنر و تجربه
را کم نکردیم ،بلکه یک ســالن اختصاصی در سینما فرهنگ برای آن
ســاختهایم و ان شاهلل تا آخر این هفته آن سالن را افتتاح خواهیم کرد.
در توافقنامهمان با ســی و یک اســتان ،حداقل  ۲۰استان را اجبار کردیم
کــه بایــد فیلمهای هنر و تجربــه را نمایش بدهند ».در همین راســتا با
امیرحســین علمالهدی گفتوگویی کوتــاه انجام دادیم .دبیر شــورای

سینما

شــعر او را بررســی میکنیم ،خواهیم دید
که میان شیراز ،نیشابور و یوش قرار گرفته،
او در این فضا توانســته در شعر نیمایی به
تجربههــای خاص خــودش ادامــه بدهد
و ایــن جهــان را کتــاب به کتاب و شــعر به
شــعر گستردهتر کرده اســت ».همان طور
که عابدی هم در گفتههایش تصریح کرد،
ســیمین بهبهانی و سیمین دانشور هر دو
اوجی را شــکارچی لحظهها میدانستند،
او خــود در ایــن رابطه گفت«:شــعر اوجی
مثل شعر و نثر صوفیانه قدیم ،وقت ما را
خوش میکند .اگر از خود شاعر بپرسیم که
چطور به این لحظهها رسیده شاید نتواند
به ما پاســخ بدهد چون خود او نیز در این
لحظهها جاری بوده اســت.منصور اوجی
بــه داوری مــن مهمتریــن شــاعر نیمایی
است که در شعر کوتاه در ایران جای گرفته
و موفقترین این شاعران بوده است».
منصــور اوجــی ،شــاعری کــه تجلیــل
ویــژه این دوره جایزه شــعر خبرنگاران به
او تعلق داشــت ضمــن ارســالی پیامی از
برگزارکنندگان این رویداد ادبی تشکر کرد.
در بخشــی از پیــام وی کــه از ســوی یکی از
داوران خوانده شــد آمده«:ســیره مبارکی
بنیــاد نهــاده اید ،تجلیل از پیشکســوتان و
تثبیتشــدگان شــعر ،که جز تنــی و تنانی
چند ،کســی از آنها بر جای نمانده اســت.
از نسل پیش از من؛ حضرت سایه ،مفتون
امینــی ،یــداهلل رؤیایــی و رضا براهنــی و از
نسل هم سن و سال من؛ شفیعی کدکنی،
اســماعیل خویــی ،احمدرضــا احمــدی
و صاحــب ایــن قلــم کــه زندهیــاد محمد
حقوقی نام تمامی اینها را در کتاب «شعر
نــو از آغاز تــا امروز» خــود آورده بــود ».در
بخــش دیگــری از ایــن پیــام ،بعــد از ابراز
تشــکر اوجی از برگزارکنندگان جایزه شعر
خبرنگاران آمده 80«:ســاله مردی هستم

ایبنا

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفــت :آثار متنوع زنــان در حوزههــای مختلف فرهنگی،
هنری ،ادبی و رسانهای زیست بوم ایرانی را ساخته است .به گزارش مرکز روابط عمومی
و اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سیدعباس صالحی صبح روز گذشته در
آئین بزرگداشت هفته زن که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور در امور زنان
و خانواده در تاالر وحدت برگزار شــد ،با بیان این مطلب افزود :حوزه فرهنگ ،هنر ،ادب
و رســانه یکی از حوزههای قابل توجهی اســت که زنان کشور در آن نقش و حضوری مؤثر
داشــتهاند .زنان از دیرباز ســهم مهمی در هنر ایرانی داشــتهاند و بخش زیادی از هنرها و
صنایع دستی و سنتی کشور مدیون و وامدار حضور خالقانه زنان هنرمند است .صالحی
در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش و روند تصاعدی زنان در حوزههای فرهنگ،
هنر ،ادب و رسانه در دهه معاصر تأکید کرد و با اشاره به آمار سهم زنان در حوزه نشر کتاب
گفت :در چند دهه اخیر حیات فعال فرهنگ و ادب زنان مشــهود اســت و تصاعد قابل
توجهی داشته است .وی افزود :در حوزه بازار فرهنگ و هنر نیز سهم قابل توجهی به زنان
اختصاص دارد .مراکزی که از سوی زنان مدیریت میشود سهم قابل توجهی از اقتصاد
فرهنگ و هنر ،ادب و رسانه را در دست دارند .صالحی تصریح کرد :دوره معاصر نیز تنوع
زیادی برای حضور زنان در عرصههای فرهنگی و هنری ایجاد کرده است .بسیاری از هنر
سنتی و صنایع دستی ما به نام مادران و زنانی ممهور شده است که نام و نشانی ندارند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پایان گفت :امیدوارم مسیری که دولت تدبیر و امید در
جهت اهداف نظام جمهوری اسالمی و مشارکت زنان در عرصههای اجتماعی در پیش
دارد با تکاپو و همت زنان به رشد و توسعه اجتماعی منجر شود.
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سیاستگذاری گروه هنر و تجربه درباره برنامه جامع اکران سینما عنوان
کــرد« :نظامنامه اکران هنوز منتشــر نشــده و مــن نمیتوانم بهصورت
اصولی درباره آن نظر بدهم .بعد از اطالعیهای که ســازمان ســینمایی
داد نظرات خودم را بهعنوان کارشناس و نه مسئول هنر و تجربه اعالم
کردم .امیدوارم دوستان این نظرات را بخوانند و مد نظر قرار دهند ،اما
اگــر دولت به وظیفه اصلیاش یعنی حمایــت و نظارت برگردد اتفاق
خوبــی افتاده .این نظارت باید هوشــمندانه باشــد نــه مزاحم فعالیت
ســینماگران ».او اضافه کرد« :بیش از  4دهه است که سینمای ایران در
تمام وجوه به دولت وابسته است .اگر دولت طی یک پروسه اموری را که
مربوط به ذات آن نیست واگذار کند مورد استقبال همگان قرار میگیرد.
بــه همین دلیل هنــر و تجربه چون ذاتــاً مورد حمایت دولتها اســت
فعالیتخودشراخارجازبدنهدولتشکلدادوتوانستظرفیتهای
بالاستفادهدولترادراختیاربگیردوباکمترینهزینهیکقفلسینمای
ایران را باز کند ،چرا که همه مســائل با پول انجام نمیشــود .میتوان با
یک سیاســتگذاری درست و مشــارکت فعاالن سینمایی یک فعالیت
موفق رقم بخورد؛ کاری که هنر و تجربه در سه سال ونیم گذشته رقم زد
مربوطبهکلسینمایایراناستومخصوصیکگروهخاصنیست».
علمالهدی بیان کرد« :امیدواریم با نیت خیر رئیس سازمان سینمایی
که نگاه توســعه گرایانه به هنر و تجربه دارد در ســال  97ضمن توسعه
فعالیت با افزاش کیفی و کمی سینماگران و مخاطبان مواجه شویم تا
گروه هنر و تجربه که جزء الینفک سینما است حضور خودش را تثبیت
کند ».او درباره حضور اصناف در نظامنامه جدید اکران اظهار داشــت:
«ورود اصناف در این حوزه بســیار مهم اســت اما یادمان باشد که حوزه
نمایش و اکران حوزه رقابت است و باید قوانین ضد انحصار باشد چون
خود انحصار فساد میآورد .دولت باید با همراهی اصناف در حوزه باال

چهره

سالنامه تئاتر
به امضای کشاورز رسید

محمدمهدیحیدریان

امیرحسینعلمالهدی

رفتنکیفیتدفاترپخشبهصورتجدیورودپیداکند.دولتبایدبین
مردم و اصناف قرار گیرد .مهمترین مشکل توزیع و پخش این است که
دفاتــر هم عرض نداریم و صنوف باید به طور جدی به آن فکر کنند ،تا
بتوانیم در آینده بین  4تا  6دفتر معظم پخش داشته باشیم که شاکله
سینمایایرانراشکلدهند».اوسینمایهنروتجربهرامکملسینمای
جریان اصلی دانســت« :از ســال  93تا  95و تاحدودی  96بده بستان با
هنر و تجربه باعث رونق ســینما شــد .هنر و تجربه میتواند فیلمهای
عامــی را که شکســت میخورنــد در اختیــار بگیرد تا به تعداد درســت
مخاطب برسد .ضمن اینکه هنر و تجربه از اکران «وارونگی» و «نفس»
حمایت کرد .از آن طرف شورای صنفی هم میتواند سالنهای شناور به
هنروتجربهبدهد.اگرفیلمیتوانمخاطببیشتریداردونسبتبهآن
عطش وجود دارد باید  5سالن ما را در تهران به  12-10تا افزایش دهد.
شناور بودن سالنهای هنر و تجربه مانع کندشدن چرخدنده سینما و
همافزاییمیشود».

پرونده اکران نوروزی بسته شد

رقابت «التاری» و «به وقت شام» در زمان طالیی اکران

«ایران»:پس از گمانهزنیهای معمول سرانجام تکلیف اکران فیلمهای
نوروزی روز گذشــته مشــخص شــد و فیلمهایی که فرصت طالیی اکران
در این ایام را کسب کردند بهصورت رسمی معرفی شد« .بهوقت شام»
به ســرگروهی پردیــس کورش« ،التاری» به ســرگروهی اســتقالل« ،لونه
زنبور» به سرگروهی سینما ایران« ،مصادره» به سرگروهی سینما جوان،
«فیلشاه» به سرگروهی پردیس آزادی« ،خرگیوش» به سرگروهی زندگی
و«فراری»بهسرگروهیسینماماندانافیلمهاییهستندکهدراکراننوروز
 ۹۷به نمایش درمیآید .اما غالمرضا فرجی در حالی روز گذشته با ارائه
آخرین مصوبات جلسه شــورا (دوشنبه  ۲۱اسفند ماه) اسامی فیلمهای
اکــران نــوروز  97را معرفــی کرد که پیــش از این در گفتوگویی بــا ایلنا از
پایان مأموریت شــورای صنفی نمایش در ســال 96خبر داد و عنوان کرد
که پس از ابالغ آییننامه جدید و معرفی نمایندگان جدید درباره اکران
نوروز  ۹۷تصمیمگیری خواهد شــد و تا آن زمــان اخبار مربوط به اکران و
شورای صنفی نمایش از سوی سازمان سینمایی ارائه میشود .او در این
بــاره به «ایــران» گفت« :نکته مهم این اســت که ســینمای ما نباید یک
مقطع مهم را برای یک نظام نامه یا آییننامه تلف کند چرا که این اتفاق
نه برای تهیهکننده و ســرمایهگذار و نه برای سینمادار خوشایند نیست».
او در ادامه افزود« :پروســه اکران باید بهصورت دقیق و طبق برنامه روی
ریل خودش در حرکت باشد اگر نه آیتمهای مرتبط با آن از جمله مؤلفه
مهمتبلیغاتراتحتتأثیرقرارمیدهد.همتهیهکنندهوسینماداروهم
سرمایهگذار قبل از ورود به چرخه اکران باید از شرایط اکران مطلع باشد.
بر این اساس این نظام نامه و آییننامه برای اسفندماه خوب نبود چرا که

شرایط به گونهای رقم خورد که نه به نفع سینمادار بود و نه تهیه کننده».
اکــران نوروزی یکی از مهمترین اکرانهای ســال اســت و پخشکنندگان
سینماییمتقاضیجدینمایشآثارشانهستند.امسالباتوجهبهایجاد
تغییردرآییننامهشورایصنفینمایشوتنظیمنظامنامهجدیداکران،
نحوه انتخاب فیلمها و تعداد فیلمهای اکران نوروزی در هالهای از ابهام
قرار داشــت .اوایل اسفندماه نظامنامه جدید اکران فیلمهای سینمایی
در ســالهای  97و  98به رســانهها ابالغ شد .افزایش سرگروهها از پنج به
هفت ســرگروه از جمله تغییرات نظــام نامه جدید اکران بــود .در حالی
کــه معرفی  7فیلم برای اکــران نوروزی نشــانههایی از اعمال آیین نامه
جدید در اکران نوروزی است اما سخنگوی آخرین ترکیب شورای صنفی
نمایشمیگویدازجزئیاتکاملاینآییننامهاطالعینداردوهنوزآیین
نامه اکران فیلمها به شــورای صنفی نمایش ابالغ نشده است .فرجی با
تأکید دوباره بر اینکه آییننامه جدید را تاکنون ندیدهام و مطالعه نکرده
است اما گفت« :با احترام به دوستانی که نظام نامه را تدوین کردند باید
بگویم شروع اکران نوروزی با 7فیلم به ضرر فیلمها است و میتوانست

فعــال شــدهاند کــه بــه ســریدوزی کتاب
شــعر روی آوردهانــد ».این شــاعر و فعال
عرصه رســانه در پایــان از شــاعران جوان
خواست که با پرداخت چهار-پنج میلیون
تومان کتاب شــعر منتشــر نکننــد ،چراکه
میتوان در شهر کوچکی مثل شهر چناران
زندگی کرد و یک مجموعه شــعر داشــت
و برگزیده یک ســال عرصه شــعری کشور
شــد .به گفته وی به نظر میرسد مسیری
کــه در آن کتاب با پول کالن منتشــر شــود
اشتباه است و بهتر است بدانیم که با نازل
کردن مجموعه شعر و تبدیل آن به کارت
ویزیت ،هیچوقت کســی نمیتواند شاعر
شود ».گفتنی است که در پایان این مراسم
مجموعهشعر«درختیکهحرفنمیزد»
سروده مهدی حاتمی بهعنوان کتاب سال
شــعر خبرنــگاران معرفی شــد .عــاوه بر
اینکه در بخش ویژه شــاعران بدون کتاب
شــعر ،اشــعار«مانی چهکندینــژاد» از
بیرجند« ،سیدیوسف صالحی» از بوشهر و
مریم قربانی از تهران بهعنوان نفرات اول
تا سوم معرفی شدند.

اکران ســال جدید با فیلمهای کمتری آغاز شــود و به مرور با خارج شدن
برخی فیلمها از چرخه اکران تعداد فیلمها به 7فیلم افزایش پیدا کند».
ت در سال جدید عنوان
همچنین غالمرضا فرجی در خصوص بهای بلی 
کرد که در این خصوص وزارت ارشاد اعالم نظر میکند و ظرف یکی دو روز
آیندهبهایجدیدبلیتهایسینمااعالمخواهدشد.
 7فیلــم نــوروزی از میان  ۱۶فیلم متقاضی اکران نوروزی معرفی شــده
از ســوی دفاتر پخش فیلم به شــورای صنفی نمایش انتخاب شــدهاند.
«بی حساب» مصطفی احمدی« ،تگزاس» مسعود اطیابی« ،خجالت
نکــش» رضا مقصودی« ،چهارراه اســتانبول» مصطفی کیایی و «خاله
قورباغه» افشین هاشمی و ...دیگر آثاری بودند که متقاضی اکران بودند.
از میــان آثار راه نیافتــه به اکران نوروز فرشــته طائرپور تهیهکننده «خاله
قورباقه» روز گذشته با انتشار یادداشتی انتقادی به چینش فیلمها برای
اکران نوروزی واکنش نشــان داد .فیلمهای اکران نوروز از چهارشــنبه23
اســفندماه میتوانند اکرانشــان را آغــاز کنند اما هفته آخر اســفند جزو
هفتههایاکرانشانمحاسبهنخواهدشد.

کمترکسی است که با نام و هنر محمدعلی کشاورز
آشنایی نداشته باشد .سالها فعالیت و تالش این
هنرمنــد بزرگ درعرصه تئاتر ،ســینما و تلویزیون
امروزاورابهیکاسطورهدرهنربازیگریتبدیلکرده
است و بیتردید میتوان او را «پدرساالر» هنرایران
نام نهاد .محمدعلی کشــاورز مدت مدیدی است
که بهدلیل کسالت و کهولت سن خانه نشین شده،
اما همچنان همه او را عاشقانه دوست میدارند و
به احترام این هنرمند پیشکسوت و فاخر،سالنامه
تئاترسال 1397بهامضایایشانبهثبترسید.
ســیدمحمد مجتبی حســینی معاون امور هنری
وزارت ارشــاد ،مهدی شــفیعی مدیر کل هنرهای
نمایشــی و ارمغان بهدارونــد مدیر عامل انجمن
هنرهاینمایشیایرانیکشنبهشب۲۰اسفندماهبا
حضور در منزل محمدعلی کشاورز و با نکوداشت
نقــش و حضــور تأثیرگــذار وی در تئاتــر ایــران،
رونمایــی از ســالنامه تئاتــر ســال ۱۳۹۷و امضــای
پوستر نکوداشــت روز ملی هنرهای نمایشــی را از
این هنرمند خواستار شدند و به پیشنهاد مدیر کل
هنرهای نمایشــی قرار شــد این  ۲یــادگار بهعنوان
یادبودهایارزشمندبهموزهتئاتراهداشود.
کشــاورز در این دیدار با شریف خواندن هنر تئاتر و
ارج نهادن به تالش هنرمندان این عرصه ،ترویج
و تعمیم این هنر اجتماعی و استقبال جوانان را در
اینسالهاامیدوارکنندهدانست.
ایــن هنرمند با اشــاره به نبــوغ و خالقیت علی
نصیریان ،الگوگیری از اخالق و ســلوک مردمی
وی را بــه هنرمندان این عرصــه توصیه کرد و با
ابرازخرسندیازثبتروزملیهنرهاینمایشی
اظهــار امیدواری کــرد تئاتر بیــش از پیش مورد
توجه قرار گیرد .کشاورز با نگارش متن یادبودی
در صفحه سالروز تولد خویش در سالنامه تئاتر
ایران که توســط انجمن هنرهای نمایشی ایران
منتشر شده است ،آرزو کرد بتواند در سال جدید
به تماشــای تئاترهای بیشــتری بنشــیند .ســید
مجتبی حســینی نیز با تجلیل ازاســتاد کشــاورز
و اهــدای پرترهای از ایــن هنرمند بهعنوان یکی
از مفاخر هنر و از پیشکســوتان تئاتر و ســینمای
ایرانبرایویسالمتیآرزوکرد.مهدیشفیعی
مدیر کل هنرهای نمایشــی نیز با ارائه گزارشــی
از مهمتریــن اتفاقــات نمایشــی ســالیان اخیر،
موهبت حضور کشــاورز و فرصت بهرهمندی از
تجارب ارزشــمند وی را بــرای خود و هنرمندان
تئاترمغتنمدانست.

