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با امام (ره) به ایران آمدم

ادبوهنـر

رسول صدرعاملی دربارۀ روزهای حضورش در فرانسه در زمان اقامت امام خمینی (ره) گفت« :سردبیر وقت روزنامۀ
«اطالعات» از من خواست برای تهیۀ گزارش به پاریس بروم .وقتی امام به نوفللوشاتو رفتند من بهمدت سه ماه تنها
عکاسوخبرنگارایرانیآنجابودموباهمانپروازپاریسبهتهرانهمباامام(ره)بهایرانآمدم.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنجشنبه  23شهریور 1396

شبکه

بـهگــزارش «فـــارس» ،تصویربرداری
سریال «روزهای خوش» بهنویسندگی
و کــارگــردانــی سعید آقــاخــانــی و
تهیهکنندگی جواد فرحانی در مشهد
آغاز شد.
حمید لوالیی ،مرجانه گلچین ،حسین
محباهری ،نصرا ...رادش ،افسانه
ناصری و علی هدایتی از بازیگران
اصلی ایــن سریال هستند که گفته
میشود بناست در نــوروز  ۹۷بهروی
آنتن برود.
این سریال 26قسمتی را که طنزی
اجتماعی است برای پخش در شبکۀ
پنج و در مرکز فیلم و سریال سیما گروه
نویسندگانی بهسرپرستی آقاخانی
مینویسند.
گفتنی اســت قصۀ ایــن ســریــال که
از حــالوهــوای طنز بــرخــوردار است
پیرامون زندگی پسری اســت که در
تهران زندگی میکند .بعد از مدتی پدر
او از شهرستان برای دیدنش میآید
و با حقایقی متضاد از زندگی پسرش
مواجه میشود.

«شماوسیما»
بعدازسالهاتغییرکرد
برنامۀ «شما و سیما» جمعه۲۴ ،
شهریور ،آیتمهای متنوعی از تولیدات
شبکههای سیما را بهتصویر خواهد
کشید.بهگزارش «مهر» ،دوربین «شما
و سیما» با حضور در پشتصحنۀ برنامه
«دلویزیون» ،افتتاحیۀ سریال «پاهای
بیقرار» بهکارگردانی منوچهرهادی
و برنامۀ «پــاالم پولوم پیلیش» ضمن
گفتگو با عوامل تولید و بازیگران آخرین
اخبار و اطالعات را از رونــد تولید و
تصویربرداری این برنامهها به بینندگان
ارائه میکند.
بخشهای جدیدی نیز به برنامۀ «شما و
سیما» اضافه شده که شامل آمار تولید
و پخش آثــار شبکهها ،صــدای شما،
گــزارش مردمی ،کلیپهای قدیمی
ســریــا لهــای ماندگار و نظرسنجی
هستند .برنامۀ «شما و سیما» با
رویکرد تعامل بیشتر مردم با سیما و
ارائۀ تصویری جامعتر از انواع تولیدات
نمایشی و غیرنمایشی معاونت سیمای
سازمان صدا وسیما بهتهیهکنندگی
محسن همایونی جمعهها حوالی
ساعت  ۱۲:۱۵از شبکۀ یک پخش
میشود.

فیلمهایآخرهفتۀ
شبکۀسۀسیما

روزهایخوشتئاتراستان

طیبه ثابت -نشست خبری بیستوهفتمین جشنوارۀ
تئاتر خراسان رضوی با حضور مسئوالن فرهنگی و
هنری و جمعی از پیشکسوتان ،هنرمندان و اصحاب
رسانه در مجتمع فرهنگی هنری «امــام رضا (ع)»
برگزار شد .بهگزارش شهرآرا ،این جشنواره که امسال
با رقابت 50گروه نمایشی از شهرهای مختلف استان
خراسان رضوی بهمیزبانی مشهد از امروز کار خود را
آغاز کرده است تا  27شهریور ادامه دارد و نویدبخش
روزهایی بهتر برای فعالیتهای نمایشی استان و
هنرمندان این عرصه است.

صدای تغییر نسل تئاتر مشهد

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان خاطرنشان
کرد« :امسال بخش «تجربههای نو» را در جشنوارۀ
«فجر» قرار دادیم ،زیرا در سال گذشته هنرمندان دهۀ
هفتادی ما در بخش «کارگردانی» جشنوارۀ «فجر»
کاندیدا شدند که این صدای تغییر نسل تئاتر مشهد
را به گوش ما میرساند و ما باید برای این نسل جدید
برنامه داشته باشیم .».وی افزود« :امسال تئاترها در
جشنواره بسیار متنوع هستند و داوران ما بسیار کار
سختی را در پیشرو دارنــد .میدانیم که در انتهای
جشنواره همه این مطلب را تأیید خواهند کرد.».
اشکذری دربارۀ داوران این دوره عنوان کرد« :داوران
بخش اصلی ما نادر برهانی مرند ،آرش دادگر و کوروش
نریمانی هستند که از تهران میآیند .جلسات نقد و
بررسی ما را هم علی جعفری برگزار خواهد کرد .».وی
اضافهکرد«:امیدواریمکه،اگرنقدهایخوبیبهدست
ما برسد ،بتوانیم از برگزیدگان این بخش هم تجلیل
کنیم .».رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان
رضوی با بیان اینکه چند برنامۀ خوب برای اختتامیۀ
جشنواره پیشبینی شده است گفت« :رونمایی از
کتاب جشنواره و رونمایی از کتاب «درام+چهار» که
شامل آثار موفق دو دورۀ قبل جشنوارۀ تئاتر استان
است نیز در برنامۀ ما قرار دارد که آثار چهار درامنویس
زن استان را شامل میشود.».

تئاتر استان در وضعیت خوبی است

معاون هنری و سینمایی ادارهکــل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه در سال جاری
50درصــد افزایش در حــوزۀ آثــار بهنمایشدرآمده
در جشنواره را خواهیم داشــت گفت« :در حوزۀ
نمایشنامهنویسی بیش از 300درصـــد افزایش
داشتهایم و از  18اثر در سال گذشته به  63متن در
سال جــاری رسید هایم که این مطلب مؤید حرکت
تئاتر استان در مسیر نقشۀ راه ترسیمشده برای تئاتر
خراسان رضوی است.».

تحفهگر اظهار کرد« :امیدواریم که درکنار رشد کمی
شاهد رشد کیفی آثار بهنمایشدرآمده در جشنواره
نیز باشیم و بتوانیم مانند سالیان گذشته رقیبی جدی
برای تئاتر مرکز و سایر استانهای کشور باشیم.».
معاون هنری و سینمایی ادارهکــل فرهنگ و ارشاد
اســامــی خــراســان رضــوی ادامـــه داد« :مــا ضمن
پرداختن به کمیت بهدنبال کیفیت هم هستیم
و درای ـنراســتــا برنامۀ آمــوزش را بـهصــورت جدی
دنبال میکنیم و امیدواریم که بتوانیم گا مهای
مناسبی برای ارتقای کیفیت تئاتر استان و جشنواره
برداریم.».

سیدعباس صالحی در نشست با اهالی نشر مطرح کرد

پرسشهاییبرایگسترشنگاهفرهنگی

سیدعباس صالحی ،وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،در نشست با اهالی نشر با اشاره به اینکه
«موقعیت حضورم در مقام وزارت با معاونت فرق
کرده است ».گفت« :بسیاری از صحبتها نیاز به
آن دارد که در فضای کاری معاونت به آن رسیدگی
شود ،اما بهباور من فرصت وزارت فرصتی است که
باید از آن برای صنعت نشر استفادههای بیشتر و
بهتری داشت .».وزیر ارشاد با بیان اینکه میشود

سازندگان  ۴۱۰۲فیلم مستند کوتاه،
نیمهبلند و بلند از  ۱۰۰کشور دنیا
متقاضی شرکت در یازدهمین دورۀ
جشنوارۀ بینالمللی فیلم مستند
ایران« ،سینما حقیقت» ،شدند.
بــهگــزارش «فــــارس» ،در ایــن دوره
مستندسازان کشورهای هند ،آمریکا،
آلمان ،انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه،
اسپانیا ،کانادا و برزیل بیشترین آثار را به
دبیرخانۀ جشنواره «سینما حقیقت»
ارائه کردهاند.
گفتنی اســت مهمترین شرکتهای
تولید و پخش فیلمهای مستند در
جهان تهیهکننده و پخشکنندۀ برخی
از این آثار مستند هستند .یازدهمین
دورۀ جشنوارۀ بینالمللی فیلم مستند
ایران« ،سینما حقیقت» ،طی روزهای
 19تا  26آذرماه  1396در شهر تهران
برگزار خواهد شد.

امیدواریم که بتوانیم ،بهخصوص در حوزۀ پژوهش،
آ نهــم در حــوزۀ پژوهشهای آیینی ،فعالیتهای
ویژهای را انجام دهیم.».

معاون هنری و سینمایی ادارهکــل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی در این مراسم خاطرنشان
کــرد« :خوشبختانه تئاتر استان وضعیت خوبی
دارد و آمادگی بیشتر و بهتری درمقایسهبا سالیان
گذشته پیدا کرده اسـت .».افشین تحفهگر افزود:
«در گروههای تئاتر استان در سال گذشته افزایش
صددرصدی اتفاق افتاده است و تعداد این گروهها از
 23گروه به بالغبر  50گروه رسیده است که میتوانند
شاکلۀ جدیدی از فعالیتهای حوزۀ تئاتر را در استان
رقم بزنند .».تحفهگر ضمن اشاره به این مطلب که
امسال  90نمایش به دبیرخانه رسیده است که  60اثر
از مشهد و  30اثر از شهرستانها بوده اظهار داشت:
ً
«نهایتا  60اثر موردبازبینی قرار گرفت که  40اثر از
مشهد و  20اثر از شهرستانها بوده است.».

در حوزۀ نمایشنامهنویسی
رشد 300درصدی را شاهدیم

4000مستندخارجیبه
«سینماحقیقت»رسید

از سرمایهگذاری اجتماعی در حوزۀ نشر و چاپ
استفاده کرد توضیح داد« :اگر شما بخواهید
همانند دورۀ معاونتم مسائل خود را با من مطرح
کنید اتفاقی رخ نخواهد داد ،اما فکر میکنم
زمانی که با نگاه راهبردی خود شما به این موقعیت
تازه توجه شود میشود از این فرصت بهنفع حوزۀ
چاپ و نشر استفاده کرد .».وی گفت« :بیایید
همه با هم فکر کنیم که چه کار میشود کرد تا
برای مدیران کشور ما موضوع کتاب مهم شود.».
صالحی افزود« :باید فکر کنیم چه میشود کرد
که برای قوای دولتی کشور فرهنگ مکتوب نیز
مهم جلوه کند ،چه کاری میشود کرد که نگاه
فرهنگی دولت افزایش پیدا کند ،یعنی علقه و
عالقۀ دولتمردان به فرهنگ زیاد شود و اثرگذاری
فرهنگ در سیاست و بودجه توسعه پیدا کند.
حتی یکدرصد تغییر تعلقخاطر دولتمردان به
حوزۀ فرهنگ باید ایده داشته باشد.».

چارت ادارۀ تئاتر استان را تعییین کردهایم

در ادامـــۀ ایــن نشست حجت طباطبایی ،عضو
شورای سیاستگذاری جشنوارۀ تئاتر استانی طی
سخنانی عنوان کرد« :برای تئاتر استان برنامههای
خوبی را پیگیری کرد هایم و بهسمتی رفتهایم که
برای نخستینبار چارت ادارۀ تئاتر استان را تعیین
کردهایم و شرایط را بهنحوی رقم زدهایم که کار در دست
هنرمندان باشد و خود هنرمندان دراینزمینه امور را
بهدست بگیرند .».وی تصریح کرد« :در حوزۀ آموزش
و پژوهش برنامههای مهمی را پیشبینی کردهایم و

«ملیوراههاینرفتهاش»
و «دریاچۀماهی»
اکرانشدند

فیلمهای سینمایی «ملی و را ههای
نرفتهاش» و «دریاچۀ ماهی» میهمان
سینماهای کشور شدند .بهگزارش
«فـــــارس» ،سینماهای کــشــور از
چهارشنبه 22 ،شهریورماه ،فیلم
سینمایی «ملی و راههــای نرفتهاش»
بهکارگردانی تهمینه میالنی و «دریاچۀ
ماهی» بهکارگردانی مریم دوستی را
روی پردۀ نقرهای بردند .فیلم سینمایی
«ملی و راههای نرفتهاش» با موضوعی
اجتماعی  23سینما را دراختیار دارد و
سهم فیلم سینمایی «دریاچۀ ماهی»
در ژانر دفاع مقدس تنها  4سینما از
سینماهای کشور است.

برنامهریزی مدون آموزش برای افزایش کیفیت

در ادامۀ این نشست خبری اشکذری درباب ارتقای
وضعیت کیفی بخش نمایشنامهنویسی جشنواره
نیز اظهار کرد « :د رطــول سال گذشته برنامههای
آموزشی خاصی را برگزار کردهایم که نتیجۀ آن افزایش
تعداد هنرمندان ما در این بخش و رشد آثار رسیده
به جشنواره است ،اما تالش ما درواقــع بعد از اتمام
جشنواره آغاز خواهد شد و ما خواهیم کوشید زمینه را
برای افزایش کیفیت این بخش مهیا سازیم.».

تصویربرداری
«افسانۀهزارپایان»

محمدرضا سنگری:

«افسانۀ هزارپایان» مــدت کوتاهی
اســت که تصویربرداری خــود را آغاز
کــرده است و ساخت آن همچنان در
شهرک «غزالی» ادامه دارد.بهگزارش
«مــهــر» ،شهاب عباسی ،کــارگــردان
«افسانۀ هــزارپــایــان» ،دربــارۀ اینکه
چــرا بهسمت ســاخــت ســریــال بلند
کمدی تاریخی رفــتــه ،د رحالیکه
پیش از این سریا لهای اپیزودیک و
کوتاه میساخت بیان کرد« :پیش از
آنکه ساخت مجموعههایی همچون
«خـــنـــدهبـــازار»« ،دس ـتب ـهنــقــد» و
«شکرآباد» را در پروندۀ کاریام داشته
باشم چندین تلهفیلم تولید کرد هام.
همچنین قبل از ساخت مجموعۀ
«خــنــدهبــازار» در شــرف اقــدام برای
مراحل اولیۀ ساخت فیلم سینماییام
بــودم کــه مشغول ساخت مجموعۀ
«خــنــدهبــازار» شــدم .اصــا با ساخت
فیلم و مجموعۀ بلند غریبه نیستم.».
وی ادامــه داد« :در سریال «افسانه
هــزارپــایــان» نیز از همان تیم قبلی
استفاده کـــردهام .».این سریال یک
طنز موقعیت و کمدی فانتزی است که
در  ۵۲قسمت در تاریخ چهارم شهریور
با بازی رضا توکلی ،عزتا ...مهرآوران،
عزتا ...رمضانیفرد ،حمید نیکنبرد
و حامد تهرانی در شهرک «غزالی»
کلیدخورد.

شاعرتازهکارنبایددرالگوهایخودتوقفکند
محمدرضا سنگری ،عضو هیئتعلمی دانشگاه
و مدیر گروه ادبیات «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ
اسالمی» ،دربــارۀ الگوگیری شاعران تازهکار
گفت« :شاعر وقتی شاعر است که از دیگران
بگیرد ،اما در دیگران نماند .».وی افزود« :شاعر
نباید در الگوهای خود توقف کند ،بلکه باید از
آنها عبور کند و با شناسایی استعدادهای خود
به بــاروری آ نها کمک کند .حتی ممکن است
یک شاعر در یک فرم خاص از یک قالب شعری
موفق باشد؛ بهعنوان مثال حافظ از مجموع
حدود  500غزلی که دارد  145غزل را در یک
وزن سروده است و این مسئله نشاندهندۀ این
است که حافظ در این وزن موفقتر است و در سایر
وزنها دارای چنین توفیقی نیست .».سنگری
تأکید کرد« :هر شاعری باید موسیقی روح و ذهن
خودش را دریابد تا پس از مدتی این موسیقی در
شعرش نمود پیدا کند؛ بنابراین ،اگر در ابتدای

راه از دیگران الگوبرداری کند ،مشکلی نیست،
اما درنگ ،توقف و ماندن پای یک شاعر بهمعنای
گمشدن و تباهکردن استعداد است .شاعر تازهکار
باید بهتدریج از شاعرانی که الگوی خود قرار داده
عبور کند تا بتواند خودش را پیدا کند؛ همچنین
تجربیاتش را درمعرض نگاه و نقد جدی دیگران
قرار دهد و از نقد نهراسد تا شعرش به باروری
برسد.».

بزرگداشت مرحوم استاد غالمرضا شکوهی عصر روز گذشته در مشهد برگزار شد

ِشکوهدرفقدانشکوهی

روز چهارشنبه بهمناسبت ایام چهلم درگذشت استاد
غالمرضا شکوهی مراسم بزرگداشت این شاعر نامدار
خراسانی با حضور شعرای مطرح کشور در تاالر «نور»
برگزار شد .یوسفپور نخستین شاعری بود که چراغ
شعرخوانی را روشن کرد:
شکوه شعر تویی آنچه بعد تو با ماست
شکوه نیست که ِشکوه است شکوه از دنیاست
به هر که شعر بلد بود تسلیت گفتیم
که رفتن تو عزای تمام شاعرهاست
هزار شکر که این یادگارها باقی است
عیار شعر تو از اعتقاد تو پیداست
پی تخلص واهی نرفتی و گفتی
سرآمد همۀ اسمها غالمرضاست

غبار مدفن او ای صبا به اهل ادب
بگو که سرمۀ چشم غزل فقط اینجاست.

سرود شاعر اگر عاشقانه خواهد ماند

در این مراسم حجتاالسالم سیدعبدا ...حسینی نیز
گفت« :علیرغم اینکه خیلی با استاد شکوهی مأنوس
ً
نبودم ،وقتی خبر فوت ایشان را شنیدم واقعا حس
کردم شعر خراسان دچار خأل شد .این غزل را هم در
همان ایام تقدیم ایشان کردم:
سرود شاعر اگر عاشقانه خواهد ماند
ز هرچه شعر به عالم ترانه خواهد ماند
زده است مرگ بر اندام شعر شالقی
که تا ابد اثر تازیانه خواهد ماند

اگرچه آتش قلبش فرونشست ولی
ز شمع روشن شعرش زبانه خواهد ماند
تویی ز پیرغالمان آستان رضا
طنین شعر تو در آستانه خواهد ماند
به خاک توس تو را کاشتیم پیش امید
جوانه میزنی از خاک دانه خواهد ماند
غزلسرای مسافر از آن شکوه و شعف
تغزل تو به ذهن زمانه خواهد ماند
شکوه شعر خراسان سفر بهخیر برو
که نام تو به جهان جاودانه خواهد ماند».

معلمی که اهل سکوت بود

هادی منوری ،از دوستان قدیمی استاد شکوهی،

هم با بیان اینکه «خیلی سخت بود ،زمانی که علیرضا
قزوه به من خبر فوت استاد را داد ».تصریح کرد« :این
سالهای آخر استاد برایم نازنینتر شده بود .معلمی
بود که بسیاری از بزرگان شعر امروز در کالس درسش
شاگردی کــرد هانــد .کسوت معلمی استاد بــود که
بهدلیل آن همه احترام خاصی برایش قائل بودند.
استاد اهل سکوت بود و بیشتر شعر میگفت.».
الزم به ذکر است در این مراسم علیرضا قزوه ،مرتضی
امیری اسفندقه ،جواد محقق و محمود اکرامیفر نیز
حضور داشتند .همچنین از خانوادۀ استاد شکوهی
تقدیر به عمل آمد و از نشریۀ «آستان هنر» ،ویژهنامۀ
بزرگداشت استاد شکوهی ،که بههمت علیرضا قزوه
تهیه شده است رونمایی شد.

سوگوارۀ«مشقعاشورا»
برگزارمیشود

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت استاد غالمرضا شکوهی

عکس  :محمد حسن صلواتی /شهرآرا

فیلمهای تلویزیونی و سینمایی «داود
و قــمــری« ،پیکو»« ،ســرقــت از یک
ســـارق»« ،تحفۀ هند» و «هلیوس»
مطابق زمانهای اعالمشده  24و 25
شهریور روی آنتن شبکۀ سۀ سیما قرار
میگیرد .بهگزارش «جام جم» ،فیلم
سینمایی «داود و قمری» بهکارگردانی
آیدا پناهنده پنجشنبه 23 ،شهریور،
از ساعت  10:30روی آنتن شبکۀ سۀ
سیما قرار میگیرد که با ژانر خانوادگی
محصول  1389ایران است و بازیگرانی
چون هومن سیدی ،حدیث میرامینی
و علی راضـــی در آن نقشآفرینی
میکنند.
فیلم سینمایی «پیکو» بهکارگردانی
شــــو جـــیـــت ســـیـــرکـــات بــــا ژانــــر
خــانــوادگــی-طــنــز محصول 2015
هندوستان اســت که آمیتا باچان،
دپیکا پادوکنه و عرفانخان در آن بازی
کــرد هانــد و پنجشنبه 23 ،شهریور،
ساعت  15:30پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «سرقت از یک سارق»
ب ـهکــارگــردانــی دنــیــل کــالــپــارســورو
جــمــعــه 24 ،شــهــریــور ،از ساعت
 00:00بــامــداد روی آنــتــن شبکۀ
سۀ سیما قــرار میگیرد که محصول
مشترک اسپانیا ،فرانسه و آرژانتین
است.
فــیــلــم ســیــنــمــایــی «تــحــفــۀ هــنــد»
بهکارگردانی محمدرضا زهتابی جمعه،
 24شهریور ،از ساعت  10:30روانۀ
آنتن شبکۀ سه میشود که با ژانر طنز
محصول ایــران در سال  1373است.
فیلم سینمایی «هلیوس» بهکارگردانی
ال کمن النــگ جمعه 24 ،شهریور،
ساعت  14:30از شبکۀ سۀ سیما پخش
میشود .این فیلم سینمایی با ژانر
حادثهای محصول مشترک هنگکنگ
و چین در سال  2015است.

دریچه

با برگزاری نشست خبری ،بیستوهفتمین جشنوارۀ تئاتر خراسان رضوی آغازبهکار کرد

«روزهایخوش»
کلیدخورد

شماره 2362

سوگوارۀ ادبی-هنری «مشق عاشورا»،
ویژۀ نوجوانان  14تا 21ساله ،بههمت
«خــانــۀ نــوجــوانــان چــکــاوک ایـــران»
برگزار میشود .بهگزارش «فــارس»،
ایــن ســوگــواره بخشهای «شعر»،
«داســتــان»« ،فیلم» (۱۰۰ثانیهای،
انیمیشن دوبــعــدی و نماهنگ)،
«عکس»« ،نقاشی» و «تصویرسازی» را
شامل میشود و با رویکردی آموزشی و
تولیدی ویژۀ ماه محرم و صفر است که در
هفتۀ پایانی شهریورماه فراخوان کامل
آن با ذکر موضوعات مختلف و متناسب
بــا بخشهای آن منتشر میشود.
که درکــنــار بــرگــزاری ایــن ســوگــواره و
در بخشهای یــا دشــده کارگا ههای
آموزشی ایده تا تولید نیز برگزار خواهد
شد .عالقهمندان برای کسب اطالعات
به نشانی www.khanehnojavan.ir
مراجعه کنند.

