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اخبار
دبیر نخستین کنگره ملی شعر کتاب:

برای دعوت به کتابخوانی
کودکان در اولویتند

دبیر نخس��تین کنگ��ره ملی ش��عر کتاب
از تمدید مهلت ارس��ال آثار ب��ه دبیرخانه این
کنگره ت��ا پایان دیم��اه خبر داد .ب��ه گزارش
تسنیم ،سیدحمیدرضا برقعی ،دبیر کنگره ملی
ش��عر کتاب با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه،
استقبال از نخستین کنگره شعر کتاب را قابل
توج��ه دانس��ت و درب��اره مهلت ارس��ال اثر به
ش از این مهلت
دبیرخان��ه این کنگره گفت :پی 
ارسال آثار از ابتدای آذر تا  10دیماه تعیینشده
بود اما با مذاکرات انجامشده در نشست شورای
سیاس��تگذاری ،مهلت ارسال آثار به نخستین
کنگره ملی ش��عر کتاب تا پایان دیماه تمدید
شد .وی با اشاره به وجود بخش ویژه شعر کودک
و نوجوان در این کنگره ،بیان کرد :مهمترین نکته
این کنگره ،وجود بخشی مجزا برای شعر کودک
و نوجوان اس��ت ،اگر قرار باشد دعوت به کتاب
و کتابخوانی صورت بگیرد ،کودکان و نوجوانان
باید در اولویت باش��ند زیرا کسی که از کودکی
به کتابخوانی ترغیب شود ،همواره با آن مأنوس
خواهد بود .هنوز یکی از شیرینترین شعرهایی
که همه ما ایرانیها در ذهن داریم و بخش��ی از
خاطرات ما را ساخته ،شعر «یار مهربان» سروده
عباس یمینیشریف است ،اگر شاهد نمونههایی
از ای��ن دس��ت در خروجی کنگره ش��عر کتاب
باش��یم ،بخوبی به وظیفه خ��ود عمل کردهایم.
دبیر کنگره ملی ش��عر کتاب ادامه داد :شاعران
میتوانن��د آثار خ��ود را به نه��اد کتابخانههای
عمومی کش��ور به نشانی تهران ،میدان ولیعصر
(عج) ،بلوار کش��اورز ،خیابان شهید کبکانیان،
خیابان طباطبایی رفیع��ی ،پالک  ،18معاونت
توسعه کتابخانهها و کتابخوانی ،اداره کل فرهنگی
یا از طریق پس��ت الکترونیکی کنگره به نشانی
 Info@poemketab.irارس��ال کنن��د؛
همچنی��ن با توج��ه به دسترس��ی آس��ان به
شبکههای اجتماعی ،شمارهای برای ارسال اشعار
در برنامه تلگرام در نظر گرفتهش��ده و دوستان
شاعر میتوانند اشعار خود را بهصورت تلگرامی
به شماره  09904553067ارسال کنند.

برگزاری سلسله جلسات شعر فاطمی
با حضور مرتضی امیریاسفندقه

دوره جدی��د سلس��له
جلسات مکتوب اشک تحت
عن��وان «مس��توره» برگزار
میش��ود .به گزارش تسنیم،
ج��واد حی��دری ،مدیرعامل
مجمع شاعران اهلبیت (علیهمالسالم) با اعالم
این خبر گفت :سلسله جلسات «مستوره» که
توسط مرتضی امیریاسفندقه برگزار خواهد
ش��د ،ویژه شعر فاطمی اس��ت و در برگیرنده
مباحث��ی چ��ون نگاهی ب��ه تاریخچه ش��عر
فاطمی ،ش��عر فاطمی بعد از انقالب اسالمی
و معرف��ی آث��ار نمونه و موفق ش��عر فاطمی
خواه��د بود و تا طلیعه ایام فاطمیه ادامه پیدا
میکند .در این برنامه ع�لاوه بر ارائه مباحث
نظری و ادبی ،ش��اعران حاضر در جلسه اشعار
فاطمی خود را ارائه میکنند و این آثار توسط
مرتضی امیریاس��فندقه نقد و بررسی خواهد
شد .نخس��تین جلسه از «مس��توره» شنبه،
چهارم دیماه س��ال جاری در مجمع شاعران
اهلبیت(علیهمالسالم)برگزارمیشود.

تشییع پیکر پیشکسوت تئاتر
در تاالر وحدت

رویدادها

نوشتهای درباره یک رمان تحسینبرانگیز پیرامون انقالب اسالمی

برج قحطی؛ فصل حاصلخیزی داستاننویسی

گروه فرهنگ وهنر :انقالبها در همه جای دنیا منشأ
تغییر و تحوالت اساسی در زندگی مردم هستند .این
تغییرات از جزئیترین عنص��ر جامعه یعنی فرد ،تا
خانواده و در نهایت یک ملت را دچار تغییرات اساسی
میکند؛ تغییراتی که ش��رح و بیان آنها برای مردم
در جامعه پس��اانقالبی ضروری مینماید .به گزارش
«وطن امروز» ،از این رو رمان و ادبیات جایگاه ویژهای
در به تصویر کشیدن این تحوالت دارد« .برج قحطی»
عنوان رمانی است با محوریت «انقالب اسالمی» که
این روزها به بهانه حض��ور در بین نامزدهای بخش
رمان و داستان بلند جایزه جالل و همچنین نامزدی
در شانزدهمین جشنواره کتاب شهید غنیپور مورد
تامل و توجه اهالی کتاب و مخاطبان عمومی است.
این رمان 437صفحهای را انتشارات شهرستان ادب
منتش��ر کرده است که در سالیان اخیر با حمایت از
نویسندگان جوان ،جای خالی بسیاری از نهادیهای
مدعی را پر کرده است.

■■رمان بومی «یزد»

ای��ن اث��ر ک��ه در قالب داس��تان دریچ��های به
رویدادهای تاریخ معاصر یزد گشوده به موضوع انقالب
اس�لامی در یزد میپردازد و بخشهایی از مبارزات
مردم این دیار علیه ح��کام زر و زور در دوران قاجار
و پهلوی را روایت میکند .یکی از ویژگیهای خاص
این رمان را میتوان بومی بودن آن دانس��ت .به نظر
برخی کارشناسان ،این رمان اولین رمان بومی «یزد»
اس��ت .تمام اتفاقات این رمان در یزد روی میدهد و
در واقع مشخص بودن مکان داستان از ابتدا مزیتی
برای این کتاب محسوب میشود .این موضوع روند
خواندن داستان را س��هلالوصولتر میکند .یزد به
عنوان مکان ش��کلگیری این داس��تان کامال برای
مخاطب شناخته میش��ود و تصویرنماییهایی که
ص��ورت گرفته مخاطب را دقیقا با این شهرس��تان
آشنا میکند .مهر در مطلبی درباره این رمان به این
ویژگی اش��اره کرده و مینویسد :برج قحطی رمانی
اس��ت تاریخی اما آنچه او از تاری��خ روایت میکند،
تا پیش از این کمتر به گوش مردم رس��یده اس��ت.
نویس��نده این رم��ان ،روایت تاری��خ را از کوچهها و
خیابانه��ای پرحادثه پایتخت و اس��تانهای بزرگ
کش��ور خارج میکند و به میان دیوارهای خش��ت
و گل��ی دیار کویری ایران میب��رد .روایت او از تاریخ
روایتی است بومی و سرشار از ظرایف مردمشناسانه
مردم کویر که س��اخت و پرداخ��ت آنها در دل یک
رمان تنها از نویس��ندهای که خود پرورش یافته در
این دیار باش��د بر میآید .از س��وی دیگر این رمان
آکنده است از خردهروایتهایی که تنها در دل زیست
گزارش آیی��ن رونمایی از نماهنگ آزادی
جدیدترین نماهن��گ مرکز آوای
انقالب اس�لامی(مأوا) با استقبال گسترده مردمی
و با حضور چهرههای سرش��ناس فرهنگی -هنری
در برج آزادی تهران برگزار ش��د .به گزارش نسیم،
آیین رونمایی از نماهنگ آزادی جدیدترین نماهنگ
مرکز آوای انقالب اسالمی (مأوا) با استقبال گسترده
مردمی و با حضور چهرههای سرشناس فرهنگی-
هنری در برج آزادی تهران برگزار شد .در این مراسم
که عص��ر  28آذر با حضور پرش��ور مردمی برگزار
ش��د در ابتدای مراس��م محمدرضا گلریز ،خواننده
پیشکسوت کشورمان گفت :حضرت امام به پشتوانه
مردم انقالبی را به پیروزی رساند که تمام دنیا برای
ناکام ماندن��ش تالش میکردن��د و در این راه هم
بزرگانی در حوزه هنر بویژه موسیقی در این مسیر
قدم برمیداش��تند .بزرگانی نظیر اس��تاد خشنود،
شاهنگیان و رضا رویگری که همگی با اشعار و آوای
خود در ابتدای نهضت برای مردم موسیقی و سرود
تولیدمیکردند.
■■حمایت امام از موسیقی انقالبی

تشییع پیکر مرحوم «جعفر والی» هنرمند
تئاتر ،س��ینما و تلویزیون با حضور هنرمندان
این عرص��ه در ت��االر وحدت انجام ش��د .در
میان حاضران عل��ی مرادخانی معاون هنری
وزیر ارشاد ،مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای
نمایشی ،عزیز ساعتی ،میترا محاسنی ،مازیار
میری ،مهدی میامی ،جمش��ید مش��ایخی،
یداهلل صمدی ،اصغر هم��ت ،ایرج راد ،پیمان
شریعتی ،امیرش��هاب رضویان ،شهرام کرمی،
اتابک نادری ،آیدین آغداش��لو ،س��عید داخ،
هادی مرزبان ،آتش تقیپور و ...حضور داشتند.
جمشید مشایخی که سالها در کنار مرحوم
وال��ی بود ،از خاطراتش با این هنرمند گفت و
تاکید کرد 20 :نمایش را در کنار ایشان بودم
و در کارهایش حضور داش��تم .وقتی فردی از
جمع م��ا از دنیا م��یرود ،میگوییم بینظیر
بود ،چرا وقتی هس��تند نگفتید؟ من منتظر
رفتنم ،عم��رم را کردم ،از ای��ن دروغگوییها
دس��ت برداریم .پیام صوتی فخری خوروش و
محمدعلی کشاورز در این مراسم خوانده شد و
علی نصیریان به دلیل حضور جلوی دوربین از
همه عذرخواهی کرد.

وطن امروز

گلریز با اشاره به مرحوم استاد حمید سبزواری،
جایگاه ایش��ان را در ادبیات انقالب دست نیافتنی
توصیف کرده و ادامه داد :ایش��ان بس��یاری از آثار
انقالبی را نظیر «خمینیای امام»« ،برخیزید» و...
خلق کردند که اتفاقا خود من در گروه سرودی که
س��رود خمینیای امام را اجرا کرد حضور داشتم.
جایگاه ایشان در ادبیات انقالب دستنیافتنی است
و تا سالها بعد هم نمونه آثار ایشان نخواهد آمد.
پیشکسوت موسیقی کشورمان با انتقاد از وضع
موسیقی پاپ در کش��ور تصریح کرد :متاسفانه در
حال حاضر ش��اهد بروز انواعی از موسیقی هستیم
که هیچ س��نخیتی با انقالب و اسالم ندارد و ترویج
موسیقی غربی اس��ت .در حالی که آمریکا صراحتا
اعالم میدارد مبالغ گزافی را صرف موسیقی غربی
در ایران میکند ،بعضیها در کشورمان هم موسیقی
فاس��د را رواج میدهن��د .گلری��ز در انته��ا با بیان
خاطرهای به حمایت صریح امام خمینی از موسیقی
داستان همزمان با برگزاری مراس��م پایانی
نهمی��ن جای��زه ج�لال آلاحمد،
چهرههای برجسته ادبیات داستانی کشور در ششمین
دوره آم��وزش متمرکز داستاننویس��ی «آلجالل»
به تدرس ادبجوی��ان میپردازند .به گزارش مهر به
نقل از روابط عمومی بنیاد ش��عر و ادبیات داس��تانی
ایرانیان ،دوره آموزش داستاننویس��ی «آلجالل» با
رسیدن به ششمین ایستگاه خود ،از جمعه  ۳دیماه

بوم س��رزمینی چون یزد میتوان سراغ از آن گرفت.
خرده روایتهایی که زندگی و زیست بومی مردمان
این س��رزمین را میسازد و شیرینی آن است که بر
دلنشینی کار میافزاید .در این میان اشاره به موفقیت
یک نویسنده یزدی دیگر در سال اخیر خالی از لطف
نیست .مظفر ساالری که سال جاری با «رویای نیمه
شب» بازار رمان عاشقانه را دچار تحول کرد.

■■نگارش کتاب به توصیه مرحوم «امیرحس�ین
فردی»

نویس��نده کتاب «برج قحطی» س��ال گذش��ته
در مراس��م رونمایی از این کتاب با اشاره به هدفش
از نوش��تن این رمان گفته ب��ود :نگارش این اثر را به
پیش��نهاد و توصی��ه مرحوم امیر حس��ین فردی ـ
پایهگذار جریان رمان انقالب اسالمی ـ شروع کردم
که نگارش آن  5س��ال به ط��ول انجامید .در این اثر
س��عی کردم تصاویری ناب از مب��ارزات مردم مؤمن
و انقالبی اس��تان یزد در دوران قاجار و پهلوی را در
قالب داستان ارائه دهم .حکیمیان تاکید کرده بود که
این کتاب گزارش تاریخی نیست بلکه همه حوادث و
شخصیتهای آن تخیلی است.
در ادام��ه نقدی خواندنی از رضا وحیدزاده درباره
کتاب «برج قحطی» را میخوانیم:
■■ فصل حاصلخیزی داستاننویسی کشور

کتاب برج قحطی اثر شگفتی است .فارق از اینکه
کتاب خوب یا بدی اس��ت ،ش��گفت است .به معنی
دقی��ق کلمه هادی حکیمیان در ای��ن رمان کاری
کرده است که چندان در تاریخ داستاننویسی ایران
سابقه ندارد و به باور نگارنده اگر این اثر را به تنهایی

فصل جدیدی در داستاننویسی کشور بدانیم ،چندان
به خطا نرفتهایم .برج قطحی داستان مردمانی است
که با ریشهها و پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی
خود ،بخشی از هویت این مرز و بوم را آفریدهاند .این
رمان تالشی است برای بازنمایی تاریخ همین مردم.
داستان برج قحطی از حضور معلمی جوان و پژوهشگر
در ش��هر یزد و در دوران پهلوی دوم آغاز میشود و
گام به گام با فعالیتهای اجتماعی و گاهی سیاسی او
در این شهر و چالشهایی که با نظام ناعادالنه و بیمار
آموزشی و فرهنگی پهلوی پیدا میکند ادامه مییابد
و در نهایت در بستر مصائب وارده بر قهرمان داستان
و بیماری روانی عارض بر او ،به گوشه و کنار تاریخ این
سرزمین سرک میکشد و کتاب ستم و بیعدالتی را
در نهتوی شهر رازانگیز و باپیشینه یزد ورق میزند.
در واقع نویسنده در مقاطعی از روایت خود به سیاق
برخی آثار جریان س��یال ذهن ،روانپریشی قهرمان
داس��تان را که زیر شکنجه جالدان و سفاکان رژیم
پهلوی دچار آسیب شده است ،مستمسکی میسازد
تا با بهرهگی��ری از آن خیال خود را در کوچه کوچه
تاریخ یزد و س��یر مبارزات و ستمکش��یهای مردم
ای��ن دیار آزادانه به گ��ردش درآورد و مخاطب را به
تماشای صحنههایی بنشاند که تل ُّون و گستره آنها در
عرصه داستاننویسی ایران چندان مسبوق به سابقه
نیس��ت .قدرت تخیل و توانایی نویسنده برای خلق
موقعیتهای جدید و ورود و خروج ش��خصیتهای
متعدد به داستان به اندازهای است که گاهی به نظر
میرسد از سطح پذیرش مخاطب پیشی میگیرد و
او را در جنگل انبوه و مشبع حوادث و افراد و صحنهها

در مراسم رونمایی از نماهنگ «آزادی» مطرح شد

نجفی :این مسیر ادامه راه مجاهدان خرمشهر است

سردرگم میکند؛ چیزی که شاید بهرغم طعم گس
آن در بادی امر ،بیش از همه خبر از ظهور استعدادی
شگفت در داستاننویس��ی معاصر دارد و در صورت
تسلط نویس��نده بر اسب س��رکش خیال خود ،در
سالهایی نه چندان دور ،فرصت خلق آثاری درخور
و شایس��ته را برای ادبیات م��ا فراهم میکند .نکته
حائز اهمیت دیگری که درباره رمان «برج قحطی»
قابل بیان اس��ت ،زبان اعجابانگیز این رمان است.
ای��ن رمان اگر هیچ نداش��ت ،نه قص��ه و نه تخیل و
نه خلق صحنههای بدیع و نه شخصیتپردازیهای
ت ش��گفت آن
پی در پی و مس��تمر و نه حتی روای 
از تاریخ مسحورکننده یزد ،زبان آن به تنهایی کافی
ب��ود تا به ظهور اثری درخور اعتنا اذعان کنیم .دایره
لغات نویسنده در این رمان تمامنشدنی است! هادی
حکیمیان با اتکا به فرهنگ غنی یزد و اندوختههای
ف��ردی خود بویژه در حوزه زب��ان و گویش و لهجه،
چنان دس��ت خود را از واژگان جدید و ساختارهای
نحوی پر س��اخته اس��ت که میتواند خواننده را به
صرف همین زبان فربه تا انتهای اثر همراه کند و او را
به پشتوانه قلمش به جهان رنگارنگی دعوت کند که
در این اثر خلق کرده است .برج قحطی کتاب شگفتی
است که خواندن آن اگرچه سخت و نفسگیر اما برای
آنها که ادبیات داستانی را جدی گرفتهاند ،ضرورتی
بایسته است .برج قحطی طلیعه ظهور یک نویسنده
مستعد و توانمند است که در صورت تسلط بر قلم و
ت روایتگریاش میتواند
خیال خویش و مدیریت قدر 
از امیدهای جدی داستاننویس��ی در س��الهای نه
چندان دور پیش رو باشد.
زمانی درباره اثر گفت :در این اثر به دنبال تش��ریح
تفاوتهای می��ان مفه��وم آزادی مدنظر داعش و
استکبار با آزادی واقعی بودهایم و خواستیم گوشهای
از این تفاوتها و س��وءنیتهای ایشان را به تصویر
بکشیم و نش��ان دهیم آزادی مدنظر آنها ریشه در
خون دارد .خواننده نماهنگ آزادی در ادامه تاکید
کرد :من از ابتدا که کارم را در موس��یقی آغاز کردم
هدفم مشخص بود برای همین سعی کردم از همان
ابت��دا در جهتی حرکت کنم که همس��و با هدفم
باش��د ،اتفاقی که رخ داد اما ت�لاش من ادامه دارد
چون میخواهم تا انتها در همین مس��یر که در آن
ارزشهای اسالم ریشه دارد ادامه راه دهم.

■■فریب بزرگی پشت واژه آزادی وجود دارد

ارزش��ی اش��اره و بیان داشت :موس��یقی انقالب با
پشتیبانی امام(ره) پیشرفت کرد .ایشان اولین کسی
بودند که از موسیقی انقالبی حمایت کردند .وقتی
ک��ه خیلی حرف و حدیث درباره موس��یقی وجود
داشت ،خدمت امام(ره) رسیدیم .مرحوم سید احمد
به نقل از امام(ره) گفتند در کش��ورمان سلیقههای
زیادی وجود دارد اما شما باید موسیقیهایی مانند
سرود «ش��هید مطهری» را بخوانید و این تشویق
ایشان نقطه جوشش موسیقی ارزشی و انقالبی شد.
■■ حامد زمانی با موس�یقی خودش جای خالی
مهمی را پرکرده

در ادامه حجتاالس�لام والمسلمین محمدرضا
زائ��ری ضمن باکیفیت خواندن اث��ر ،گفت :من به
خاط��ر احترام خاصی که برای  3تن قائلم به اینجا
آمدهام .یکی حامد زمانی که با موس��یقی خودش
جای خالی مهمی را پر کرده .دیگری قاسم صرافان
که با عباراتی که در اش��عارش به چش��م میخورد
میدرخش��د و دیگ��ری احس��ان محمد حس��نی
مسؤول س��ازمان اوج .بویژه حامد زمانی که بر قرار
خود ایستاده اس��ت و امیدوارم تا سالهای سال بر
این قرار استوار بماند و امیدوارم حمایتهای الزم از
جوانان مستعد در این مسیر انجام گیرد تا این مسیر
را بتوانیم با قدرت بیش��تری ادامه دهیم .همچنین

احمد نجفی ،بازیگر سینما و تلویزیون نیز در آیین
رونمایی از نماهنگ آزادی گفت :من تنها نماهنگی
را ک��ه تا انتها و با اش��تیاق کامل تماش��ا میکنم
نماهنگهای حامد زمانی است .دلیل آن هم غیرت،
غرور و ش��رف ملی و دینی است که در آثار او موج
میزند .کارهای او هویت دارد و درباره هویت سخن
میگوید و امی��دوارم که به کار خود با قدرت ادامه
دهد و ما هم با تمام وجود او را پشتیبانی میکنیم.

■■ این مسیر ادامه راه مجاهدان خرمشهر است

احمد نجفی ادام��ه داد :میتوان گفت جوانانی
مانند حامد زمانی در مس��یری قدم برمی دارند که
مجاهدان فتح خرمشهر قرار داشتند و ادامهدهنده
راه بزرگانی چون جهانآرا و موسوی جوانانی چون
حامد زمانی هس��تند؛ چرا که ایشان با کارهایشان
مفاهیمی را در جهان فریاد میزنند که بس��یاری
ج��رأت بازگو کردن آنه��ا را ندارند .برای همین به
این خواننده ارزش��مند میگویم با شدت و پشتکار
به کارش ادامه دهد تا چشم بدخواهان بسته بماند
و ما نیز پش��تیبان کارهای او خواهی��م بود .بعد از
احمد نجف��ی ،از نماهنگ آزادی ب��ا حضور حامد
زمانی ،خواننده و آهنگس��از این اثر رونمایی ش��د
که این نماهنگ با اس��تقبال فراوان و تشویقهای
پرشور حضار در مراسم همراه بود .بعد از آن حامد

برپایی ششمین دوره آموزش داستاننویسی «آلجالل»
در مجتمع فرهنگی و آموزش��ی آدین��ه تهران آغاز
میش��ود .بیش از  ۹۰ادبجو شامل داستاننویسان
جوان  ۱۷استان کشور به همراه  ۱۰تن از نویسندگان
جوان افغانستان در این دوره متمرکز حضور خواهند
داشت و از جلسات آموزشی مدرسان داستاننویسی

بهرهمند میشوند .این ادبجویان که همگی سابقه
داستاننویس��ی را در کارنامه دارن��د ،در این دوره از
کالس درس افراد صاحبنامی چون خسرو باباخانی،
قاسمعلی فراست ،محمدحسن شهسواری ،ابوالفضل
حری ،مجید قیصری و میثم امیری بهره خواهند برد.
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در پایان نیز قاس��م صرافان گفت :فریب بزرگی
پشت واژه آزادی وجود دارد که خواستم پشت پرده
آن را در شعرم نش��ان دهم .ضمن آنکه شاعر باید
آنچه را که میسراید باور داشته باشد تا بتواند به روح
و قلب مردم رسوخ کند و اال کار سفارشی هیچگاه
نتیجهبخش نخواهد شد .تالش خودم این است که
هر آنچه میسرایم از عمق وجودم باشد و این اتفاق
در کاره��ای حامد زمان��ی رخ داد و او با جان و دل
برای کارش وقت و ان��رژی صرف میکند .صرافان
در پایان افزود :در حال حاضر موسیقیهای ارزشی
بیشتر از مداحی مورد استقبال قرار میگیرد و حامد
زمانی ش��وری را که حاج صادق آهنگران در دوران
جنگ آغاز کرده ب��ود را ادامه میدهد .پایانبخش
مراسم هم س��یدمهران علوی ،کارگردان نماهنگ
بود که کارگردانی این اثر را س��خت توصیف کرده
و گفت :ابتدا که پیش��نهاد ساخت این نماهنگ به
من داده شد ،احساسی دوگانه داشتم ،چرا که باید
کاری میس��اختم که به این شعر قوی و پرمفهوم
و ای��ن آهنگ چیزی بیفزاید ن��ه آنکه بیخاصیت
باش��د .گفتنی اس��ت ،نماهنگ آزادی جدیدترین
محصول مرکز آوای انقالب اس�لامی (مأوا) اس��ت
که با آهنگسازی و صدای حامد زمانی ،تنظیم امیر
جمالفرد و کارگردانی سیدمهران علوی تولید شده و
در شبکههای مختلف سیما پخش میشود.
در این دوره متمرکز آموزشی ،عناوینی چون «کارگاه
خالقه نوشتن»« ،ماهیت داستان و خصلتهای آن»،
«چگونه روایت کنیم»« ،انتخاب سوژه ـ انتخاب اسم»
و «از نوش��تن طرح تا تبدیل طرح به رمان» تدریس
میش��ود .شش��مین دوره متمرکز داستاننویس��ی
«آلج�لال» از جمع��ه  ۳دیماه به م��دت  3روز در
مجتمع فرهنگی و آموزشی آدینه واقع در غرب تهران
برپا میشود.

نقش خانوادهها در حوزه
برنامهسازی کودک

مجری برنامه تلویزیونی محله «گل وبلبل»،
درباره س��هم برابر خانوادهها و رس��انه در حوزه
ک��ودکان گف��ت :س��هم خانوادهه��ا در حوزه
برنامهسازی کودک بسیار زیاد است .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،داریوش فرضیایی
افزود :به عقیده من بزرگترها هم باید با دغدغه
فرهنگسازی ایرانی در حوزه کودک همسو شوند
و در انتخاب برنامه یا سرگرمیهای فرزندانشان
دقت داشته باش��ند .فرضیایی با بیان اینکه ما
همیش��ه توپ مش��کالت را به زمین تلویزیون
میاندازیم ،درباره راهکار و الگو بودن خانوادهها
برای کودکان اظهار داشت :مشکل ما اینجاست
که چرا تلویزیون با پخش انیمیشنهای غربی
موافق اس��ت اما در اصل باید پرسید شما پدر
و م��ادر ب��رای فرزندانت��ان چ��ه کردهاید ؟ آیا
ش��ما میتوانید خودتان الگوی مناسبی برای
کودکانتان باشید؟ تولیدات و فرهنگسازی ما به
عنوان برنامهساز در رسانه یک سمت و انتخاب
و تربیت خانوادهها سوی دیگری است ،به همین
جهت س��هم ما و خانوادهه��ا در این امر برابر و
هرکدام 50درصد سهم داریم.

سری جدید برنامه «همیشه خونه»
روی آنتن

برنامه تلویزیونی «همیشه خونه» بر محوریت
اس��ناد و گزارشه��ای آس��یبهای اجتماعی
در خانوادهه��ا هر ش��ب به روی آنت��ن میرود.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،مجید
صحاف ،تهیهکننده برنامه تلویزیونی «همیشه
خونه» گفت« :همیشه خونه» عنوان برنامهای
با مضمون اجتماعی اس��ت که به منظور ترویج
سبک زندگی ایرانی -اسالمی در ساعات پایانی
هر ش��ب برای خانوادههای ایرانی به روی آنتن
شبکه آموزش میرود .وی ادامه داد :این برنامه،
خانوادهمحور و متمرکز بر مفاهیم خانوادگی و
اجتماعی ،قرار است اعضای خانوادههای ایرانی
بویژه جوانان را برای حضور در جامعه و برخورد
با اتفاقات روز آماده کند .صحاف افزود :این برنامه
هرشب ساعت  21با اجرای یک زوج هنرمند و
کارشناسی الهه تبریزی ،محمد برجعلی ،مرتضی
اسماعیلی و رفیع جواهری به روی آنتن میرود.

انتصاب مدیر شبکه رادیویی معارف

طی حکمی از سوی نسرین آبروانی معاون
صدای رس��انه ملی ،آقای مجتب��ی تونهای به
سمت مدیر ش��بکه سراسری معارف منصوب
شد .به گزارش فارس ،شبکه رادیویی معارف که
در تغییر ساختاری به معاونت امور استانهای
رسانه ملی الحاق شده بود ،مجددا تحت نظارت
معاونت صدا قرار گرفت و بر این اساس با ابالغ
حکمی از س��وی نسرین آبروانی معاون صدای
رسانه ملی ،مجتبی تونهای به سمت مدیر شبکه
رادیویی معارف منصوب شد.

انتشار خاطرات اسارت در کتاب
«یک بهعالوه پنج»

«یک بهعالوه پنج» ،خاطرات آزاده سرافراز
قاسم قناعتگر را در دوران اسارت شامل میشود
که از سوی انتشارات پیام آزادگان منتشر خواهد
ش��د .به گزارش فارس ،این نخس��تین اثر این
نویس��نده در زمینه خاطره شمرده میشود که
از سوی انتشارات پیام آزادگان روانه بازار کتاب
خواهد ش��د .این اثر حدود  300صفحه خواهد
ب��ود و در بردارنده رش��ادتها و حماس��ههای
آزادگان کشورمان در سالهای اسارت در کشور
عراق است.

پویش «من صدای آب هستم»
به تئاتر فجر هم رسید

جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از پویش ملی
حمای��ت از دریاچه ارومیه با نام «من صدای آب
هستم» حمایت میکند .به گزارش تسنیم ،سعید
اسدی ،دبیر سیوپنجمین جشنواره بینالمللی
تئاتر فج��ر گفت :با توج��ه و تأکید ب��ر اهداف
یادش��ده در فراخوان جشنواره مبنی بر اهمیت
مس��ؤولیتپذیری اجتماعی در همه عرصههای
زندگ��ی و هنر و ن��گاه کاوش��گرانه و مدبرانه به
جامعه ،مسائل اجتماعی و اخالق مدنی ،جشنواره
امسال از پویش «من صدای آب هستم» حمایت
میکند .اسدی اضافه کرد :در گفتوگویی که با
هنرمند عزیز آقای رضا کیانیان داشتیم ،قرار بر
این شد که در مسیر برنامهها و فرآیند برگزاری
جشنواره ،اهمیت توجه به آب و لزوم ایجاد عزم
عمومی در مواجهه و رفتار آیندهنگرانه با این امر
حیاتی را برجستهس��ازی کنیم .بنابراین بزودی
برنامهها و ویژگیه��ای حمایت از این پویش در
جشنواره تئاتر فجر اعالم و عملی خواهد شد.

