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راه  سعادت

حکمت 103
دنیا و آخرت، دو دشمن متفاوت 
و دو راه جداى از يكديگرند، پس 
كسى كه دنیاپرست باشد و به آن 
عشق ورزد، به آخرت كینه ورزد و 

با آن دشمنى خواهد كرد. 

نما | حسین   کشتکار

گفت وگوي»جوان« با كارگردان نمايش »هامان كشان«

برخي دوست نداشتند »هامان كشان« روي صحنه برود
   محمدعلي ميرزايي

 تئاتر همواره ن�گاه جدي به قصه هاي تاريخي داش�ته 
اس�ت و اين مس�ئله اگرچه در ايران به موازات گرايش 
به نمايش هايي كه اغلب فرم گ�را بوده اند تا حدودي به 
حاش�يه رفته، اما نمايش هاي درخوري نيز در اين ميان 
ديده مي شود. نمايش »هامان كشان« با موضوع قتل عام 
بيش از ۷0هزار ايراني در روز سيزدهم فروردين توسط 
يهودي ها را دستمايه اجرا قرار داده است. اين نمايش به 
كارگرداني»عليرضا مهران« در تاالر حافظ روي صحنه 
مي رود. گفت و گوي »جوان« با اين كارگردان را مي خوانيد. 
چه روندي را براي اجراي اين اثر طي كرديد؟ با 
توجه به اتفاقات و حواش�ي ای كه براي نمايش 
وجود داشته است، درباره موانع اجراي اين اثر 

توضيح دهيد. 
متأسفانه سنگ اندازي در چند سال اخیر به صورت نامحسوس 
يك فضاي امنیتي را در تئاتر كش��ور حاكم كرده اس��ت كه 
نمي توان آن را ثاب��ت يا انكار كرد، به همی��ن دلیل مي توانم 
با صراحت بگويم كه اگر حمايت و همیاري ش��هرام كرمي و 
حسین مسافرآستانه نبود ش��ايد اين اثر به صحنه نمي رفت. 

برخي دوست نداشتند هامان كشان روي صحنه برود. 
آي�ا در تئاتره�اي امروز ف�رم بر محت�وا غلبه 
پيدا كرده ي�ا به اصطالح تئاترها فرماليس�تي 

هستند؟
ش��رايط تئات��ر فرمالیس��تي س��از و كارش تغییر ك��رده و 
كارگردان هاي نسل من و بعد از ما هم به دلیل نداشتن برخي 
مؤلفه هاي مناسب از قبیل: متن دقیق و نداشتن بودجه كافي 
و حمايت به سمت اين س��بك نمايش نمي روند و به همین 
خاطر برخي مواقع محتوا بر فرم غلبه مي كند و البته برخي آثار 

فرمالیستي نیز بي معني و حوصله سربر از كار درمي آيند. 
اخ�الق و معنويت در تئاتر اي�ن روزهاي ايران 
چه وضعيتي دارد و اينکه اي�ن دو مقوله تا چه 
اندازه اهميت دارند؟ در اين باره اهالي تئاتر چه 

رسالتي بر دوش خود احساس مي كنند؟ 
اخالق شرط اول دنیاي هنر اس��ت. به ويژه اينكه هنر نمايش 

و تئاتر و اخالق محور تمام دستاوردهاي هنري است و به اين 
صورت با وجود اخالق، معنويت معنا پیدا مي كند. متأسفانه اين 
مسئله در نسل جديد افول كرده و بايد شرايط هموار و همراه 
شود كه جايگاه اصلي اخالق و معنويت به هنر نمايش بازگردد و 

ما شاهد اثرگذاري تئاتر از اين منظر بر مخاطبان باشیم. 
اساسًا تئاتر به عنوان اثر هنري چه رسالتي بر 

دوش دارد؟
رسالت تئاتر ساختن انديشه و انتقال صحیح و سالم تفكر 
هنرمند به مخاطب اس��ت و سانسور مي تواند مخرب ترين 
مقوله براي مقابله با رسالت تئاتر باشد، از همین رو موضوع 
مخاطب شناسي در رسالت تئاتر مي تواند امري مهم باشد 
كه متأسفانه در سال هاي اخیر رس��الت اصلي تئاتر يعني 

انديشه و ساختن تفكر كمرنگ شده است. 
نس�بت جامع�ه و تئات�ر را چگون�ه ارزياب�ي 

مي كنيد؟
اين بس��تگي به عرضه و تقاضا دارد، اگ��ر جامعه تقاضاي 
اثر فاخر يا اثر سطحي را داشته باش��د بیشتر هنرمندان با 
تقاضاي جامعه فعالیت مي كنند و به نظر من هنرمند بايد 
آزادي تفكر و استقالل شخصیت داشته باشد، ولي بخش 
كوچكي از جامعه تئاتر از نظر من به اين مهم دس��ت پیدا 

كرده و آن را حفظ كرده اند. 
در حال حاض�ر به جز اين نمايش مش�غول كار 

ديگري هم هستيد؟
بله، هم اكنون مشغول بازي در فیلم سینمايي »نیل« محصول 

مشترك ايران و افغانستان به كارگرداني آقاي تجري هستم.

جليلي: جشنواره فيلم عمار جايگزين هيچ جشنواره اي نيست
دبي�ر نهمي�ن جش�نواره فيل�م عم�ار در نشس�ت 
خب�ري اي�ن روي�داد ك�ه در روس�تاي تورقوزآب�اد 
برگ�زار ش�د، گف�ت: بزرگ تري�ن دروغ، حادث�ه 
11س�پتامبر ب�ود و دروغ�ي ك�ه درب�اره موض�وع 
تورقوزآباد مطرح ش�د نيز پيرو همين موضوع اس�ت. 
به گزارش فارس، در نشست رسانه نهمین جشنواره مردمي 
فیلم و عكس عمار كه در روس��تاي تورقوزآباد برگزار شد، 
سیدرسول منفرد دبیر اجرايي جشنواره عمار گفت: يكي از 
اهداف جشنواره عمار همواره اين بوده است كه سهم ويژه اي 
از فعالیت خود را داخل شهرستان ها داشته باشد. يكي ديگر 

كارهاي انجام شده »سینما سنگر« بود كه در منطقه هويزه 
برپا شد و مورد استقبال گسترده اين قرار گرفت. در نوروز 
سال گذشته در بسیاري از شهرستان هاي كشور به صورت 

اكران مردمي، نمايش آغاز جشنواره عمار را داشته ايم. 
جلیلي گفت: اگر امروز جشنواره عمار توانسته است جايگاه 
ويژه اي به دست آورد به بركت نفس مادران و پدران شهداست. 
امسال در جش��نواره دو بخش اضافه شده اس��ت.  وي اظهار 
داشت: جش��نواره فیلم عمار جايگزين هیچ جشنواره اي در 
كشور نیست، واقعیت اين است كه ظرفیت سینما بیش از آن 

است كه بخواهیم آن را در چند جشنواره محدود كنیم.

ميرباقري در حال پيش توليد »سلمان« 
امراهلل احمدجو نويسنده مجموعه »سلمان فارسي«، از توقف 
مراحل ساخت اين اثر به دليل بيماري كارگردان آن خبر داد. 
امراهلل احمدجو نويس��نده مجموعه هاي تلويزيوني در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به روند پیش تولید سريال»سلمان 
فارسي« گفت: پیش تولید سريال سلمان فارسي تدارك مفصل و 
سنگیني دارد كه زمان بسیاري از گروه كارگرداني را مي گیرد. وي 
ادامه داد: همزمان با مراحل پیش تولید س��ريال، داوود میرباقري 
براي جراحي عمل قلب چند روزي در بیمارستان بستري شد كه 
خدا را شكر اين عمل موفقیت آمیز سپري شد و در حال حاضر حال 

او خوب است و به ادامه پیش تولید مي پردازد.

    تلويزيون

نمايشگاه كتاب فرانکفورت بدون دستاورد مهمي براي ايران به پايان رسيد

پيگيري نهضت ترجمه با  نواي سنتور!
    محمدصادق عابديني

تنه�ا چن�د روز بع�د از توصي�ه مق�ام معظ�م 
رهبري مبنی ب�ر ايج�اد نهضت ترجم�ه ادبيات 
دف�اع مقدس به زبان ه�اي خارج�ي، غرفه ايران 
در نمايش�گاه كت�اب فرانکف�ورت ك�ه برنامه اي 
برای پياده س�ازي توصيه رهبر انقالب نداش�ت، 
صرفًا ب�ا آوردن يك س�نتورنواز س�عي در جلب 
توج�ه بازديدكنن�دگان نمايش�گاه داش�ت. 
نمايش��گاه كت��اب فرانكف��ورت در هفتادمین دوره 
برگزاري میزبان 7هزار و 500 ناشر از سراسر جهان 
بود؛ ناشراني از 110 كشور جهان كه ايران نیز يكي 
از آنها بود. امس��ال مس��ئله حاد گراني ارز بر حضور 
ناشران ايراني در فرانكفورت سايه سنگیني انداخت، 
به طوري كه اغلب ناشران بخش خصوصي كه تا پیش 
از اين در فرانكفورت غرفه برپا مي كردند، قید س��فر 
به آلمان را زدند و از حضور در بزرگ ترين نمايشگاه 

كتاب جهان محروم شدند. 
در نمايشگاه امسال براي صرفه جويي، تمام ناشران 
ايران��ي در غرفه اي 222 متري جمع ش��دند و ديگر 
مانند س��ال هاي گذش��ته خبري از پذيرايي با انواع 
ش��یريني و آجیل ايراني نبود و بنا به سلیقه مديران 
موسس��ه نمايش��گاه هاي فرهنگي ايران، برگزاري 
موس��یقي زنده، جاذب��ه اي ب��راي بازديدكنندگان 

خارجي ايجاد كرده بود. 
    ما به گرجستان نمي رسيم

از 30 سال پیش تاكنون نمايشگاه بین المللي كتاب 
فرانكفورت هر س��اله يك كش��ور را به عنوان مهمان 
ويژه نمايش��گاه معرفي مي كند. اين انتخاب فرصت 
طاليي ب��راي معرف��ي فرهن��گ و هنر آن كش��ور و 
برقراري ارتباط هاي فرهنگي اس��ت. امس��ال كشور 
گرجس��تان مهمان نمايش��گاه فرانكفورت بود. اين 
كش��ور با شعار»گرجستان، س��اخته شخصیت ها« 
به هفتادمین نمايش��گاه كت��اب فرانكف��ورت آمد و 
70 نويس��نده گرجي ضمن حضور در اين نمايشگاه 
برنامه هايي براي كتابخواني در ديگر شهرهاي آلمان، 
اتريش و س��وئیس دارند. حضور گرجس��تان تنها به 
برگزاري نشس��ت هاي فرهنگي منحصر نشده است، 
اين كشور توانسته زمینه ترجمه آثار ادبیات گرجي 
به زبان آلماني و انتش��ار آنها در آلمان را فراهم كند 
به نحوي كه بیش از 100 عنوان كتاب از گرجستان 
قرار است در آلمان منتشر شود. سؤالي كه شايد ذهن 
عالقه مندان ب��ه فرهنگ و كت��اب را در ايران درگیر 

كند اين است كه چرا در اين 30 سال ايران نتوانسته 
است از چنین فرصت مغتنمي استفاده كند؟! پاسخ 
اين س��ؤال را مي توان در مصاحبه »توبیاس ووس«، 
قائم مقام نمايشگاه فرانكفورت با خبرگزاري »مهر« 
جست وجو كرد. ووس در اين مصاحبه تأكید مي كند 
كه »هسته اصلي نمايشگاه ما تجارت كپي رايت است 
كه نه تنها براي ترجمه آثار بلكه موزيك، فیلم، بازي و 

مواردي از اين قبیل نیز وجود دارد.« 
قائم مقام نمايشگاه فرانكفورت درباره چرايي مهمان 
نش��دن ايران مي گويد: »در خصوص ايران ش��رايط 
خاصي وجود دارد. همانطور كه مي دانید ايران قرارداد 
حق كپ��ي رايت ب��رن را امضا نكرده اس��ت. قباًل هم 
اش��اره كرده ام كه مش��كل ما به خصوص اين حقوق 
و مجوزهاست. بديهي است كش��وري كه مهم ترين 
قرارداد جامعه جهاني در راس��تاي پذيرش قوانین و 
مقررات مالكیت معنوي را امضا نكرده اس��ت، امكان 
مهمان افتخ��اري بودن در اين نمايش��گاه را نخواهد 
داش��ت. بي ترديد امضاي قرارداد برن توس��ط دولت 
ايران و البت��ه تغییر ن��وع نظارت و كنت��رل بر چاپ 
نش��ريات، نكته بس��یار مهمي براي نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت است. ايران بدون شك تاريخ ادبیات بسیار 
كهن و ارزنده اي دارد، اما موانع بسیاري پیش رويش 
براي فائق آمدن بر اين مسئله)مهمان ويژه شدن در 
نمايشگاه ما( موجود است«؛ مش��كل به ظاهر ساده 
اما جدي كه باعث مي ش��ود تقريباً ناشران ايراني در 

نمايشگاه فرانكفورت بیشتر در نقش يك بازديدكننده 
خوش برخورد ظاهر ش��وند تا يك شريك تجاري در 
حوزه فرهنگ ك��ه مي تواند براي ايران س��ود آوري 

فرهنگي و مالي داشته باشد. 
   نهضت ترجمه، اين گونه محقق مي شود؟!

رهبر معظم انقالب در مراسم شب خاطره دفاع مقدس 
كه با حضور جمعي از هنرمندان و نويسندگان ادبیات 
دفاع مق��دس برگزار ش��د، به ايج��اد نهضت ترجمه 
كتاب اشاره كرده و فرمودند: »يك نهضِت ترجمه راه 
بیندازيم، نه ترجمه  از بیرون، ترجمه  به بیرون، براي 
ارائه  آنچه هست. بگذاريد بدانند در آبادان چه گذشت، 
در خرمشهر چه گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در 

روستاهاي ما چه گذشت.« 
در سال هاي اخیر به همت نويسندگان ادبیات دفاع 
مقدس، آثار ارزش��مندي نگاشته شده اند كه بخشي 
از آنها با تقريظ هايي كه رهبر انقالب بر آنها منتشر 

كرده اند، در میان عموم مردم شناخته شده و در داخل 
كشور با اس��تقبال خوبي روبه رو شده اند. اين ادبیات 
اكنون نیازمند عبور از مرزهاي ايران و جهاني شدن 
هس��تند؛ اقدامي كه مي ش��ود از فرص��ت حضور در 
نمايش��گاه هاي بین المللي كتاب از جمله نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت براي ارتباط برقرار كردن با ناشران 
خارجي و عقد قرارداد فروش و ترجمه استفاده كرد 
ولي چرا اين اتفاق رخ نمي دهد؟ باز هم جواب سؤال 

به قانون كپي رايت باز مي گردد. 
حتي تالش هاي مس��تقلي مانند ارتباط با ناش��ران 
ايتالیايي براي انتشار كتاب »پیغام ماهي ها« خاطرات 
سردار شهید همداني كه به همت گلعلي بابايي نگاشته 
شده نیز به خاطر نبود سیستم مناسبي براي مذاكره با 

طرف بین المللي به نتیجه نمي رسد. 
ناشران خارجي به دلیل نبود قانون كپي رايت در ايران، 
تمايلي به مذاكره با ايراني ها ندارند و ناشران ايراني هم 
نمي توانند در اين شرايط كتاب هاي خود را به طرف 

خارجي عرضه كنند. 
    غرفه ايران از نظر بازديدكنندگان 

امس��ال نیز حضور ايران در فرانكفورت باعث شد تا 
گروهك تروريستي منافقین نیز اقدامات ضد ايراني 
خود را به محل برگزاري نمايشگاه بكشانند. اين اقدام 
هر ساله حواش��ي اى براي غرفه ايران در پي دارد. از 
سوي ديگر جمع شدن غرفه هاي ناشران ايراني در يك 
محل كه در كنار غرفه ناشران عرب برپا شد، حواشي 
ديگري نیز داش��ته اس��ت. يك بازديد كننده افغان 
بعد از حضور در نمايش��گاه فرانكف��ورت، در توئیتي 
ابراز تعجب كرده است كه در يك روز مانده به پايان 
نمايشگاه كتاب تازه يك ناشر ايراني در حال چیدن 

قفسه هاي كتاب است! 
عدم برنامه ريزي صحیح براي استفاده بهینه از فضاي 
نمايشگاه فرانكفورت و س��فر هاي توريستي مديران 
به اصطالح فرهنگ��ي و مهمانان همیش��ه حاضر در 
سفر هاي خارجي، بخش ديگري از حواشي غرفه ايران 

در فرانكفورت است. 
هم��ان گونه ك��ه حض��ور مدي��ران س��ینمايي در 
فس��تیوال هاي بین المللي و برپايي غرف��ه ايران در 
بازار هاي فروش فیلم، هیچ وقت به نتیجه ملموسي 
براي س��ینما منجر نمي ش��ود، حض��ور چهره هاي 
فرهنگ��ي در نمايش��گاه فرانكف��ورت نی��ز صرفاً با 
كلي گويي هايي همراه اس��ت كه نمي ت��وان از آن به 

موفقیت فرهنگي رسید.

حضور گرجس��تان در  نمايش��گاه 
فرانكف��ورت منحصر نش��ده و اين 
كش��ور توانس��ته زمين��ه ترجم��ه 
بي��ش از 100 عن��وان كت��اب از آثار 
ادبيات گرج��ي ب��ه زب��ان آلماني و 
انتش��ار آنها در آلمان را فراهم كند

 توقف اكران فيلم »سوفي و ديوانه« 
در روزگار جوالن فيلم هاي تلخ و مبتذل

 تمايل مجدد تلويزيون 
به همکاری با نويسنده پرحاشيه

اي�ن رون�دي ك�ه در ح�ذف فيلم ه�اي 
گرفت�ه  پي�ش  س�ينماها  در  متف�اوت 
ش�ده، از س�وي س�ينماداران ب�ه دول�ت، 
صن�ف و منتق�دان تحمي�ل ش�ده اس�ت.

فیلم س��وفي و ديوان��ه ب��ه كارگرداني مهدي 
كرمپور بعد از دو هفته نمايش، اكرانش متوقف 
شد. اين موضوع سبب شد تا كارگردان اين اثر 
كه از توقف اك��ران فیلمش عصباني ش��ده در 
گفت وگويي مواضع تندي اتخاذ كند. كرم پور 
در صفحه شخصي اش در اينستاگرام نیز نسبت 
به آنچ��ه وي آن را »تنبیه و نق��ره داغ كردن« 
افراد بر مبناي يك »پروتكل« مخفي مي داند، 
واكنش نش��ان داده اس��ت. وي در بخش��ي از 
متن اين پس��ت اينس��تاگرامي با هجمه علیه 
برخي نهادها و ارگان ها مي نويسد: »درست در 
شرايطى كه طبق آمار فروش سوفى و ديوانه در 
هفته دوم دو برابر هفته اول بود و بديهى است 
كه اين گونه فیلم ها مخاطبانش��ان را در طول 
زمان پیدا مى كنند... در يك اقدام بى س��ابقه 
و تنها بعد از دو هفته توس��ط كارگروه اكران از 

سرگروه پايین كشیده مى شود!
هیچ كس حق ندارد میزانسن همسانى كه ظاهراً 

تهیه كنندگان، سینماداران، منتقدان و دولت در 
به وجود آمدن و رش��د آن به يك توافق رسانده 
را مخدوش كند... هیچ ك��س حق ندارد خالف 
پروتكل آينه دق ش��ود وگرنه تنبی��ه و نقره داغ 
خواهد ش��د! پول هاى كثیف از همه طرف وارد 
شده و مس��ئوالن و رسانه ها به س��هو يا به عمد 
رويش��ان را آن طرف مى كنند... مى خواهند تا 
سلیقه عمومى اينچنین ساخته شود و گروه هاى 
مرجع و ملجأ را به مطرب يا تلخك هاى سر به راه 
تقلیل دهند. سینما و تئاتر و موسیقى و تجسمى 
هم ندارد... چشم پوشى از موفقیت هاى مالى و 

صله و جايزه سخت تر!...«
صرف نظر از برخي جمالت كرم پور كه سعي دارد 

با حمله به برخي دوستان دولتي و هم صنفي اش، 
خودش را شخص مستقلي نشان دهد بايد گفت 
كه فیلم س��وفي و ديوانه نس��بت به آثار نازل و 
كمدي هاي مبتذل و سرش��ار از ش��وخي هاي 
جنسي كه در حال اكران هستند، فیلم سالم تري 
براي مخاطب است. اين اثر كرم پور شناسه هاي 
آثار قبلي وي را ندارد و از روي انصاف بايد گفت 
كه توقف اكران فیلمي مثل سوفي و ديوانه ظلم 
مضاعفي بر مخاطب، سینما و سینماگران است. 
چه اينكه در روزگار گرداب آثار س��یاه نمايانه و 
كمدي هاي مبتذل و نازل، سوفي و ديوانه حكم 

لنگه كفش در بیابان را براي سینما دارد. 
كارگردان و تهیه كننده فیلم سینمايي »سوفي 
و ديوانه« طي پیامي اعالم كرد ك��ه با توجه به 
ش��رايط فعلي كش��ور تا پايان اكران اين اثر در 
تمامي روزها و س��انس ها، بلیت هاي اين فیلم 

به صورت نیم بها فروخته خواهد شد. 
مهدي كرم پور در اولین روز اكران آخرين ساخته 
خود اعالم كرده بود كه همه نمايش هاي سوفي 
و ديوانه نیم بها باش��د! میهنم در ش��رايط ويژه 
تحريم و مردمان م��ان گرفتار آم��ده در بحران 

اقتصادي اند.

»زن�ان در جامعه م�ا احت�رام وي�ژه اي را ك�ه بايد 
داش�ته باش�ند، ندارن�د. در م�ورد همس�رم از 
بي اهميت تري�ن چيز كه پوش�ش اوس�ت گرفته تا 
تفکرات�ي ك�ه دارد، هم�ه م�ال خ�ودش اس�ت«!
سعید نعمت اهلل جمالت باال را سال گذشته در گفت و گو 
با اعتماد بر زبان آورده است. به تازگي اخباري از همكاري 
مجدد او با رسانه ملي منتشر شده است. همكاري هاى 
مكرر و مجدد س��عید نعمت اهلل با رس��انه ملي به عنوان 
تريبون و ويترين حاكمیت باعث شكل گیري يك سؤال 
بزرگ براي رس��انه ها و نخبگان دلسوز نظام شده است. 
نويسنده سريال »زير پاي مادر« در اين مصاحبه گفته 
بود: »برخالف آنچه همیشه مي گويند كه تلويزيون زياد 
دچار ممیزي و سانسور مي شود بايد بگويم اينطور نیست، 
امنیت تلويزيون خیلي بیش��تر اس��ت، خیلي ها به من 

مي گويند نگو من با تلويزيون مشكل سیاسي دارم، اما من 
مي گويم كه با تلويزيون مشكل سیاسي دارم ولي مي توانم 
با بخش نمايش آن كار كنم، خوشبختانه همه آدم هايي 
هم كه ما با آنها كار كرديم آدم هاي دموكراتي هستند، 
همین آقاي میرباقري، يك��ي از دموكرات ترين مديران 
تلويزيون است.« اينكه رس��انه ملي و برخي از مديران 
ارشد آن كه به زعم نعمت اهلل جزو دموكرات ترين مديران 
سازمان محسوب مي شوند چطور و با چه متر و معیاري 
حاضر مي شوند به شخصي كه در تخطئه ارزش هاي ديني 
به راحتي حرف مي زند و حتي از گفتن اعتقاد نداشتنش 
به برخي خطوط قرمز سازمان كه برگرفته از شرع مقدس 
و قانون اساس��ي كه به منظور حفظ و حراست از انقالب 
تدوين شده، ابايي ندارد، از محل بیت المال مسلمین براي 

همكاري با وي هزينه مي كنند؟!

سیدمرتضي ذاكر
  دريچه

آگـهی شـرکت تهـران گالیـول

نوازندگان دفاع مقدس تجليل مي شوند
آيين تجليل از اعضاي اركستر سمفونيك تهران در دوران 
دفاع مق�دس، در ت�االر وحدت ته�ران برگزار مي ش�ود. 
به گزارش حوزه موس��یقي گروه فرهنگي باش��گاه خبرنگاران 
جوان، آيین تجلیل از اعضاي اركستر سمفونیك تهران در دوران 
دفاع مقدس در قالب برنامه »ساز هاي خاكي« 28 مهرماه در تاالر 
وحدت تهران برگزار مي شود. طبق برنامه ريزي هاي انجام گرفته 
قرار است در اين كنس��رت كه به همت بنیاد فرهنگي- هنري 
رودكي برگزار مي شود، تعدادي از نوازندگان اركستر سمفونیك 
تهران و گروه كر دوران دفاع مقدس قطعاتي را اجرا كنند. محمد 
گلريز، جهانگیر زماني و رشید وطن دوست به عنوان خواننده در 
اين برنامه حضور خواهند داشت. احتمال حضور مهرداد كاظمي 
خواننده پیشكسوت كشورمان نیز در اين برنامه وجود دارد كه 
در صورت فراهم شدن امكانات سفر وي از امريكا به كشورمان، او 

نیز در اين برنامه به اجراي برنامه مي پردازد. 
مهرداد كاظمي طي سال هاي اخیر براي انجام مراحل درماني 
خود در امريكا به سر مي برد. وي در اين مدت به دلیل زيان آور 

بودن سفر هوايي قادر به حضور در ايران نبوده است. 
...........................................................................................................
 چهارمين جشنواره سرودهاي حماسي 

و آواهاي انقالبي فراخوان داد
با توجه ب�ه فرمايش مقام معظ�م رهبري در ب�اب اهميت 
سرود و جريان س�ازي الزم در اين حوزه و تاثيرگذاري آن 
بر نس�ل جوان دبيرخانه جشنواره س�رودهاي حماسي و 
آواهاي انقالبي براي چهارمي�ن دوره متوالي فراخوان داد. 
به گ��زارش فارس، اين جش��نواره كه به همت س��ازمان بس��یج 
هنرمندان كشور برگزار مي شود با هدف تغییر در موازنه هاي عرصه 
سرود و موسیقي مبتني بر تحقق منويات مقام معظم رهبري در 
حماي��ت از تولید س��رودهاي انقالبي و بستر س��ازي و باز كردن 
دريچه هاي تازه در رويكرد هنر سرود و موس��یقي و ارتقاى هنر 
موسیقي به سمت معنا و هدف هاي متعالي آغاز به كار كرده است. 
محورهاي موضوعي اين جشنواره عبارتند از: تولید ملي و حمايت 
از كاالي ايراني، اردوهاي جهادي، بصیرت و میثاق امت با واليت، 
مقابله با استعمار و استكبار جهاني و احیاي هويت ايراني- اسالمي، 
بس��یج، ارزش ها و آرمان هاي انقالب اس��المي، ش��هداي انقالب 
اس��المي، ترور، دفاع مقدس، منا و مدافع حرم، استكبار ستیزي، 
انتفاضه فلسطین و جهاني س��ازي دفاع از آرمان فلسطین، اقتدار 
جهاني و امنیت ملي، الگوي پیش��رفت ايراني- اسالمي و فرهنگ 
مقاومت و دفاع مقدس، س��بك زندگي ايراني- اس��المي و نقش 
مادران و همسران در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از حرم و تداوم 
مقاومت و مبارزه با استكبار و موضوعاتي ديگر كه به تفكیك در متن 

فراخوان كه در سايت آواي بیداري قرار دارد ذكر شده است.

    ديده بان     نويد پارسا 

مصطفی شاه كرمی
  خبر


