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   سارا نيكويي
مسعود شهرام نيا سابقه س�ال ها مدير عاملي 
موسس�ه نمايش�گاه هاي اي�ران را در كارنامه 
خ�ود دارد؛ مدي�ري كه ب�ه تازگ�ي جايش را 
به قادر آش�نا داد. تجرب�ه مديري�ت او در اين 
حوزه باعث ش�د ت�ا موان�ع و مش�كالت و نيز 
ظرفيت هاي جهاني ش�دن آثار مكتوب ايراني 
را ب�ه بح�ث بنش�ينيم. گفت وگ�وي »جوان« 
را ب�ا اي�ن فع�ال عرص�ه كت�اب مي خواني�د. 
فكر مي كنيد براي ترجم�ه آثار ايراني 
به زبان هاي ديگر چه موانع و مشكالتي 
پيش پاي ناش�ران ايراني وجود دارد؟ 
در اين زمينه حض�ور ناش�ران ايراني 
در نمايش�گاه هاي خارج از كش�ور چه 
دس�تاوردهايي مي تواند براي صنعت 

نشر كشور داشته باشد؟
فكر مي كنم يك��ي از نكاتي كه ب��راي بین المللي 
شدن نش��ر كش��ور خیلي اهمیت دارد، حضور در 
نمايش��گاه هاي مرتبط ب��ا اين موض��وع در خارج 
از كش��ور اس��ت. در حال حاضر ما كم و بیش در 
نمايش��گاه هاي خارج��ي حضورداري��م، ولي اين 
حضور كمرنگ اس��ت. بیش��تر هم دولتي است و 
مشاركت ناش��ران خصوصي در آنها اندك است. 
واقعیت اين اس��ت كه ادبیات م��ا، كتاب هاي ما و 
صنعت نشر ما، در حوزه ادبیات كالسیك، ادبیات 
معاصر و ساير حوزه ها مثل كودك و نوجوان، حوزه 
دين و ژانر دفاع مقدس ظرفیت خیلي خوبي براي 
جهاني ش��دن دارد. كتاب هاي ما در اين حوزه ها 
قابلیت بسیار خوبي براي ترجمه شدن به زبان هاي 
مختلف دارد اما عموم ناشران ما برنامه و استراتژي 
مش��خصي براي معرفي آثار ايراني در بازار جهاني 
ندارند البته يك دلیل به خاطر هزينه هايي است كه 
معموالً حضور در مجامع بین المللي به همراه دارد. 
رفت و آمد ها كمتر از آن چیزي است كه بتواند آن 
هدف را محقق كند، براي همین است كه مي گويم 
حضور پررنگ در نمايشگاه هاي بین المللي مي تواند 
مس��یر را هموارتر كند. تجربه سال هاي اخیر هم 
همین را نشان مي دهد. دولت هم مي تواند و بايد 
كمك كند. در چند س��ال اخیر در غرفه ايران در 
نمايش��گاه كتاب فرانكفورت كه م��ن هم مهمان 
ويژه نمايش��گاه بودم حضور تع��داد محدودي از 
ناشران را ش��اهد بوديم و اما موفقیت هاي خوبي 
كس��ب كردند. در همین نمايش��گاه فرانكفورت 
ناشران ما220 قرارداد با ناشران مختلف دنیا امضا 

كردند تا كتاب ه��اي ما ترجمه و در كش��ورهاي 
ديگر عرضه شود. خوشبختانه دولت هم از ناشران 
خارجي ك��ه كتاب هاي ما را مي خرن��د تا ترجمه 
كنند حمايت مي كند و ارز مورد نیاز براي ترجمه 
را تأمین مي كند. اين مي تواند در گسترش حضور 
ما در بازارهاي جهاني مؤثر باشد، البته مقداري هم 
بايد فرهنگ س��ازي و توجه ناشران به اين موضوع 
بیشتر جلب شود، حتي بايد به سودآوري اقتصادي 
اين موضوع هم فكر كرد كه به نظر من قابل تحقق 

است و موجب رونق اين بازار خواهد شد. 
خود ش�ما در دوره اي ك�ه مدير عامل 
موسسه نمايشگاه ها بوديد چه اقداماتي 

در اين زمينه كرديد؟
اين موضوع را بايد در دو بعد كمي و كیفي بررسي 
كرد. از نظر كمي قطعاً مي توان گفت كه اتفاق هاي 
خیلي خوبي افتاد و ما از پنج يا شش نمايشگاه در 
سال به حدود 17 تا 18 نمايشگاه در سال رسیديم، 
يعني سه برابر شد. از نظر كیفي هم قد م هاي مثبتي 
برداشته شد و موفقیت هاي بسیار خوبي به دست 
آمد. اما فكر مي كنم هن��وز راه نرفته زيادي داريم. 
منظورم از بعد كیفي هم مش��اركت گس��ترده تر 
ناش��ران اس��ت و هم در واقع برنامه ريزي فصلي و 
تعامل گسترده با ناشران خارجي و هم ساماندهي 
شیوه تعامل می باشد، البته موانع جدي هم وجود 
دارد. به لحاظ حقوقي نپیوستن ايران به كنوانسیون 
حق كپي رايت، موجب مي شود اين تعامل به نتیجه 
دلخواه نرسد. طرف خارجي وقتي مي بیند مي تواند 
كت��اب ايراني را ب��دون هزينه تهیه كن��د، دلیلي 

نمي بیند براي آن هزينه كند و كتاب را بخرد.  
يعن�ي االن مباح�ث حقوق�ي يكي از 
موانع حضور اثرگ�ذار ايران در صنعت 

بين المللي نشر است؟ 
بلي، مانع اصلي همان مانع حقوقي است. به لحاظ 
قانوني ما بحث كنوانسیون كپي رايت را داريم كه 
بايد تكلیف مان را با آن روشن كنیم تا ناشران بدانند 

چگونه با طرف خارجي تعامل كنند. طبیعتاً مسئله 
اقتصادي و هزينه بر بودن اينگونه فعالیت ها هم به 
عنوان يك مانع مطرح است. دولت هم بايد حمايت 
كند تا ناشران نگراني اقتصادي كمتري براي حضور 
در مجامع بین المللي داشته باشند و موضوع سوم 
هم مباحث فرهنگي است. فرهنگ اقتصادي هم 
بايد داشته باشیم تا ناشران اين حضور را به مثابه 
يك فرصت اقتصادي ببینند و به عنوان منبع درآمد 
در فعالیت هاي خود به رس��میت بشناسند، البته 
بخش دولتي هم بايد اين موضوع را جدي بگیرد و 
حمايت كند. اگر اين موانع برطرف شود مطمئنم كه 
با يك برنامه ريزي درست مي توان ظرف يك دوره 

چند ساله دستاوردهاي خوبي را كسب كرد. 
ش�ما مواف�ق پيوس�تن ايران ب�ه اين 

كنوانسيون هستيد؟
من نمي خواهم بگويم كه پیوستن به اين كنوانسیون 
تاثیر صددرصد دارد. نبايد در میزان نقش و تاثیر آن 
مبالغه كنیم، چون به اين نتیجه خواهیم رس��ید تا 
زماني كه به آن نپیوس��ته ايم اص��اًل نبايد در جهت 
بین المللي كردن نش��ر ايران قدمي برداريم كه اين 
هم اشتباه است. تجربه س��ال هاي اخیر نشان داد 
اگر ممارس��ت باش��د و ارتباط گیري خوبي باشد، 
خصوصاً با نگاه به كشور هاي اسالمي و نگاه به شرق و 
كشورهايي كه ارتباط گرفتن با آنها به لحاظ فرهنگي 
و سیاسي براي ما آسان تر است، مي توانیم گام هايي 
مؤثر برداريم، حتي در شرايط كنوني هم مي توان به 
راحتي قرارداد بست و كتاب هاي ايراني را در جهان 
عرضه كرد و فروخت اما برنامه ريزي و حمايت بايد 
بیشتر شود، البته امیدوارم هر چه زودتر تكلیف ما با 
اين كنوانسیون هم روشن شود. خودم فكر مي كنم 
مفید اس��ت و در مجموع، نتیجه پیوستن به كپي 
رايت به نفع كشورمان خواهد بود، چون ما بضاعت 
محتوايي خوبي داريم و معموالًً كساني كه محتواي 
خوبي دارند علي القاعده بیشتر صادر كننده خواهند 
بود و همواره نفع اصل��ي را صادركنندگان مي برند. 
تصمیم در اين باره بايد در سطح كالن نظام گرفته 

شود كه امیدوارم هر چه زودتر اتفاق بیفتد. 
اكنون چقدر زمينه ب�راي ترجمه آثار 

ايراني به زبان هاي ديگر وجود دارد؟
ترجمه موضوع خیلي مهم و پیچیده اي است. قباًل 
برخي از ايرانی��ان مقیم خارج با عجله نس��بت به 
ترجمه متون مختلف نظیر آثار ش��هید مطهري و 
حتي ادبیات ما اقدام كردند اما بايد گفت اين كار اگر 
خارج از مجراي تخصصي و حقوقي خود انجام گیرد 
مي تواند آسیب هايي را به دنبال داشته باشد. منظور 
اين است كه ترجمه ها بايد كامالً دقیق باشد و درك 
درستي از زبان آن كش��ور وجود داشته باشد. اگر 
ارزش زباني اثر قوي نباشد، چه بسا تاثیر معكوس 
بگذارد. از طرف ديگر حق مولفان مهم است. گاهي 
بدون توجه به حقوق مولفان، آثار ترجمه شده است. 
در اين سال ها س��عي كرده ايم اين حساسیت ها را 
در نظ��ر بگیري��م و معتقديم بهتري��ن افرادي كه 
مي توانند ترجمه كنند، در درجه اول خود ناشران 
آثار هس��تند، منظورم بنگاه هاي انتشاراتي است 
و در درجه دوم خري��داران آنها و حتم��اً بايد اين 
كار توس��ط مترجم هاي كاماًل حرفه اي و با دقت و 
نظارت دقیق انجام شود وگرنه مشكالت عديده اي 
ايجاد مي كند و عمالً اينگونه ترجمه ها جز هدررفت 

منابع نتیجه اي نخواهد داشت.

گفت وگوي »جوان« با مدير عامل سابق مؤسسه نمايشگاه هاي ايران

 ناشران ايراني راهبرد مشخصي 
براي ترجمه آثار ندارند

مسعود نجابتي دبير كل پنجمين جش�نواره هنر مقاومت 
با انتش�ار دلنوش�ته اي براي مرحوم احمدرض�ا دالوند كه 
در س�ال هاي اخير به جرگ�ه هنرمندان متعه�د و وفادار 
به هنر انقالب اس�المي پيوس�ته بود، واكنش نش�ان داد. 
استاد نجابتي نوشت: شهامت اس��تاد احمدرضا دالوند ستودني 
بود. ُرك و با صراحت س��خن مي گفت و اين اواخر در تاختن به 
هنرمندان غرب زده و ادا و اطوارهاي روشنفكرانه و رشد قارچ گونه 
گالري ها، لحظه اي آرام نداش��ت. بس��یار مؤدب بود و زبانش از 
خشونت عاري، اما براي بسیاري تلخ و گزنده. رفاقت ما از همین 
جا آغاز ش��د، هر چند از سال ها پیش او را مي ش��ناختم. ابتدا به 
عنوان طراح و نقاش و س��پس در كس��وت تصويرگر مطبوعاتي 
و گاه��ي طراح گرافی��ك و البته بیش��تر نويس��نده و منتقد. به 
طبع آزمايي در يك رشته هنري اكتفا نكرد و به عنوان يك انسان 
فرهنگي و با فطرتي بیدار وارد فضاي جنگ نرم ش��د و با عشق 
به حقیقت به جريان هنر انقالب و مقاومت پیوس��ت و اين اواخر 
در تولید نش��ريه هنر و رس��انه انقالب )هور( به عنوان سردبیر و 
نويسنده مسئولیت پذيرفت؛ نشريه اي كه در بنیاد فرهنگي روايت 
فتح و با همكاري حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمي و همراهي 
استاد شجاعي طباطبايي، سه ش��ماره انتشار يافت و در مواجهه 
با مشكالت اقتصادي و بیماري ايشان، ناگزير تن به تعطیلي داد. 
اندوه تعطیلي هور كه شايد يگانه رسانه هنر مقاومت در شرايط 
فعلي بود، كمتر از اندوه بیماري و ساير مشكالتش نبود و البته اين 
در مقابل اندوهش از هنر منحط و غرب زده، هیچ نبود. كراهتش 
از آنچه ديرزماني تجربه كرده بود و رغبتش به فضاي هنر متعهد، 

به ذائقه برخي خوش نیامد و همكاري اش با جبهه فرهنگي انقالب 
را برنتافتند و او را به انزوا كشاندند. امیدوارم رسانه هاي كوچك و 
محدود دوستان واقعي اش انديشه هاي اين مرد آرمیده در خاك 
را به جامعه فرهنگي و هنري بر عهده گیرند و نام و يادش را زنده 
نگه دارند. انتشار بخش��ي از پیام هاي او را طبق درخواستش در 
بیمارستان، به بعد از زمان حیاتش موكول كردم؛ پیام هايي كه 

اين اواخر بین ما رد و بدل مي شد و سابقه آن موجود است... 
»بسم اهلل. سالم. مدتي است متوجه واكنش هاي منفي از سوي برخي 
اهل رسانه نسبت به خودم شده ام. برخوردهاي سرد. بي اعتنايي و 
برائت از دالون��د را دارم به عینه مي بینم.« »در جن��گ نرم آبرو كه 
سهل است هر آنچه الزم اس��ت تقديم انقالب مي كنم. اما اينان كه 
اهالي رسانه اند و اغلب دانسته و گاهي ندانسته در شمار خائنان صف 
مي بندند، س��عي دارند تا مرا به انفعال بكش��انند.« »نمي دانند كه 
هر روز به درگاه خداوند تكرار مي كنم: صراط الذين انعمت علیهم 

غیر المغضوب علیهم و الضالین. توكل به خداي بزرگ.«

مرتضي شهرياري در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

 وقتي هنر با شهادت تلفيق مي شود
اثرگذاري مضاعف پيدا مي كند
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عيب تو تا آنگاه كه روزگار با تو 

هماهنگ باشد، پنهان است. 

بيژن بيرنگ: 

سلبريتي ها سرمايه هاي كشور نيستند

بيژن بيرنگ مي گوي�د: من اص�اًل گاليه دارم كه چ�را آنقدر 
اصرار داريم با س�لبريتي ها بنش�ينيم و صحبت كنيم؟ چرا 
آنقدر رسانه باعث مي شود اين سلبريتي ها معروف تر شوند. 
كارگردان سريال هاي محبوب همس��ران و خانه سبز كه در دهه 
70 مردم را پاي تلويزيون هايش��ان سرگرم مي كرد در گفت و گو 
با تسنیم و در پاسخ به اين سؤال كه آن موقع كه شما برنامه تولید 
مي كرديد مثل االن س��لبريتي نبود و خالقیت و ابتكار برنامه را 
به موفقیت مي رس��اند. آي��ا االن برنامه س��ازها و مجريان مغموم 
س��لبريتي ها هس��تند كه نمي توانند مصاحبه ها و برنامه هاي با 
محتواي تأثیرگذار داشته باشند، عنوان كرد: من اصاًل گاليه  دارم 
كه چرا آنقدر اصرار داريم با سلبريتي ها بنشینیم و صحبت كنیم؟ 
چرا آنقدر رسانه باعث مي ش��ود اين سلبريتي ها معروف تر شوند. 
تا جايی كه موضوع بچه دار ش��دن آنها در خارج از كش��ور به يك 
جريان سازي تبديل شود. چرا بايد چنین اتفاقات زرد و بي محتوايي 
را آنقدر بزرگ كنیم يا فالن بازيگر با چه كسي ارتباط دارد و چه 

لباسي مي پوشد و چقدر فالوور دارد. اين تربیت نادرستي است كه 
رسانه انجام مي دهد و سطح ذائقه مردم را پايین مي آورد، البته كه 
مقصر اصلي، سیاست هاي كلي يك جامعه است. دغدغه سینماگر 
ما يا برنامه س��ازان و تولیدكنندگان تلويزيون��ي و مديران ما اين 
نیست كه يك جامعه سالم داش��ته باشیم، چون ما نمي توانیم در 
مقابل اين رانتخواري ها هیچ توجیهي داشته باشیم، به همین خاطر 

صورت مسئله را پاك و سعي مي كنیم آدم ها را سرگرم  كنیم. 
بیرن��گ مي افزايد: الب��د اعتقاد برخي اين اس��ت كه س��لبريتي ها 
سرمايه هاي كشورند. به عقیده من سرمايه هاي يك كشور، مغزهاي 
متفكر ماست؛ انسان هاي توانايي كه ايران را دوست دارند و به فرهنگ 
و میهن خود عشق مي ورزند و براي اعتالي آن اقدامات مؤثري انجام 
مي دهند. در زمینه هنر هم ش��خصیت هايي را بايد برجسته كرد و 
برجسته اند كه هنر را به اوج فرهیختگي و تكامل رسانده اند. در واقع 
آنهايي كه به رش��د و كیفیت و باال بردن كیفی��ت جامعه و فرهنگ 
كمك مي كنند، سرمايه هاي ما هس��تند نه هر آدمي كه در فضاي 
مجازي 5هزار فالوور داشته باشد. يك آدم با فالوور، بزرگ و تأثیرگذار 
نمي ش��ود كه اجازه بدهیم او در تلويزيون جمهوري اسالمي ايران 
هرچه مي خواهد بگويد. ما در ضريب دادن به شخصیت ها، راه را اشتباه 
مي رويم تا جايی  كه بگويیم اينها سرمايه ملي  هستند. سرمايه هاي 
ملي ما امثال فردوسي، حافظ، مولوي، سعدي، نیمايوشیج و... هستند. 
اين نگاه از كجا مي آيد كه يك مدير شبكه اي فكر مي كند هر كاري 
انجام دهد كه مخاطب را جذب كند. اگر باعث شويم فرهنگ و نگاه 
يك جامعه به س��متي برود كه كمكي به سازندگي كشور نمي كند، 

اينجا يك آسیب اجتماعي را رقم زده ايم.

 »پرواز دست هاي من«
به جشنواره »جيپور« هند

فيلم »پرواز دست هاي من« به كارگرداني حسين نوري جانباز 
نقاش به جش�نواره بين المللي فيلم جيپور هن�د راه يافت. 
به گزارش فارس، حسین نوري هنرمند جانباز كه با دهان نقاشي 
مي كند، اين بار با نويس��ندگي و كارگرداني يك اثر سینمايي، 
تجربه متفاوتي را كس��ب كرده و در جش��نواره اي بین المللي 
حضور يافته است. فیلم س��ینمايي »پرواز دست هاي من« كه 
برداشتي آزاد از زندگي نوري اس��ت، توسط فرزندش محمود 
نوري فیلمبرداري و تهیه شده است. او در اين فیلم نمايشگاه 
نقاشي را بهترين بهانه براي ديدن پسرش كه در امريكا تحصیل 
مي كند، يافته است. نوري بايد تعدادي تابلو را در زماني بسیار 

محدود براي ارسال به امريكا آماده كند... 
اين فیلم توسط شوراي بازبیني سازمان هنري و امور سینمايي 

دفاع مقدس ديده شده و مورد تمجید قرار گرفته است. 
»پرواز دست هاي من« به بخش آثار سینمايي داستاني جشنواره 

جیپور هند راه يافته است.   
 ...........................................................................................................

 تقديم سريال الف ويژه صدا و سيما 
به كارگردان فيلم هاي حساس!

چند روز پس از اظه�ارات عجيب كمال تبري�زي در مورد 
جشنواره فيلم فجر و توصيه خالف اخالق به سينماگران، صدا 
و سيما كارگرداني يك سريال الف ويژه را به او تقديم كرد. 
كمال تبريزي دوشنبه شب و در جريان اكران خصوصي تازه ترين 
اثرش فیلم »مارموز« كه اتفاقاً با حضور ظريف و همسرش همراه 
بوده اس��ت، ضمن اش��اره به راه هاي دور زدن رسانه ها و منتقدان 
گفت: »پیشنهاد من اين است كه اگر فیلم هايي همچون مارمولك 
يا مارموز ساخته مي شود كه بعضاً موضوعات حساسي دارد... قید 
حضور در جشنواره فیلم فجر را بزنند و فیلم شان را مستقیم اكران 
و جشنواره را فراموش كنند.« حاال به فاصله گذشت دو سه روز از 
برگزاري آموزش اقدامات خالف اخالق و مخرب جش��نواره فجر، 
خبر مي رسد سازمان صدا و سیما مسئولیت كارگرداني يك سريال 
مناسبتي را به اين كارگردان ملتهب س��از تقديم كرده است! اين 
اقدام مديران سازمان در حالي اس��ت كه هنوز چند ماه بیشتر از 
اتفاقات و حواشي يكي ديگر از سريال هاي بزرگ اين سازمان به نام 
»سرزمین كهن« كه به دلیل نوع نگاه همین فیلمساز و توهین و 
تخريب نسبت به برخي چهره هاي مورد احترام بعضي از اقوام بزرگ 

ايراني در حال تبديل شدن به يك بحران امنیتي بود، نمي گذرد. 
 ...........................................................................................................
قطب الدين صادقي: تئاتر دست عده اي 

پولدار تفنن طلب افتاده است
كارگردان تئاتر گفت: متأس�فانه در تئات�ر امروز يك عده 
خرپول تفنن طل�ب پيدا ش�ده اند كه به دنبال س�رگرمي 
خودش�ان هس�تند و بدبختانه قش�ر متوس�ط فرهنگي 
به دليل مش�كالت مال�ي در عرص�ه تئاتر نابود ش�ده اند. 
قطب الدين صادقي نويس��نده، كارگردان و م��درس تئاتر در 
گفت وگو با میزان، درخصوص ف��روش بلیت هاي گران قیمت 
تئاتر براي برخي آثار نمايشي گفت: وضعیت فعلي تئاتر و ظهور 
و بروز آثار كه به تئاتر الكچري و بورژوازي معروف ش��ده اند به 
ش��دت براي تئاتر خطرناك اس��ت. وي در همین راستا ادامه 
داد: صاحبان آث��ار تئاتري كه با بلیت ه��اي هنگفت در اماكن 
مختلف تئاتر روي صحنه مي برند، عده اي نوكیسه هستند كه 
مي خواهند جامعه را به سمت و سوي اشرافیگري سوق دهند. 
بازيگر سريال »كاله پهلوي« تئاتر الكچري را تئاتر بدون دغدغه 
مفهوم خواند و اضافه كرد: افرادي كه آث��ار تئاتر الكچري را روي 
صحنه مي برند نه ب��ه دنبال حرف خاصي هس��تند و نه در كل به 
خود تئاتر فكر مي كنند. اينها منتقد نیستند كه بخواهند به دنبال 
آثار اجتماعي و فرهنگي بروند. اينها افرادي هس��تند كه با پول و 
قدرتشان به دنبال تفريح هس��تند و تئاتر را به فالكت كشانده اند. 
وي با نقد حضور ثروت ب��ه عرصه تئاتر اضافه كرد: متأس��فانه در 
تئاتر امروز يك عده خرپول تفنن طلب پیدا ش��ده اند كه به دنبال 
سرگرمي خودشان هس��تند و بدبختانه قشر متوسط فرهنگي به 
دلیل مش��كالت مالي در عرصه تئاتر نابود شده اند. بازيگر سريال 
»كیف انگلیسي« در همین رابطه اضافه كرد: اين تفكر اشتباهي 
است كه همه هنرمندان روشنفكر هستند. قرار نبوده و نیست كه 

همه هنرمندان روشنفكر و آگاه باشند. 

 ...........................................................................................................
»دو برادر« در خانه- موزه جالل و سيمين 
مراس�مي ب�ا عن�وان دو ب�رادر ف�ردا بع�د از ظه�ر در 
خان�ه- م�وزه س�يمين و ج�الل برگ�زار مي ش�ود. 
به گزارش »جوان« اين مراسم با حضور جمعي از عالقه مندان 
به جالل و ش��مس آل احمد فردا جمعه 23 آذر س��اعت 15 
آغاز و تا س��اعت 17 ادامه خواهد داش��ت. حضور براي عموم 
عالقه مندان در اين مراسم آزاد اس��ت. عالقه مندان به حضور 
در اين مراس��م مي توانند به آدرس تجريش دزاشیب، خیابان 
شهید رمضاني، كوچه رهبري، كوچه پسنديده، بن بست ارض، 

پالك يك مراجعه كنند.

مصطفي   محمدي     ديده بان

     نويد پارسا
مرتض�ي ش�هرياري۳1 س�اله 
كارش�ناس مديري�ت فرهنگي 
برنامه ريزي قرآني است كه اكنون 
در معاون�ت فرهنگ�ي ش�ركت 
مت�روي تهران مش�غول ب�ه كار 
است. 15 سال است كه حرفه اي 
به صورت آنالوگ نقاشي مي كند 
و از سه سال پيش هم وارد حوزه 
نقاش�ي ديجيتال ش�ده اس�ت. 
نمايشگاه »جلوه سرو« او جمعه 
2۳ آذر با رونمايي از نقاشي چهره 

شهيدان مرتضي حسين پور و رضا حاجي زاده در موسسه 
فرهنگي- هنري گل هاي داوودي در تهران افتتاح مي شود. 
مرتضي شهرياري در خصوص انگیزه خود از نقاشي پرتره 
شهداي مدافع حرم به »جوان« گفت: با وجود فداكاري 
مدافعان حريم اهل بی��ت)ع( در جبه��ه مقاومت كه با 
شكست داعشي ها امنیت را براي كش��ورمان به ارمغان 
آوردند، بعض��اً مي بینیم كه رس��انه هاي بیگانه و برخي 
دنباله روه��اي داخلي آنها انواع تهمت ه��ا را متوجه اين 
قهرمانان واقعي مي كنند، لذا احساس تكلیف كردم كه 
باهنر نقاش��ي اين قهرمانان و ايثارگران را به نسل جوان 

جامعه معرفي كنم. 
وي افزود: خاصیت هنر، جهانش��مولي آن اس��ت و اقش��ار 
مختلف مردم را در بر مي گیرد. وقت��ي جنس لطیف هنر با 
جنس لطیف شهادت و ش��هدا آمیخته مي شود، اثرگذاري 
آن چند برابر مي شود و هنر مي تواند بخشي از مظلومیت اين 

عزيزان را از چهره آنها بزدايد. 
اين نقاش درباره س��بك هاي هنري خود ه��م گفت: من از 
س��بك رئالیس��م با كمي تم فانتزي كه حس نقاش��ي را به 
مخاطب القا كند اس��تفاده مي كنم چراكه در نقاشي چهره  
شهدا بايد واقعیات را نمايش دهیم كه با عنصر و تم نقاشي 

همخواني داشته باشد. 
ش��هرياري در خص��وص جالب تري��ن بازخ��وردي ك��ه از 
كارهايش داشت، گفت: برايم جالب بود »شان علي استون« 
تازه مسلماني كه پسر الیور استون كارگردان مشهور هالیوود 
است و چند سال قبل در ايران ش��هادتین را گفت، نقاشي 
من را در صفحه  ش��خصي اش در فضاي مجازي گذاش��ت. 

اين موضوع خیلي برايم جالب بود 
 چراكه معتقدم اين فرصتي است 
كه يك مسلمان مي تواند در عرصه  

بین الملل اثرگذار باشد. 
شهرياري در پاس��خ به اين سؤال 
كه انتخاب ش��هداي مدافع حرم 
براي نقاش��ي چهره آن��ان بر چه 
اساسي صورت گرفته است، گفت: 
انتخاب اين شهدا به اصطالح يك 
امر دلي بوده، البته تعدادي هم به 
درخواست خانواده هاي شهدا بوده 
است، برخي را هم به جهت اينكه 
كمتر شناخته شده هستند، مثل شهداي فاطمیون، انتخاب 

كردم تا اقشار جامعه بیشتر با آنها آشنا شود. 
وي در خصوص سابقه كار نمايش��گاهي خود درباره شهدا 
گفت: س��ال گذشته اولین نمايش��گاه پرتره شهداي مدافع 
حرم در حوزه هنري برگزار ش��د كه با اس��تقبال زيادي از 
سوي مردم همراه شد. دومین نمايشگاه پرتره هم به شهداي 
قرآني اختصاص داش��ت كه در نمايشگاه قرآن برگزار شد و 
حاال سومین نمايش��گاه را باز به پرتره شهداي مدافع حرم 

اختصاص داده ام. 
وي افزود: اين نمايش��گاه با حمايت بسیج شهرداري تهران 
برگزار مي ش��ود و خانواده هاي معظم شهداي مدافع حرم و 

فاطمیون هم در مراسم افتتاح آن حضور دارند. 
 شهرياري در معیار انتخاب چهره شهید مرتضي حسین پور 
براي نقاش��ي گف��ت: ش��اخص انتخ��اب فرمانده ش��هید 
مرتضي حسین پور، نخبه بودن ايشان در فرماندهي بود به 
طوري كه گفته شد حاج قاسم سلیماني به شدت به ايشان 
در اين خصوص ايمان و اعتماد داش��ت و ش��اخص دوم هم 

برخورداري از روح متعالي و آينده نگري ايشان بود. 
همسرش گفت ايشان آرزو داشتند پسرشان در كوچه هاي 
مدين��ه انتقام خون حض��رت زهرا)س( را از دش��منان آن 
حضرت بگیرند. اين نقاش افزود: تاكنون 30 چهره ش��هید 
را نقاشي و به خانواده هاي آنان تقديم كرده ام و بارها اتفاق 
افتاده كه تولد فرزند شهید به صورت اتفاقي قاب نقاشي پدر 
شده اس��ت. اوج غرور و افتخار را مي توان در نگاه فرزندان 
ش��هدا، هنگامي كه چهره پ��در خود را در تابلوي نقاش��ي 

مي بینند، مشاهده كرد.

در پاسداشت هنر متعهدانه احمدرضا دالوند

نجابتي: دالوند در تاختن به هنرمندان غرب زده آرام نداشت
    تئاتر

وزير ارشاد: محيط پيرامون تئاترشهر 
ساماندهي مي شود  

وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي اع�الم ك�رد ك�ه ط�ي رايزني ه�اي 
انج�ام ش�ده ب�ا مديري�ت ش�هري وضعي�ت پيرام�ون مجموع�ه 
تئاتر ش�هر طي يك م�اه يا حداكث�ر ماه هاي آينده بس�امان مي ش�ود. 
سیدعباس صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در بازديدي كه از همايش 
برگزيدگان جشنواره هاي تئاتر استاني در مجموعه تئاتر شهر داشت، درباره 
وضعیت غیرفرهنگي موجود در اطراف مجموعه تئاتر ش��هر و ايجاد شرايط 
نامناسب براي حضور مخاطبان و عالقه مندان به تئاتر و فعالیت هاي فرهنگي 
و هنري به خبرنگار مهر گفت: تئاتر شهر به عنوان يك نماد فرهنگي و هنري 
كشور به حس��اب مي آيد و طبیعتاً محیط و حريم اين مركز هم بايد هويتي 

فرهنگي و هنري داشته باشد. 
وي تأكید كرد: همه كساني كه مي توانند تالشي در زمینه ساماندهي اين حريم 

انجام دهند و تاثیرگذار باشند، بايد در اين زمینه اقدام كنند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اعالم اينكه شرايط خوبي پیرامون مجموعه تئاتر 
شهر ديده نمي شود، گفت: با توافق هاي خوبي كه دوستان ما با مديريت شهري 
و شهرداري تهران داش��تند، امیدواريم طي يك ماه يا حداكثر ماه هاي آينده 

شرايط مناسب تري را براي اين فضاي فرهنگي و هنري داشته باشیم. 
صالحي تصريح كرد: با قول و برنامه هايي كه دوس��تان با مديريت ش��هري 
داش��تند اين امیدواري قطعاً محقق مي ش��ود. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در پايان سخنان خود درباره رسیدگي به وضعیت دستفروش هاي حاضر در 
محیط مجموعه تئاتر شهر نیز اظهار كرد: بحث دستفروش ها و بسامان كردن 

اين محیط نیز در همین برنامه وجود دارد.

قباًل برخي از ايرانيان مقيم خارج 
با عجله نس��بت به ترجمه متون 
مختلف نظير آثار شهيد مطهري 
و حت��ي ادبيات م��ا اق��دام كردند 
اما بايد گف��ت اي��ن كار مي تواند 
آسيب هايي را به دنبال داشته باشد


