
نمایــش آثــار هفت هنرمنــد ایرانی و هفــت هنرمند 
ایتالیایی در دیر موزه تاریخی چرتوزا دی ســن جکومو به 
همت آرت ســنتر تهران و بنیاد گاروتزو، استقبال خوبی را 
در پی داشــته است. روزها نمایشگاه هنری چشم اندازهای 
معاصر با نام ضمیر و مضمون، برای چهارمین ســال پیاپی 
در دیر مــوزه تاریخی چرتوزا دی ســن جکومو در جزیره 

زیبای کاپری در جنوب برپاست. 
آثــار هفت هنرمند ایرانی و هفــت هنرمند ایتالیایی به 
همت مجموعه گالری های آرت سنتر تهران و بنیاد گاروتزو 
در این موزه تاریخی همنشــین هم شده اند تا ضمن بیان و 
نقد گذشــته از امروز بگویند و پیوندهای فرهنگی دو کشور 

را تعمیق بخشند. 
وحید ملک، مدیر مجموعه گالری های آرت ســنتر، در 
ضیافتــی که برای برپایی این نمایشــگاه در موزه چراتوزا 
دی ســن جکومو برگزار شد در ســخنانی گفت: مهم ترین 
زبان گفتگوی ملتها، هنر اســت. به خصوص ملت هایی که 
مشــترکات فراوان از جمله فرهنگ غنــی، تمدن کهن و 
پشــتوانه غنی تاریخی دارند. از ویژگی های مشــترک این 
دو کشــور، مهمان نوازی، خوش برخوردی، لطف و صفا و 
ارج به کانون گرم خانواده اســت. آنچنان که هر مسافری 
که برای اولین بار به هریک از این دو کشــور ســفر کند، 

شگفت زده خواهد شد. 
ملک افزود: تصادفا مشــترکات دو کشــور در سه رنگ 
پرچم نیز وجود دارد که در این نمایشــگاه به طور سمبلیک 
اثر سه لت هنرمند کالیگراف ایرانی، علیرضا سعادتمند، در 
ســه رنگ سبز، سفید و ســرخ به عنوان فصل مشترک دو 

کشور به نمایش گذاشته شده است. 

او افزود: نماد این ســه رنگ در پرچم ایران  به مفاهیم 
ســبز به نشــانه آبادانی و رویش،  سفید بیانگر صلح طلبی 
ملت ایران و آرامش و ســرخ نشانه صالبت و پایداری ملت 
ایران اســت. به قول سفیر ســابق  ایتالیا در ایران، آلبرتو 
برادنینی، ایــران و ایتالیا دو مهد فرهنــگ و تمدن در دو 
منطقه خاورمیانه و مدیترانه سهم بسزایی در ارتقای سطح 
فرهنگ جوامع پیرامونی خود  داشــته اند. احســاس ایشان 
حاکی از این اســت کــه ایتالیایی ها، ایرانی هــای اروپا و  
ایرانی هــا، اروپایی های خاورمیانه هســتند. و اگر قرابت و 
نزدیکی ملت های دنیا مانند ایران و ایتالیا باشــد، بیشــتر 

دشمنی ها به دوستی و صلح تبدیل می شود.  
مدیــر آرت ســنتر تهران تاکیــد کرد: ایــران و ایتالیا 
کشــورهای نوین و دارای ملتی کهن هســتند و این کهن 
بودن همراه با احساسات مشترک دو ملت را به هم نزدیک 
کرده است. تفاوت همیشــه وجود داشته و بخش الینفک 

زندگی است.
اما اگر پوسته ظاهری را کنار بزنیم به اشتراکات فراوان 
بین این دو ملت پی خواهیم برد. سابقه داد و ستد فرهنگی 
میان این دو کشــور باســتانی به هزاره دور،  ایران عصر  
اشــکانی در زمان های 226 تا 227 پیش از میالد مسیح و 
امپراطوری رم می رســد تا آنجایی که به هنر معاصر ایران 
نیز مربوط اســت از قرار هنر ایتالیا بیشــترین سهم را در  
بخش  هنرمندان مدرن ایران داشــته است از کمال الملک 
غفاری و ابوالحســن صدیقی گرفتــه تا بهمن محصص و 

بیژن بصیری و...  
او خاطر نشــان کرد: مجموعه گالری های آرت ســنتر 
حضــور خود را از ایران در کنار مجموعه معتبر آگو با هفت 

هنرمنــد از ایران در کنــار هفت هنرمنــد ایتالیایی مغتنم 
می داند و همانطور که از فرهنگ ایتالیایی انتظار می رود در 
این پروژه آرت اکسچنج و مراودات فرهنگی هنری بین دو 
کشور مجموعه میزبان، گشاده رو و بسیار مهمان نواز بوده و 
من از طرف خودم و مجموعه آرت ســنتر و کلیه هنرمندان 
مهمان کمال ســپاس و قدردانی  خود را از  سرکار خانم و 
جنــاب آقای گروتزو، جناب آقای آلســاندرو دما )کیوریتور 
محترم( و سرکار خانم آلساندرا دی لورنزو و کلیه همکاران 

آگو قدردانی میکنم.
عالوه بر این از جناب مظفری ســفیر محترم ایران در 
ایتالیــا و جناب قولی رایزن محترم فرهنگی و نیز یک یک 
کارکنان ســفارت مان کمال امتنان را دارم؛ فضای جذاب 
ایــن موزه با بنای تاریخی فاخر آن و منظره مدیترانه باعث 
شد که به طور بداهه برنامه ورکشاپ خلق اثر نقاشی توسط 
اســتاد محمد هادی فدوی را به این مراســم تقدیم کنیم. 
ســپاس از همه مهمانانی که  افتخــار به ما دادید و از این 

نمایشگاه بازدید می کنید.
روزلبا گاروتزو، بنیان گذار بنیاد گاروتزو ســخنران بعدی 

این آیین بود. او گفت: مشــکالت بســیاری بر سر راه این 
نمایشــگاه بودند که با آشــنایی با آقــای وحید ملک که 
همچون ما عاشق هنر و همکاری های بین المللی است حل 
شدند. به حق می توان گفت که این نمایشگاه نمونه ای ست 
از همیاری میان بخش دولتی و خصوصی، نهادهای ملی و 
محلی، کشورهایی با مختصات متفاوت و میل همکاری با 
نام فرهنگ و هنر. اجازه دهید دیگر هنرمندان با آثارشــان 

با ما سخن بگویند. 
پاتریتزیا دی مجو، مدیر موزه چرتوزاد دی سن جکومو، 
نیز در ســخنانی گفت: چراتوزا دی ســن جکومو یکی از 
شــاخص ترین بناهای قطب مــوزه ای کمیانیــا، با دیگر 
درهایش را به روی هنر معاصر می گشاید، با این اعتقاد که 
در هم آمیزی این ابنیه با هنر امروز، در صور مختلف، باعث 

می شود بهتر محافظت شود.
نمایشــگاهی که از طرف بنیاد گروتــزو برای هنرهای 
تجســمی با همکاری قطب موزه ای کمپانیا امســال ارائه 
می شود به چهارده هنرمند اختصاص دارد که ایران و ایتالیا 
کار می کنند و آثارشــان ضمیر )فکر، گذشــته( و مضمون، 

)بدن، حال( را در ارتباط قرار می دهند. 
 معاون وزیر و شــهردار، رایزن فرهنگی ایران و ســفیر 
ایــران در ایتالیا نیز در ادامه به ایراد ســخنرانی پرداختند.

شــایان ذکر است این نمایشگاه تا 31 ســپتامبر با حضور 
هنرمندانــی چــون افتــر آل، فیلیپو چنتنــاری، فابریتزیو 
کوتونینی، پامال دیامانته، پیرپائولو لیســتا، جوانی ترمینی، 
چیرو ویتال از ایتالیا و علیرضا ســعادتمند، فیروزه اخالقی، 
محمد هادی فدوی، شهرام کریمی، علیرضا کریم پور، سحر 

صالحی و امیر بختیار سنجابی از ایران دایر است.  

دو  شنبه  27 شهریور   شماره 239

5
فرهنگی و هنری

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

یاد 

روز بیســت و هفتم شــهریور ماه، ســالروز 
درگذشت شــهریار، شــاعر ایراني، با تصویب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، روز ملي شعر و 

ادب پارسی، نامیده شده است.
شعر و ادبيات فارسي و رابطه آن با 

زندگی
رابطه هنر و زندگی، رابطه تاثیر و تاثر اســت. 
هنر از زندگی متولد می شود و بر زندگی هم تاثیر 
می گذارد. نمی شود منکر این رابطه شد. انسان به 
محیط، فعالیت هایش و نسبت به زندگی خودش 
شــناخت دارد که به همان اندازه زندگی را فهم 

می کند؛ یعنی الیه ها، اعماق و جهان ها را و این هنر اســت. طبیعتا وقتی آثار هنری شــاخص 
خلق می شود خودشان را بین مخاطبان گسترش می دهند و به نحوی مولف را بازتولید می کنند. 
در این میان نقش بی بدیل و غیر قابل انکار شــعر در زندگی ما ایرانیان و پیوند آن با تمام وجوه 
زندگی از عاشــقی هایمان گرفته تا اعتراضات و سیاست مان یک روز که نه بلکه تمام روزها را 
شایســته آن می دارد که به نام روز شــعر و ادب فارسی خوانده شــود و تالش همه آن باشد از 
وضعیت مخاطره آمیزی که شــعر پارسی پیدا کرده است، این هویت بخش روح ایرانی را نجات 
داد. در فرهنگ و هنر  ما، زندگی با شعر آغاز و با شعر بدرقه می شود. کودک در گاهواره، الالیی 
می شنود و از همان آغاز به شعر انس می گیرد و پس از مرگ نیز، آرایه مزارش، شعری است که 
برایش می سرایند و چه بسا خود نیز پیش از مرگ برای خویش شعری می سراید. این آمیختگی 
ما با شعر و تاثیری که شعر بر فرهنگ و روحیات و رفتار ما می گذارد، ضرورت پرداختن به آن و 
ضرورت پاسداری از حریم این عنصر اعجاز آفرین را بیشتر روشن می سازد. زبان و ادبیات فارسي 
به عنوان دومین زبان جهان اسالم و زبان حوزه فرهنگ و تمدن ایراني، با هزاران آثار گران سنگ 
در زمینه هاي مختلف ادبي، عرفاني، فلسفي، کالمي، تاریخي، هنري و مذهبي همواره مورد توجه 
و اعتقاد ایرانیان و مردمان سرزمین هاي دور و نزدیک بوده است. علیرغم حوادث و رویدادهاي 
پر تب و تاب و گاه ناخوشایند، باز هم این زبان شیرین و دلنشین در دورترین نقاط جهان امروزه 
حضور و نفوذ دارد. در روزگاری که رسانه ها، نقش مهمی در نهادینه کردن فعالیت ها و برنامه های 
فرهنگی دارند، هنر و ادبیات در وضع مخاطره آمیزی برای نقش آفرینی از این باب به سر می برد. 
این باوری است که از کمرنگ شدن هنر و ادبیات در زندگی روزمره مردم ناشی شده است. شعر نیز 
در این میان، به قوت سابق خود راه نمی یابد به قول حسین اسرافیلی، شاعر پیشکسوت: شعر برای 
ما همواره یکی از مهم ترین رسانه ها بود؛ شعر، به تنهایی خبرنگار بود، پیام رسان بود، تحلیل گر 
بود و... . شاعران دقیق ترین پیام ها را تصویر و مخابره می کردند. مردم نیز همیشه باور داشته اند 
که روایت شاعران، بهتر از روایت تاریخی فاتحان است. شاعر مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم 
دارد: مسئولیت غیرمستقیم او درمقابل مردمش است، درحالي که مسئولیت مستقیم اش در مقابل 
زبان می باشــد که باید آن را گسترش بخشد و بهتر نماید. شاعر اگر از یک سو منعکس کننده 
احســاس مردم ش و خودش است، از سوی دیگرهم باید این توانایی را داشته باشد، تا احساس 
جامعه را طوری تغییر بدهد که این احســاس زنده ترگردد وجامعه قادر به شناخت بیشتر از خود 
شود. سهم شاعر در زنده نگهداشتن جامعه نمی تواند از نظر دور بماند. هستند کسانی که شعر را 
هرگز نمی خوانند، اما افتخارشــان کارنامه شاعران بزرگ ملت شان بوده است. حتی گاهی اشعار 
خوب مانند قطعه های درسخنرانی ها خوانده می شوند، تا سکوی تایید نمودن نقطه نظر سخنگو 
باشند. اما تنها یادآوری از شاعران گذشته و برگزاری محافل یاد بود به افتخار آن ها کافی نیست. 
زیرا اگر ملتی به طور مداوم درتالش آن نباشد که تا شاعران و نویسندگان بزرگ به وجود بیاورد، 
زبان ش ضعیف خواهد شد و از وسعت و حرکت باز خواهد ماند. پس درآخر باید با این حرف دفتر 

را ببندم که شعر جامعه را زنده نگه مي دارد.

 مهم ترین زبان گفت وگوی ملت ها ، هنر است

برگزاری
جشنواره ملی صنعت 

چاپ با حضور وزرای 
ارشاد و صنعت

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

آخریننامهمعشوقهات؛
نوشتهجوجومویز

آخرین نامه معشــوقه ات نام هشتمین رمان جوجو مویز 
نویسنده محبوب انگلیسی می باشد. مویز پس از انتشار این 
کتاب توانســت که برای دومین بار جایزه رمان عاشقانه 
بریتانیا را در سال 2۰11 کسب نماید. وی تنها نویسنده ای 
اســت که برای دو کتاب میوه خارجی در ســال 2۰۰۴ و 
آخرین نامه معشوقه ات موفق به کسب این جایزه گردیده.

این کتاب تقریبا همزمان با کتاب  من پیش از تو منتشر 
گردیــده و مربوط به دوره پرکار نویســنده و روزنامه نگار 
انگلیسی می باشــد. گرچه محبوبیت و شهرت کتاب من 
پیش از تو بسیار بیشتر از سایر آثار این نویسنده است و به 
گفته خود مویز مردم وی را با این کتاب می شناسند، لیکن 
کتاب آخرین نامه معشوقه ات همانند سایر کتاب هایی که 
توســط جوجو مویز نوشته شده اند بســیار مورد توجه قرار 
گرفته و برای چند ماه در صدر پرفروش ترین کتاب های انگلســتان قرار داشــته است. به گفته 
جوجو مویز ایده اولیه کتاب هنگامی که در یک کافه بوده به ذهنش خطور کرده اســت، وی در 
کافه شاهد گفتگوی زنانی بوده که در خصوص پیام کوتاه و نحوه برقراری ارتباط از طریق آن و 
پیامی که می خواستند ارسال کنند بحث می کردند. مویز در این باره می گوید: بعد از این جریان 
با خودم فکر کردم که تا چندوقت پیش مردم برای همدیگر نامه می نوشتند و چقدر به نامه ها و 
پیام های ارسالی از طریق آن ها اهمیت قائل بودند، حال آنکه امروزه دیگر کسی نامه نمی فرستد 
و در زندگی روزمره انسان  ها دیگر کاربردی ندارد. می توان گفت که جوجو مویز در سبک روایت 
داســتان هایش استاد است، مانند کتاب دختری که رهایش کردی و میوه خارجی این کتاب نیز 
با محوریت شــخصیت های زن  و روایت دو داستان موازی در زمان حال و گذشته روایت زیبایی 
را به خواننده عرضه می دارد که با گذشت زمان خوانندگان با آن خو گرفته و به سبک نویسنده 
عالقه مند شــده اند. جوجو مویز در هریک از کتاب های خود از یک شــی برای ارتباط دو زمان 
مختلف و درهم تنیدن زندگی ها و حوادث رخداده برای شخصیت های داستان بهره می گیرد، در 
کتاب میوه خارجی این شی آرکادیا است و در دختری که رهایش کردی یک نقاشی، جوجو مویز 
در کتاب آخرین نامه معشــوقه ات هما ن طور که از اسم آن پیداست این بار از نامه های عاشقانه 
برای ســاختن تونل زمان برای یک ســفر ۴۰ ســاله بهره گرفته و این کار را بسیار هنرمندانه 
انجام داده است.  مویز داستان کتاب آخرین نامه معشوقه ات را با روایت وضعیت جنیفر در یک 
بیمارســتان آغاز می کند. جنیفر در اوایل دهه 1۹6۰ بعد از یک تصادف در بیمارســتان بستری 
می شــود و پس از بازیابی هوشــیاری اش متوجه می شود که حافظه خود را از دست داده و هیچ 
چیز در رابطه با زندگی گذشــته و حتی شوهرش را به یاد نمی آورد. در ادامه جنیفر نامه هایی را 
مطالعه می کند که ظاهرا توسط معشوقه  وی برایش نوشته شده اند. در ادامه داستان اینکه جنیفر 
پس از پیدا کردن و مطالعه نامه ها گرفتار سردرگمی شده و اتفاقاتی برایش می افتد و در نهایت 
تصمیمش برای ادامه زندگی روایت می گردد. در طرف دیگر داســتان، پس از گذشت ۴۰ سال 
دختــری به نام الی همان نامه ها را در دفتر روزنامه پیدا می کند. با از مطالعه نامه ها این ســوال 
در ذهن الی نقش می بندد که آیا می تواند با اســتفاده از آن ها داستان زیبایی برای روزنامه نقل 
کند و وضعیت شغلی خود را تثبیت کند. نویسنده این قسمت داستان را به موازات قسمت قبلی 
روایت می کند و در طول کتاب هر دو شخصیت اصلی داستان با مشکالتی روبرو می شوند و در 
خصوص سرنوشت و رابطه عاشقانه خود تصمیماتی می گیرند و با مطالعه کتاب در می یابیم که 
زندگی این دو مشــترکات بسیاری داشته و تصمیمات آن ها گاها شبیه و در برخی موارد متضاد 

یکدیگر بوده است.

شکرشکنشوندهمهطوطیانهند
زینقندپارسیکهبهبنگالهمیرود

آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ سه شنبه )2۸ شهریور ماه( با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و صنعت، معدن و تجارت، برگزار می شود.
در آیین اختتامیه هفدهمین جشنواره ملی از پیشکسوتان صنعت چاپ و نیز برترین های بخش مسابقات آثار چاپی این دوره از جشنواره صنعت چاپ، تقدیر به عمل 

خواهد آمد.
این مراسم با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاالر وحدت در تهران برگزار خواهد شد.

فرمانــدار مریوان از تصویب مصوبه شــهر 
جهانی کالش در شــورای جهانی صنایع دستی 

به نام مریوان خبر داد.
محمد شــفیعی فرماندار مریوان ضمن تبریک این 
موفقیت به مردم مریوان و تمامی مســئوالن و داوران 
خارجی، اظهار داشــت: همدلی و همراهی همه مردم 
منطقه در کســب این موفقیت بی نظیــر بود. وی با 
اشاره به اینکه این اتفاق مهم برای شهرستان مریوان 
و مناطقی که در آن کالش بافته می شود موجب رونق 
صنعت صنایع دســتی کالش می شود، گفت: یکی از 
مهم ترین پتانســیل های گردشگری و جذب مسافر به 

مریوان و کردستان، معرفی صنایع دستی است.
وی با بیان اینکه مسئولین شهری مریوان در روند 
جهانی شــدن کالش مریوان تــالش فراوانی کردند، 
یادآور شــد: حضور غدا هیجاوی رئیس منطقه آسیا 
و اقیانوســیه شــورای جهانی صنایع دســتی و  وین 
مورای رئیس منطقه ای شورای جهانی صنایع دستی 
از شــورای ثبت جهانی صنایع دستی و میزبانی خوب 
مردم مریوان از آنان پرونده کالش مریوان در کمتر از 

دو ماه به نتیجه رسید.
شــفیعی نصب المان کالش در ورودی شهر کانی 
دینار و شــهر مریوان و تجهیز هتل ها و مهمان سرا و 
اقامتگاه های شهرســتان جهت حضور رئیس شورای 
داوری آسیا اقیانوسیه جهت ثبت جهانی شهر مریوان 
به عنوان شــهر جهانــی کالش و مهمان نوازی عالی 
مردم مریوان از ایــن داوران، یکی از عوامل اصلی به 
نتیجه رســیدن پرونده جهانی شدن مریوان به عنوان 

شهر جهانی کالش دانست.

عالوه بــر این ها پرونده ثبت جهانــی غار کرفتو و 
اورامان از استان کردســتان نیز در یونسکو در دست 

بررسی هستند .
کالش گیــوه محلــی یا همان پای افــزار مختص 
اســتان کردستان اســت که از الیاف طبیعی ساخته 
شده و عالوه بر استفاده در داخل کشور، به کشورهای 

خارجی هم صادر می شود.
سیرجان برای بافت گلیم شــیریکی، ثبت جهانی 

شد
محمود وفایی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان کرمان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با تایید 
این خبر اظهار کرد: سیرجان به عنوان نخستین شهر 

جهانی گلیم به ثبت جهانی رسید.
وی افزود: این مهم نتیجه تالش دو ساله همکاران 
میراث فرهنگی استان کرمان و کشور بود که پیشنهاد 
از کرمان به تهران داده شد و پرونده ارسال و آیتم های 

مد نظر ارزیابان بین المللی در این مدت تامین شد.
وفایی با اشاره به ساماندهی بازارچه و حل مشکل 
موزه گلیم در این راســتا تصریح کرد: پس از ارزیابی، 

موارد مورد نظر مورد تایید و در شــورای جهانی رای 
آورد و سیرجان به عنوان شــهر جهانی گلیم به ثبت 

جهانی رسید.
وفایی با اشاره به این که به زودی جشن ثبت جهانی 
سیرجان به عنوان شــهر گلیم برگزار می شود، افزود: 
کرمان برای ثبت به عنوان شهر جهانی پته آماده شده 
 و اعــالم آمادگی برای ارزیابــی آیتم های این مورد را 

داریم.
گلیم شیریکی  پیچ از شاخص ترین دست بافته های 
زنان روســتایی و عشــایری شهرســتان سیرجان در 
استان کرمان است که خاســتگاه اصلی آن روستای 
دارســتان در ۲۵ کیلومتری این شــهر اســت.گلیم 
شــیریکی پیــچ از شــاخص ترین دســت بافته های 
عشایر و روســتائیان شهرستان ســیرجان محسوب 
می شــود و دارای قدمت چندین ســاله اســت، این 
 شــهر به عنوان شــهر ملی گلیم ایران معرفی شــده 

است.
بیــش از14 هــزار بافنده گلیم شــیریکی پیچ در 

سیرجان وجود دارد.

مریوانوسیرجانجهانیشدند

پنجمین عرس بین المللی بیدل دهلوی در روزهای 
۲۲ و ۲۳ آذرمــاه 1۳۹۶ برابــر با 1۳ و 14 دســامبر 
۲۰1۷ با حضور مهمانــان داخلی و خارجی در تهران 

برگزار خواهد شد. 
پنجمین عرس بین المللــی بیدل دهلوی به همت 
بنیــاد بیدل و با همکاری کانــون ادبیات ایران برگزار 

می شود.

پیش از این و در مرداد ماه فراخوان کنگره منتشــر 
شــده بود و شــرایط و ضوابط حضــور در این کنگره 
بین المللی همراه با محورهای موضوعی مقاالت اعالم 

شده بود.
بر اســاس فراخوان کنگره آمده، عرس بین المللی 
بیــدل دهلوی این رویداد در ســال جاری تالش دارد 
میعاد هم دلی و هم افزایی اســتادان و خادمان ایرانی و 

غیر ایرانی زبان و ادب فارسی است که نقد گرامی عمر 
و ودیعه خداداد اســتعداد را وقف بازشناسی، معرفی 
و احیای میراث جهانگیر فارســی کرده باشد تا آن ها 
بتواننــد نویافته های خویش را به محک نقد ونظر قرار 

دهند.
عرس پنجم نیز همچون عرس های پیشین، عرصه ای  
برای عرضه آخرین پژوهش ها و دســتاوردهای ادبی، 

فرهنگی و علمی اســتادان و پژوهشــگران در زمینه 
بیدل شناسی به طور خاص و میراث فارسی برون مرزی 

به طور عام است.
چهارمین عرس بیدل روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال 
گذشته با حضور استادان، پژوهشگران و بیدل شناسان 
ایرانــی و خارجی در تاالر همایش های وزارت کشــور 

برگزار شد.

برگزاری پنجمين عرس بين المللی بيدل دهلوی

فراخواندومینجشنوارهفرهنگ،هنروصنعت

مهلت شــرکت در ســومین دوره جایزه داستان 
تهران ۳1 شهریور ماه به پایان می رسد. 

مهلت شــرکت در ســومین دوره جایزه  داستان 
تهــران که بــا هدف ایجــاد زمینه ای بــرای ثبت 
تصاویــر داســتانی از پایتخت ایران و تالشــی در 
جهت خلق داســتان های شــهری با محوریت شهر 
 تهران برگزار می شــود، ۳1 شــهریور ماه به پایان 

می رسد.
جایزه داســتان تهران که بعد از دو دوره برگزاری 

به دلیل ارتقای سطح کیفی داستان، دوساالنه شد، 
از سوی مجله  داستان همشهری برگزار می شود که 
پس از برگزاری دو دوره پیاپی در ســال های ۹۳ و 
۹4، در ســومین دوره با محوریــت تهران از خرداد 
مــاه برنامه ریزی شــد. عالقه مندان برای شــرکت 
در ایــن دوره می توانند آثار خود را تا ســاعت ۲4 
روز جمعــه ۳1 شــهریور 1۳۹۶بــه آدرس ایمیل 
 dastanetehran@dastanmag.com

ارسال کنند.

جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت با مشارکت بیش از 
۶۰ واحد صنعتی و تولیدی برگزار می شود.

به گــزارش باشــگاه خبرنگاران پویا، ســید احمد 
موســوی مدیــر فرهنگــی، هنــری منطقــه ۲1 و 
فرهنگسرای تهرانسر با اشــاره به برگزاری جشنواره 
فرهنــگ، هنر و صنعت به همت ســازمان فرهنگی، 
هنری شــهرداری تهران گفت: هنرمندان شــاغل در 
واحدهای صنعتی و تولیدی می  توانند با ارســال آثار 
هنری خود در رشــته های عکاســی، خوشنویســی، 
حجم و مجســمه و ســفال، گرافیک و تصویرسازی، 
کاریکاتور، نقاشــی و نگارگری، هنرهــای ترکیبی و 
صنایع دستی، داستان کوتاه، شعر، فیلم نامه نویسی و 

نمایش نامه نویسی، موسیقی، طراحی )پارچه - لباس- 
نقشه فرش - صنعتی( در این جشنواره شرکت کنند.

بــه گفته وی،  عالقمندان برای شــرکت در دومین 
جشنواره فرهنگ، هنر و صنعت می توانند تا ۳۰ مهر 
Jashnvar- ماه سال جاری با مراجعه به وب سایت

ir.fhs21 یــا کانــال تلگرامی جشــنواره به آدرس 
jashnvarehfhs21@  نسبت به پرکردن فرم 
شرکت در جشنواره اقدام کنند و پس از آن آثار خود 
را به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهرانسر، بلوار گلها، 

نبش کوچه چهاردهم ارسال کنند.
جشــنواره فرهنگ، هنر و صنعت در راستای ترویج 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با مشارکت بیش از 

۶۰ واحد صنعتی و تولیدی از سوی مدیریت فرهنگی، 
هنری منطقه ۲1 ســازمان فرهنگی هنری شهرداری 

برگزار می شود.
مدیــر فرهنگی، هنری منطقــه  ۲1 گفت: انتخاب 
اولیه آثار هنری 1۵ تا ۲۰ آبان ماه سال جاری انجام و 

نتایج آن متعاقبا به هنرمندان اعالم می شود.
موســوی افزود: اختتامیه و اعــالم منتخبان نهایی 

جشنواره 14آذرماه خواهد بود.
وی با بیــان اینکه به هنرمندانی که آثارشــان در 
جشنواره انتخاب شود لوح تقدیر به همراه هدیه اهدا 
می شــود افزود: به تمام هنرمندان راه یافته به بخش 
نمایشــگاه گواهی شرکت در جشنواره اهدا می شود و 

از میــان هنرمندانی که آثارشــان به نمایش در آمده 
اســت ۲1 هنرمند انتخاب و با اهدای تندیس هنر و 
 صنعــت، دیپلم افتخار و جوایز نقدی  از آنان  تجلیل 

می شود.

فیلمبرداری چهار راه اســتانبول که پیش تر پالسکو 
نام داشــت، به تهیه کنندگــی و کارگردانی مصطفی 
کیایــی اواخر هفته گذشــته در تهران آغاز شــد. در 
این فیلم ســینمایی بهرام رادان، محسن کیایی، سحر 
دولتشــاهی، ماهور الوند، مهدی پاکدل، رعنا آزادی ور، 

مسعود کرامتی و ... به ایفای نقش می پردازد.
این ششــمین ساخته ســینمایی محسن کیایی بعد 
از فیلم های بعد از ظهر ســگی سگی، ضد گلوله، خط 
ویژه، عصر یخبندان و بارکد اســت و مانند ساخته های 

قبلی این  او، اثری پر بازیگر محســوب می شــود. به  
نقل از مشــاور رســانه ای این فیلم، چهار راه استانبول 
تولید دشــواری خواهد داشــت و پیش بینی می شود 
فیلمبرداری آن تا اواخر آبان ماه ادامه داشــته باشــد. 
جدیدترین ســاخته کیایی به احتمال زیاد در ســی و 
ششــمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

از دیگر بازیگران این فیلم ســینمایی می توان به سعید 
چنگیزیان، پوریا رحیمی ســام، بابک بهشــاد، خسرو 

احمدی، تینو صالحی و حسین امیدی اشاره کرد.

31شهریورماه؛آخرینزمانشرکت
درسومیندورهجایزهداستانتهران

نخستين تصاویر از فيلم جدید مصطفی کيایی،
»چهار راه استانبول« کليد خورد


