
مصاحبه با دکتر علیرضا فوالدی
گفتگو از: الهام رئیسی

علیرضا فــوالدی، دکترای زبان و ادبیات فارســی 
دانشگاه تهران، شاعر و پژوهشگر معاصر با آثاری مانند 
بوطیقای ســه گانی و مســائل آن، فوالد و گل سرخ،  
زبان عرفان و زیر چترم باران، از شاگردان مبّرز دکتر 
محمدرضا شــفیعی کدکنی و مبتکر دستگاه سه گانی 
در شــعر معاصر فارسی است. او همیشــه در باره ی 
ســه گانی حرف برای گفتن دارد. گفتگوی اختصاصی 

روزنامه ی   مستقل را با وی در این باره بخوانید.
سه گانی چطور به وجود آمد و قرار است کدام 

خأل را در شعر فارسی پر کند؟
برای پدید آمدن سه گانی ســه دلیل عمده وجود 

دارد:
یکــی دلیل اجتماعی: شــما ببینیــد در عرصه ی 
تکنولوژی و رســانه ها چه تحوالتی رخ داده اســت! 
همه چیز به سمت کوچکی و شتاب پیش رفته است. 
اکنون گوشــی های همراه جای رادیــو و تلویزیون و 
همچنین اینترنت، جای روزنامه ها را به سرعت گرفته 

است. آنچه در این باره گفتم، اندکی بود از بسیار.
دوم دلیــل فرهنگی: مردمی کــه با این تکنولوژی 
و رسانه ها ســر و کار یافته اند، دیگر فرصت ندارند تا 
بنشــینند و مثاًل یک رمان طوالنی یا یک شــعر بلند 
بخوانند و حتی به اخبار کوتاه توجه بیشــتری نشان 
می دهند. اساســاً همین تکنولوژی و رسانه ها چنین 
وضعــی را پدید آورده اند و مردم  می بینند اگر در یک 

مطلب بلند بمانند، از کاروان آگاهی عقب می افتند.
ســوم دلیل معرفتی: همه چیــز و حتی صنعت بر 
پایه ی فلسفه شــکل می گیرد و دنیای امروز، با پشت 
سر نهادن دورانی پرشر و شور از مدرنیسم، اکنون به 
قواعد آن، تن داده اســت و یک قاعده ی اصلی آن نیز 
همانا، جزئی نگری است و اینجاست که حتی در علم، 
رشــته ها هرچه تخصصی تر شده اند و علم با تمرکز بر 

جزئیات عالم طبیعت رشد کرده است.
در این شرایط خواه ناخواه در ادبیات به مینی مالیسم 
می رسیم و گرایش به شعر کوتاه، حاصل همین رخداد 

است.
شعر فارســی چگونه می توانست با چنین شرایطی 
همســو شود و خود را در این فضای پرتب وتاب حفظ 
کند؟ قطعاً باید به شعر کوتاه می گرایید. اما آیا الگوهای 
موجود مانند تک بیت و رباعی و دوبیتی در این زمینه 

جواب گــو بودند؟ این قالب ها تاحدی توانســتند این 
نقش را بر عهده بگیرنــد، ولی بپذیریم، این ها تنها با 
ذهنیت های کالسیک دم خورند؛ مضافاً این که انعطاف 
الزم را برای همراهی با شتاب روزافزون مذکور ندارند. 
این ها هر کدام یک وزن و یکی دو طرح قافیه را بیشتر 
برنمی تابند و دائم شاعر را در حصار تنگ خویش قرار 

می دهند. 
از سوی دیگر، هایکو، جهان بینی بودایی می طلبید 
و ایــن جهان بینی برای خواننده ی شــعر فارســی، 
خوشــایند نبــود و رخوت حاصــل از آن با روحیه ی 

مناسب نمی نمود. 
االن به نظرم توانســته ام زمینــه ی مورد نیاز برای 
پاســخگویی به پرسش شــما را فراهم آورم. سه گانی 
دقیقاً در این شرایط پدید آمد و با انعطاف بی نظیری 
که داشــت و همچنین با ضربه ی پایانی، نیاز شــعر 
فارســی را به کوتاه ســرایی برطرف ساخت. اکنون از 

شما می پرسم، این کار کم کاری است؟
در  پیشــین  تجربه هــای  بیفزایــم  اســت  الزم 
کوتاه سرایی فارســی هیچ کدام موفقیت الزم را برای 
ایفای این نقش به دســت نیاورده بودند و سه گانی با 
پشت رفع نواقص و نقایص همه ی این تجربه ها رسماً 
از خردادماه ۱۳۸۹ عرضه شــد و لذا طبیعی است که 

هوشمندی آن، موفقیتش را تضمین کند.
ســه گانی جزو کدام دســته از شــعر قرار 

می گیرد؟ کالسیک یا مدرن؟
وقتی می گوییم ســه گانی در ایــن فضا پدید آمد، 
بی تردیــد از نظر جان مایه، جزو شــعر مــدرن قرار 

می گیرند. 
ناگفته نماند، مدرنیســتم، در متــن خود، الیه ای 
به نام پست مدرنیســم دارد و ســه گانی از چشم انداز 
ساخت شــکنی موجــود در آن کــه گفتمــان بدون 
پیشینه ی زوج و فرد را بر کرسی شعر فارسی نشانده  
است و حتی از چشم انداز رابطه ی ذاتی با خردروایت ها 
و از چشــم اندازهای دیگر که جای مطالعه دارد، شعر 

پست مدرن است.
 با این حال، مصالح سه گانی همین مصالح موجود 
شــعر فارســی اســت، چنان که در هر سه شاخه ی 
کالســیک و نیمایی و سپید ســروده می شود و این 
ویژگی از زمره ی همان انعطاف هایی است که سه گانی 
را نسبت به قالب های کوتاه دیگر ما ممتاز کرده است.

 جــا دار بیفزایم ســه گانی به هر وزن و با هر طرح 
قافیه ی مناسب نگاه شاعرانه  پدید می آید و این نیز از 

دیگر انعطاف های مذکور است.
تعریف و اصول سه گانی چیست و سرودن آن، 

چه الزاماتی دارد؟
در کتاب بوطیقای ســه گانی و مســائل آن مفصاًل 
به این نکات پرداخته ایم. اجماالً ســه گانی شعر کوتاه 
سه لّختی بسته ی کوبشی است؛ یعنی از نظر نوع جزو 
شــعر کوتاه اســت و از نظر فرم بیرونی کلی، در سه 
مصراع یا ســطر پدید می آید و از نظر فرم درونی کلی 
تمام شده و قانع کننده اســت و به عبارتی در پایانش 

ضربه ی ذهنی می خورد.
همچنین با توجه به نمونه های برتر سه گانی، هفت 

اصل برای آن در نظر گرفته شــده اســت که بیشتر 
برای تســهیل ضربــه ی ذهنی آخر ســه گانی کاربرد 
دارند و فرم درونی کلی آن را تقویت می کنند و آن ها 
عبارت انــد از: برخورد میان عاطفه و تفکر، کشــف و 
اتفاق شــاعرانه، جمع میان صــورت و معنی، کاربرد 
شــگردهای کاریکلماتور و گزین گویــه، تناقص، زبان 

ساده،  ایجاز مضاعف.
ببینید! این ها هر کدام برای خویش دنیایی دارند و 
ممکن است گاه در سایر قالبها هم به گار رفته باشند؛ 
منتهی این که کاربرد یک مورد یا دو مورد یا سه مورد 
تا چه اندازه، ســه گانی را سه گانی تر می ساز و با ذات 

سه گانی چه پیوندی دارند، مهم است.
با این همه، یک عنصر مهم ســه گانی جهان بینی 
آن اســت. نگاه ســه گانی پرداز به محیط اطراف، نگاه 
حکمت آمیز است و می کوشد از پدیده های زندگی، به 
دریافت حقیقت جاودان  آن ها نائل آید و این حقیقت 
را بجوید و بگویــد. بگذارید کمــی توضیح دهم! در 
ســه گانی نمی توان له تغزل صرف تن داد، بلکه حتی 
عشق برای سه گانی دســتمایه ی حکمت گویی است. 
از این رو می توان گفت ســه گانی شعر حکمت است 
و سه گانی پرداز باید در ســه مصراع یا سه سطر چیز 
بگوید که گاه با محتوای یک شــعر بلند برابر است و 
دقیقــاً هنین ویژگی، بدان امکان رقابت با شــعرهای 

بلند را می دهد.
ســه گانی به عنوان یک سبک جدید تا چه 
اندازه مــورد اقبال قرار گرفته اســت و کدام 

شاعران در این زمینه موفق تر بوده اند؟
جالب اســت بدانید شمار شاعران این قالب نوپا در 
همین مدت کوتاه بیش از شــاعران قالب هایی مانند 
رباعی یا دوبیتی است، حاالن که این قالب ها بیش از 

هزار سال پیشینه دارند.
به عالوه در سه گانی شــاعران موفق بسباری مانند 
پاییز رحیمی و دکتر بهادر باقری و عباس خوش عمل 
کاشانی و بابک حســین زاده برجویی و محمد شریف 
سعیدی و امیر باقری و احسان پرسا و کبری موسوی 
قهفرخی و نســیم محمدجانی داریم، اما خصوصیت 
ســه گانی این اســت که امکان دارد یک شاعر نوپا با 
سرودن چند سه گانی، شــاهکاری آفریده باشد و لذا 
بهتر است از شاهکارآفرینان سه گانی سخن بگوییم و 
در این صورت به شــمار فراوانی از شاعران می رسیم. 
 مثــاًل ســه گانی زیر از رضــا مهــدی زاده طاهری را 

بخوانید:
دارد از کوچه ی ما می کوچد،

با لباسی که سراسر، برف است؛
مرگ خیلی حرف است.

یا سه گانی زیر از مهدی شبانی.نژاد:
گفته بودی می رسی؛

بگذریم از بی کسی!
کی به دادم می رسی؟

یا سه گانی زیر از میثم داودی:
عنکبوت، سالهاست

تار می تند به پای طعمه اش؛
طعمه اش هزارپاست.

یا سه گانی زیر از فاطمه خواجویی راد:
چشم شب، کور شده ست؛

پشت این پنجره ها
ماه، سانسور شده ست.

یا سه گانی زیر از صفیه قومنجانی:
گاه می آمد و گاه می رفت؛

خوب شد نیست!
روی اعصاب من راه می رفت.

و....
اگر ممکن اســت، چند سه گانی از خودتان برای ما 

بخوانید!
به چشــم!این چند سه گانی را بدون هیچ دقتی در 

انتخاب برایتان می خوانم و شما را به خدا می سپارم:
)۱(

گل ها
انگشت اشاره ی زمینند

تا کور دالن تو را ببینند .
)۲(

مردان این قبیله کجا رفتند؟؛
اندوهشان نهایت اندوه است؛

هر دره جای خالی یک کوه است.
)۳(

برای او همین دو بال، بس بود؛
دو بال میله میله؛

پرنده یک قفس بود.
)۴(

هرکه نزدیک، از تو بی خبر است؛
آه! بگذار از تو دور شوم!

کوه، از دور باشکوه تر است.
)۵(

مطمئن باش و برو،
ابرها اشک مرا با باران

می رسانند به تو!
)۶(

شعله ای از دلم فراهم کن،
زندگی خون تازه می خواهد

یک شقایق برای من دم کن.
)۷(

از یار شهید اگرچه تنها
در قاب زمانه یک نشان ماند،
ما پیر شدیم و او جوان ماند.

)۸(
با دلم قصد جمله سازی داشت

دکترای زبان نداشت ولی
دکترای زبان درازی داشت

)۹(
هرکجا که می روم،

از نهیب او پر است؛
عشق، دیکتاتور است.

)۱۰(
این اوج یک تالقی زیباست،

ساحل همیشه اول دریا،
دریا همیشه آخر دنیاست.
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کتاب خانه ای برای زندگی بهتر 

نویسنده: فردریک بکمن
ترجمه: فرناز تیمورازف

انتشارات: نون
تعداد صفحات: ۳۹۶

کتاب بریت ماری اینجا بود رمان 
دیگری از فردریک بکمن است.

فردریــک بکمن ابتــدا به خاطر 
وبالگ نویسی شــناخته شده بود 
اما بعد با کتاب مــردی به نام اوه 
به شهرت جهانی رسید. کتابی که 
به موفقیت های بسیار زیادی رسید 
و بــه بیش از ۳۰ زبان دنیا ترجمه 

شد.
جلد  پشت  از  قســمتی  در 

کتاب بریت ماری اینجا بود آمده است:
حاال دیگر فردریک بکمن مشهورتر و محبوب تر از آن است که نیاز به معرفی 
داشته باشد. میلیون ها نفر در دنیا رمان اول او، مردی به نام اوه، را خوانده اند و 
شیفته اش شده اند. این نویسنده خالق سوئدی با یک غافل گیری تازه بازگشته 
است:  بریت ماری اینجا بود – آمیزه ای هیجان انگیز از عشق و فوتبال! فردریک 

بکمن این کتاب را به مادرش تقدیم کرده است:
تقدیم به مادرم که همیشه حواسش بود که من غذا توی شکمم و کتاب توی 

کتابخانه ام داشته باشم.
داستان کتاب

ماجراهای این کتاب در مورد زن ۶۳ ســاله ای به نام بریت ماری است که به 
شــدت وسواس تمیزی دارد و خیلی هم مقرارتی است. از نظر دیگران او فردی 
است که فقط ایراد می گیرد و به همه چیز گیر می دهد اما در باطن زنی مهربان 
و خوش قلب اســت.بریت ماری در ابتدای کتاب در اداره کار حضور دارد و به 

دنبال یک شغل است. 
او از این می ترســد که تنها در ســاختمان محل زندگی اش بمیرد و بوی بد 
جسدش، همســایه ها را آزار دهد! از این می ترسد چون در روزنامه خوانده بود 
که جســد یک پیرزن را فقط وقتی همســایه ها از بوی بد شکایت کردند، پیدا 

کرده بودند. برای بریت ماری یک شغل در دهکده بورگ پیدا می کند و…
در ابتدای کتاب توضیح مختصری در مورد مکان بورگ داده شــده 

است:
بورگ مکانی اســت کــه خیابانی از یک طرفش می آیــد و از طرف دیگرش 
می رود. خیلی وقت است که آنجا کار پیدا نمی شود. تنها چیزی که هنوز در آن 
تعطیل نشده پیتزافروشی و فوتبال است. بریت ماری پیتزا دوست ندارد و هیچ 

چیز هم از فوتبال سرش نمی شود.
درباره کتاب بریت ماری اینجا بود

در کتاب مردی به نام اوه با پیرمردی روبه رو بودیم که بعد از فوت همسرش، 
از دنیا بیزار بود و به همین خاطر تحمل هیچکس را نداشت و رفتارهایی خاص 

از خودش نشان می داد. 
در این کتاب هم با بریت ماری روبه رو هستیم، نسخه مونث اُِوه!

روی جلد کتاب نوشته شده:
رمانی هیجان انگیز، شاد و روحیه بخش که حقیقت زندگی را بیان می کند. 

اما چیزی که در واقع باید می نوشتند این هستش:
رمانی تکراری، عصاب ُخرد کن و کســل کننده که حرف تازه ای برای گفتن 

ندارد.
نکته جالب اینجاســت که چاپ اول این کتاب در بهمن ماه سال ۹۵ منتشر 

شد و در اسفند ماه ۹۵ به چاپ چهارم رسید. 
اما کتاب بریت ماری اینجا بود تا به امروزهنوز به چاپ پنجم نرســیده است. 
و این نشــان می دهد که مخاطب اول فکر می کرده بکمن یک رمان فوق العاده 
دیگر مثل مردی به نام اوه نوشــته اســت و به  همین خاطر به این کتاب هم 
روی آورده اســت، ولی کم کم متوجه شدند که بکمن باید در اوج خداحافظی 

می کرد!
همه این کتاب بد نیســت، باالخره در یک کتاب تقریبا ۴۰۰ صفحه ای چند 
دیالوگ خوب یا چند اتفاق جذاب وجود دارد اما در کل این کتاب حرفی برای 

گفتن ندارد.
قسمت هایی از متن کتاب بریت ماری اینجا بود

بریت ماری مطمئناً از آن آدم هایی نیست که دیگران را قضاوت می کنند، اصاًل 
و ابداً، اما خب هیچ آدم متمدنی کشــوی کارد و چنگالش را متفاوت از وضعی 

نمی چنید که کشوهای کارد و چنگال باید چیده شوند.
بریــت مــاری با توجه بــه اینکــه ممکن اســت آدم بیفتــد و بمیرد، کف 
خانــه اش را همیشــه تی می کشــد، ولی ایــن کار به این معنی نیســت که 
 از تــی کشــیدن لذت می بــرد. کنــت و بچه ها هیــچ وقت فرق ایــن دو را 

نفهمیدند.
دیوید و پرنیال که بچه بودند، کنت همیشه بهشان می گفت که آدم نمی تواند 

این بازی را با بریت ماری انجام دهد، چون این بازی را بلد نیست. 
اما این حرف درســت نبود. بریت ماری بازی سنگ کاغذ قیچی را خیلی هم 
خوب بلد اســت، فقط از نظرش گرفتن سنگ با کاغذ بهداشتی نیست. قیچی 
که دیگر حرفش را نزن! خدا می داند آن دســت ها قبال با چه چیزهایی تماس 

داشته اند.
فوتبال ورزشــی منحصر به فرد اســت، چون از کســی نمی خواهد دوستش 

داشته باشد، او را وادار به دوست داشتن می کند.
بریت ماری در کلوپ جوانان پرســه می زند، درست مثل یک روح سرگردان 
که یک نفر دِر تابوتش را باز کرده و می خواهد توی آن شب نشینی راه بیندازد.

تمام ازدواج ها یک بعد تاریک دارند، چون تمام آدم ها نقطه ضعف هایی دارند. 
تمام کســانی که با یک نفر دیگر زندگی می کنند یــاد می گیرند به طریقی با 

ضعف های آن ها کنار بیایند.
بریت مــاری هیچ وقت نفهمید کنت اصال چــی می خواهد. چه چیزی او را 
راضی می کند. آیا پول زیاد برایش کافی است یا باز هم بیشتر می خواهد. دیوید 
و پرنیال که نوجوان بودند، یک بار یک فنجان قهوه به کنت هدیه دادند و روی 

فنجان نوشته شده بود: کسی که با بیشترین داشته ها بمیرد برنده است. 
گفتند کــه آن جمله تیکه می اندازد اما آن جمله از نظر کنت انگیزه ای قوی 

بود.
عشــق برای همه نباید با آتش بازی و ارکســتر سمفونی همراه باشد، این به 
نظرم کامال عادیه. عشــق برای خیلی از ماها می تونه چیز دیگه ای باشه. چیزی 

که منطقیه!
به ســن مشخصی که می رســید، تقریبا تمام ســوال هایی که ذهنتان را به 
 خود مشــغول می کند حول یک موضــوع می گردد: باید چــه جوری زندگی 

کرد؟

سه گانی؛ یک دنیا حرف آنی

سیمرغ
 صلح بر 
شانه های

آزادی 

کتاب بریت ماری اینجا بود

فیلم ترسناک آن )It( از شرکت های 
نیــو الین و بــرادران وارنر در 4103 

سینما 117.2 میلیون دالر فروخت.
این فیلم که بر مبنای رمان پرفروش 
استفن کینگ ســاخته شده است، در 
بازار بین المللی هم موفق ظاهر شــد 
و در 46 بــازار به فــروش خیره کننده 
62 میلیون دست یافت. به این ترتیب 
مجموع فروش جهانی فیلم در سه روز 

اول اکران 179.2 میلیون دالر شد.
فیلــم درجه R آن بــه کارگردانی 

آندریاس موچیتی فیلمســاز آرژانتینی 
درباره باشــگاه بازنده ها یک گروه از 
بچه های ناجور در دهه 1980 اســت 
که در شــهر کوچ دری در ایالت مین 
با پنی وایز، دلقک رقصان )با بازی بیل 

اسکارسگارد( مبارزه می کنند. 
جرمــی ری تیلور، ســوفیا لیلیس، 
فین وولفهارد و چوزن جیکابز از دیگر 

بازیگران فیلم آن هستند.
آن  دالری  میلیــون   35 پــروژه 
توانست بعد از هفت هفته کم فروغ در 
ســینماهای آمریکا که بدترین فروش 
تابســتانی در ســال های اخیر را رقم 
تازه ای به گیشه های فروش  زد، جان 

بدهد.
آن در آمریکای شــمالی رکوردهای 
بسیاری را شکســت، از جمله بهترین 
فــروش افتتاحیه یک فیلم ترســناک 
و فیلمی که بــا اقتباس از آثار کینگ 

ساخته شده است. 
فیلــم همچنیــن رکــورد بهترین 
فروش افتتاحیه یک فیلم اکران شــده 
در ماه ســپتامبر را جابه جــا کرد و در 
عین حال بعد از دیــو و دلبر )174.8 
میلیون دالر( و نگهبانان کهکشــان 2 
)146.2 میلیون دالر(، سومین فروش 
افتتاحیه برتر یک فیلم از ابتدای سال 
 2017 تاکنــون را به نــام خود ثبت 

کرد.
فــروش 51 میلیــون دالری آن در 
روز  در  آمریکای شــمالی  سینماهای 
جمعه تقریبًا برابر بــا فروش افتتاحیه 
فعالیــت فراهنجــار 3 )52.6 میلیون 
دالر( بود که رکــورددار قبلی بهترین 
فروش افتتاحیه یک فیلم ترسناک بود. 
در همین حال فیلم در بازار بین المللی 
فیلم  یک  افتتاحیه  فروش  بیشــترین 

ترسناک را داشت.

خانــه فرهنگ و هنــر گویا که تا پیــش از این با 
انتشــار کتاب های فاخر، ســبک و ســیاق فعالیت 
خــود را در عرصه نشــر در معرض دیــد و قضاوت 
مخاطبان قرار داده بود، پس از یک دوره بازسازی، به 
 مجموعه ناشــران گالری دار خیابان کریمخان تهران 

بازگشت.
آیین گشــایش این گالری با حضور استاد محمود 
فرشــچیان 24 شهریورماه از ساعت 17 تا 20 برگزار 
خواهد شد و در اولین دوره فعالیت کاری خود، آثاری 
را از محمود فرشــچیان، حسین محجوبی، فخرالدین 
فخرالدینــی،  عباس جمال پور، ناصر اویســی، ایران 
درودی، علی اکبــر صادقی، عنایــت اهلل نظری نوری، 
غالمحســین امیرخانــی، حســین الهی قمشــه ای، 
آیدین آغداشــلو، کامبیز درمبخــش،  طاها بهبهانی، 
جلیل رســولی، یداهلل کابلی خونساری، حجت شکیبا، 
محمدباقر آقامیری، افشــین بختیــار،  فرح اصولی، 

رسول مرادی، جواد بختیاری، امیراحمد فلسفی، الهه 
خاتمی، علی شیرازی و اســرافیل شیرچی به نمایش 

می گذارد.
خانــه فرهنــگ و هنر گویــا فعالیت خــود را از 
ســال 1360 با چــاپ کتاب های تاریخــی، ادبی و 
زبان هــای خارجــی در حوزه نشــر آغاز کــرد و از 
ســال 1370 فعالیت خــود را بر چــاپ کتاب های 
نفیــس هنــری در حوزه های ایرانشناســی، شــعر، 
متمرکــز  نگارگــری  و  نقاشــی   خوشنویســی، 

کرد.
این مجموعه به خاطر فعالیت هایش از سال 1383 
تا 1385 موفق به کســب رتبه نخســت جشــنواره 
صنعت چاپ شــد. گالــری مجموعــه فرهنگی - 
هنری یادشــده با مدیریت مونا میرباقری در خیابان 
 کریمخان زند، روبه روی ایرانشــهر، شماره 91 واقع 

است.

آیین گشایش خانه فرهنگ و هنر گویا با حضور محمود یک فیلم ترسناک فاتح گیشه ها
فرشچیان

برنامه سمفونی نور با عنوان سی مرغ صلح به تهیه کنندگی و کارگردانی امیررضا ساالری در آخرین هفته شهریور ماه بر روی برج آزادی به نمایش در خواهد آمد.
این برنامه توسط موسسه فرهنگی دی سان و با حمایت کمسیون یونسکو و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و با به کارگیری تکنیک ویدئو مپینگ همزمان با هفته جهانی صلح برگزار خواهد شد که مضمونی 
انسانی از صلح و روح متعالی بشر را دارد. این مفاهیم با استفاده از تصاویر نمادین با بهره گیری از هنر دنیا، از قبل از میالد مسیح تا دوره معاصر را بر بنای شکوهمند آزادی روایت می کند. این برنامه از 25 تا29 شهریور 

به مدت یک هفته هرشب از ساعت 20 تا22 بر روی بنای برج آزادی اجرا می شود.

فراخوان شرکت در کارگاه های سینمای مستند باستان شناسی منتشر شد
این کارگاه ها برای آگاهی و آشنایی باستان شناسان 
با ماهیت و مفاهیم فیلم مســتند باستان شناســی و 
روش هــای ســاخت آن و ضرورت تولیــد فیلم های 
مســتند باستان شناسی برگزار می شــود. ضمن این 
که در ایــن کارگاه ها ، مستندســازان هم با تعریف 
فیلم های مستند باستان شناســی و نحوه تولید این 

فیلم ها در محوطه های باستانی آشنا می شوند.
در ایــن برنامــه آموزشــی ، باستان شناســان و 
مستندســازان به اتفاق هم و با هدف هم اندیشی در 

کالس ها حضور خواهند داشت.
شرایط عمومی شرکت در این کارگاه ها ، آشنایی 
با مفاهیم علم باستان شناســی و مفاهیم ســینمای 

مستند است.
عناوین کارگاه های سینمای مستند باستان شناسی 

به این شــرح اســت: آشــنایی بــا فیلم مســتند 
باستان شناســی در جایگاه ســند و تهیه کنندگی و 
کارگردانی در فیلم مســتند باستان شناسی؛ آشنایی 
با چگونگی پژوهش در فیلم مســتند باستان شناسی؛ 
آشنایی با فیلم برداری در فیلم مستند باستان شناسی؛ 
آشــنایی با تدوین و صدا و استفاده از اسناد در فیلم 

مستند باستان شناسی
در حوزه باستان شناســی، مستندســازان در کنار 
باستان شناسان با ســر فصل های ذیل آشنا می شوند: 
مفاهیم و تعاریف باستان شناســی؛ روند شکل گیری 
محوطه هــای باســتانی؛ سرشــت و چیســتی مواد 

باستان شناختی؛ باستان شناسی و هویت فرهنگی
زمــان و مکان برگزاری ایــن کارگاه ها از ۱۰ مهر 
تــا ۱ آبان ماه ۹۶ )هفته ای دو جلســه، صبح و عصر 

روزهای دوشنبه( در مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی و پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

است.
هزینه شرکت در این کارگاه ها هم دو میلیون ریال 

اعالم شده است.
گفتنی اســت: متقاضیان شــرکت در کارگاه های 
ســینمای مســتند باستان شناســی می بایست فرم 
ثبت نام را به صورت اینترنتی روی وب ســایت مرکز 
www. گسترش سینمای مستند و تجربی به نشانی

defc.ir تکمیل نمایند.
از آنجا که ظرفیت  کارگاه ها محدود است، اولویت 

با افرادی است که در ثبت نام پیش قدم هستند.
به شرکت کنندگان در این کارگاه ها از سوی مرکز 
گسترش ســینمای مســتند و تجربی و پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشــگری، گواهی شرکت داده 
خواهد شد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 
با واحد تحقیقات و آموزش مرکز گســترش سینمای 
مستند و تجربی )تلفن ۸۸۵۲۸۳۱۷( تماس حاصل 

نمایند.


