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کتابخانه ای برای زندگی بهتر

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

طرح ویژه اکران فیلم های سینمایی ویژه اعیاد شعبانیه با اکران »ماجرای نیمروز« و »یک روز بخصوص« توسط راوی فیلم آغاز شد.  طرح اکران ویژه شعبانیه به مناسبت 
ایام شعبان و میالد با سعادت حضرت ولی عصر ) عج ( ویژه دانشگاه ها،ارگانها، نهاد ، سازمانها ، مدارس ، مساجد و... در سراسر کشور توسط موسسه راوی فیلم آغاز گردید.

براساس این گزارش، این طرح شامل یک بسته فرهنگی شامل چند فیلم از جمله فیلم های سینمایی »ماجرای نیمروز« و »یک روز بخصوص« و ... به مناسبت ایام ماه 
شعبان به صورت ویژه برای دستگاههای مختلف در ایام ماه شعبان صورت می پذیرد. لذا عالقمندان و متولیان فرهنگی در سراسر کشور جهت بهرمندی می توانند با شماره  

88510473 و 88510474  تماس حاصل کنند.

در فیلم مدرسه پیرمردها بازی اش را بسیار دوست داشتم و می پنداشتم که پدربزرگی 
که هرگز ندیده ام شــبیه این مرد باید باشد. بازی های عالی و جان دار و اسلوب مندش 
را دوســت داشتم و غم همیشگی در چشــم هایش را، نمی دانم شما هم مانند من آن 
ســرتکان دادن های آرام و آه کشیدنش هایش را که جزئی از کاراکترش شده بود را در 

یادتان دارید یا نه و صدای حزن انگیزش وقتی مرغ سحر را می خواند.
جعفر بزرگی زاده 13 اردیبهشت 1۲۹۶ - درگذشته 5 مرداد 1385 خواننده و هنرپیشه 

سینما و تلویزیون ایران بود.
تحصیالت ابتدایی و متوســطه را در دبســتان هدایت و دارالفنون گذراند. سینما سبب 
عالقه مندی وی به هنر شــد. با گوش کردن بــه صفحات مختلف گرامافونی که پدرش 
برای او خریده بود به اســتعداد درونی که همان صدای خوشــش بود، پی برد. در سینما 
ســپه فعالیت هنری تئاتری و ســینمایی خود را ادامه داد و با افتتاح رادیو ژاندارمری و 
رادیو شهربانی با حسین شهبازیان، فعالیت هنری خود را در این مراکز ادامه داد. بزرگی 
کنسرت هایی هم به همراهی حســینعلی وزیری تبار و یوسفی در تئاتر تهران اجراء کرد 
و صفحاتی از خود باقی گذاشــت. با افتتاح رادیــو اصفهان، برای فعالیت در آن رادیو به 

اصفهان رفت.
بزرگــي از قدیمي ترین بازیگران تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران بــود. این هنرمند، 
صداي دلنشــیني هم داشت. از سال 1318 تا 13۲7 روزهاي جمعه، نیم ساعت در رادیو 
خوانندگي مي کرد که آهنگ معروف و به یادماندني »مرغ ســحر« یکي از آن هاســت. 
بزرگي مجري تلویزیون هم بوده اســت. برنامه موفق و پربیننده »ســالمندان«، یکي از 

کارهاي زیباي او بود. 
ســگ کشي، شور عشق، درخت گالبي، سفر شــبانه ماه وخورشید، خسوف، دیگه چه 
خبر، مدرســه پیرمردها، افســانه آه، بچه هاي طالق، از جمله فیلم هایي بود که مرحوم 

بزرگي در آن ها بازي کرده است. 
این پیشکســوت کــه در برنامه های کــودک و نوجوان در قالب ترکیبی و نمایشــی 
شــبکه های سراســری و جام جم نیز فعال بود، اول تیر مــاه 1385 با حضور در برنامه 

رنگین کمان شبکه تهران از خاطرات خود در برنامه های کودک سخن گفت.
بزرگی در خصوص ارتباطش با جوانان و نوجوان گفته بود: همه دخترها و پســرهای 
جوان فکر می کنند من پدربزرگ آن ها هســتم. همــه به من می گویند بابایی! من برای 
خیلی ها نقــش بابا را بازی کرده ام. نه فقط در فیلم، در واقعیت. برای خیلی از دخترها و 

پسرها عروسی گرفته ام و خودم برای آن ها خواستگاری رفته ام.«
زمانی که سریال »این خانه دور اســت« در سال هاي دهه هشتاد از تلویزیون پخش 
مي شــد، استاد بزرگی با موهاي یکدست سفید در نظر همه سالخورده اي بود که حنجره 
جواني داشــت. وقتي »مرغ ســحر« را مي خواند و اهالي خانه ســالمندان دور او جمع 
مي شدند، انگار غم بزرگي با او بود. غمي که همه پیرزن ها و پیرمردهاي آن خانه داشتند 

و مرغ سحر، ناله شان را سر مي داد.
استاد بزرگی در پنجم مرداد 85 در سن 8۹ سالگی به علت ایست قلبي دار فانی را وداع 

گفت و او را در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپردند.

برنامه های پیشــنهادی معاونت بین الملل بنیاد سعدی برای 
پاسداشت زبان فارســی در ۲5 اردیبهشت ماه به نمایندگی های 
آموزش زبان فارسی و ادبیات فارسی در خارج از کشور ارائه شد.

در ســال ۲01۲ به منظور تقویت و گســترش زبان و ادبّیات 
فارســی در خارج از کشــور و بهره گیری بهینه از ظرفیت های 
موجود داخل و خارج از کشــور، بنیادی به نام »بنیاد ســعدی« 
تأسیس شد تا مدیرّیت راهبردی و اجرای فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی و رسانه ای را در حوزه زبان و ادبّیات فارسی 

در سطح بین المللی عهده دار شود.
    بنیاد ســعدی که مزّین به نام » ســعدی « است، وظیفة 
خاّصی برای » ســعدی  پژوهی« برعهده ندارد و فقط به احترام 
آن شاعر و سخنور پر آوازه ایران نام او برای بنیادی که گسترش 
زبان فارســی را در جهان به عهده دارد، برگزیده شــد. سعدی 
آموزگار جاودانه زبان و ادب فارسی در جهان است و از سال ۶5۶ 
که سال تالیف گلستان او اســت، فارسی آموزان در هر کجای 
جهان بر سر سفره ی گلستان نشسته، فارسی را به لطف حالوت 
و مالحت قصه های دل نشین سعدی آموخته اند مقام سعدی در 
تاریخ زبان و ادبیات فارســی همچون مقام گوته در ادبیات زبان  

آلمانی و سروانتس در ادبیات زبان اسپانیایی است.
    بنیاد سعدی نه  تنها غیرایرانیاِن عالقه مند به آموزش زبان 
فارسی را مخاَطب و موضوع فّعالّیت خود می شناسد بلکه آموزش 
زبان فارسی به ایرانیان مقیم خارج از ایران به ویژه جوانان ایرانی 
که در خارج متولّد شده و دور از سرزمین مادریشان رشد یافته اند 
نیز توّجه دارد. این بنیاد در ســال 138۹ با تصویب شورای عالی 
انقــالب فرهنگی به منظور تقویت و گســترش زبان و ادبیات 
فارسی در خارج از کشور و ایجاد تمرکز، هم افزایی و انسجام در 
فعالیت های مرتبط با این حوزه و بهره گیری بهینه از ظرفیت های 
موجود کشــور، تاسیس شــد تا براســاس اهداف، سیاست ها، 

راهبردها و ضوابط حاکم بر روابط فرهنگی بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران، مدیریت راهبردی و اجرای فعالیت های آموزشی، 
پژوهشی، فرهنگی و رســانه ای را در حوزه ی گسترش زبان و 
ادبیات فارســی در خارج از کشور با هماهنگی سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اســالمی عهده دار شــود. بدیهی است که تاسیس 
بنیاد ســعدی به معنی آن نیست که پیش از آن برای آموزش و 
گسترش اقدامی نشده است.   علت تاسیس بنیاد سعدی؛ درک 
و تصدیق این واقعیت بوده که وظیفه ی آموزش زبان فارسی در 
جهان، پیچیده تر و ســنگین تر از آن است که بتوان با ساختار و 
ساز و کار قبلی از عهده آن بر آمد و برای تحمل آن بار سنگین 
به ســاختاری با ستون های بیشتر و با شــالوده هایی استوارتر 
احتیاج است عالوه بر این احساس می شد که تخصصی کردن 
آموزش زبان فارســی به غیر فارسی زبان ها ضرورت بیشتری 
دارد در نتیجه شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد تا بنیاد 

سعدی تاسیس شود.

     بنیاد ســعدی تــالش می کند با برنامــه ریزی علمی و 
روشــمند و اقدامات ســنجیده و تالش پیگیر؛ مرجع، همراه و 
مددکاری باشــد برای همه عالقمندانی کــه در خارج یا داخل 
ایران می خواهند فارسی بیاموزند. همة افراد و مؤّسسات کوچک 
و بزرگــی که در جهان به امر فارســی آموزی اهتمــام دارند، از 
دانشــگاه های بزرگ و معتبر گرفته تا کودکستان ها و مدارسی 
که فارســی آموزی در برنامه آنها قرار دارد، مخاطبان این بنیاد 
خواهنــد بود.به نقل از روابط عمومی بنیاد ســعدی،  با تصویب 
طرح جامع پیشنهادی معاونت بین الملل بنیاد سعدی به شورای 
فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقالب فرهنگی، مبنی بر 
تعیین روز ۲5 اردیبهشت به عنوان روز »پاسداشت زبان فارسی« 
در کنار روز بزرگداشت فردوسی، بنیاد سعدی برای بهره مندی از 
این روز، برنامه های پیشنهادی مختلفی را به تمام نمایندگی های 

آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج ازکشور ارائه کرد.
این مناســبت فرصت و زمینه خوبی بــرای معرفی و ترویج 
زبان فارسی به عنوان یکی از کهن ترین و غنی ترین زبان های 
حوزه فرهنگی و تمدنی مشرق زمین در جوامع مختلف به وجود 
خواهد آورد. برگزاری نشست یا همایش مشترک در دانشگاه ها 
و مراکز فرهنگی کشــور میزبان با حضور استادان و دانشجویان 
رشته های ایران شناســی، زبان و ادبیات فارسی، ایرانیان مقیم 
و عالقه منــدان به فرهنــگ ایران، گرامی داشــت و تبریک به 
این مناســبت به دو زبان فارســی و زبان محلی و ارسال آن به 
اشــخاص مذکور، انعکاس این روز در سایت نمایندگی، انتشار 
مقاله در زمینــه های معرفی زبان فارســی، ویژگی های زبان 
فارســی، مشترکات و تبادالت زبان فارسی و زبان کشور میزبان 
در رســانه  های محلی و  انتشار مطالب مناسب  درباره روز زبان 
فارسی در نشــریه نمایندگی  یا نشریه های مرتبط از جمله این 
برنامه های پیشنهادی است.از دیگر برنامه های  فرهنگی و ادبی 

پیشنهادی بنیاد سعدی که مراکز آموزش زبان و ادبیات فارسی 
در سراســر جهان می توانند به فراخــور امکانات و ظرفیت های 
خــود اجرا کنند، می توان به یادآوری این مناســبت به مدارس 
ایرانی ) اعم از وابســته ومستقل(، دپارتمان های زبان و ادبیات 
فارسی، اتاق های ایران و مراکز و انجمن های ادبی برای برنامه 
ریزی و اجرای برنامه های خاص از ســوی آنان، اجرای شــب 
شعر، برگزاری روز زبان فارسی و فردوسی در محل نمایندگی یا  
مراکز فرهنگی کشــور میزبان با حضور شاعران و نویسندگان و 
عالقه مندان اشاره کرد.همچنین رونمایی از آثار ادبی ترجمه شده 
رایزنی یا مراکز مرتبط، هماهنگی با اســتادان ومدرسان اعزامی 
و بومی زبان فارسی برای اختصاص تمام و یا بخشی از کالس 
به مناسبت این روز همراه با بیان تجربیات دانشجویان در مورد 
دالیل یادگیری زبان فارسی، تجربه سفر به ایران، گفت وگو در 
مورد شاهنامه و فردوسی، برگزاری نمایشگاه خط، نقاشی و آثار 
ادب فارســی ) اعم از فارسی و ترجمه شده (، حمایت و تشویق 
هنرمندان، شاعران، مترجمان، نویسندگان و استادان ایرانی مقیم 
برای انجام اقداماتی در مناســبت فوق )مانند برپایی نمایشگاه و 
نشست تخصصی(، برگزاری مسابقه به صورت مستقیم یا توسط 
مدارس، مراکز، دپارتمان های زبان فارســی و اتاق های ایران، 
تجلیــل از خادمان زبان و ادبیات فارســی، مترجمان، محققان، 
مدرسان، دانشــجویان برتر زبان فارسی و ناشران بومی همکار، 
برگزاری نشست ویژه انجمن های دوستداران زبان فارسی، دیدار 
با اســتادان زبان فارسی بازنشسته و بیمار و دلجویی و تجلیل از 
ایشان، اهدای کتاب های فارسی به دانشگاه های خارجی دارای 
رشــته زبان فارسی و کتابخانه  های مرتبط و تدارک برنامه  های 
ویژه درکشــورهای فارســی زبان با همــکاری نهادهای بومی 
 از دیگر برنامه های فرهنگی و ادبی پیشــنهادی بنیاد ســعدی 

است.

کتــاب »قصه های از نظر سیاســی 
بی ضرر« نوشــته جیمز فیــن گارنر با 
ترجمه احمد پوری از سوی نشر مشکی 
در ۶4 صفحه با قیمت دوهزار و پانصد 

تومان روانه بازار نشر شده است.
 در مقدمــه این کتاب به قلم مترجم 
گــذارم  و  گشــت  »در  می خوانیــم: 
اطالعاتی  یافتــن  برای  اینترنــت  در 
درباره گارنر بــه آدرس الکترونیکی او 
برخوردم. نامه ای به او نوشــتم و از او 
اجازه خواستم تا کتابش را ترجمه کنم. 
او پس از این که اطالعاتی درباره من پرسید نامه ای فرستاد. در این نامه گارنر ابراز 

خوشحالی کرد که کتابش در ایران چاپ می شود«.
 در معرفی این کتاب آمده است: زمانی که وزارت کشاورزی آمریکا به جای واژه 
رأس، برای شــمارش دام حیوانی »واحد حیوانی مصرفی کننده  غالت« به کار برد، 
روزنامه ای سقوط هواپیمایی را در یکی از مناطق آمریکا »برخورد خارج از کنترل با 
زمین« اعالم کرد، ماجرا تنها محدود به سلیقه  عده ای معدود در کاربرد واژگان زبان 
انگلیسی نمی شد. این جریان از اوایل دهه  هفتاد در آمریکا پاگرفته بود و طیف های 
وسیعی از الیه های گوناگون اجتماعی هرکدام با هدف خاصی وارد آن شده بودند و 
از »واژگان دوپهلو« اســتفاده می کردند. مثال دولت آمریکا انفجار هسته ای در یکی 
از نیروگاه هایش را که نتیجه  عدم احتیاط مسئولین بود »پاشیدگی انرژی« گزارش 

کرد تا مردم متوجه خطر عظیم چنین بی احتیاطی نشوند.
در اوایل سال 1۹۹0 عده ای از روان شناسان کودک در آمریکا اعالم کردند در نظر 
دارند داستان های کالسیک کودکان را که سالیان زیادی در بین نسل ها رواج داشته 
اســت بازنویسی کنند و آن ها را با موازین اخالقی امروز وفق دهند. قرار شد در این 
داستان ها هرگونه نشانه  تبعیض نژادی و جنسی حذف شود و داستان ها با معیارهای 
صاحب نظران تربیتی امروز مطابقت کنند. جیمز فین گارنر نویسنده  جوان طنزپرداز 
آمریکایی پیش دســتی کرد و 13 قصه  بسیار معروف را که بیش از یک قرن سابقه  
نقل در سراسر جهان دارند بازنویسی کرد و آن ها را از نظر سیاسی و اخالقی بی ضرر 
ســاخت! گارنر با طنز زیبایی از شگرد واژگان دوپهلو استفاده کرد و دست به اختراع 
واژه هایی زد تا از هرگونه احتمال انحراف کودکان در نتیجه  خواندن داســتان های 
معروف و قدیمی جلوگیری کند! او با بازی های ظریف زبانی کاریکاتوری از واژگان 
دو پهلو ساخت و واژه هایی جدید با اســتفاده  غیرمتعارف و اضافه کردن پسوند ها و 

پیشوندهای غیرمتداول اختراع کرد.
 Politically Correct( کتــاب قصه هــای از نظر سیاســی بــی ضــرر
Bedtime Stories( شــامل 13 داستان طنز کوتاه اســت که فین گارنر با 
استفاده از قصه ها و شخصیت هایی که ما می شناسیم مثل شنل قرمزی، راپونزل، 
سیندرال، جک داستان لوبیای ســحرآمیز، جوجه کوچولو و... مفاهیم تازه ای را که 
برخالف اســم کتاب، کامال سیاسی و مرتبط با جامعه معاصر آمریکا هستند، مطرح 
می کند. هر کدام از این 13 داستان به یکی از مباحث سیاسی و اجتماعی حاکم بر 
جامعه آمریکا با اســتفاده از بازی با کلمات و شعارزدگی می پردازد. مقدمه مختصر 
و مفیــد فیــن گارنر بر کتاب و ترجمه دقیق احمد پــوری، کتاب قصه های از نظر 
سیاســی بی ضرر )Politically Correct Bedtime Stories( را به 

مجموعه ای خواندنی برای عالقه مندان طنز تبدیل کرده است.
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شعبانیه

سرپرســت گروه تئاتر »آران« با اشــاره بــه اینکه اپرای 
عروسکی »خیام« اواخر خرداد به صحنه می رود، اعالم کرد 
که رپرتوآر اپراهای عروســکی این گروه تئاتری نیز بعد از 

اجرای »خیام« برگزار می شود.
 بهــروز غریب پور درباره وضعیت تولید اپرای عروســکی 
»خیام« گفت: میکس موســیقی اپرای عروسکی »خیام« 
شروع شده و کار ســاخت دکور این اپرا تمام و دکور نصب 
شده اســت. ما از نیمه دوم اردیبهشت ماه نیز برای تکمیل 
گروه بازی دهندگان عروســک و آمادگی گروه برای برپایی 
رپرتوآر اپراهای عروسکی، کارگاهی آموزشی برپا می کنیم.

وی اظهــار کرد: از اول خردادماه تمرین گروه برای اپرای 
عروسکی »خیام« آغاز می شود و امیدوارم در پایان خردادماه 

این اپرای عروسکی را روی صحنه ببریم.
سرپرســت گروه تئاتر »آران« ادامه داد: قرار اســت بعد 
از اجرای اپرای عروســکی »خیام« در تهــران، این اپرای 
عروســکی را در زادروز خیام در شهر نیشابور هم اجرا کنیم. 
ما پیش از این اپرای »رســتم و سهراب« را در خراسان که 

زادگاه فردوسی است و »حافظ« را در شیراز به صحنه برده 
بودیم. غریب پــور درباره برنامه گروه تئاتــر »آران« برای 
برپایی رپرتوآر اپراهای عروسکی این گروه، یادآور شد: ما بعد 
از اجرای اپرای »خیام« به اجرای اپراهای عروســکی دیگر 
ایــن گروه خواهیم پرداخت. گروه تئاتــر »آران« عناوین 5 
گانه شاعران بی نظیر ایران شامل فردوسی، حافظ، مولوی، 
سعدی و خیام را که بازگوی اندیشه های ایرانی هستند، اجرا 
می کند. مدت هاســت که اپرای عروسکی »مکبث« را هم 
اجرا نکرده ایم که در رپرتوآر پیش رو آن را هم اجرا خواهیم 
کرد. همچنین در ایام ماه محرم، اپرای عروسکی »عاشورا« 

را هم به صحنه خواهیم برد.
وی درباره اجراهای بین المللی گروه تئاتر »آران« توضیح 
داد: صحبت هایی برای اجرای اپراهای عروسکی »آران« در 
خارج از کشور شده است و چه بسا اولین اجرای بین المللی 
در سال جاری برای اپرای »خیام« باشد. شهر میالن ایتالیا 

هم متقاضی اجرای اپرای عروسکی »عاشورا« است.
ایــن کارگردان عرصه تئاتر تأکید کرد: دعوت هایی برای 

اجراهای بین المللی گروه وجود دارد ولی اجرای بین المللی 
آثار بستگی به شرایط گروه و طرف مقابل دارد و تا از منابع 
مالی و حامیان اجراهای خارجی مطمئن نشویم، اقدامی در 
این زمینــه نخواهیم کرد. غریب پور دربــاره عوامل اپرای 
عروسکی »خیام« افزود: خوشبختانه تیم خواننده و آواگران 
این اپرا اعم از محمد معتمدی، اســحاق انــور، وحید تاج، 
مهرداد ناصحی، مهدی امامی، روشــنک کی منش، حامد 
فقیهی و مهدی ذوالقدر و بســیاری دیگر از هنرمندانی که 

در اپراهای »سعدی« و ســایر آثار با من همکاری داشتند، 
به طرز زیبایی در اپرای »خیام« همکاری کردند. امید زنده 
نام به عنوان یک فارغ التحصیل مسلط موسیقی کار میکس 
موســیقی »خیام« را انجام می دهد و فرنوش بهزاد رهبری 
کنسرت و امیر بهزاد آهنگسازی این اثر را بر عهده داشته اند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که ماحصل کار تیم موفق 
موســیقی اپرای عروســکی »خیام« مورد پسند مخاطبان 

اپراهای عروسکی گروه تئاتر »آران« قرار گیرد.

بهروزغریبپور:»خیام«آخرخردادبهصحنهمیرود

پیشنهادهای بنیاد سعدی برای بزرگداشت روز زبان فارسی در دنیا

ســازمان زیباســازی شــهر تهران همزمان با هشتمین 
ســمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شــهر تهران، دومین 
مسابقه عکاسی از این رویداد هنری را برگزار می کند.دومین 
دوره مسابقه عکاسی ســمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی 
تهــران با هــدف به تصویــر درآوردن آثار هشــتمین دوره 
ســمپوزیوم تهران در دو بخش عمومــی و حرفه ای برگزار 
می شود. در بخش عمومی، عکس هایی از هشتمین سمپوزیوم 
بین المللی مجسمه سازی تهران می توانند شرکت کنند که با 

موبایل و دوربین های معمولی گرفته شده باشد.
در بخش حرفه ای این مســابقه، عکس هایی از هشتمین 
سمپوزیوم بین المللی مجسمه ســازی تهران حضور می یابند 
که عکاســان حرفه ای با دوربین های با کیفیت باال عکاسی 

کرده باشند.
شــرکت برای تمام هنرمندان و عالقه مندان به عکاســی 
در این جشــنواره آزاد اســت و عالقه منــدان این فرصت را 
پیدا می کنند که از 10 اردیبهشــت ماه مصــادف با برگزاری 
هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی شهر تهران تا 
۲۲ اردیبهشت ماه به عکاســی از این رویداد هنری در محل 
بــرج میالد بپردازند.در این جشــنواره هر عــکاس می تواند 
حداکثر 10 قطعه عکس به صورت رنگی یا ســیاه و ســفید 

برای شــرکت در فراخوان انتخاب و از طریق سامانه در نظر 
گرفته شده که آدرس آن در ســایت سازمان زیباسازی شهر 
تهران )www.zibasazi.ir( آمده است، با حداکثر حجم 
مجموع عکس های ارســالی 5000 کیلوبایت و با سایزهای 
حداقل ۶00 در 800 پیکسل و حداکثر 7۶8 در 10۲4 پیکسل 
ارسال کنند.به برگزیدگان این رویداد هنری که از سوی هیات 
داوران این جشــنواره شامل سه کارشناس و هنرمند انتخاب 

می شوند، جوایزی اهدا خواهد شد.
در بخش عمومی این رویداد عکاســی به برگزیدگان اول 
تا ســوم دیپلم افتخار و به ترتیب یک قطعه سکه تمام بهار 
آزادی، یک قطعه نیم سکه بهار آزادی و یک قطعه ربع سکه 
بهار آزادی اهدا می شــود.در بخش حرفــه ای این رویداد نیز 
به نفرات اول تا ســوم عالوه بر دیپلــم افتخار به ترتیب 30 
میلیون ریال، ۲0 میلیون ریال و 10 میلیون ریال اهدا خواهد 
شــد.همچنین یک جایزه ویژه از سوی هیئت داوران شامل 
دیپلم افتخار همراه ۲0 میلیون ریــال به عکاس برگزیده با 
عنوان برترین اســتعداد جوان اهدا خواهد شــد.عالقه مندان 
بــه حضور در این رویداد هنری می توانند تا ۲۲ اردیبهشــت 
13۹۶ آثار خود را روی ســایت سازمان زیباسازی به  نشانی 
)www.zibasazi.ir( آپلود کنند. مراسم تقدیر و اهدای 
جوایز این رویداد عکاسی ۲4 اردیبهشت ماه مصادف با مراسم 
اختتامیه هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 
برگزار خواهد شــد.هنرمندان برای کســب اطالعات بیشتر 
www.( می توانند به سایت سازمان زیباسازی شهر تهران

zibasazi.ir( و بخش فراخوان ها مراجعه و درباره جزئیات 
این جشنواره عکاسی مطالعه کنند یا با دبیرخانه جشنواره به 

شماره 8۹357557 تماس بگیرند.
هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران اول تا 
۲4 اردیبهشت ماه در برج میالد برگزار می شود و عالقه مندان 
به هنر مجسمه سازی می توانند با حضور در سایت سمپوزیوم 

از روند خلق آثار این رویداد هنری دیدن کنند.

کمپانی »دریم لب« به مدیریت نســرین میرشب، 5 فیلم را در 
بازار هفتادمین جشنواره فیلم کن عرضه خواهد کرد. 

به گزارش ایســنا، فیلم های »رگ خواب« به کارگردانی حمید 
نعمت اهلل، »اســرافیل« ســاخته آیدا پناهنده، »تابســتان داغ« از 
ابراهمیم ایرج زاد، »یک کامیون غروب« ساخته ابوالفضل صفاری 
و »ماکی« از نغمه شیرخان، پنج فیلمی هستند که از سوی کمپانی 
»دریم لب« در بخش بازار هفتادمین جشنواره بین االمللی فیلم کن 

به خریداران بین المللی عرضه می شود.
فیلم »رگ خواب« یکی از فیلم هــای حاضر در بخش رقابتی 
ســی وپنجمین جشــنواره فیلم فجر بود. این فیلم که جدیدترین 
ساخته حمید نعمت اهلل بعد از »آرایش غلیظ« است با لیال حاتمی، 
کــورش تهامی، الهام کردا و حمیدرضا آذرنگ، روایتگر داســتان 
زنی اســت که در برخورد با دیگران دچار اضمحالل می شود. رگ 

خواب« در جشنواره ســی وپنجم فجر سه جایزه از جمله سیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر نقش اصلــی زن )لیال حاتمی( را دریافت 
کرد. فیلم »اســرافیل« به کارگردانی آیدا پناهنده نیز یکی دیگر 
از فیلم های پذیرفته شــده در بخش مسابقه ی جشنواره فجر سال 
گذشــته بود. این فیلم  درامی درباره چالش ها و نیازهای عاطفی و 
روابط انسانی است و در خالصه داستان آن آمده است: »مردی که 
ماهی را دوست داشت بازگشته است. دختری که بهروز را دوست 
دارد باز می گردد. مرده گان زنده می شــوند.« هدیه تهرانی، پژمان 
بازغی، مریال زارعی، هدی زین العابدین، پوریا رحیمی سام، سهیال 
رضوی،علی عمرانی، ســودابه جعفرزاده،علی شــیدایی فر، فریماه 
حسینی پور و یوسف بختیاری بازیگران »اسرافیل« هستند که به 

تهیه کنندگی مستانه مهاجر ساخته شده است.
»تابســتان داغ« اولین فیلم بلند ســینمایی ابراهیم ایرج زاد نیز 

یکی از فیلــم حاضر در بخش رقابتی جشــنواره فجر بود که در 
13 بخش نامزد کســب جایزه از این رویداد ســینمایی بود و در 
نهایت ســیمرغ بلورین بهترین فیلمبــرداری و تدوین را دریافت 
کرد. علی مصفا، پریناز ایزدیار، مینا ســاداتی، یسنا میرطهماسب 
و صابر ابر بازیگران اصلی این فیلم هستند و لیلی فرهادپور، بهاره 
ریاحی، ســیاوش چراغی پور، رویا بختیــاری از دیگر بازیگران به 
شــمار می روند. فیلم »یک کامیون غروب« که با نام »بی سایه« 
نیز شناخته می شود، ساخته ابوالفضل صفاری، محصول مشترک 
ســینمای ایران و آلمان اســت که اولین نمایش خود را در بخش 
بازار ســی وپنجمین جشنواره جهانی فجر تجربه کرد و حاال برای 
عرضه به خریدران خارجی در بازار کن عرضه می شود. این فیلم با 
بازی پژمان بازغی، روشــنک گرامی، نادر فالح و سامان صفاری، 
منظر لشگری حســینی، امیررضا وزیری، خسرو بامداد و مسعود 

مهرگاندرایبره، داســتان خانواده ای را روایت می کند که در محل 
زندکی خود که شبیه کاروانسرا است پذیرای گردشگران هستند اما 
با ورود یک گروه موسیقی زیرزمینی به آنجا که یک زن ناشناس 
هم همراه آن هاســت و با فشاری که برای تخلیه آن محل مواجه 
هستند، درگیر ماجراهایی می شوند. اما فیلم »ماکی« ساخته نغمه 
شیرخان نیز برای اولین بار در بازار جشنواره کن رونمایی می شود. 
این فیلم که محصول مشترک سینمای آمریکا وژاپن است؛ روایت 
داستانی عالشــقانه در قلب نیویورک است و تمامی بازیگران آن 
نیز خارجی هستند. هفتادمین جشنواره فیلم کن از تاریخ 17 تا ۲8 
می )۲8 اردیبهشــت تا 7 خرداد( در فرانسه برگزار می شود. قطعا 
کمپانی ها و پخش کنندگان ایرانی دیگر نیز فیلم های مختلفی را 
در بازار کن عرضه می کنند که خبرنگار ایســنا، پیگیر تماس با 

پخش کنندگان مختلف برای اعالم نام اسامی این فیلم هاست.

25دیپلمافتخاردرنمایشگاهبینالمللی
نقاشیمحیطزیستبوسان

اعضای مراکــز فرهنگی - هنــری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان ۲5 دیپلم افتخار چهاردهمین 
مسابقه بین المللی نقاشی »محیط زیست« بوسان کره 

جنوبی در سال ۲01۶ را از آن خود کردند.
ایــن رویــداد بین المللی در ســال ۲01۶ با موضوع 
»طبیعت زیبا« برگزار شــد و کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با ارسال 4۶ اثر، در آن شرکت کرد.

نازنین احمدی 10 ســاله از اصفهان، مهدی بقال زاده 
13 ســاله از آران بیدگل، صبا باغ شــیخی 10 ساله از 
کاشان، پریا مطلبی ۶ ساله از گزبرخوار و محمد لطفی 
10 ســاله از کهریزسنگ همه در استان اصفهان موفق 

به دریافت دیپلم افتخار این مسابقه بین المللی شدند.
امیررضا توکلی 8 ســاله از بافــت، نرگس مهدوی 
1۲ ســاله از یزدانشــهر، علیرضا شــهریاری 14 ساله 
و امیرحســین نقوی ۹ ســاله از راین هر چهار نفر در 
اســتان کرمان از دیگر اعضای کانون هستند که دیپلم 
افتخار این دوره از مســابقه نقاشی را از آن خود کردند.

همچنین اهورا هاشــمی 7 ســاله و باربد نوروزی 10 
ساله از سرپل ذهاب در اســتان کرمانشاه، محمدامین 
قریشــی ۹ ساله از اســتان قم، محمدمهدی رماوندی 
1۲ ســاله از استان ایالم، اســماعیل ایزدی 10 ساله و 
محمدمهدی تراکمه پور 8 ساله از المرد در استان فارس 
و رضا ماهرویی 1۲ ساله از استان لرستان نیز موفق به 
دریافت دیپلم افتخار شدند.در عین حال، نورا حسین نژاد 
1۲ ساله از ماکو، شکیال مصلحی 1۲ ساله، آریا کریمی 
11 ســاله، روژین آذرخش 13 ساله از اشنویه هر سه از 
اســتان آذربایجان  غربی، مبینا ظهوریان 11 ساله و بیتا 
قاسمی 11 ساله از مشهد، رکسانا حاجی اکبری ۹ ساله و 
فاطیما صبا 7 ساله از مرکز 1۶ هر دو در استان تهران و 
امیرحسین مرادی 8 ساله از دیگر اعضای افتخارآفرین 
کانون هســتند که دیپلم افتخار چهاردهمین مسابقه ی 
بین المللی نقاشــی »محیط زیست« بوسان کشور کره 

جنوبی ۲01۶ را دریافت کردند.

مسابقهعکاسیتوسطسازمانزیباسازیشهرتهران

فیلمهایکارگردانانایرانیدربازارجشنوارهکن


