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در نشست خبری جشنواره جهانی شعر آیینی مطرح شد

پیمان جبلی تأکید کرد

جشنواره جهانی شعر آیینی بزرگترین جایزه ادبی کشور است

آینــدگان شــعر آیینــی را بــه قبــل و بعــد ایــن
جشــنواره تقســیم خواهند کرد .شــعر برگزیده
ایــن جشــنواره که در لوح ســنگی حکاکــی و در
پارک نصب میشود ،هر سال این اقدام ادامه
خواهد داشــت .یک لوح ســنگی هــم در حرم
سیدالشهدا(ع) قرار داده خواهد شد.

عکس  :ایرنا

گروه فرهنگی :نشست خبری جشنواره جهانی
شــعر آیینی دیروز چهارشــنبه  ۱۲مردادماه در
سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد .در
این نشســت عبداهلل حسینی مســئول اجرایی
جشنواره ،قاسم صرافان دبیر علمی جشنواره
و علی فروزانفر دبیر اجرایی جشنواره و رئیس
جدیــد حــوزه هنــری اســتان تهــران حضــور
داشتند.
بــه گــزارش ایرنا عبداهلل حســینی مســئول
اجرایی جشــنواره در ابتــدا درباره خصوصیتی
که قرآن برای شاعران بر شمرده است توضیح
داد« :قرآن چهار ویژگــی ایمان ،عمل صالح،
ذکــر نام پروردگار و انصار بعــد از ظلم را برای
شــاعران در نظــر گرفتــه اســت .ســه ویژگــی
نخســت وظیفه همه مؤمنان اســت .اما انصار
بعد از ظلم بر دوش شــاعران قرار داده شــده
اســت ،زیــرا تــوان تظلمخواهــی را دارنــد .بــه
همین دلیل اســت که ائمه به شــعر به عنوان
تنهــا رســانه موجــود در آن زمــان اهمیــت
میدادند .باید توجه داشت تنها هنر ملموس
و در دســترس در آن زمــان شــعر و تــا حــدی
موســیقی بودهاســت».او افــزود« :ائمه(ع) به
شــاعران بســیار توجــه میکردنــد .همــواره تــا
جایــی که میتوانســتند به شــاعرانی که از اهل
بیت دفــاع میکردند ،کمک مالی میکردند و
هر چه داشتند به آنها میدادند».
حســینی بــا اشــاره بــه فعالیــت هیأتــی که
 ۷ســال اســت بــه زبــان انگلیســی فعالیــت
میکند ،گفــت« :در این هیأت دنبال شــعر به
زبان انگلیســی بودیم ،اما  ۲یا  ۳شــعر بیشــتر
دربــاره امــام حســین(ع) وجــود نداشــت .در
نتیجــه دنبــال هیأتی بــودم که در آن شــعر به

صداوسیما پشتیبان و حامی پلتفرمهاست

زبان انگلیســی خوانده شــود .فقر شــدید شعر
انگلیســی در هیأتهــای خارجــی احســاس
میشــود .ایــن موضــوع را پیگیری کــردم و در
نتیجه مســابقه ادبی به زبان انگلیســی برگزار
کردیم .باید توجه داشــت در هیأتها ،شعری
که سزاوار این دوره تاریخی باشد ،حتی به زبان
فارسی در تعداد محدود داریم».
او ادامــه داد« :ایــن بود که بــه فکر برگزاری
جشــنواره جهانــی شــعر آیینــی افتادیــم3 ،
ســال پیش در آفریقا اولین دوره این جشنواره
را برگــزار کردیــم ،امــا اختتامیــه آن بــه دلیــل
همهگیری کرونــا و وضعیت اقتصادی ممکن
نشــد .امســال موفــق شــدیم ســتاد برگــزاری
اختتامیــه را تشــکیل بدهیــم و در  ۹شــهریور
اختتامیه برگزار خواهد شد».
به گفته مســئول اجرایی این جشــنواره باید

توجــه داشــت ،اولین شــاعر سیدالشــهدا (ع)،
شــاعری به نام عبیداهلل جعفی بودهاست که
درباره واقعه عاشورا قصیدهای سروده است.
حســینی دربــاره ویژگــی منحصــر بــه
فــرد جشــنواره گفــت« :ایــن جشــنواره واقعــاً
بینالمللــی اســت و در دو بخــش انگلیســی
و فارســی برگــزار میشــود ۶۰۰ ،اثــر انگلیســی
دریافــت کردیــم و در ایــن بخــش  ۱۰شــعر
برگزیده خواهیمداشت .کتاب بخش انگلیسی
زبان به شــکل الکترونیک تولید خواهد شــد تا
همه هیأتها به آن دسترســی داشــتهباشــند.
امیدواریم ســال آینده هیأتهای انگلیســی از
این شعرها استفاده کنند».
مســئول اجرایــی جشــنواره جهانــی شــعر
آیینی تأکید کرد« :این بزرگترین جایزه ادبی
کشور است ،تا در نتیجه آن بتوانیم به شاعران

انگیزه بدهیم .در نظر داریم به نفر اول  ۵هزار
یــورو ،نفــر دوم  2هــزار و  500یــورو و نفر ســوم
هــزار و  250یــورو هدیــه داده شــود .همچنین
برای برگزیدگان از چهارم تا دهم هم هدایایی
درنظر گرفته شد ه است».
او دربــاره شــخصیتهایی کــه در ایــن
جشنواره شــرکت کردند و اما در بخش رقابتی
حضــور ندارنــد ،بیان کــرد« :اشــخاصی مانند
آیــتاهلل محمــد محمــدی گلپایگانــی ،علــی
اکبر صادقی رشــاد ،علی موســوی گرمارودی و
شــاعران بــزرگ دیگر در این جشــنواره حضور
دارنــد .همچنیــن در اختتامیــه از محمدعلی
معلم دامغانی برای شــعر نیزه بر خورشــید،
از علــی موســوی گرمــارودی بــرای شــعر خط
خــون و علیرضــا قــزوه پاسداشــت خواهیــم
داشت».به گفته مسئول اجرایی این جشنواره،

ëëایجاد انگیزه برای شاعران
در ادامه نشست ،قاسم صرافان مهمترین
انگیــزه برگزاری این جشــنواره را ایجــاد انگیزه
بــرای شــاعران بیــان کــرد و ادامــه داد« :ایــن
جشــنواره برگزار شــد تــا در نتیجه آن شــاعران
آیینی بتوانند با قدرت و شــور و شــوق بیشتری
اقــدام کنند .نیاز بــه چنین جشــنوارهای حس
میشــد ،بــرای مثال در ســینما جشــنوارههای
مهــم داریــم امــا نیاز بــه این حرکــت در حوزه
شعر حس میشد».
ëëجشــنواره در دو بخــش مســتقل فارســی و
انگلیسیبرگزارمیشود
علی فروزانفر دیگر ســخنران این نشســت
بــا اعــام اینکه جشــنواره به مرحلــه اختتامیه
رســیده ،توضیــح داد« :اختتامیــه  ۹شــهریور
در ســالن ســوره حوزه هنــری برگزار میشــود.
مجمــوع جوایــز از اول تــا دهــم ،در هــر بخش
بالغ بر  ۱۱هزار و  ۵۰۰یورو اســت .جوایز به یورو
یا معادل ریالی آن پرداخت خواهد شــد ،یک
تندیس برای جشنواره طراحی شده که آستان
نام دارد .در مراسم اختتامیه از کتاب مجموعه
آثــار رونمایــی میکنیــم ،کتاب بخش فارســی
آمــاده شــده و در مرحلــه چــاپ اســت ،کتاب
بخش انگلیسی باید مراحلی را طی کند».

ماهیت و کارکردهای اجتماعی خط در گفت و گو با کاوه تیموری

هنر خوشنویسی در مسیر نقش آفرینی های جدید

ëëشــما همــواره ارزش و اعتبــار خاصــی برای
خوشنویســی قائل بودهاید .ایــن بدین مفهوم
اســت که خطنویســی به مثابه حرفه ،در کنش
هنریشماارجحیتدارد؟
در خوشنویســی یــک تقســیمبندی دارم و
خوشنویسان را به چهار سطح تقسیم میکنم؛
یکی مقلدین ،که کارشــان تقلید خط استادان
اســت .یکــی نظیرهنویســان که خطــی را مثل
دیگــری مینویســند؛ دیگــر تلفیقینویســان
کــه چنــد جریــان خــط را مطالعــه کــرده و به
تسلطی میرسند و خودشان به شیوه تلفیقی
کار میکننــد .دســته چهــارم در اوج هــرم
خوشنویســی هستند که مســتقلنویسها نام
دارنــد .مســتقلنویسها در حــال حاضــر بــه
تعــداد انگشــتان دو دســت هــم نمیرســند.
اینها یک شــیوه هندســی قوی دارنــد و به قول
معــروف «نــه کس بدو شــبیه اســت ،نــه او به
کس» .مستقلنویسان شمار محدودی هستند
که اصطالحاً در خوشنویسی به مقام میرسند.
بنــده تــا مرحلــهای مقلــد بــودم و بهمــرور
نظیرهنویســی کــردم و االن در جــد و جهــدی
هســتم که به راه تلفیق مــیروم و مایههایی از
خطــوط قدما مرا رها نکردهاســت .در واقع در
حال کشف خوشنویسی از نو هستم.
ëëمثالًخطوطکدامیکازقدما؟
ببینیــد ،ما باید صفــات را از قدما بگیریم؛
مثــاً یکــی از ویژگیهــای میرعمــاد صافــی
در خــط اســت یــا میرحســین ُتــرک دارای
تونالیتــهای در اجرای سیاهمشــقها هســتند.
میرزا غالمرضا ،صفت شــجاعت و شوریدگی
در سیاهمشقهای خود دارند و دیگران هم به
همیــن ترتیب .موضوع این اســت که بتوانیم
این صفات زیباشناختی را با دریافت امروزی
در خط انعکاس دهیم.
ëëمعماریحروفبرایتانمهماست؟
معمــاری حــروف یــک بخــش اســت.
معماری حروف را ما از معاصرین میگیریم.
امــا در خوشنویســی معاصــر اشــکاالتی
وجــود دارد .خوشنویســی معاصــر بهجهــت
شتاباننویســی که در دورهای برای خدمت در
چاپ به وجود آمد ،قدری زمخت شد ه است.

ایران

پرویــز براتــی :کاوه تیمــوری خــط
نســتعلیق مینویســد؛ شــیرینترین
خــط فارســی کــه آن را «قدســی و
معنوی» و با ارزش باالی زیباشناختی
میدانــد .این هنرمند پــرکار که اخیراً
هــم نمایشــگاهی بــا نــام «ســام بــر
مدافعان ســامت» در مؤسســه صبا
برگــزار کــرده ،بــه نقشآفرینیهــای
تازه بــرای هنــر خوشنویســی در متن
اندیشــ ه اجتماعــی نیــز قائل اســت.
توگــوی حاضــر دربــاره پایبندی
گف 
به دســتاوردهای ســنت خوشنویسی
است که اســتاد تیموری آن را سرمایه
بــزرگ هنری میداند و معتقد اســت
حفظ دایره ســنت در خوشنویســی و
درک صحیــح از آن میتوانــد نقطــه
عزیمت برای نوآوری باشد.
یعنی ما همهچیز را در الیهای از مرکب پنهان
میکنیــم .لذا آن تندوتیز نوشــتن قدما در کار
معاصران کمتر دیده میشــود .البته هســتند
برخی از معاصران هوشــمند که خوشبختانه
جریانســازی کردهاند تا جریان خوشنویســی
معاصر ارتقا پیدا کند و اینها را در تقسیمبندی
«قدیمنویســان معاصــر» نامیــدهام .بدیهی
اســت این جریان میتواند از سرچشمه سنت
سیراب شده و ثمرش در دوره معاصر ،خطی
چشمنواز باشد.
ëëبه سیراب شــدن از سنت اشــاره کردید .این
در حالــی اســت کــه بــرای برخــی معاصــران
خطنویسی به عنوان شــغل یا صناعت ناگوار
است.
ســؤال خوبــی اســت و مــا را میرســاند به
ایــن نقطــه کــه بایــد در دوره معاصــر چگونه
نقشآفرینــی کنیــم تــا بر ایــن نگــرش غلبه
یابیــم؟ مــا موظفیــم واکاوی کنیم تــا ببینیم
از کجا به این نقطه رســیدیم؟ شــما ســازمان
تولید کتــاب را زمانیکــه در کتابخانــه بزرگان
نســخهپردازی میکردنــد در نظــر بگیریــد؛
بــرای مثــال در کتابخانــه شــاهرخ در هــرات
سازمانی بوده که مطالب توسط کاتبان نوشته
میشده است .کاتبان الزاماً خوشنویسان تراز
اول نبودنــد ،امــا کارکــرد اجتماعــی داشــتند؛
کارکــرد اجتماعــی یعنــی نســخهای از کتــاب
معتبــر ،علمی ،ادبــی یا آموزشــی میآمده و
خوشنویســان آن را استنســاخ میکردنــد .این
کتــاب صحافی میشــد و شــما نباید تعجب
کنید که ما بازاری به نام بازار وراقان داشــتیم؛
کــه در آن بازار هــم کتاب نو و هم دســتدوم
عرضــه میشــد .وقتــی جلوتــر میآییــم بــه
دوران قاجــار میرســیم کــه چــاپ ســنگی
میآیــد .به یکباره نســخهای به تعــداد باال و
با چاپ ســنگی منتشــر میشــد .در این زمان
آهستهآهسته روزنامه هم میآید ،روزنامه هر
روز یا هر هفته منتشر میشد؛ به همین دلیل
کاتب باید مینوشــت و در اســرع وقت نوشته
او منتشــر میشــد .کمکم چاپ سربی میآید
کــه فراینــد آن نیازمند حروف نســخ صنعتی
است .دیگر نیازی به آن کاتب نیست که بیاید

ما وظیفه داریم که برای
خوشنویسی نقشآفرینیهای
تازه انجام دهیم .برای این
نقشآفرینیهای تازه گریزی
نیست که اتاق فکری وجود
داشته باشد تا ببینیم خوشنویسی
چطور میتواند در طول زمان
تداوم یابد .اگر کارکردگرا باشیم
باید یک عالمت سؤال بزرگ
بگذاریم که خوشنویسی در
دوران معاصر که کارکردهای
گذشته را ندارد چطور میتواند
نقشآفرینی کند؟

و کارکرد اجتماعــی را برعهده بگیرد .پس آن
صناعتی که شما اشاره کردید ،زمانیکه چاپ
ســنگی و چــاپ ســربی میآید ،اصطالحــاً در
جامعهشناسی دچار مرگ شغلها میشود.
ما با مشاغلی چون لبافی مواجهیم که زمانی
یک شــغل بوده اما دیگر امروز شغل نیست.
آن کاتبــان هــم دیگــر از آن کارکــرد اجتماعی
میافتنــد .امــا نــوع دیگــری از خوشنویســی
داشــتیم کــه زیبانویســی نام داشــت .نســخه
کتاب مناجات خواجه عبداهلل انصاری به خط
میرعماد و موارد فراوان دیگر ،نمونهای از این
زیبانویســیها اســت .در همیــن نســخه مورد
اشاره ،کشــیدههای طوالنی وجود دارد و در 12
م شده است .هرقدر فکر میکنم
صفحه تنظی 
ایــن  12صفحه کارکردش چه بوده با مطالعه
و جمعبندی قرائن به این فرضیه میرسم که
میرعماد براســاس ســفارش ،ایــن  12صفحه
را بــه عنوان «نســخه شــاهخوان» کتابت کرده
اســت .نسخه شاهخوان نسخهای بوده که شاه
هنگام خواب مطالعه میکرده یا کتابخوان
آن را آرامآرام میخوانده تا شاه خوابش ببرد!
ن موضوع
چون بحث ما االن این نیســت از ای 
عبــور میکنم؛ ولــی باید بگویم خیلــی از این
جــزوات کوچکــی کــه آمــاده میشــده چنین
کارکردی داشت ه و زیبا و فاخر بوده است.
ëëاین زیبایی که میفرمایید بهلحاظ فرمی چه
ویژگیهاییداشتهاست؟
بهلحاظ فرمی بینظیر بوده؛ ولی ما فقط
نباید به فــرم توجه کنیم؛ مــا روح خط را باید
در نظــر داشــته باشــیم .بدیهی اســت که یک
فرم بیرونی و درونی داریم .سازگاری در درون
و بــرون اثر خطی ،با معیارهای زیباشــناختی
قابل بررسی است.
 ëëچراسیاهمشقرااستثنامیدانید؟
روشن است .چون سیاهمشق «جوهره ناب
خوشنویســی» است .سیاهمشــق سرمنشأ هنر
پیشــرو خوشنویسی اســت .هنر خوشنویسی و
نظام هندســی صیقلیافتــه آن را بهراحتی به
دســت نیاوردهایم که بخواهیــم از آن انفصال
پیدا کنیــم .حتــی االن مدرنتریــن هنرمندان
نقاشــیخط هــم شــبها بــه تمریــن مفصل

سیاهمشــق میپردازنــد تــا سرچشــمه اصلی
ســنت را بــرای امــروزی کردن آثــار خود حفظ
کنند.
 ëëیعنــی حتــی اگر هــم در ظاهــر اعتقــادی به
خوشنویسیسنتینداشتهباشندامادرخفااین
دلبستگیرادارند؟
نــه ،اتفاقــاً خوشنویســی خــودش یــک
شــاخصی اســت که اگر کســی یــک درصد به
آن تعلقخاطــر نداشــته باشــد ،خط شــما را
دفن میکند .مگر میشود شما به خط عالقه
نداشته باشی و نقاشیخط کار کنی؟! خط باید
در شــما حلول کند؛ تا جایی که بعضی اوقات
خود شــما خط میشــوی! اتفاق وحشــتناکی
میافتــد کــه آنقــدر خــط و زندگیــت درهــم
گــره میخــورد کــه شــخصیتت بــا خطــت به
یک اتحاد و یگانگی میرســد .یادش به خیر،
استاد حسن میرخانی ،استاد وارستهای بود که
چنین جایگاهی را تجربه کرده بود.
ëëچــرا خوشــنویس امــروز مســائل روز را بــه
مخاطبوجامعهنشاننمیدهد؟
مــن همیــن االن کتابــی را به شــما نشــان
میدهم که خوشــنویس برجستهای زیباترین
مفاهیــم صلــح در زبان نویســندگان بزرگ را
با نســتعلیق خطاطــی و همهجا هم منتشــر
کرده اســت .ببینیــد ،قرار نیســت همــه بارها
را خوشنویســی بــر دوش بکشــد! امــکان دارد
ســی اثر در باب صلح کار شــود و شــما یکبار
بخوانیــد و یــک درجــه مهربانتر شــوید ،یک
درجــه جهــان بــه ســمت تفاهــم بــرود .قرار
نیست ما  99درصد رسالت اجتماعی و هنری
را بر ُگرده خوشنویسی بگذاریم .این کار شدنی
نیست و خوشنویسی باتوجه به ویژگی ادبی و
هنری ،توان آن را ندارد.
ëëدربــاره رویکــرد اجتماعــی به خوشنویســی
کــه نتیجه آن نمایشــگاه «ســام بــر مدافعان
سالمت»بوده،نکاتیرابفرمایید.
مــا وظیفــه داریــم که بــرای خوشنویســی
نقشآفرینیهای تازه انجام دهیم .برای این
نقشآفرینیهای تازه گریزی نیســت که اتاق
فکری وجود داشته باشد تا ببینیم خوشنویسی
چطور میتواند در طــول زمان تداوم یابد .اگر
کارکردگــرا باشــیم بایــد یــک عالمــت ســؤال
بــزرگ بگذاریــم کــه خوشنویســی در دوران
معاصر که کارکردهای گذشــته را ندارد چطور
میتوانــد نقشآفرینــی کنــد؟ مــا بایــد نقش
خــط را کــه زمانــی در متن اندیشــ ه اجتماعی
بــوده تــا انــدازهای بــهروز کنیــم .معتقــدم
تالشهــای فــردی جــواب میدهد .حــال که
واحدهــای تعلیمــی نمیتواننــد وظیفه خود
را درســت انجام بدهند ،از قشــر خوشنویسان
مستقل بهره بگیریم تا به همافزایی در زمینه
موضوعــات مختلــف برســیم .خوشنویســان
بایــد مضامیــن اجتماعــی را در لبــاس خــط
فاخــر و تذهیــب زیبــا پیــاده کنند .ایــن قطعاً
در تغییــر نگــرش مخاطــب مؤثرتــر اســت.
خوشنویســان بایــد روی نهادهــای اجتماعی
کار کننــد و به وســیله خط مقوالتــی چون کار،
امید ،ارزشهای مهم مثل مهربانی ،اخالق،
صلــح و ...را ترویــج کننــد .اینهــا بــه دوام هنر
خوشنویسی کمک میکند.

پیمــان جبلــی ،رئیــس
ســازمان صــدا و ســیمای
جمهــوری اســامی ،عصر
سهشــنبه به همراه ســعید
مقیســه ،رئیــس ســازمان
تنظیــم مقــررات صــوت و
تصویــر فراگیــر در فضــای
مجازی (ســاترا) بــه منظور
بررســی عملکــرد وظایــف
ایــن ســازمان در حــوزه
تنظیمگری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر
فضای مجازی ،میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بودند.
جبلــی در حاشــیه ایــن نشســت و در جمــع خبرنــگاران ،مجلــس و بویــژه
کمیســیون فرهنگی را خانه دوم صداوســیما دانســت و گفت« :خود را موظف
میدانیــم کــه هر چند وقت یکبــار برای ارائه گــزارش و دریافت مالحظات و
توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم».
او ادامــه داد« :ســازمان صدا و ســیما خود را پشــتیبان و حامــی پلتفرمها و
البتــه ناظر بر تولید و پخش محتــوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
میداند».جبلــی بــا اشــاره بــه بررســی عملکــرد و وظایــف ســازمان تنظیــم
مقــررات صــوت و تصویــر فراگیــر در فضــای مجــازی در این جلســه ،تصریح
کرد :ما میتوانیم تولید محتوای نمایشــی در بســترهای فضای مجازی را یک
ظرفیــت بالقــوه فرهنگــی و روبهجلو برای جامعــه تلقی کنیم.او خاطرنشــان
کــرد« :وظیفــه قانونی صدا و ســیما و ســاترا این اســت که این ظرفیــت بالقوه
را بــا حمایــت از پلتفرمهــا و نظــارت بــر فعالیــت و تولیــد محتــوای نمایــش
خانگی ،بالفعل کنیم».رئیس ســازمان صدا و ســیما گفــت« :تالش میکنیم
تــا حمایتمان از تولیدکننــدگان محتوا در فضای مجــازی در بخش خصوصی
را تقویــت کنیــم و همچنیــن فعالیتها در بخش خصوصــی را به یک مکمل
مدیریــت فرهنگــی جامعه تبدیل کنیــم».او تأکید کرد :افزایش هر چه بیشــتر
ضریــب نفــوذ پلتفرمهای تولیدکننــده محتوای فاخر فرهنگــی ،به معنی این
است که ضریب نفوذ رسانه ملی در جامعه گسترش یافته است/ .مهر

اعالم آمار مجوزهای دفتر موسیقی در تیرماه

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی در تیرمــاه
 ،۱۴۰۱مجــوز  ۲۵تکآهنــگ،
 ۴آلبــوم موســیقی و  ۸اثــر
تصویری را صادر کرده اســت.
تمامی تکآهنگهایی که در
تیرماه مجــوز گرفتند در حوزه
موســیقی پاپ بودنــد و از بین
آلبومهای مجوزگرفته در این
ماه ،یک آلبوم موســیقی پاپ ،دو آلبوم موســیقی محلی و یک آلبوم موسیقی
کالســیک بوده اســت.گفتنی اســت ،برای ایــن آثار صرفــاً مجوز انتشــار صادر
شــده و زمان انتشــار آن در اختیار مالک اثر اســت.در این ماه  ۴۰مجوز اجرای
صحنهای نیز صادر شد که  ۲۴اجرا به موسیقی پاپ ۲ ،اجرا به موسیقی سنتی،
 ۶اجــرا بــه موســیقی تلفیقی ۲ ،اجرا به موســیقی محلی و  ۶اجرا به موســیقی
کالسیک اختصاص داشت .دفعات اجرای صحنهای در تیرماه نیز به  ۶۸اجرا
رســید.با توجه به تفویض اختیار در بخش اجرای صحنهای به اداره کل ارشاد
اســتانها ،این آمار فقط مربوط به مجوزهایی اســت که توســط دفتر موسیقی
صادر شده است.بدین ترتیب در چهار ماه ابتدایی سال ،دفتر موسیقی مجوز
 ۲۵آلبوم ۱۰۵ ،تکآهنگ و  ۵۹آثار تصویری و همچنین  ۱۶۶اجرای صحنهای
را صــادر کرده کــه با این آمار ،مجموع دفعات اجــرای صحنهای به  ۳۹۶اجرا
رسید/.روابط عمومی

ثبتنام کارگاههای سینمایی در «تصویر دهم»

کارگاههای آموزشی رویداد
فیلــم کوتاه «تصویر دهم»
با حضــور مجیــد مجیدی،
سیدرضا میرکریمی ،کمال
تبریــزی و محمدحســین
مهدویــان بــه صــورت
حضــوری و آنالیــن برگــزار
میشود .طبق گفته محمد
رهبر ،دبیر ســومین رویداد
فیلــم «تصویــر دهــم»،
کارگا ه آموزشــی دو روزه از
ایده تــا اجرای فیلــم کوتاه
بــه همــت ایــن رویــداد در
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه  ۲۰و  ۲۱مردادماه به مدت  ۱۴ســاعت به صورت
حضــوری و آنالیــن برگــزار میشــود .ســرفصلهای دوره آموزشــی «تصویــر
دهم» به شــرح زیر اســت :کالس اول با تدریس مجید مجیدی :سفر نویسنده
از مضمــون تــا داســتان ،کالس دوم با تدریس ســیدرضا میرکریمــی  :انتخاب
داســتان و انتخــاب فــرم ،کالس ســوم با تدریــس کمــال تبریــزی :کارگردانی،
از انتخــاب بازیگــر تــا کار بــا بازیگــر ،کالس چهــارم بــا تدریس محمدحســین
مهدویــان :کارگردانــی ،از دریچــه دوربیــن .گفتنی اســت مهلــت دریافت آثار
ســومین رویــداد فیلــم کوتــاه عاشــورایی «تصویــر دهــم» بــا مدیریــت مجید
مجیــدی و دبیــری محمــد رهبر تــا  ۳۱شــهریورماه در دو بخش فیلــم کوتاه و
ایدههای داستانی ادامه دارد/.روابط عمومی

«سر َپتیها» همزمان با سالروز مشروطه
رونمایی از مستند َ

مســتند پژوهشــی،
تاریخــی َ
«ســرَپتیها»
تازهترین ساخته کیوان
مهــرگان پنجشــنبه 13
مرداد 1401همزمان با
ســالروز صــدور فرمان
مشروطیت در مدرسه
فیلمســازی هیــاج
رونمایــی میشــود.
ایــن مســتند بــا نگاهی
تحلیلــی بــه رویدادهــای مشــروطه در پــی یافتــن نقــش کرمانشــاه در تاریــخ
مشــروطه ایران اســت .نام فیلم از رمز آخرین عملیات مشــروطهخواهان در
کرمانشاه برداشــته شده که منجر به شهادت یارمحمد خان کرمانشاهی شده
و در زبان کردی به معنای«سر برهنه» است .پژوهش این فیلم در سال 1400
آغاز و فیلمبرداری آن از اوایل ســال  1401در کرمانشــاه و تهران انجام شــد .در
ایــن فیلم با زمینه شــکلگیری انقالب مشــروطه در کرمانشــاه ،نقش ایالت و
علت فراموش شــدن نقش کرمانشاه در تاریخ تحوالت انقالب مشروطه آشنا
میشویم .حاتم قادری ،سعید لیالز ،فیاض زاهد ،ابراهیم توفیق ،محمدعلی
ســلطانی ،اردشــیر کشــاورز ،روحاهلل بهرامی ،علیرضا گودرزی ،محمدحسین
شــیریان ،اردشــیر پشــنگ و هرمز بیگلری از جمله کســانی هســتند که در این
فیلم حضور دارند/ .روابط عمومی

