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چهرهها و خبرها
مجری برنامه تحویل سال شبکه دو
شبکه دوم سیما ،امسال همزمان با
تحویل س��ال  ،۹۶میزبان جمعی
از چ��ه��رهه��ای ع��رص��ه فرهنگ و
هنر ایران میشود که اجرای تمام
قسمتهای ای��ن برنامه بر عهده
پژمان بازغی است.برنامه سالتحویل
شبکه دو از ساعت  ۲۱یکشنبه ۲۹ ،اسفند آغاز میشود و تا
بامداد دوشنبه ادامه خواهد داشت.همچنین بخش دوم
واصلی این برنامه ساعت هشت دوشنبه  ۳۰اسفند آغاز
میشود و تا پس از سالتحویل ادامه خواهد یافت.
«آستیگمات» اجتماعی وپر بازیگر
م���ه���ت���اب ن���ص���ی���رپ���ور ب����ه ف��ه��رس��ت
ب���ازی���گ���ران « آس��ت��ی��گ��م��ات » که
فیلمبرداری آن از اواخ���ر هفته
گ��ذش��ت��ه در ت���ه���ران آغ���ازش���ده
اس��ت ،اف��زوده شد .مجوز ساخت
فیلمنامه آن ،اوای��ل دیم��اه امسال
ب��ه تهیهکنندگی و ک��ارگ��ردان��ی مجید رض��ا مصطفوی
ص��ادرش��ده اس���ت« .آستیگمات» فیلمی اجتماعی و
پر بازیگر اس��ت که فضای داستان آن با فیلم «انارهای
ن��ارس» نخستین ساخته این کارگردان متفاوت است.
مقابل دوربین «کامیون» پرتوی
سعیدآقاخانیکهبیشتردرسریالها
وفیلمهایطنزبازیمیکنددرفیلم
«کامیون » ایفاگر نقشی متفاوت و
جدی خواهد بود.فیلمبرداری این
اثربهکارگردانیونویسندگیکامبوزیا
پرتوی بهتازگیآغازشدهوقراراستنیکیکریمینیزدراین
فیلم ،نخستین همکاری خود را با وی تجربه کند .کامبوزیا
پرتوی 12سالپیشفیلمتحسینبرانگیز«کافهترانزیت»را
کارگردانیوروانهپردهسینماهایکشورکرد.
پیوستن به بازیگران «دارکوب»
نگار عابدی به جمع بازیگران فیلم
سینمایی «دارکوب» به کارگردانی
ب��ه��روز شعیبی پ��ی��وس��ت .فیلم
«دارک��وب»داس��ت��ان��ی اجتماعی
اس��ت ک��ه رواب���ط ان��س��ان��ی اف��راد
جامعه را در روی��اروی��ی با معضالت
اجتماعی و اعتیاد ،با نگاهی متفاوت روایت میکند.
مهناز اف��ش��ار ،امین حیایی ،س��ارا بهرامی ،جمشید
هاشمپور ،هادی حجازیفر،طوفان مهردادیان و ...دیگر
بازیگران «دارکوب» هستند.

کاشت نهال گیالس در آرامگاه خیام
برای پاسداشت کیارستمی

گرمارودی در آیین رونمایی
«امین زبان و ادب پارسی» :

پیکر زنده یاد
احمدعزیزی
فردا تشییع
میشود
پیکرزنده یاد احمد عزیزی فردا
ت��ش��ی��ی��ع م���یش���ود و ب���ر اس���اس
تصمیمگیری ه��ا ،ق��رار شد قطعه
هنرمندان در باغ فردوس کرمانشاه
محل دفن احمد عزیزی باشد .با
ساخت آرام��گ��اه��ی در ای��ن قطعه
تا روز چهلم احمد عزیزی ،قطعه
هنرمندان با تدفین وی به عنوان
اولین هنرمند افتتاح و اولین مراسم
برای این شاعر در این قطعه برگزار
خواهد شد.دکتر روحانی ،رئیس
جمهور در پیامی درگذشت مرحوم
احمد عزیزی را به اصحاب فرهنگ و
هنر کشور ،به ویژه خانواده محترم و
صبور ایشان تسلیت گفت و برای آن
مرحوم ،غفران و رحمت واسعه الهی
و برای عموم بازماندگان شکیبایی و
اجر مسئلت کرد.
در م��ت��ن پ���ی���ام ح��ج��تاالس�لام
والمسلمین دکتر حسن روحانی
آم����ده اس����ت :درگ���ذش���ت ش��اع��ر
متعهد ،مرحوم احمد عزیزی باعث
تألم ف��راوان ش��د.آن مرحوم که از
پیشگامان هنر آیینی بود با خلق آثار
ادبیارزشمند،تأثیراتچشمگیری
بر بالندگی شعر معاصر داش��ت.
آث��ار این چهر ه زب��ان آور فرهنگی،
بخشی گرانقدر و ماندگار از گنجینه
فرهنگ و ادب ای��ران اسالمی را
به یادگار گذاشته است.اینجانب

ضایعه درگذشت آن شاعر انقالبی
را که پس از سا لها تحمل درد و
رنج ناشی از بیماری ،دعوت حق را
لبیک گفت؛ به اصحاب فرهنگ و
هنر کشور ،به ویژه خانواده محترم و
صبور ایشان تسلیت گفته ،برای آن
مرحوم ،غفران و رحمت واسعه الهی
و برای عموم بازماندگان شکیبایی و
اجر مسئلت دارم.
وزیر ارشاد هم در پیامی عزیزی را از
نامدارانشعروادبانقالباسالمی
برشمرد و نوشت:این شاعر فقید که
در قالبی وزین و متین به سرودن
اشعاری با مضامین عرفانی ،دینی
و انقالبی می پرداخت ،از نامداران
شعروادبانقالباسالمیمحسوب
می شد و فقدان او خسرانی در این
عرصه است؛ گرچه اهل فرهنگ و
ادب با آثار ماندگار خویش همواره
در حافظه جمعی مردم ،زنده و باقی
اند.سیدعباسصالحیهمباانتشار
پیامی درگ��ذش��ت احمد عزیزی،
شاعر اه��ل بیت (ع) و ان��ق�لاب را
تسلیت گفت و نوشت :خبر رحلت
ش��اع��ر روزه���ای سخت حماسه و
مقاومت جناب احمد عزیزی که
بیت بیت سرودههایش با یاد فضائل
اهل ثقل و پاکی گره خ��ورده بود،
اندوهگینم کرد .شعرهای ترانگیز
و استوار این رادم��رد کرمانشاهی
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در یاد مردم ماندگار خواهد بود و
خاطره یادداشتها و اندیشههای
او همچنان باطراوت است.
▪ ▪عزیزی؛ یکی از  ۵چهره برتر
شعر انقالب اسالمی

علیرضا ق���زوه ه��م در گفت وگو
با مهر ،گفت :ت��ردی��دی ن��دارم که
احمد عزیزی از نظر محتوا ،یکی از
 ۵چهره برتر شعر انقالب اسالمی
اس��ت که جایگاه وی��ژه ای در این
عرصه دارد.با وجود بزرگانی مثل
استاد س��ب��زواری ،استاد مشفق،
اس��ت��اد معلم و سایر ب��زرگ��ان این
وادی ،اح��م��د ع��زی��زی ش��اع��ری
ب��زرگ ب��ود و جایگاهی مستحکم
داشت.از نظرفرم شعری هم قطعا
بدانید که احمد یکی از دو شاعر
ب��زرگ ان��ق�لاب اس�لام��ی است.با
اینکه احمد شاعری محتواگرا بود
و همان طور که گفتم جزو  ۵شاعر
برتر انقالب قرار می گیرد اما فرم
اشعار او بسیار مستحکم است .وی
شاعری با مطالعه و صاحب سبک
های تازه بود که آثارش همواره با
محتوا گره خورده بود .او شاعری
هوشیار و زیرک بود که به خوبی از
ظرفیت های زبانی شعر بهره می
برد و شاید تاکنون قدر او به خوبی
ادا نشده باشد.

سیدعلی موسوی گرمارودی معتقد است :کتاب
«امین زبان و ادب پارسی» یک دانشنامه کوچک
درب��اره زبان و ادبیات فارسی به شمار میرود.به
گزارش مهر ،آیین معرفی کتاب «امین زبان و ادب
پارسی» شامل راهکارهای علمی و عملی حضرت
آیتا ...العظمی خامنهای درباره پویش و گسترش
زبان و ادبیات فارسی که محمد حسن مقیسه آن را
گرد آوری کرده است صبح روز گذشته در سازمان
اوج برگزار شد.در ابتدای این مراسم ،حجتاالسالم
احمد ذوعلم معاون پژوهشی موسسه فرهنگی
انقالب اسالمی در سخنانی گفت :رهبر انقالب،
نقطه تالقی سه ضلع هویت ای��ران��ی ،اسالمی و
انقالبی ماست .ایشان در عرصه ای��ران دوستی و
عالقه به میراث پدران مومن ما و سختکوشان زبان
و ادب فارسی ام��روز ،دغدغهمند هستند و نگران
زبان فارسی .در عرصه اسالمی نیز ایشان سردمدار
پیشبرد مکتب اس�لام و اه��ل بیت(ع) اس��ت و در
استمرار انقالب و تکامل آن امام و قائد ما هستند و

این سه مسئله را به هم گره زدهاند.معاون پژوهشی
موسسه فرهنگی انقالب اسالمی افزود :در عرصه
برنامهریزی کالن امروز انتظار داریم که از مسئله
زبان فارسی به صورت کالن حمایت شود .امروز
کرسیهای تدریس زب��ان فارسی در بسیاری از
کشورهای دنیا ،خالی است و در زمینه تخصیص
بودجه نیز دولتمردان ما باید بیش از پیش به این
مسئله بنیادی توجه نشان دهند و فراموش نکنند
که زبان فارسی ،عامل نفوذ معنوی انقالب اسالمی
و صحبت درباره آن ،صحبت از مسئله کالن کشور
است.سید علی موسوی گرمارودی نیز در سخنانی
عنوان کرد :ساختار و مهندسی کتاب «امین زبان و
ادب پارسی» عالمانه و دارای انسجام جامع االطرافی
است.کتابآنقدرمطالبمتنوعدرهفتفصلدرخود
به همراه داشته است که بیهیچ شائبه و مبالغه ای
میشود آن را یک دانشنامه کوچک در موضوع زبان
و ادب فارسی به شمار آورد.ای��ن شاعر افزود :مولف
کتابدرهرجاکهالزمدیدهبرایاستنادمطالبخود،
اصل شعر و یا موضوعی که مورد اشاره رهبر انقالب
اسالمی بوده را کامل و تمام بیان کرده است.موسوی
گ��رم��ارودی همچنین گفت :این کتاب اث��ری است
زیبا اما لوکس نیست و غلطهای تایپی که اختاپوس
نشر امروز ایران است در آن جایی ن��دارد .نویسنده
آن به شکلی تحسین برانگیز متنش را از میان بیانات
رهبرانقالب در  ۳۵سال اخیر انتخاب و در نهایت
اثری را ایجاد کرده است که من را یاد تخت جمشید
میاندازد؛بناییکههیچمیخواتصالیدرآنمشخص
نیست اما سخت مستحکم است.

حیدریان سکاندار سازمان سینمایی شد

با حکم سید رضا صالحی امیری وزیر ارشاد ،محمدمهدی حیدریان بهعنوان
رئیس سازمان سینمایی منصوب شد .پیشازاین حجت ا ...ایوبی در این
سمت حضور داشت .به گزارش مهر در بخشی از حکم وزیر ارشاد خطاب به
وی آمده است« :انتظار دارد ضمن بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود و
تعامل و گفتوگو با نیروهای کارآمد و مؤثر در رشد و اعتالی سینمای متعهد
ایران اسالمی ،در راستای افزایش انسجام در تولیدات دیداری و شنیداری
و ایجاد فرصتهای جدید برای حضور فعال در جشنوارههای بینالمللی،
تحول در فرآیند برگزاری جشنوارههای ملی ،توجه به تولیدات متناسب با
سبک زندگی ایرانی اسالمی و پاسخگویی به مسائل اجتماعی جامعه ایران و بازنگری در ساختار مدیریت
سینمایی کوشا باشید».محمدمهدی حیدریان پیشازاین نیز در حوزه اجرایی حضورداشته ومدیرکل
همکاریهای سمعی بصری وزارت ارشاد  ،مدیرکل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت
ارشاد  ،مدیرعامل سیما فیلم،مدیر شبکه جهانی جام جم ،معاون وزیر ارشاد در امور سینمایی و سمعی و بصری
برخی ازسوابق وی است .وزیر ارشاد درباره این جابه جایی گفت :آقای ایوبی از مدیران خوب ما در وزارت
ارشاد هستند که با ما همکاری میکنند ،ما در وزارت ارشاد ،گردش مدیر داریم اما ریزش مدیر نداریم.مبنای
اصلی عمل ما در وزارت ارشاد ،خالقیت ،نوآوری و بهکارگیری تجربههای تازه در حوزههای مختلف است و
آقای حیدریان هم از مدیران باسابقه و توانمند حوزه سینما و پیشاز این ،مشاور عالی بنده بودند.وزیر ارشاد
گفت :آقای ایوبی نیز از مدیران باسابقه فرهنگی محسوب میشوند که همچنان با وزارتخانه ارشاد همکاری
خواهند داشت و ما از تجربه و ظرفیت ایشان حداکثر استفاده را میکنیم.

...

پیک خبر
کشف غزلی جدیداز حافظ در هندوستان
تقریب ًا هفت قرن پس از درگذشت حافظ شیرازی نسخهای
دستنویس از دیوان اشعار او در هندوستان پیداشده که در
نوع خود کمنظیر است .در این کتاب یک غزل منتشرنشده
از این شاعر وجود دارد که با این مصراع شروع میشود:
«بحمدا ...که بازم دیدن رویت میسر شد» .به گزارش خبر
آنالین انتشار خبر کشف این نسخه دستنویس از غزلیات
حافظ ،بسیاری از چهر ههای دانشگاهی را برای دیدن
آن به کلکته کشانده است .این نسخه جدا از خوشنویسی
زیبا ،امضای شاه جهان و نشان طالیی او را نیز بر خود دارد.
کشف این نسخه اصلی و دستنویس از غزلیات حافظ در
جریان بررسی آثار میرزا غالب ،شاعر پارسی سرا روی داد.
احمد کریمی حکاک ،استاد زبان فارسی دانشگاه مریلند
دراینباره گفت :وجود امضای شاه جهان بر این نسخه
دستنویس به اعتبار آن میافزاید.

آخرین روایت های شکیبایی
از سهراب سپهری در« مسافر»
یک آلبوم موسیقایی از آخرین روایتهای زندهیاد خسرو
شکیبایی با محوریت اشعار سهراب سپهری با عنوان
«مسافر»بهزودیمنتشرمیشود.بهگزارشمهرصدرالدین
حسینخانی مدیر موسسه «ای��ران گ��ام» بیان ک��رد۲۲ :
اسفندماه آخرین اثر زند هیاد خسرو شکیبایی بهعنوان
راوی اشعار سهراب سپهری در قالب آلبوم «مسافر» منتشر
میشود«.نامه ها» با اشعار سید علی صالحی« ،مهربانی» با
اشعار محمدرضا عبدالملکیان« ،صدای پای آب» با اشعار
سهراب سپهری« ،نشانی ها» با اشعار سیدعلی صالحی،
«سهراب» با اشعار سهراب سپهری« ،پری خوانی» با اشعار
ف��روغ فرخزاد« ،حجم سبز» با اشعار سهراب سپهری و
ل ۷۳تا زمان حیات
«چهل حکایت از گلستان سعدی» از سا 
شکیبایی به مخاطبان ارائهشده است.

تولید 20فیلم مستند درباره موسیقی نواحی
علیرضاقاسمخانکهقراراست 3مستندشدربارهموسیقی
نواحی ایران در دهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی به
نمایشدرآید،گفت:مرکزگسترشسینمایمستندوتجربی
حدود 20فیلم درباره موسیقی نواحی تولید کرده است که
ش باالیی هستند .به گزارش فارس ،وی
همگی دارای ارز 
افزود:اینفیلمهابعض ًادرمورداستاداندرگذشتهموسیقی
نواحی و بقیه درباره استادانی اس��ت که در قید حیات
هستند.علیرضا قاسم خان اظهارکرد :جشنواره موسیقی
نواحی باید زمینهای ایجاد کند تا این فیلمها دیده شوند.
جشنواره موسیقی نواحی ایران به دبیری احمد صدری
از ششم تا نهم تیرماه ۹۶در کرمان برگزار خواهد شد.
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