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همایش »کاخ بلند«روز گذشته از هنرمندان 
فعال در زمینه شاهنامه تجلیل کرد

کیومرث قورچیان نقاش و نگارگر پیشکسوت  روز گذشته  تابلوی 
13 لت خود با عنوان »سیمرغ« را در همایش کاخ بلند رونمایی 
کرد. به گزارش مهر، این اثر بر اساس روایت سیمرغ و با نگاهی 
نوگرا طی 2 سال به قلم کیومرث قورچیان طراحی و اجرا شده 
است. همایش »کاخ بلند« توسط باغ موزه قصر و با مشارکت 
بنیاد فردوسی به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی برگزار 
شد. در این همایش از هنرمندان فعال در زمینه شاهنامه تقدیر 
شد.استاد شاهین فرهت سازنده سمفونی فردوسی، استاد 
محمد باقرآقا میری نقاش، استاد کیومرث قورچیان نقاش و 
نگارگر، داوودی پور ناشر کتب و آثار نگارگری شاهنامه و سیروان 

نوروزی مرشد صاحب نام تقدیر می شدند. 

کزازی در رادیو از فردوسی می گوید 
 بیست و پنجم اردیبهشت مصادف با بزرگداشت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، رادیو فرهنگ ویژه برنامه »حکیم سخن آفرین« را در 
گرامی داشت ای��ن شاعر ب��زرگ پارسی گو پخش می کند.به 
گزارش ایسنا، شعار امسال رادیو فرهنگ، پاسداشت زبان فارسی 
است به همین سبب در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 
که با سرودن شاهنامه موجب زنده  شدن و احیای زبان پارسی 
شد، ویژه برنامه حکیم سخن آفرین را به روی آنتن می برد. میر 
جالل الدین کزازی در این برنامه درباره ویژگی های حماسی و ملی 
شاهنامه فردوسی صحبت خواهد کرد و دکتر اکبرزاده، عضو اداره 
پژوهش میراث فرهنگی نیز مهمان دیگر گفت وگوی این برنامه 
خواهد بود.این برنامه چهارشنبه، 25 اردیبهشت از ساعت17:30 
تا 18:30 به تهیه کنندگی فروغ وزی��ری زاده و با اجرای مهدی 
محمدیان از رادی���و فرهنگ تقدیم عالقه م��ن��دان م��ی ش��ود.

بزرگداشت فردوسی و میراث فرهنگی 
برای بچه ها 

اردیبهشت در   2۶ تاریخ فرهنگ کودکی  م��وزه   مسئوالن 
بزرگداشت روز فردوسی )25 اردیبهشت( و روز موزه و میراث 
فرهنگی )28 اردیبهشت( برنامه شاهنامه خوانی، پرده خوانی 

و بالماسکه داستان های شاهنامه را اجرا می کنند.
به گزارش ایسنا، راهنمایان موزه نیز در نمایشگاه – موزه با ماسک 
شخصیت های داستان های شاهنامه حضور خواهند داشت 
و از زبان نویسنده آن با افراد گفت وگو خواهند کرد و درباره 
نویسنده این اثر بزرگ که جزو میراث فرهنگی ایران است با 
حاضران سخن خواهند گفت.این برنامه ها از ساعت 11 صبح 
آغاز می شود و تا 5 بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.نمایشگاه 
موزه تاریخ فرهنگ کودکی در میدان بهارستان، خیابان صفی 

علیشاه، خیابان دانشسرا، باغ نگارستان واقع شده است.

 آغاز اکران فیلم »اشباح« مهرجویی
 در تهران و مشهد  

 اکران فیلم »اشباح« به کارگردانی 
داریوش مهرجویی در سینماهای 
تهران و مشهد آغاز شد.به گزارش 
ایسنا، جدیدترین اث��ر داری��وش 
مهرجویی که در سی و دومین 
جشنواره فیلم فجر نمایش داده 

شد،  از امروز ، در چند سینمای تهران و دو سالن سینمایی مشهد 
اکران می شود. این فیلم در مشهد در 2 سالن سینمایی »هویزه« 
و »سیمرغ« اکران می شود و در روزهای آینده در شهرستان های 
دیگری هم نمایش داده می شود.»اشباح« به تهیه کنندگی 
جهانگیر کوثری فعال در سالن شماره 2 سینما »آزادی« نمایش 
داده می شود. در »اشباح« مهتاب کرامتی، حسن معجونی، 
مهدی سلطانی، ملیکا شریفی نیا، هنگامه حمیدزاده و امیرعلی 

دانایی حضور دارند. 

رویا تیموریان ویک درام اجتماعی
فیلم ب���رداری »خ��ان��ه دخ��ت��ر« به 
کارگردانی شهرام شاه حسینی 
و  ب��ازی  رویا تیموریان در تهران 
ادام���ه دارد .ب��ه گ���زارش ایسنا 
»خانه دختر«  داستان مردی به 
نام مرتضی را روایت می کندکه 
قصد دارد خانه کوچک شان را 

زیر قیمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگین مردمانش فرار 
کند. رویا تیموریان، حامد بهداد، پگاه آهنگرانی، باران کوثری، 
رعنا آزادی ور، بابک کریمی، بهناز جعفری، محمدرضا هدایتی، 

نادر فالح و مانی شاه حسنی نقش آفرینی می کنند.

امیر آقایی  و حکایت یک آگهی پر درد سر
فیلم ب���رداری پ��روژه سینمایی 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« به 
کارگردانی وحید جلیلوند و بازی 
امیر آقایی  آغاز  شد. به گزارش 
کنندگی  تهیه  خ��ب��رآن��الی��ن، 
»چهارشنبه 19 اردیبهشت« با 
نام قبلی »چهارشنبه 19 آبان« 

رامحمد حسین لطیفی بر عهده دارد و فیلم نامه آن را جلیلوند با 
همکاری علی زرنگار و حسین مهکام نوشته است. امیر آقایی در 
این فیلم با نیکی کریمی، شاهرخ فروتنیان، آفرین عبیسی، برزو 
ارجمند، سعید داخ و... همبازی است. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: یک آگهی غیرمتعارف در بخش نیازمندی های 
خیابان  ب��ه  مشخص  روزی  در  را  کثیری  جمعیت  روزن��ام��ه 
می کشد. دخالت پلیس غائله را ظاهرا پایان می دهد، اما... 

با حضور اعضای فرهنگستان زبان وادبیات فارسی وفردوسی پژوهان انجام شدپیک خبر

 آغاز به کارهمایش »شاهنامه و مطالعات هنری« در دانشگاه فردوسی مشهد 
علیرضا حیدری

farizi@khorasannews.com

برنامه های ی��ادروز فردوسی امسال باشکوه تر از 
سال های گذشته در شهر و دیار حکیم توس در حال 
برگزاری است و همایش علمی »شاهنامه و مطالعات هنری« 
یکی از این نشست هایی است که صبح روز گذشته در تاالر 
فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
دانشگاه  همکاری  با  که  برنامه ای  یافت.  گشایش  مشهد 
فردوسی، قطب علمی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان 
رضوی، فرهنگسرای فردوسی، اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی و اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی و با 
حضور 10 عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تعداد قابل 
توجهی از استادان و فردوسی پژوهان برگزار شد. این برنامه 
البته همراه شد با گشایش مرکز آم��وزش زب��ان فارسی به 
غیرفارسی زبانان که با حضور دکتر حداد عادل رئیس بنیاد 
سعدی رسما آغاز به کار کرد.آغازگر برنامه این همایش پس از 
تالوت قرآن و سرود ملی، سخنرانی و خوش آمدگویی دبیر 
علمی همایش دکتر محمدجعفر یاحقی بود. یاحقی از روند 
برگزاری این همایش گفت و افزود: امسال مسائل و مطالعات 
هنری را مبنای کار قرار دادیم که با استقبال روبه رو شد و 150 
مقاله به دبیرخانه رسید که ازاین  تعداد 3۴ مقاله در مجموعه ای 
به چاپ رسیده است و تعدادی هم برای چاپ به مجله علمی 
پژوهشی سپرده شد.این استاد دانشگاه با بیان این که فردوسی 
استوانه زبان فارسی است، خراسان و دانشگاه فردوسی را 
مناسب ترین مکان فارسی آموزی به خارجیان دانست و گفت: 
خراسان درخصوص آموزش زبان به غیرفارسی زبانان سابقه ای 
۴5 ساله دارد و بزرگانی چون دکتر یوسفی در این زمینه 
کوشش فراوان کردند. امروز هم شایسته و بایسته این بود که 
افتتاح این مرکز از دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شود. وی در 
پایان تاکید کرد: امیدواریم هم چنان که مقام معظم رهبری 
می فرمایند زبان فارسی به زبان علم تبدیل شود و به جایگاه در 
خور خود در جهان دست یابد.دکتر کافی، رئیس دانشگاه 
فردوسی سخنران بعدی بود که برگزاری این همایش را یکی از 
بهترین برنامه های این دانشگاه برشمرد که زیبنده نام این 
دانشگاه است. وی شاهنامه را کتاب زندگی نام نهاد.دکتر 
قبول، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان هم 
در سخنانی گزارشی از برنامه های این مرکز داد و گفت: 
دان��ش��گ��اه مشهد س��وم��ی��ن دان��ش��گ��اه در ام���ر آم����وزش به 
غیرفارسی زبانان است و تاکنون 107 دانش آموز از کشورهایی 
چون ع��راق، یمن، ایتالیا، آلمان، سوئیس، سوئد، روسیه و 
عربستان داشته ایم.سرابی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی هم در سخنانی از عظمت و بزرگی 
فردوسی گفت: او خراسان را کهن زادگاه زبان و ادب فارسی نام 
گذارد که دانشمندان بزرگی در شاخه های مختلف علمی و 
ادبی و هنری  و دینی را تربیت کرده است.وی با اشاره به ضرورت 

اعطای نشان فردوسی در مشهد گفت: امسال از سه شخصیت 
برجسته ادبی در آیین پایانی تجلیل می شود ولی امیدواریم با 
تصویب نهایی این طرح بتوانیم در سال های آینده به افرادی که 
در حوزه زبان و ادب فارسی و به ویژه شاهنامه کوشش های در 
خوری داشته اند، این نشان را اعطا کنیم چرا که خراسان 
شایسته ترین مکان برای ایجاد دبیرخانه این نشان است و حق 
فردوسی و زبان فارسی را تا حدودی می توانیم ادا کنیم.دکتر 
حداد عادل یکی دیگر از سخنرانان نوبت اول برنامه صبح روز 
گذشته همایش بود.  او با اش��اره به این که خراسان و ایران 
همیشه به وجود بارگاه حضرت رضا)ع( می بالد افزود: خراسان 
از دیرباز ن��ام آوران��ی داشته است که در گذشته بیهقی ها و 
فردوسی ها و در روزگار ما یوسفی ها و فیاض ها و رجایی ها 
پدیدآورندگان آثار ارزشمند بوده اند.رئیس بنیاد سعدی با 
تاکید بر این که نظام به طور جدی می کوشد تا از زبان فارسی 
این میراث فردوسی پاسداری کند، گفت: مقام معظم رهبری 
در سفر دو هفته پیش به یک مجتمع صنعتی  فرمودند  : آرزو دارم 
روزی برسد که جهان برای دستیابی به موفقیت های علمی 
ایران مجبور شود زبان فارسی را فرا بگیرد و این فرمایش رهبری 
گواه روشنی است بر این که نظام به طور جدی بر تقویت زبان 

فارسی و گسترش آن اهتمام دارد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی شرایط امروز ایران و 
جهان را فرصت مناسبی برای آموزش زبان فارسی دانست 
و افزود: امروز با توجه به گشوده شدن راه ما به آسیای میانه و 
تجدید پیوند با کشورهای فارسی زبان و برخی دیگر از کشورها 
زمینه برای گسترش زبان فارسی فراهم تر شده است و بنیاد 
سعدی مصمم است تا در آموزش به فارسی زبانان غیرفارسی 
کمک کند و از این رو امروز در این دانشگاه حاضر شده ایم تا 
اعالم کنیم ما بنا نداریم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی 
زبانان را به صورت متمرکز عمل کنیم بلکه از تمام فعالیت ها 
در این زمینه حمایت می کنیم.دکتر حداد در ادامه و با اشاره 

به عنوان همایش امسال یعنی »شاهنامه و مطالعات هنری« به 
شاهنامه طهماسبی گریزی زد و تاریخچه ای از آن را بیان کرد و 
افزود: بازپس گیری این شاهنامه ارزشمند و وزین که برگی از 
تاریخ هنری ایران است توسط زنده یاد دکتر حسن حبیبی از 
افتخارات جمهوری اسالمی است، اما پرسش مهم این است که 
چرا شاهان صفوی با آن همه تقید به دین و تشیع سراغ شاهنامه 
می روند. به نظر من پاسخ این است که وقتی شاهان صفوی 
تصمیم گرفتند به حکومت های ملوک الطوایفی پایان دهند 
این روح حماسی موجود در شاهنامه بود که برای تحقق یک 
ایران یکپارچه پاسخ می داد. آن ها می دانستند که شاهنامه 
سند هویت ملی است و تنها یک کتاب ادبی نیست. چرا که این 

فردوسی بود که وجدان تاریخی ایران را به همراه داشت.
تقدیر از پیشکسوتان ▪ 

در ادامه برنامه از تعدادی استادان صاحب نام دانشگاه فردوسی 
که سال ها برای آموزش غیرفارسی زبانان زحمت کشیده اند 

تقدیر شد. دکتر محمدمهدی ناصح در پاکستان و هند، دکتر 
علوی مقدم در مصر، دکتر جاوید صباغیان در سوریه، دکتر رزمجو 
در پاکستان، دکتر فاطمی در اندونزی و دکتر مشکوة الدینی در 
انگلستان.برنامه صبح همایش با سخنرانی های علمی استادان 
ادامه یافت و چند سخنرانی برای صبح در نظر گرفته شده بود.

دکتر علی اش��رف صادقی »شاهنامه و تحول زب��ان فارسی«، 
استاد احمد سمیعی »شاهنامه و ترجمه ها و تاثیر آن بر ادبیات 
فرانسه و آلمان« دکتر ژاله آموزگار »خان های رستم و مقایسه آن 
با هرکول«، دکتر مهری باقری »تعبیر و گزارش افسانه سیاوش 
در رابطه با مراسم مخصوص قربانی  اسب« دکتر قطب الدین 
صادقی »حماسه چه کمکی به نمایش می کند« و دکتر پرستو 
کریمی »داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر«. برنامه 
صبح با رونمایی از کتاب های داستان های شاهنامه برای 
کودکان پایان یافت.عصر روز گذشته هم بخش دوم برنامه با 
چند سخنرانی پی گرفته شد: لیال کشانی »بررسی تاثیرپذیری 
بهرام بیضایی از شاهنامه فردوسی درحوزه نمایش نامه نویسی« 
دکتر علی اصغر فهیمی »بررسی نقش کادر )قاب( در روایت 
نگاره های شاهنامه بایسنقری«، دکتر مجاهد غالمی »فرزندان 
از راه به در شده شاهنامه«، دکتر محمود حسن آبادی »شاهنامه 
کهن ترین متن عیاری«، مهندس مصطفی جیحونی »شاهنامه 
و زبان مادری«، مهندس سیدی »سهم مرویان در تکوین روایات 
شاهنامه، دکتر ابوالفضل خطیبی »چوایران نباشد تن من مباد«، 
دکتر جواد عباسی »شاهنامه و نشر فرهنگ و هنر ایرانی در عرصه 
جهانی«، دکتر زهرا حیاتی »مقایسه میان رشته ای ادبیات و 
هنرهای دیداری با محوریت شاهنامه«، دکتر خلیل بیک زاده 
»جستاری در علت تراشی بررسی وقایع برخی طومارهای 
نقالی« و دکتر ف��رزاد قائمی »درف��ش ه��ای شاهنامه« هیئت 
رئیسه این همایش را هم استادان صاحب نامی تشکیل دادند: 
دکتر مهدی محقق، دکتر علی اشرف صادقی، دکتر مهدخت 
پورخالقی، دکتر مهری باقری، قطب الدین صادقی، دکتر 
حدادی ابیانه، دکتر آموزگار، دکتر تقوی و مصطفی جیحونی.  

عکس: ذباح مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در دانشگاه فردوسی مشهد گشایش یافت

ادب و هنر    روزنامه صبح ايران
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خبر

»هرکول پوآرو« قهرمان جهانی شده ای که »آگاتا کریستی« او را خلق کرد، ۴دهه 
پس از مرگش دوباره زنده می شود تا در رمانی جدید به قلم »سوفی هانا« عنوان 
شخصیت اول داستان را بگیرد. به گزارش مهر به نقل از »گالب اند میل« این کارآگاه 
باهوش در یک رمان جدید نوشته »سوفی هانا« شاعر و رمان نویس جنایی با عنوان 

»قاتالن مونوگرام« به بازار می آید.  این رمان که هشتم سپتامبر منتشر می شود 
39 سال پس از انتشار آخرین رمان آگاتا کریستی درباره هرکول پوآرو روانه بازار 
می شود. در این کتاب که همزمان به 29 زبان در 50 کشور منتشر می شود، برخی 
از شخصیت های برجسته دیگری که آگاتا کریستی خلق کرده نیز حضور دارند.

هرکول پوآرو دوباره زنده می شود

چهره ها وخبرها

کارگردانان چند نسل سینمای ایران تجلیل شدند
 پس از 2 س��ال وقفه ، پنجمین شب 
کانون کارگردانان شامگاه سه شنبه، 
در فضای باز فرهنگسرای نیاوران برگزار و از 
حمید  و  سینایی  خ��س��رو  م��ج��ی��دی،  مجید 
نعمت ا... کارگردان های 3 نسل سینمای ایران 
تقدیر شد. به گزارش ایرنا، در ابتدای این مراسم 
داریوش فرهنگ گفت: خواستیم این جشن را 
در خانه خودمان، خانه سینما برگزار کنیم که 
درب خانه مان را قفل و زنجیر کردند اما بعد از 
گذشت ای��ن 2 س��ال، ش��ورای مرکزی کانون 
کارگردانان گوشه ای از کار را گرفتند تا ما امشب 
بتوانیم صمیمانه در کنار هم قرار بگیریم و با هر 
سلیقه و کنش و واکنشی در کنار هم این جشن 
را برگزار کنیم.کمال تبریزی رئیس شورای 
مرکزی کانون کارگردانان نیز در این مراسم با 
اشاره به برطرف کردن اختالفات درون صنفی 
به دور از حواشی رسانه ای، بر ضرورت وضعیت 
امنیت شغلی و بیمه بیکاری خانه سینما تاکید 
کرد. وی گفت:  بین ما و مسئوالن دولتی سینما 
باید رابطه 2 طرفه وج��ود داشته باشد. باید 
همدیگر را درک کنیم، سینماگران باید بدانند 
که مدیران سینمایی در چه چارچوبی می توانند 
به ما کمک کنند و مدیران دولتی نیز باید بدانند 
ما صنفی هستیم که باید استقالل داشته باشیم 
و ما را تشویق کنند تا بتوانیم به استقالل خود 
دست یابیم.   در ادامه این مراسم علیرضا داوود 
نژاد با معرفی خسرو سینایی به عنوان نسل اول 
کارگردانان سینمای ایران، گفت: جریانی در 
سینمای ای��ران وج��ود دارد که اتفاقا جریان 
پرنفوذی هم است که از نگاه های خالق و چشم 

های باز زیاد خوش شان نمی آید، به همین دلیل 
است که خسرو سینایی در این سال ها کم کار 
شده بود. اما این اشتباه است که وی از کار محروم 
است بلکه این سینما است که از کارکردن خسرو 

سینایی محروم مانده است.
خسرو سینایی نیز پس از دریافت تندیس کانون 
ک��ارگ��ردان��ان ضمن تأکید بر اعتماد متقابل 
مسئوالن سینما و سینماگران گفت: سینما 
حرفه ای با فراز و نشیب های فراوان است. همه 
ما سختی کشیدیم و از شکست فیلم های خود 
ناراحت شدیم ولی این طبیعت سینما است. این 
موضوع فقط مختص به کشور ایران نیست.در 
بخش دیگر  این برنامه مجید مجیدی که به عنوان 
کارگردان نسل دوم سینمای ایران در این جشن 
م��ورد تقدیر ق��رار گرفت گفت: استعدادهای 
خوبی در سینما داریم که البته ابزارها نسبت 

به استعدادها خیلی کم هستند ولی می توان 
شرایط را به گونه ای مهیا کرد که از تمام ظرفیت 
ها استفاده کرد.او درباره وضعیت فیلم سینمایی 
حضرت محمد)ص( توضیح داد: ان ش��اءا... 
این فیلم تا ۴ یا 5 ماه آینده آم��اده می شود و 
ب��رای فرصتی که فیلم به نمایش درآم��د برای 
خبرنگاران حرف هایی دارم که حتما خواهم 
زد.در بخش تقدیر از سینماگر نسل سوم از علی 
ژکان دعوت شد تا به روی صحنه بیاید و درباره 
حمید نعمت ا... سخنرانی و از او تجلیل کند 
که ژکان در سخنانی گفت: ما دستاوردی بعد از 
انقالب داشتیم و کارگردان های ما توانستند یک 
هویت تهیه کننده کارگردان پیدا کنند.در این 
مراسم همچنین از کامران قدکچیان به عنوان 
فیلم سازی که برای صنف کارگردانان مفید 
بوده است تقدیر شد که او نیز درباره این جشن 

گفت: شب قشنگی می شد اگر دوستانی که در 
این جشن نیستند در این مراسم حضور داشتند.
سیروس الوند که برای تقدیر از قدکچیان به 
روی صحنه آمده بود گفت: قدکچیان، سال ها 
عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان بوده 
و همیشه حاضر و آم��اده و با خلوص نیت کار 
صنفی انجام داده است. او شرافت زیادی در کار 
خود دارد و جزو کارگردانانی است که احترام 
بسیاری برای نویسنده فیلم نامه قائل است.
عکس یادگاری از تقدیر شدگان پنجمین شب 
کانون کارگردانان پایان بخش این مراسم 
مصطفی  سینایی،  خسرو  حضور  با  که  ب��ود 
کیائی، حمید نعمت ا...، کامران قدکچیان و 
مجید مجیدی انجام شد.محمدرضا جعفری 
جلوه، همایون اسعدیان، احمدرضا درویش، 
مجید مجیدی، روح ا... شاهسواری، تهمینه 
میالنی، محمد نیک بین، محمدعلی سجادی، 
نیکی کریمی، محمدحسین لطیفی، جهانگیر 
کوثری، رخشان بنی اعتماد، محمدمهدی 
عسگرپور، حمید نعمت ا...، بهروز شعیبی، 
فرهاد  میرباقری،  داوود  میرکریمی،  رض��ا 
توحیدی، کمال تبریزی، داریوش فرهنگ، 
فرشته  سینایی،  خسرو  پ��رت��وی،  کامبوزیا 
کیایی،  مصطفی  س��ال��ور،  سامان  طائرپور، 
علیرضا داوود نژاد، قدرت ا... صلح میرزایی، 
نوید محمودی، سید ضیاءالدین دری، مسعود 
ده نمکی،هادی مقدم دوس��ت، علی ژکان، 
علیرضا امینی، سیروس الوند، محمد مهدی 
عسگرپور و مازیار میری از جمله مهمانانی 

بودند که در این مراسم حضور داشتند.

گزارش سینمايی 

  خبرمرتبط

با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی؛آلبوم شهرام ناظری با موضوع فردوسی 
درمشهد رونمایی می شود

آیین پایانی بزرگداشت روز ملی حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و اصحاب علم و فرهنگ و ادب 
کشور برگزار می شود.صدرا یوسفی کارگردان مراسم اختتامیه با بیان این مطلب اظهار داشت: در آغاز این مراسم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و نیز استاندار خراسان رضوی به عنوان اولین سخنران، ایراد سخن خواهند کرد.وی تصریح کرد: در ادامه این نشست 
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد برجسته ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر قطب علمی فردوسی شناسی به عنوان 
سخنران درخصوص حکیم ابوالقاسم فردوسی به ایراد سخن می پردازند.وی ادامه داد: دکتر »ژاله آموزگار« استاد زبان و فرهنگ 
ایران باستان، قطب الدین صادقی نویسنده، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما، دکتر مهدی محقق و جمعی از اساتید دانشگاه تهران و 
فردوسی مشهد در این مراسم حضور دارند.وی رونمایی از آلبوم شهرام ناظری با حضور وی را از دیگر برنامه ها خواند و افزود: اثر استاد 
شهرام ناظری با موضوع شاهنامه فردوسی است که در آیین پایانی بزرگداشت فردوسی رونمایی می شود.یوسفی در ادامه تاکید کرد: 
اجرای موسیقی سنتی، اجرای نقالی و شاهنامه خوانی و همچنین اجرای نمایش از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این روز است.  

  افتتاح نخستین بنیاد رسمی پژوهش هنر
 و موسیقی کشور

بنیاد پژوهشی هنر و موسیقی قزوین با مدیریت محمدرضا درویشی، با حضور معاون امور هنری 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، جمعی از هنرمندان عرصه موسیقی و مسئوالن شهر قزوین، در 
سرای تاریخی سعد السلطنه افتتاح شد.به گزارش فارس، مرادخانی، معاون امور هنری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اعتقاد دارم باید در زمینه موسیقی فعالیت و کوشش بیشتری 
انجام شود، چون هنری بسیار ظریف و شکننده است و همین عامل موجب می شود صیانت از 
آن به لحاظ ملی، میهنی و دینی وظیفه ما باشد.مرادخانی افزود: یکی از ویژگی های ما این است 
که بزرگان خود را درست معرفی نمی  کنیم. هنگامی که این پژوهشکده فعالیت  خود را آغاز کند 
تولیدهایی شکل می گیرد که قطعا نگاه حمایتی ما را در پی خواهد داشت و دوستان کمیسیون 
فرهنگی مجلس نیز طی چند ماه گذشته همواره با من همراهی کرده اند. حوزه  موسیقی مسائل 
خاص خود را دارد که امیدوارم با همراهی دوستان در مجلس شورای اسالمی و شناخت هایی که 
پیش می آید طی چند سال آینده مجموعه را راه اندازی کنید، مدیریت آن را به افراد توانا بسپارید 

و سپس برای تاسیس پژوهشکده مشابه به دیگر نقاط کشور سفر کنید.
محمدرضا درویشی که مدیریت بنیاد پژوهشی هنر و موسیقی قزوین را برعهده دارد در این 
مراسم به هم زمانی گشایش مجموعه با درگذشت محمدرضا لطفی، چهره نامدار موسیقی 
ایران اشاره کرد و گفت: افتتاح نخستین پژوهشکده موسیقی در سراسر تاریخ پرفراز و نشیب 
موسیقی ایران از ابتدا تا امروز را در حالی جشن می گیریم که استاد لطفی از میان ما رفت ولی 
اعتقاد دارم در این شادی با ما شریک است.وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که متولی 
تحقیق و انتشار تحقیقات باشیم نه هیچ چیز دیگر. اما تاکید می کنم برای پیشبرد برنامه ها 
به حمایت مالی نیاز داریم، چون این مرکز مانند کتابخانه مجلس امکان درآمدزایی ندارد 
و اگر مسئوالن حمایت مالی نکنند باید گفت امروز فقط یک بنای زیبا را افتتاح کرده ایم.

گروه تحقیِق سریال جاویداالثر متوسلیان مسافر

 

 لبنان می شوند
رییس مرکز سیمافیلم درباره طرح های در حال ساخت این سازمان به ویژه دو سریال درباره 
شهید چمران و جاویداالثر احمد متوسلیان توضیح داد.محمدرضا معصوم زادگان رییس مرکز 
سیمافیلم درباره پروژه های در دست ساخت این سازمان به مهر گفت: در حوزه دفاع مقدس 
سیناپس کلی سریال جاویداالثر حاج احمد متوسلیان به کارگردانی حسن برزیده در حال 
نگارش است و قرار است یک فیلم سینمایی هم که بخش هایی از آن کامال با سریال متفاوت 
است بر همین اساس ساخته شود.وی ادامه داد: حدود 10 ماه است که تیمی از نویسندگان 
در حال نگارش کار هستند. البته عوامل الزم است برای ادامه کار سفری به خرمشهر داشته 
باشند؛ سفری که از خرم آباد شروع و به خرمشهر ختم می شود چون حاج احمد متوسلیان 
چهره برجسته فتح خرمشهر است و قبل از فتح خرمشهر نیز چهره برجسته عملیات فتح المبین 
بوده همچنین باید مجددا سفری تحقیقاتی به لبنان داشته باشند چون حاج احمد آقا در آنجا 
دستگیر شد. بعد از این که این تحقیقات تمام شود فکر می کنم نگارش سریال تا اواخر شهریور 
به پایان برسد.معصوم زادگان درباره سریال شهید چمران نیز عنوان کرد: جلیل سامان 
هم اکنون در حال پیگیری کار سریال شهید چمران است حدود 10 ماه است روی این پروژه 

تحقیق می کند و سیناپس 2۶ قسمت را نوشته است.
 فیلمنامه در شوراهای تخصصی و شوراهای نمایشی سیما مطرح شده و م��واردی که 
به نظر می رسیده که باید مورد بررسی قرار گیرند به نویسنده اعالم شده است.سریال 
شهید چمران 3۶ قسمت است و برای ادامه تحقیقات نیاز است دوباره سامان به لبنان 
برود چون شهید چمران در لبنان بسیار تاثیرگذار بوده است قبل از عید هم سامان سفری 
به لبنان داشت و ما امیدواریم که تا پایان پاییز نگارش آن به اتمام برسد و همان زمان 
بتوانیم فاز اول این سریال و همچنین فاز اول سریال حاج احمد متوسلیان را شروع کنیم.

٩٣٠٧٢٤٤٩/ م


