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مهــر :چاپ پنجــم کتاب
«سه ســوت جادویی» نوشته
احمد اکبرپور توســط نشر افق
به بازار نشر آمد.
اکبرپــور پیرامــون این اثر
گفت :ســه ســوت جادویی از
آن کارهایی است که سعی ام
نوشتن یک داستان جذاب بوده
و از قضا تــا حدودی با حال و
هوای بومی   فانتزی شده است .این نویسنده اصالتا المردی با بیان
اینکه کتاب یادشده را دســتکم  ۸سالی است نوشته است ،افزود:
چاپ پنجم کتاب نشان از استقبال مخاطب به آثار فانتزی دارد.
احمد اکبرپور بــه خاطر تالیف کتابهایش از جشــنوارههای
مختلفی جایزه گرفته اســت .جایزه یونیســف ،جایزه کتاب سال
جمهوری اســامی   ایران و جایزهای هم از شورای کتاب کودک
از این جملهاند.

«شکستن همزمان بیست استخوان»
در گوتنبرگ

ایسنا :پس از حضور فیلم جمشید محمودی در فستیوال بینالمللی
فیلم بوســان کره جنوبی ،اینبار فیلم کاندیدای اســکار سینمای
افغانســتان در فستیوال گوتنبرگ ســوئد به نمایش درخواهد آمد.
فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» با نام بینالمللی «رونا
مادر عظیم» در بخش پنج قاره چهل و دومین فستیوال بینالمللی
فیلــم گوتنبرگ بیــن تاریخهای  ۵تا  ۱۵بهمنماه ســال جاری
به نمایش گذاشته خواهد شد.
بــرادران محمــودی پیشتــر با فیلــم ســینمایی «رفتن»
به کارگردانی نوید محمودی در این فستیوال حضور داشتهاند.
عوامل فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان» به این شرح
هســتند :نویسنده و کارگردان :جمشــید محمودی  /تهیه کننده:
نوید محمودی  /بازیگران :محسن تنابنده ،مجتبی پیرزاده ،فرشته
حســینی ،فاطمه حسینی ،فاطمه میرزایی ،محیی رضایی با حضور
ســعید چنگیزیان و علیرضا اســتادی  /مدیر فیلمبرداری :کوهیار
کالری  /صدابردار :مهدی صالح کرمانی  /صداگذار :بهمن اردالن
 /طراح صحنه :مهدی موسوی  /طراح لباس :غزاله معتمد  /طراح
گریم :سعید ملکان  /آهنگساز :سهند مهدی زاده  /تدوین :جمشید
محمودی  /دســتیار اول کارگردان و برنامه ریز :روزبه ســجادی
حســینی  /منشــی صحنه :فائزه گرکانی  /مدیــر تولید :علیرضا
باقربیگــی  /عــکاس :فتاح ذی نوری  /جلوه هــای ویژه بصری:
علیرضا قادری اقدم.

امام علی (ع)

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد

یک معلم ادبیات فارسی:

هنر ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

احمد   رضا سهرابی

ادبیات در مقطع متوســطه دوم بستگی به
دبیر هم دارد .اگــر دبیر دارای پارامترهایی
باشد که بتواند درس را خوب تحویل بدهد،
بچهها ذاتا جذب میشوند .من این را لمس
کــردهام که دبیر وقتی کارکشــته باشــد،
کالسش واقعا قابل استفاده است و بچهها
را به ذوق و شــوق میآورد .اما متاســفانه
برخی دبیران خیلی کارکشته نیستند.
نعمانی با بیان اینکه اشتیاق دانشآموز
به ادبیات چند فاکتور اصلی دارد ،گفت :اول
عقبه سواد دانشآموز است ،دوم حجم کتاب
و تکراری نبودن مطالب آن است ،درحالی
که در کتابهای ادبیــات مطالب تکراری
وجود دارد .فاکتور بعدی خود دبیر اســت؛
دبیر ادبیات باید ذوق ذاتی ،احســاس قوی
و هنر تزریق مطالب ادبی را داشــته باشد
و در اینصورت اســت که دانشآموز واقعا
لذت میبرد .در دانشگاههای فرهنگیان باید
برای انتخاب دبیر ادبیات کســانی انتخاب

شــوند که واقعا ذوق ادبی داشــته باشند و
ادبیــات را با حال و هــوای خوب و همراه
با درستخوانی شــعر و متن داشته باشند.
امــا متاســفانه در این ســال ها همکارانی
که دیــدهام خیلــی ذوقی بــرای ادبیات
نداشتهاند .اشــتیاق بچهها برای این درس
خوب اســت ،اگر دبیرشــان هم در کارش
متبحر باشد.
این معلم در ادامه با اشاره به ضعف ادبی
دانشآموزان در مقطع متوســطه اول ،بیان
کرد :برخــی از همکاران مــا خصوصا در
مقطع متوسطه اول ،خیلی بچهها را حمایت
عاطفی ،احساســی و ادبی نمیکنند .وقتی
دانشآموز از دوره اول دبیرســتان به دوره
دوم میآید ما این خأل را احساس میکنیم
کــه این به نظــر من فاجعه اســت .یعنی
بچههــا در حالی به مقطع متوســطه دوم
میآیند که از شــناخت خوب و درستی از
ادبیات برخوردار نیستند و ما در این زمینه با
مشکالتی مواجه میشویم.
صمــد نعمانی در پایــان گفت :نام من
بهعنوان ویراستار در کتاب فارسی دوازدهم
آمده اســت اما هیچ اثــری از تغییراتی که
انجام دادهام نیســت .این تغییرات مربوط
به جابهجایی ســرفصل ادبیات حماسی یا
غنایی به جای ادبیات تعلیمی   بود که باعث
میشــود کالس ادبیات بــرای دانشآموز
ریاضی یا تجربی کــه زنگ قبل از ادبیات
ممکن است درسی مثل فیزیک را گذرانده
باشد ،با جذابیت بیشتری همراه شود.

استاندارفارس:

از راه اندازی شبکه رادیویی و تلویزیونی گردشگری در فارس
حمایت می   کنم

دکتــر عنایــتا ...رحیمی   اســتاندار
فــارس در دیدار مدیرکل و معاونان صدا
و سیما توسعه گردشــگری در استان را
از برنامه های جدی خود برشمرد و گفت
از طرح هایــی که به هرشــکل صنعت
گردشــگری در اســتان را تقویــت کند
حمایت می   کنم.
اســتاندار جدیــد فارس با اشــاره به
برنامه هــا و برنامه ریزی های خود برای
ســرعت بخشیدن به توســعه فارس در
مدت زمان معقول و مطلوب ،همگامی   و
همراهی صدا و سیما را در همراه کردن
مردم با برنامه های مدیران بســیار موثر
دانست و افزود :صدا و سیمای فارس در
برقراری تعامل و ایجاد تعادل در تولیدات
رســانه ای خود و پشــتیبانی از عملکرد
مثبت مسئولین و همچنین بیان خواست
و توقع به حق مردم عملکرد قابل توجهی
داشته است و ادامه این سیاست در دوره
جدید مدیریت اســتان خدمت خوبی به
مردم و مسئولینی اســت که با صداقت
و تالش همت خویش را معطوف خدمت
به مردم کرده اند.

دکتــر رحیمی   بــا بیان ایــن که از
صدا و ســیمای اســتان می   خواهم که
دو طرح بــزرگ و تاثیرگذار در اســتان
و کشــور مطــرح و پــی گیــری کند،

پیشــنهاد مدیــرکل صدا وســیما مبنی
بــر راه اندازی شــبکه گردشــگری را
مطلوب و کاربــردی خواند و از حمایت
همه جانبه خود بــرای تحقق این مهم
خبر داد.

در این دیدار که در اولین هفته کاری
دکتر رحیمی   در کسوت استانداری فارس
صورت گرفت مدیرکل صدا و ســیمای
فارس بــا تبریک به اســتاندار جدید از

آمادگی همه جانبه رســانه استانی برای
تحقــق برنامه های مدیر ارشــد اجرایی
استان بر    اساس چشم انداز توسعه فارس
خبر داد.
ســهرابی با اشــاره بــه ویژگی های

منحصر به فــرد فارس در حوزه صنعت،
گردشــگری از موافقت مدیران ارشــد
رســانه ملی با راه اندازی شبکه رادیویی
ملی گردشــگری بــه میزبانی فارس در
شهر شیرازمشروط به موافقت و مشارکت
استان خبرداد وتصریح کرد :استان های
دیگر نیز تمایل و درخواست خود را برای
میزبانی شبکه گردشگری به رسانه ملی
ارائه داده اند اما هیچ کدام از آنها قابلیت
و ظرفیت استان فارس را ندارند بنابراین
شایســته اســت همه فعاالن این حوزه
همچنین مسئوالن و متولیان ،استانداری
فارس و صدا وســیما را برای تحقق این
اقدام مهم یاری کنند.
مدیــرکل صــدا وســیمای فــارس
همچنیــن از آمادگی ایــن مرکز برای
افتتــاح  160پــروژه فنــی و تولیــدی
خبــرداد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا
حضور مدیران ارشــد رســانه ملی این
طرح هــای مهــم که بخش زیــادی از
آنها ایستگاههای تلویزیون دیجیتال در
مناطق مختلف اســتان هستند افتتاح و
راه اندازی شود.

تقدیر از هنرمندان و فرهنگوران برتر سال  ٩٧در اسفند ماه صورت می گیرد

در راستای شفاف ســازی ،میزان بودجه این اداره در
سال  ٩٧و محل هزینه کرد آن به زودی به آگاهی مردم
و به ویژه هنرمندان و فرهنگوران خواهد رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس ،صابر سهرابی،
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس ،در نشستی
دوســتانه با کارشناســان معاونت هنری این اداره کل،
پس از شــنیدن سخنان و مسایل و مشکالت این حوزه
گفت :الزم اســت تا با نظارت و بازرسی هایی که انجام
می گیــرد ،ظرفیت های هنری اســتان شناســایی و
آمایش شوند.

صابر ســهرابی ادامــه داد :همچنین الزم اســت تا

تشکری مطرح کرد؛

نویسندگان ما بین داستان و واقعیت ماندهاند

ســعید تشکری در مراســم رونمایی از رمان «شهربانو»
گفت :نویســندگان ما مدام ســعی دارند دو کار را به شــکل
جدی دنبال کنند؛ یعنی کارشــان هم داستان باشد هم واقعی
و معموال بین این دو میمانند.

ـ خطاب به كميل به زياد ـ:اى كميل! به خانوادهات فرمان بده كه روزها در پى كسب
خصلتهاى واالى انسانى بروند ،و شبانگاهان ،در پى رفع نيازهاى ُخفتگان.
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ایسنا :یک معلم ادبیات فارسی میگوید:
کنکور و تســتی شــدن کالسها به همه
درسهــا از جملــه ادبیات ضربــه زده و
دانشآموز از رسالت درس خارج شده است
و به عمق کار توجهی نمیکند .دانشآموز
دائم در استرس تست زدن است و متاسفانه
هنر ادبیات فراموش و به یک چیز صنعتی
و ماشینی تبدیل شده است.
صمــد نعمانی ،معلم و ویراســتار کتاب
ادبیات فارسی ،در گفتوگو با ایسنا در     باره
عوامل موثر در اشتیاق دانشآموزان به درس
ادبیات ،اظهار کرد :یکی از نارساییهای کار
مولفان کتاب درســی یکسان بودن کتاب
ادبیات فارسی برای همه رشتههای درسی
متوسطه است .نظام آموزشــی رشتهها را
تغییر داده ،اما متاسفانه کتاب درسی ادبیات
فارســی برای همه رشــتهها یکسان است
و این یک نقص اســت .چــون دانشآموز
علوم انســانی میبیند درس ادبیاتی را که
میخواند مشابه رشتههای ریاضی و تجربی
است ،برای همین سطح بیان و تدریس در
رشته علوم انســانی پایین میآید ،و وقتی
ایــن اتفاق میافتد ،آزمــون ،توضیحات و
همه چیز مربوط به درس ادبیات فارســی
دیگر در ســطحی که باید برای دانشآموز
علــوم انســانی باشــد ،نیســت .آن وقت
سواالتی برای دانشآموز در اینباره ایجاد
میشود که ما معلمها هم در پاسخ دادن به
آنها و توجیه کردنشان میمانیم.
او افزود :اما بهنظر من اشتیاق به درس

«سه سوت جادویی»
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به گــزارش خبرگزاری مهر ،مراســم رونمایــی از رمان
«شهربانو» نوشته مریم قربان زاده که از نگاه مادران به دفاع
مقدس با حضور خانواده شهدا و جمعی از فرهیختگان ادب و
هنر در محل فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی انتشارات
آستان قدس رضوی در مشهد برگزار شد.
سعید تشکری در این مراسم که با همکاری نشر ستاره ها،
فرهنگسرای پایداری مشهد و انتشارات آستان قدس رضوی
برگزار شد ،با اشاره به اینکه این کتاب را دو بار خوانده ،گفت:
هنگام مطالعه این اثر به شدت شیفته آن شدم .به این رخداد
باید به شکل دیگری نگاه کرد ،زیرا نویسندگان ما مدام سعی
دارند دو کار را به شــکل جدی دنبال کننــد به این معنا که

اثری که نوشــتهاند ،هم داستان است و هم واقعی و معموال
بین این دو مقوله میمانند .این چیزی اســت که به شــدت
به حوزه ادبیات آسیب میزند.
وی افزود :اما رمان «شهربانو» داستانی است که محصول
کار نویسنده است به این معنا که نویسنده جدیدی ظهور پیدا
کرده و ادبیات شهری نوشته است و ادبیات شهری مشهد به
واسطه آن ،ورود ملی پیدا کرده است.
نویسنده «کافه داش آقا» با طرح این موضوع که اگر این
اثر را هوشــنگ مرادی کرمانی مینوشت ،تمام روشنفکران
در برابــر آن تعظیم میکردند ،ادامه داد :یک فرد بدون ورود
به گعده نویســندگان ،نویســنده اســت و در این راستا یک

کارشناســان به شناســایی هنرمنــدان و فرهنگورانی
کــه در طول ســال جــاری توانســته اند در ســطح
بین المللی و کشــوری مقامی کســب کنند ،و معرفی
آنان ،تا پایــان بهمن ماه بپردازند تا در اســفند ماه ،به
طور شایسته و بایسته ای از آنان تجلیل ،تکریم و تقدیر
صورت گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی فارس افزود :در
راستای شفاف ســازی ،میزان بودجه این اداره در سال
 ٩٧و محــل هزینه کرد آن بــه زودی از طریق پایگاه
اطالع رســانی و روابط عمومی این اداره کل به آگاهی
مردم و به ویژه هنرمندان و فرهنگوران خواهد رسید.

کشــف ادبی بزرگ نیــز صورت گرفته اســت .فکر میکنم
وقتی نویسندهای ،مســئولی و یا ناشری پا به سن میگذارد،
وظیفهاش کشــف ادبیات شــهری اســت و باید معرفتی را
جســتوجو کند که گفتمان انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و..
باشد و همه اینها مخاطب را به لذت خواندن وادار میکند.
این داســتاننویس در پایان گفت :من در برابر این کتاب
تعظیم میکنم و اگر ادبیاتی در آینده بخواهد یک مادر داشته
باشد ،قطعا رمان «شهربانو» است.
در این مراســم ،محمدعلی چمی گو مدیرعامل موسســه
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی با اشاره به اینکه
کتاب «شــهربانو» ظرفیت تبدیل به نمایشنامه و یا فیلمنامه
را داراســت ،گفت :آثار خوب به لحاظ متن در عرصه نمایش
اندک اســت و میتوان با اقتباس از چنیــن آثاری تئاتر و یا
فیلمهای بسیار خوبی تولید کرد.
در پایان مراسم از این رمان رونمایی به عمل آمد.

درگذشت هنرمندی که تخت جمشید
را به آرژانتین برد

ایسنا :حســن حاجی نوری
ـ پیشکســوت مجســمه ساز و
خالق سرســتون تخت جمشید
در شهر بوینس آیرس آرژانتین
ـ در ســن  ۹۲سالگی در تهران
از دنیا رفت.
داریوش حاجینوری ،پســر
ایــن هنرمند با تاییــد این خبر
به ایســنا ،گفت :پدرم عصر روز
پنجشــنبه ( ۲۰دیماه) بر اثر کهولت ســن از دنیا رفت .او از مشکل
ریوی رنج میبرد.
پســر این هنرمند که خودش مجسمهساز است ،بیان کرد :مراسم
خاکسپاری روز شنبه ( ۲۲دیماه) انجام میشود و به احتمال زیاد پیکر
ایشان در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شود.
او گفت :از آنجا که به روزهای تعطیل خوردیم هنوز هیچ هماهنگی
انجام نشــده است و برنامهای برای اینکه مراسم تشییع از کجا انجام
شــود ،وجود ندارد .برای گرفتن مسجد و مراسم ختم هم پیگیر شدم
اما هنوز موفق به انجام این کار نشدم.
حاجینوری اعالم کرد :اگر میشــد از جایی مثل خانه هنرمندان
مراسم تشــییع انجام شــود و مســووالن مربوطه این هماهنگی را
به وجــود می   آوردند ،خیلی بهتر بود زیرا من بــه اندازه کافی درگیر
تشریفات مراسم هستم و زمانی برای هماهنگی این برنامهها ندارم.
در بیشــتر آثار حسن حاجینوری ،ایران باســتان مورد توجه قرار
گرفته است و او جایگاه ویژهای در زمینه مجسمه سازی شهری دارد.
از این هنرمند پیشکســوت در سال  ۱۳۹۲و در سیوپنجمین نشست
پژوهشی نگارخانه برگ تجلیل شد.
جواد مجابی ،هنرمند نقاش و پژوهشــگر در مراسم تجلیل از این
هنرمند ،از حســن حاجینوری به عنوان یکــی از این هنرمندانی که
مظاهر تاریخی ایران مثل بازسازی ستون تخت جمشید را پیش روی
مردم میگذارد ،یاد کرد و گفت :حاجینوری یکی از کسانی است که
حق او شناخته نشد.
این هنرمند ،ســازنده مجســمهای به ارتفاع  ۱۲متر برای کشور
آرژانتین بــود که در مدت دو ســال در محل تخت جمشــید ایران
ساخته بود.
حســن حاجی نوری متولد  ۱۳۰۵در جواهردشــت است و اولین
آموزههــای هنریاش را نزد اســتاد رحیــم زاده ارژنگ یاد گرفت و
درسال  ۱۳۲۳کارگاه کارگاه شخصیاش را دایر کرد و بعد ها به عنوان
مدرس نقاشــی و مجسمه سازی در اداره کل هنرهای زیبا مشغول به
خدمت شد.
این هنرمند در سال  ۱۳۳۶با ساخت ماکت مجسمه اردشیر بابکان،
مقام اول مســابقه پیکره سازی را گرفت و ماکتهایی از آثار باستانی
ایران به سفارش موزهی ایران باستان ساخت.
حاجی نوری در ســال  ۱۳۶۸نشــان درجه یک هنری خود را از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   دریافت کرد.

معاون مطبوعاتی:

روزنامهنگاران به فکر مچگیری از
مسووالن نباشند

ایسنا :معاون امور مطبوعاتی
و اطالع رســانی وزیــر فرهنگ
و ارشاد اســامی ،آموزش های
مســتمر بــرای خبرنــگاران را
امری ضــروری و از برنامه های
اولویتدار معرفــی کرد و گفت:
روزنامهنگاران هم باید در راستای
رســالت خود ،نــگاه مچگیری از
مسووالن را نداشته باشند.
دکتر محمد ســلطانیفر ،در نشســت صمیمی   با مدیران رســانهای
خراسان شــمالی با بیان اینکه مشکالت حوزه رسانه و خبر ،حلقهای از
زنجیره مشکالت اقتصادی کشور است ،بیان کرد ٦٠ :درصد درآمدهای
یک روزنامه از طریق آگهیهای مستقیم است که متاسفانه در حال حاضر
شــرایط کارخانههــا و شــرکتهای تولیــدی هم برای چــاپ آگهی
مناسب نیست.
وی به آمار  ۲۵۰فعال رســانهای خراســان شــمالی اشاره و با بیان
اینکه برخالف سایر اســتانها که تعدد روزنامهنگاران زیاد است ،تأکید
کرد :قطعا کمک خواهیم کرد تا مشکالت این قشر با حمایت مسووالن
استانی حل شود.
ســلطانیفر ،بیمه تکمیلــی خبرنگاران را از دیگــر اقدامات اجرایی
معرفــی کرد و با بیــان اینکه در حال حاضر  ۲۶۰۰نفــر از خبرنگاران
عضو صندوق بیمه تکمیلی کشــور هستند ،گفت :خبرنگاران با پرداخت
 ٣٠درصد حق بیمه و  ٧٠درصدی که از ســوی وزارت ارشــاد پرداخت
میشود ،میتوانند از بیمه تکمیلی بهرهمند شوند.
وی افزود :در کشــور  ۶۶۱نشــریه اقتصادی و  ۳۳۰نشریه ورزشی
داریم که اگر قرار بود کمیت منجر به رشد و پیشرفت شود باید در عرصه
اقتصاد و ورزش امروز حرف اول را می   زدیم.
ســلطانی فر در رابطه با کانون های آگهی و تبلیغات نیز اظهار کرد:
در دوره های گذشــته به دلیل نگاه درآمدزایی بــه این کانون ها توجه
نمی   شــد ولی اکنون به هر رســانه ای در کمتر از دو ماه مجوز کانون
تبلیغاتی می   دهیم.
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
اظهار کرد :هم اینک  ۱۱هزار کانون تبلیغاتی در کشــور داریم که برای
توجه بیشتر به آنها مقدمات اتحادیه بزرگ کانون های آگهی انجام شده
که تا دو هفته آینده راهاندازی میشود.
ســلطانی فــر همچنین از اجــرای اقدامات مقدماتــی طرح پایش
آگهی های تبلیغاتی در فضــای مجازی خبر داد و گفت :باید قبول کرد
فضای آگهی تغییر یافته و صرفا در فضای مکتوب نیست بلکه دریایی از
پول در فضای مجازی وجود دارد که می   توان از آن به خوبی استفاده کرد.
معاون مطبوعاتی و اطالع رســانی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی   با
تاکیــد بر حمایت جدی از انجمن های صنفی رســانهای ،گفت :تا االن
حدود  ۳۰نهاد صنفی به ثبت رســیده اما ،خود خبرنگاران هم می   توانند
اتحادیــه صنفی ایجــاد کنند چرا که آینده توســعه یافتگی رســانه ها
به واسطه همین انجمن ها است.
وی با اشــاره به لزوم ارائه رشــته روزنامه نگاری در دانشگاه دولتی
اســتان ،افزود :مباحث مســکن ،ســینما و دیگر امکانات رفاهی برای
خبرنگاران را نیز مسووالن خراسان شمالی باید در برنامه داشته باشند تا
از ظرفیت سایر نهادها استفاده شود.

