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صدرا ذوالریاستین شیرازی

هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
یاد از هزا ِر نغمه گر این دیار کرد
یاد از خدایگان سخن قله ی غزل
سخته زبان خالق آن شاهکار کرد
شیخ الشیوخ اهل غزل ،مرد عقل و عشق
گنجی گران ز برکت آن اعتبار کرد
تا آّب رفته را به سرچشمه آورد
راه صالح مردم خود اختیار کرد
آن عابر شریف گذرگاه های سخت
کاری شگرف در گذر افتخار کرد
تهمتن واژه :بزرگ توس
چون دفت ِر
ِ
شعری به یادگار چو آن ماندگار کرد
خورشیدِ
طبع شاع ِر او با طلوع خود
ِ
قرنی چه ماندگار از آن یادگار کرد
«سعدی» نه یک تن است که انبوه آدم است
افسونگری که کار نه یک ،بل هزار کرد
تا آن خزان دوباره بتازد بر این دیار
نوروزگان دیگری از آن بهار کرد
تا آن حماسه رنگ نبازد در این زمین
گهواره پایه ای به سخن استوار کرد
سعدی نه یک تن است که ده ها سخنور است
طرزی چه نو ز شعر ،سخن آشکار کرد
«صدرا» بریز شبنم آزرم را به روی
پیش چنان یلی که سخن شاهوار کرد
بیتی چه سهل و ناب و درخشان چو آینه
از او که هرچه کرد خوش و خوشگوار کرد
بنیوش و دل ز گفته ی او شاد و تازه کن
بیتی که شع ِر دلکش آن هوشیار کرد
«نابرده رنج گنج میسر نمی شود
مزد آن گرفت جان رادر که کار کرد»

نوری بیلگه جیالن
رییس هیات داوران جشنواره شانگهای شد

مهــر :جشــنواره بینالمللی فیلم
شانگهای نوری بیلگه جیالن فیلمساز
مشــهور ترکیه را برای ریاست بخش
اصلی رقابتی این دوره جشنواره معرفی
کرد.
به نقــل از هالیوود ریپورتر ،نوری
بیلگه جیالن فیلمســاز مشــهور اهل
ترکیه که نخل طالی جشنواره کن را
در ســال  ۲۰۱۴دریافت کرد به عنوان رئیس هیأت داوران جشنواره
فیلم شانگهای  ۲۰۱۹انتخاب شد.
این جشنواره دیروز اعالم کرد این فیلمساز مشهور را برای انتخاب
برندگان جامهای زرین امسال برگزیده است و دیگر اعضای داوری را
نیز به زودی معرفی میکند.
جیالن کــه به عنوان یکی از چهرههای کلیدی ســینمای ترکیه
شناخته میشود برای آثارش با تحسین بسیار روبه رو شده است.

هر كه به خاطر خدا برادرى كرد  ،سود ُبرد و هر كه براى دنيا
برادرى [و رفاقت] كرد ،ناكام ما ْند.
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امام علی (ع)

صاف تا کمی   ابری گاهی وزش باد

اسماعیلی راد عنوان کرد

دالیل آمادهتر بودن نمایشگاه کتاب از دورههای قبل

احمد   رضا سهرابی

ایســنا :معاون اجرایی نمایشگاه کتاب
تهران گفت :برخالف برخی پیشبینیها و
اظهارنظرها ،امور اجرایی و کار آمادهسازی
نمایشــگاه کتاب در این دوره با ســرعت
بیشتری در حال انجام است.
مهدی اســماعیلی راد  -معاون اجرایی
سی و دومین نمایشــگاه بینالمللی کتاب
تهران  -در   باره آخرین وضعیت آمادهسازی
محل برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران ،با
توجه به برگــزاری مســابقات بینالمللی
قرآن کریــم در محل مصــای تهران تا
شامگاه یکشــنبه  ۲۵فروردین و نیز حدود
 ۱۰روز زودتر برگزار شدن نمایشگاه کتاب
( از  ۴اردیبهشــت) بهدلیل بحث تقارن با
ماه مبارک رمضان ،به ایســنا گفت :دالیل
متعددی موجب شــده که امور نمایشــگاه
کتاب تهران در این دوره با نظم و ســرعت
بیشتری پیش برود.
او افزود :خوشبختانه در این دوره بخش
زیادی از فضای نمایشــگاه در مکانهای
مسقف برپا میشود و ســتاد اجرایی وقت
و انــرژی کمتری را برای برپایی چادرهای
نمایشگاهی صرف کرده که این موضوع در
آمادهتر شدن نمایشگاه از نظر زمانی نسبت
به دورههای قبل مؤثر بوده است.
اســماعیلی راد در تشــریح وضعیــت
آمادهســازی نمایشــگاه گفت :از اواســط
اسفندماه ستاد اجرایی نمایشگاه در مصلی
مستقر بوده و در حال حاضر همه بخشها
و کمیتههــا در محل برگزاری نمایشــگاه
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مســتقر شــدهاند .در واقع این نخستینبار
است که کمیتهها و بخشها  ۱۰روز پیش
از آغاز نمایشگاه استقرار کامل یافتهاند.
او اظهــار کرد :حدود نیمــی   از فضای
شبستان اصلی غرفهبندی شده و غرفهبندی
در نیم دیگر که به دلیل برگزاری مسابقات
قــرآن کریم امــکان غرفهبندی نداشــت
هم آغاز شده و به ســرعت در حال انجام
اســت .در بخشهــا و ســالنهای دیگر
هــم غرفهبندیها انجام شــده یا در حال
انجام است.
معاون اجرایی نمایشــگاه کتاب تهران
همچنین گفت :همه محمولههای ناشــران
خارجی نیز وارد و امور گمرکی آنها انجام
شده که این هم قابل توجه است.
اسماعیلی راد در ادامه بیان کرد :یکی از
دالیل ســرعت بیشتر انجام امور نمایشگاه
در این دوره که شــاید مهمترین دلیل هم
باشد ،همدلی بسیار خوبی است که در میان
مدیران و برگزارکنندگان نمایشــگاه ایجاد

شــده اســت .این همدلی از آن جهت در
سرعت انجام امور اجرایی نمایشگاه اهمیت
دارد که همه اجــزای کار در این رویداد به
هم وابسته هســتند و به همین دلیل وفاق
و همدلی موجب شــده تــا کارها در همه
بخشها با سرعت بیشــتری انجام شود و
پیش برود .همین امر موجب شــده بود که
دوستان ما در ستاد اجرایی در ایام تعطیالت
نوروز در محل مصــای امام خمینی (ره)
حاضر باشند و کارها را پیش ببرند.
معاون اجرایی ســی و دومین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ســپس به ساختار
نمایشــگاه اشــاره کرد و گفت :ســاختار
نمایشــگاه در این دوره بــا تغییرات مثبتی
همراه بود ،تعــدادی از کمیتهها و بخشها
که از نظر کاری و وظیفهای به هم شباهت
داشتند در هم ادغام شــدند و ما با ساختار
چابکتری همراه هســتیم که این موضوع
نیز در افزایش ســرعت انجام امور اجرایی
مؤثر بوده است.
او افزود :همــکاری جدیتر و همراهی
مســتمر دوستان ما در شــهرداری تهران
هم در آمادهتر شــدن نمایشگاه بسیار مؤثر
بوده است.
اســماعیلی راد در پایان اظهار کرد :بر
این اســاس ،به طور کل با اطمینان خاطر
اعالم میکنم که کارهای نمایشگاه کتاب
تهران طبق جــدول زمانبندی و حتی در
بعضی موارد جلوتر از تقویم کاری در حال
انجام است.

آمادگی ایران برای میزبانی مجمع شهرداران شهرهای صنایع دستی

مهــر :همزمان بــا برگــزاری پنجمین
اجــاس هیــأت رئیســه منطقه آســیا و
اقیانوســیه شــورای جهانی صنایع دستی،
نماینده معاونت صنایع دستی سازمان میراث
فرهنگی ،پیشــنهادهایی را در این اجالس
مطرح کرد.
ویدا توحــدی نماینــده معاونت صنایع
دســتی ســازمان میراث فرهنگی ،در این
اجالس پیشــنهادهایی را مطرح کرد که با
تعدادی از آنها موافقت شــد و تعدادی برای
تصمیم گیری نهایی به جلسات آتی موکول
شد.
توحــدی در این اجالس بــا بیان اینکه
پیش از هرچیز ،به عنوان کشوری پیشتاز در
زمینه صنایع دستی اعالم میداریم عالقمند
به میزبانی سی و هشتمین مجمع عمومی   در
شــهر شــیراز هســتیم گفت« :همچنین
مفتخریم اعالم کنیم آمادگی جهت میزبانی
مجمع شهرداران شــهرهای جهانی صنایع
دستی را در شهر سیرجان خواهیم داشت».
او همچنیــن پیشــنهاد داد« :با توجه به
اهمیت شــهرهای جهانی صنایع دســتی
و مهــم بودن ثبت آنها ،پیشــنهاد میکنیم
این مبحث در وبســایت مربوطه به صورت

رســاتری مشــخص گردد .به عنوان مثال،
گزینه جداگانه ای جهت دسترســی به این
قســمت در صفحه اصلی سایت لحاظ شود،
زیــرا در حال حاضر یافتن آن در وبســایت

مربوطه مستلزم جستجوی زیادی است».
توحــدی در ادامــه گفــت« :افزایــش
ارتباطات بین هنرمندان کشــورها از طرق
مختلف باعث ازدیــاد هنرمندان کارآزموده
خواهد بود .این قضیه قب ً
ال در زمان آموزش
حصیر بافی توسط چینیها برای هنرمندان

ایران عملی شــده و بازخورد خوبی داشــته
اســت .به عنوان مثال کشور ما میتواند در
آینده به آموزش هنــر باتیک به هنرمندان
بپــردازد .همچنیــن ،اضافه کــردن بخش

ویژه مدرســین هنرهای صنایع دســتی از
کشــورهای عضو در وبســایت میتواند در
یافتن افراد مورد نیاز کمک شگرفی نماید».
ایده خواهر خواندگی شهرها مانند نمونه
مطــرح اصفهان -فلورانس یکــی دیگر از
پیشنهادهای نماینده معاونت صنایع دستی

سازمان میراث فرهنگی در این اجالس بود
که این پیشنهاد میتواند در زمینه شهرهای
جهانی نیز مورد استفاده قرار گیرد .راه دیگر
پیشنهادی ،امضای تفاهمنامه همکاری بین
شهرهایی با صنایع دستی مشابه است.
توحدی همچنین پیشنهاد داد ،بازارهای
جهانی صنایع دستی مانند بازار سعد السلطنه
قزوین به عنوان عرصه جدیدی ثبت شوند.
او تصریــح کرد« :به نظر میرســد داده
آماری شــفافی در   باره بســیاری از مباحث
حیاتی وجود ندارد تا مشخص کند چه تعداد
رشته صنایع دستی ،چه تعداد کشور عضو ،و
یا هر داده مربوط دیگری وجود دارد تا بتوان
بر اساس آن تحقیق و یا مقایسه انجام داد».
توسعه شــهرهای جهانی صنایع دستی
نام پیشــنهادی برای  ،۲۰۱۹یکی دیگر از
موضوعاتی بود کــه نماینده معاونت صنایع
دستی ایران در اجالس آن را اعالم کرد.
توحــدی همچنین گفت« :بــا توجه به
اشتراکات فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و زبانی
میان ایران و جمهوریهای آسیای مرکزی
میتوان گفت ادغام آنها با دفتر حوزه غرب
آسیا میتواند نتایج مثبتی در آینده برای هر
دو حوزه داشته باشد».

گرتهبرداری از برنامههای تلویزیونی جهان  -محمدفواد صفاریانپور

منعی برای کپی برنامههای موفق جهان نیست ،اما کپیرایت نداریم
ایســنا :یــک برنامهســاز در   بــاره کپی
برنامههای تلویزیونی ایران از نســخههای
خارجی چنین اظهــار کرد :هیچ مانعی برای
کپی از برنامههای موفق جهانی نمیبینم اما
امیدوارم در کشــور ما هم قانون کپی رایت
رعایــت و خیالمــان راحت شــود که کاری
میکنیم که همه جای دنیا هم اتفاق میافتد.
محمدفواد صفاریانپور که با برنامههایی
چون «خندوانه» (کارگردان هنری)« ،آسمان
شب» و «چرخ» با تلویزیون همکاری داشته
اســت در گفتوگویی با ایسنا بیان کرد :این
شــکل از برنامهســازی در همه جــای دنیا
متداول اســت اما متأسفانه قانون کپی رایت
نداریم در صورتی که این قانون رعایت شود
موافق کپی هستم.
او ســپس گفت :در میان تمام مسابقات،
«عصر جدید» هم ســرگرمکننده بود و هم
امیــد و غرور را بــرای مردم ایجــاد کرده
اســت .برنامهای مثل «عصر جدید» را برای
تلویزیون الزم میدیدم اما بعید میدانســتم
بتوان آن را ســاخت .به دلیــل اینکه پروژه
ســختی اســت و کپی کردن آن بــا توجه
امکانات و توانایی و دانش برنامهسازی بسیار
دشوار بود.
او ادامــه داد :عصر جدید یکی از کارهای
درخشــانی است که در طول تاریخ تلویزیون
اتفاق افتاده اســت اما مسابقات دیگری که
پخش میشــود حس میکنم فرهنگی را به

وجود مــیآورد که خیلی به ما ارتباطی ندارد
و در کشــورهای دیگر سطح مشخصی دارد.
ســاختار مســابقات به ما میگوید که برنده
باش اما اینکه اندازه خود را ندانی و شــرکت
کنی ،گاهی ســرخوردگی ایجاد میشود .در
این مســابقات جنبه یک شب جایزه گرفتن
پررنگ شده و این تفکر را ترویج میدهد که
خوب نیست اما برنامهای مانند «عصرجدید»
میگوید نسبت به استعداد زیاد رقابت کن و
توانایی خود را نشــان بده و در نهایت بدان
که داوری میشوی؛ بنابراین اتفاقی که برای
تو میافتد یک شب نیست ،باید زیاد تمرین
کنی و بعد استعدادت را به نمایش بگذاری.
این برنامهساز در پاســخ به این پرسش
که برای کپــی از برنامههــای خارجی چرا
نســخههای بهروز شــده برنامههای دنیا را

مــورد توجه قــرار نمیدهیم ،اظهــار کرد:
تلنــت شــوها یــا برنامههــای تلویزیونی
استعدادیابی ،سالهاســت که در همه جای
دنیا ساخته میشــود و اگر این نوع برنامهها
را بسازیم ایرادی ندارد .همه شبکهها در ایام
عید تالش کردند مخاطب داشــته باشند اما
اینکه تمام شبکهها مســابقه پخش کنند و
جایزه بدهند برای تلویزیون مطلوب نیست.
صفاریان پور اضافه کرد :طراح نمونههای
خارجی این مســابقات به نظرم برنامه ســاز
نبودند بلکه سیاستمدار بودند و میخواستند
بگوینــد ما با اســتعدادترین مردم روی کره
زمین هســتیم .خوشــحالم که عصر جدید
در ایران به روی آنتن مــیرود .ما در ایران
استعدادهای خوبی داریم و از اینکه موقعیتی
برای ارائه اســتعداد در تلویزیون وجود دارد،

خوشحال هستم.
او در   بــاره رویکرد اصلــی تلویزیون در
دنیــا بیان کــرد :رویکرد اصلــی تلویزیون
در همــه جــای دنیا خبر و اطالعرســانی و
سرگرمی   اســت و این دو مساله ،اصلیترین
کار در تلویزیون اســت .برای سریالسازی
شبکههای مخصوصی دارند و اینکه تلویزیون
ُپر از سریال باشد ،اشتباهترین روشی بود که
ســالها در ایران اجرا شده اســت .ساختار
برنامهســازی که در حال حاضر در تلویزیون
ایران ایجاد شده ،نقطه قوت است.
او در پاســخ به این پرسش که چرا زمانی
که یک برنامه موفق میشود اغلب شبکهها
به ســمت ساخت دوباره این برنامه میروند؟
گفت :این مســاله را باید از مدیران شبکهها
سوال کنیم زیرا سیاستگذار هستند .من به
عنوان برنامهساز سعی میکنم برنامهای که
مــورد نیاز جامعه اســت را تولید کنم .گرچه
من از نکاتی که در تلویزیون است ،دلخورم
و ترجیح میدهم برنامه نســازم .برای مثال
وقتی یــک برنامه تلویزیونــی مانند «هزار
داستان» را یک کارگردان میسازد اما جایزه
را به دیگــری میدهند ،ناسپاســی عمیقی
است .داوری همیشه هست و مشکلی ندارم
زیرا گاهی برایمان خوشــایند و ناخوشــایند
اســت اما بحــث کپی رایت اســت و اینکه
حقوق معنوی آفریننده اثر رعایت نمیشــود
که جای تأسف دارد.

کیهان بهمنی مطرح کرد

ناراحتی هرساله در نمایشگاه کتاب
ِ

ایسنا :کیهان بهمنی با معرفی کتابهایی که در نمایشگاه کتاب
امســال دارد از وضعیتی که به گفته خودش هر ســال در نمایشگاه
کتاب از آن ناراحتی میکشد ،میگوید.
این مترجم در   باره وضعیت نمایشــگاه کتاب در این ســالها و
انتظاراتش از آن اظهار کرد :اولین مسئله نمایشگاه کتاب ،شلوغی و
ازدحام آن است که همیشــه در نمایشگاه بوده و جو نمایشگاه را از
جو فرهنگی دور میکند .بیشتر هم موسساتی که در حوزه کتابهای
دانشــگاهی و کنکور کار میکنند ،جو نمایشــگاه را عوض میکنند.
کاش میشــد آنها را جدا کنند و کســانی که برای کتاب خواندن
میآیند ،فضای خیلی بهتری داشــته باشند؛ به جای اینکه تبلیغات
موسساتی را که کتابهای کنکوری دارند بشنوند .هر سال هم داریم
از این مسئله ناراحتی میکشیم.
او سپس به تأثیری که بحران فعلی حوزه نشر بر نمایشگاه کتاب
امسال و مخاطبان آن خواهد داشت اشاره کرد و گفت :این وضعیت
تأثیر وحشــتناکی میگذارد؛ مث ً
ال برای خود مــن اینطور بود که تا
قبل از این هر کتابی را به ناشــر میدادم ،بالفاصله منتشــر میشد؛
ولی حاال کتابهایی دارم که شش ،هفت ماه است منتظر چاپشان
هستم اما بهخاطر وضعیت کاغذ منتشر نمیشوند .حتی خود من حاال
بهعنوان یک مترجم ترجیح میدهم کار نکنم ،چون اگر قرار باشــد
کار کنیم و کارمان یک جا بماند اص ً
ال فایدهای ندارد.
بهمنــی در اینبــاره افزود :در مورد کتابهــای جدیدی هم که
چاپ میشــوند ،قطع ًا تنوع هرساله را نخواهیم داشت و من کام ً
ال به
مخاطب و خواننده حق میدهم که کتاب کمتری بخرد ،چون با یک
بن  ۲۰۰هزار تومانی مگر چند جلد کتاب میتواند بخرد؟
این مترجم و منتقد در معرفی کتابهایی که در نمایشــگاه کتاب
امســال دارد با بیان اینکه امســال بهخاطر وضعیت کاغذ هیچ کار
جدیــدی ندارد ،گفــت :آخرین کارها دو رمان جدیــد از آن تایلر -
نویسنده آمریکایی  -بود به نام «راهنمای وداع» و «شام در رستوران
دلتنگی» که نشر ثالث منتشر کرده است.
ســیودومین نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهــران از  ۴تا ۱۴
اردیبهشتماه در مصالی تهران برگزار میشود.

شهرام ناظری:

اشتیاق مردم برای هنر را ببینند و پند
بگیرند

ایســنا :شــهرام ناظری گفت :گاهــی خود هنرمنــد نیز از
مواجه شــدن با جمعیت انبوهی که رو به روی او ایســتادهاند،
خجالت میکشــد؛ همه این اشــتیاق مردم بــرای هنر را ببینند
و پند بگیرند.
به مناســبت روز ملی عطار شــهرام ناظری در ســالن توانیر
نیشــابور به اجرای برنامه پرداخت؛ او پیش از اجرای خود عنوان
کرد :شهرستان نیشــابور یکی از مراکز تمدن بشر بوده و باعث
افتخار من است که در این شهرستان هستم.
وی ادامه داد :نیشابور بزرگان زیادی را در دامان خود پرورانده
و خطه شــفیعی کدکنی و پرویز مشــکاتیان است؛ گاهی اوقات
خود هنرمند نیز از مواجه شدن با جمعیت انبوهی که رو به روی
او ایستادهاند ،خجالت میکشد؛ همه این اشتیاق مردم برای هنر
را ببینند و پند بگیرند.
ناظری بیان کرد :من از اســتقبال پرشــور مردم هنر دوست
نیشــابور شــگفتزده شــدم ،در مکانهای مختلــف دنیا و در
ســالنهای پنج تا هفت هزار نفره نیز کنسرت داشتم اما اشتیاق
مردم به هنر آن هم با این همه ســختی و مشــکل ،بسیار برایم
ارزشمندتر است.
وی گفت :خود ما نیز میدانیم که جو در اســتان خراســان،
بهخصوص قب ً
ال موافق هنر و موسیقی نبوده ،اگرچه خوشبختانه
به تازگی آرامتر شده و من از مسؤوالن نیشابور و تمام کسانی که
حسن نیت به خرج دادهاند ،سپاسگزاری میکنم که این افتخار را
به من دادهاند که در شهر عطار و خیام برنامه اجرا کنم.

فیلم کوتاه «امیرعلی»
راهی جشنواره   های بین المللی شد

فیلم کوتاه «امیرعلی» راهی جشنواره   های بین المللی شد
فیلم کوتاه "امیر علی"در ماه اپریل،می   و ژوئن  ٢٠١٩حضور در
ســه جشنواره بین المللی را د ر کشور   های کانادا،آمریکا و لهستان
تجربه می   کند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی و روابــط عمومی   اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی   استان فارس؛ فیلم کوتاه داستانی «امیر
علی» به کارگردانی شــیوا قنبریان و از تولیدات انجمن ســینمای
جوانان استان فارس به جشــنواره   های بین اللمللی Redline
و Child
Toronto-film festival, Apr١٩
New York.Welfare film festival,may٥,٢٠١٩
و  Katowice,poland ,١,٢٠١٩ kinolub,juneراه
پیدا کرده است.
این فیلم کوتاه داســتانی به مدت  ٢٠دقیقه داســتان پســر
نوجوانــی را روایــت می   کند که در بحران طــاق پدر و مادرش
در وضعیــت انتخاب بین تصمیم عقالنــی و تصمیم اخالقی قرار
می   گیرد.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از:
کارگردان :شیوا قنبریان.
نویسنده :حمید طاهری -شیوا قنبریان
مدیر فیلمبرداری :پیمان عباس زاده
بازیگران :مهدی حسینی نیا ،نیما یوسف پور ،شبنم نیکوبخت،
مریم میرعابدی
صدابردار :سعید زند
دستیار صدا :فرزین زند
صدا گذار :محمدمهدی جواهری زاده
تهیه شده در دفتر شیراز انجمن سینمای جوانان استان فارس
گفتنی است که جشنواره بین المللی  ٣٠ ، redlineفروردین
ماه در تورنتو کانادا و جشــنواره بین المللی ،child welfare
 ١٥اردیبهشــت در نیویورک آمریکا و همچنین پنجمین جشنواره
بین المللی فیلم کودکان  Kinoludلهســتان از  ١تا  ١٩ژوئن
( ١١تا  ٢٩خرداد) برگزار خواهد شد.

