
نشســت خبری هشــتاد و چهارمیــن دوره 
دانش افزایی بلندمدت زبان فارسی همراه با ارائه 

گزارشی از فعالیت های بنیاد سعدی برگزار شد.
غالمعلی حدادعادل در نشست خبری هشتاد و 
چهارمین دوره دانش افزایی بلندمدت زبان فارسی

اظهار کــرد: در این دوره حدود ۱۴۵ نفر از ۴۴ 
کشور جهان پذیرفته شدند که به مدت یک ماه 
از ۱۲ تیرمــاه در ایران حضور خواهند داشــت و 
کالس  های آموزشی و اسکان آن ها در دانشگاه 

عالمه طباطبایی خواهد بود.
او افــزود: در مدت اقامت ایــن افراد در ایران، 
عالوه بر آموزش زبان فارســی، کــه روزانه به 
صورت ۶ ســاعت صبح ها  تشــکیل می  شود، 
بعدازظهرها نیز بازدید از مناطق مختلف شــهر 
تهــران به صــورت فوق برنامه اجرا می شــود. 
همچنین شــهرهای اصفهان و کاشان مقصد 
سفرهای توریستی فارســی آموزان خواهد بود و 
به این ترتیب آنان از بخشــی از میراث فرهنگی  
و جاذبه های گردشگری ایران نیز دیدن خواهند 

کرد.
مهم ترین تفاوت این دوره با ســال های قبل، 
انجام همه مراحل ثبت نام و پذیرش متقاضیان به 
صورت برخط)آنالین( بوده است و  مهم تر آنکه 
در دوره جاری داوطلبان پیش از پذیرش در آزمون 
اینترنتی شرکت کرده و بر اساس حد نصاب نمره 

قبولی پذیرفته شده اند.
رئیس بنیاد سعدی در ادامه آماری از جنسیت 

و تحصیالت متقاضیان پذیرفته شــده ارائه داد و 
گفت: از ابتدای شروع به کار »سامانه  جامع مرکز 
 ۱۲۹۸ ،»)SFLC( آموزش زبان بنیاد ســعدی
نفر در سامانه عضو شــده اند که ۸۹۸ نفر آن ها 
غیرایرانی هستند، ۸۳۵نفر از این افراد غیرایرانی از 
ابتدای فراخوان دوره  دانش افزایی تا پایان مهلت 
ثبت نام، که طی اســفند ۹۵ تا اردیبهشــت ۹۶ 
صورت گرفته است، در سامانه ثبت نام کرده اند 
که نهایتاً ۴۵۲ نفر درخواست شرکت در دوره را 
اعالم کردند و از این تعداد ۶۰ درصد متقاضیان 

زن و ۴۰ درصد آن ها مرد بودند.
حدادعــادل در ادامه با ارائه گــزارش کلی از 
فعالیت های بنیاد سعدی گفت: پنج سال از آغاز 
فعالیت بنیاد سعدی، که تنها مرجع رسمی آموزش 
زبان فارسی در جهان است، سپری شده و یکی از 
تازه ترین اقدامات بنیاد سعدی طراحی برنامه  هایی 
در فضای مجازی مانند نرم افــزار واژه »مینا« 
است، تا فارسی آموزان بتوانند مهارت های زبانی 

خود را تقویت کنند.
حداد عادل همچنیــن از همکاری و حمایت 
مؤسساتی همچون ستاد گردشگری شهرداری 
تهران، بانک گردشگری، دانشگاه های اصفهان 
و کاشان و شــهرداری اصفهان خبر داد و اظهار 
امیدواری کرد گســترش زبان فارسی به عنوان 

دغدغه ای برای تمامی نهادها شناخته شود.
در بخــش دیگری از این نشســت، رضامراد 
صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی 

با اشــاره به مجموعه های آموزشی تدوین شده 
توسط بنیاد گفت: امسال ۸۰ درصد از منابع مورد 
نیاز برای آموزش زبان فارســی را در خود بنیاد 
تولید کرده ایم. دوره امســال تفاوت بســیاری با 
سال  های گذشته دارد، اما مهم ترین تفاوت آن این 
اســت که در دوره پیشرفته، ۲ کالس  تخصصی 
مهارت آموزی و تربیت مدرس زبان فارسی را نیز 
برای اولین بــار برگزار می کنیم،  چرا که در این 
دوره  تعدادی از دانش آموختگان از استادان زبان 

فارسی در کشورهای خودشان هستند.
او با اشــاره به تازه تریــن عناوین کتاب های 
منتشرشده توســط بنیاد سعدی گفت: مجموعه 
دوجلــدی »آموزش کاربردی واژه«، نخســتین 
کتاب آموزش واژگان فارســی در نوع خود است 
که تمام رنگی و با کاغذ گالســه بوده و توســط 
دانشــگاه عالمه طباطبایی منتشــر شده است. 
همچنیــن کتاب »گام اول«  نخســتین و تنها 
کتاب زبان آموز ســطح مبتدی است و مختص 
زبان آموزانی طراحی شده است که حتی با الفبای 

فارسی آشنایی ندارند.
او به دیگر کتاب های منتشرشده توسط بنیاد 
اشــاره کرد و گفت: »لذت خواندن« دیگر کتاب 
بنیاد سعدی اســت که چندی پیش منتشر شد 
و چــاپ نخســت آن رو به اتمام اســت. کتاب 
»ایران شناســی«، مجموعه »مینا«، که مرجع 
آموزش زبان است، و کتاب های دوزبانه ای چون 
داستان »خمره« اثر هوشنگ مرادی کرمانی از 
دیگر کتاب هایی اســت که توسط بنیاد سعدی 
منتشر شــده است. همچنین ما کتابی به عنوان 
»درخت زنده« تألیــف کرده ایم که اولین کتاب 
درســنامه آموزش »ادبیات فارسی« است و در 

پایان دوره دانش افزایی رونمایی خواهد شد.
بخش دوم این نشســت به پرســش و پاسخ 
ریاســت بنیاد ســعدی با خبرنگاران اختصاص 
داشــت. حدادعادل در پاسخ به این که »با توجه 
به گذشــت چهار سال از تأسیس بنیاد سعدی و 
اهدافــی از قبیل افزایش تعداد گویشــوران این 
زبان در جهان، توســعه حوزه نفوذ زبان فارسی 

در کشــورهای مختلف و ســایر اهدافی که در 
اساسنامه بنیاد سعدی آمده است، در حال حاضر 
زبان فارســی در مقایســه با حدود ۱۰ زبان پر 
گویشور در جهان از چه جایگاهی برخوردار است 
و آیا شما به اهدافی که تدوین کرده اید، نزدیک 
شده اید یا خیر؟« گفت: واقعیت این است که ما 
کار مقایسه ای به این شکلی که شما مدنظرتان 
اســت و مثاًل زبان خودمان را با ســایر زبان ها 
تطبیــق دهیم و بگوییم فــالن رتبه را در میان 
زبان های مختلف کسب کرده ایم، انجام نداده ایم.

حدادعادل تصریح کرد: بودجه بنیاد ســعدی 
یک بودجه حداقلی اســت و در چنین شرایطی 
ما سعی می کنیم با حداکثر صرفه جویی، بیشترین 

بهره وری را از این بودجه داشته باشیم.
در همین زمینه، سیدباقر سخایی، معاون اداری 
و مالی بنیاد ســعدی در توضیحی درباره بودجه 
بنیاد گفت: بنیاد ســعدی در دوره شروع فعالیت 
خود با مشکالت مالی از ناحیه دولت مواجه بود 
و آن زمان بودجه چندانی به این بنیاد تخصیص 
نمی یافت. سال گذشته حدود ۷ میلیارد تومان به 
عنوان بودجه برای بنیاد سعدی تصویب شد، اما 
حدود ۸۲ درصد آن یعنی نزدیک به ۵.۵ میلیارد 
تومان را به بنیاد سعدی دادند که با توجه به اینکه 
ما حقوق مدرسین و معلمان آموزش زبان فارسی 
زیرمجموعه بنیاد سعدی را در کشورهای دیگر به 
صورت ارزی پرداخت می کنیم به رقمی در حدود 
۱.۵ میلیون یورو خواهیم رسید و در واقع بودجه ما 
در مقایسه با بنیادهایی مانند بنیاد »یونس اِمره«، 
»بریتیش کانسیل« و بنیادهای مشابه بسیار بسیار 

کم است.
حداد عادل همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه چرا به جای اصفهان، ســایر شهرهای 
کشور مانند شــیراز برای فارسی آموزان در نظر 
گرفته نشده اســت، گفت: سفر به شیراز آرزوی 
هر فارسی آموزی است زیرا دو شخصیت بزرگ 
زبان فارسی آنجا آرمیده اند، اما متأسفانه به خاطر 
هزینه های مالی نمی توانیم فارســی آموزان را به 

شیراز ببریم.

رئیس بنیاد سعدی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه »چرا در تصاویــر کتاب گام اول کمتر 
از تصاویر ایرانی معرف فرهنگ و آداب کشــور، 
استفاده شده است«، گفت: حساسیت شما درست 
اســت؛ کتاب های ما باید معرف فرهنگ ایران 
باشند. اما از آنجایی که این کتاب برای تدریس به 
غیر فارسی زبانان تالیف شده است، تالش شده 
تا عالوه بر معرفی فرهنگ فارســی، مالحظات 
بین المللی نیز رعایت شود و در نتیجه کتاب باید 

از تنوع تصاویر برخوردار باشد.
صحرایی معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی 
نیز در پاسخ به این پرسش توضیح داد: نسخه ای 
که امروز برای شما نشان داده شد نسخه نهایی 
کتاب نیست، بلکه نسخه اولیه بوده و اصالحات 
بسیاری خواهد داشت و ۵۰ تا ۷۰ درصد تصاویر 
آن تغییر کرده اســت، عــالوه بر آن باید بگویم 
تصاویری که در کتاب بنیاد ســعدی اســتفاده 
می شــود، شناسنامه دار است، چرا که کتاب ها در 
خارج از کشــور چاپ و استفاده می شود بنابراین 
ما عکس ها را از سایت »شاتر استاک« که بنیاد 
سعدی نیز عضو آن اســت، خریداری کرده ایم. 
طراح ما عکس ها را رتــوش و طراحی می کند. 
 عالوه بر آن بســیاری از عکس هــا نیز ایرانی 
اســت. او افزود: در کتاب »گام اول« ۵۷۰ قطعه 
عکس اختصاصــی از افراد مختلــف و اماکن 
گرفته ایم. به هر حال کتاب برای فارســی زبانان 
خارجی طراحی شده و الزم است برخی از تصاویر 
نیز بین المللی باشــد. در ادامه این نشست حسن 
غریبی، نماینده بنیاد ســعدی در تاجیکستان و 
رئیس پژوهشــکده فارســی - تاجیکی درباره 
فعالیت هایی که از زمان حضورش در تاجیکستان 
انجام داده، گفت: تاکنون ۱۸ کتاب به خط فارسی 
در تاجیکستان منتشر شــده است که در ابتدای 
این کتاب ها راهنمای خواندن خط فارســی به 
سیریلیک آورده شده است.  همچنین پنج عنوان 
درســی  چاپ شــده است که از ســال گذشته 
با مجــوز وزارت معارف تاجیکســتان در مقطع 

دبیرستان تدریس می شود.
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ستون یاد

مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره قلم زرین چهاردهم تیرماه، همزمان با روز قلم برگزار می شود. مراسم اهدای جوایز پانزدهمین جشنواره 
قلم زرین ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۱۴ تیر )روز قلم( در سالن اجتماعات انجمن قلم ایران به نشانی تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، 

نبش کوچه ۴۴، پالک ۳۶۰ برگزار می شود.
در این دوره، قرار است عالوه  بر اهدای جوایز به مولفین کتاب های برتر، از عباس براتی پور به خاطر سال ها تالش در عرصه شعر تجلیل شود.

رمــان تنگســیر و بعدهــا 
فیلمی کــه به اقتبــاس از آن 
ســاخته شــد نشــان می داد 
داســتان محکم و نویســنده 
صحنه  پس  در  چیره دســتی 
اســت . انتری کــه لوطی اش 
مرده بود و خیمه شــب بازی 
نیز با آن همــه تصاویر ناب و 
تصویرسازی ناب تر که داستان 
را در مقابل چشمت رقم می زد 
نیز موید همین کالم بود. عده 
ای او ناتورالیســت و عده ای 
واقع گــرای افراطی می دانند 
امــا آنچــه مهم اســت این 
اســت که چوبک از بزرگترین 
داستان نویسان معاصر فارسی 

اســت. به خاطر مهارت و قدرتش در خلق آثار بی نظیری چون »ســنگ صبور« و 
»تنگســیر« که از بهترین رمان های فارسی است. همچنین مجموعه داستان های 
کوتاه او که در آن ها تکنیک داســتان کوتاه، به بهترین نحو ممکن رعایت شده و 

بدون اغراق از شاهکارهای داستان فارسی است.
صادق چوبک، در۱۳ تیر ســال ۱295 هجری خورشیدی در بوشهر به دنیا آمد. 
پدرش تاجر بود، اما به دنبال شــغل پدر نرفت و به کتاب روی آورد. در بوشــهر و 
شــیراز درس خواند و دوره کالج آمریکایی تهران را هم گذراند. در سال ۱۳۱۶ به 

استخدام وزارت فرهنگ درآمد. 
اولین مجموعه و داســتانش را با نام »خیمه شب بازی« در سال ۱۳2۴ منتشر 
کرد. در این اثر و »چرا دریا طوفانی شــد« )۱۳28( بیشــتر بــه توصیف مناظر 
می پردازد، ضمن اینکه شخصیت های داستان و روابط آن ها و روحیات آن ها نیز به 
تصویر کشیده می شود. اولین اثرش را هم که حاوی سه داستان و یک نمایشنامه 
بود، تحت عنوان »انتری که لوطیش مرده بود« به چاپ ســپرد. آثار دیگر وی که 
برایش شهرت فراوان به ارمغان آورد، رمان های » تنگسیر« و »سنگ صبور« بود. 
تنگســیر به ۱8 زبان ترجمه شده اســت. امیر نادری، فیلمساز معروف ایرانی، در 

سال ۱۳52 بر اساس آن فیلمی به همین نام ساخت.
چوبک به زبان انگلیســی مســلط بود و دســتی نیز در ترجمه داشت. وی قصه 
معروف » پینوکیو «را با نام » آدمک چوبی« به فارســی برگرداند. شعر  »غراب«، 

اثر »ادگار آلن پو« نیز به همت وی ترجمه شد. 
آخرین اثر منتشــره اش هم ترجمه حکایت هندی عاشقانه ای به نام » مهپاره« 

بود که در زمستان ۱۳7۰ منتشر گردید.
چوبک از اولین کوتاه نویســان قصه فارسی است و پس از محمد علی جمالزاده و 
صادق هدایت می توان از او به عنوان یکی از پیشــروان قصه نویسی جدید ایران نام 
برد. فرم قصه های جمالزاده بیشتر حکایت گونه و شبیه نویسندگان فرانسوی قرن 
نوزدهم بود. قصه های صادق هدایت هم فراز و نشــیب بسیار داشت، گاهی از نظر 
فرم کاماًل استوار و بر اساس معیارهای قصه نویسی جدید بود و گاهی هم در واقع 
همان حکایت نویسی، بود که با چاشنی طنز همراه می شد. در این میان البته بوف 
کور اســتثنایی و بی بدیل بود و از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفت. گروهی 
آن را قصه ای روان شــناختی و نو دانستند و پیشرفتی در فرم قصه نویسی ایران به 
سوی قصه نویسی غربی، محسوب نمودند. صادق چوبک متاثر از همین نظر بود و 
از همین جا آغاز کرد. وی در قصه هایش ذهن و روان قهرمان هایش را مورد توجه 
قرار داد و ســعی کرد به شــخصیت هایش عمق ببخشد. همین تالش برای عمق 
بخشیدن به شخصیت ها، بر نحوه بیان وی تاثیر گذاشت. در سنگ صبور قصه را از 
زبان شخصیت های مختلف می خوانیم، نحوه بیانی که در قصه نویسی نوپای ایران 
کامال تازگی داشــت. وی برای بیان افکار ذهنی هر یک از شخصیت ها ناگزیر بود 
به زبان هر یک از آن ها بنویســد و این خود به تغییر نثر در طول داستان منتهی 
شــد که باز نسبت به دیگران پیشرفتی جدی محسوب می شد. در آثار چوبک هر 
شــخصیت داستان به زبان خودش، زبان متناســب با فرهنگ و خانواده و سن و 
سالش ســخن می گوید، کودک، کودکانه می اندیشد و کودکانه هم حرف می زند، 
زن زنانه فکر می کند و زنانه هم حرف می زند و بدین ترتیب هر یک از شخصیت ها 
به بهترین وجه شکل می گیرند و شــخصیت پردازی موفقی ایجاد می شود که در 
بســتر حوادث داســتان، زیبایی و عمق خوشایندی به داســتان می دهد. وی در 
توصیف واقعیت های زندگی نیز وســواس زیادی داشــت و این نیز از ویژگی های 
آثار وی است. چوبک به سبب همین دقت نظر در جزئی نگری ها و درون بینی ها، 
رئالیســت افراطی وگاهی حتا ناتورالیست خوانده اند. آثار چوبک از سال ها پیش 
مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفته و در کتابهای مختلفی از جمله »قصه نویسی« 
)رضا براهنی(، »نویســندگان پیشــرو ایران« )محمد علی سپانلو( و »نویسندگان 
پیشــگام در قصه نویسی امروز ایران« )علی اکبر کســمایی(، نوشته هایش تحلیل 
شده اند. صادق چوبک در اواخر عمر بینایی اش را از دست داد و در اوایل تابستان 
۱۳77، در آمریکا درگذشــت و بنا به وصیتش یادداشــت های منتشر نشده اش را 

سوزاندند.
تنگسیر

داســتان ظلمي اســت که نهایتاً ســبب انتقام گیري و مبــارزه اي فردي علیه 
بي عدالتي اجتماعي موجود مي شــود. داســتان در فضایي کامال بومي تعریف مي 
شــود، تماما با لهجه و اصطالحات بومي منطقه اي به نام تنگسیر در بوشهر. »زار 
محمد« قهرمان داستان برای پس گرفتن طلبش از سوداگر و وکیل و حاکم شرع 
و دالل که همگي با همدستي پول او را باال کشیده اند شخصا اقدام به احقاق حق 

مي کند
یکی از معدود داســتانهایی اســت در ایران که سبب پیوند کتاب و سینما شده 
اســت. چوبک روان می نوســید با ذکر دقیق جزئیات که تمام داســتان در ذهن 

مخاطب شکل می گیرد.
رمان تنگســیر با آمیزه ای از رگه های اجتماعی و ســنن مردم تنگستان ، برشی 

تاریخی از اواخر دوره ی قاجار است.
تنگســیر، به مردی و زنی از مردم تنگســتان که از توابع دشتستان است گفته 
می شــود. در این رمان نیز یک تنگسیر بی نشان و پابرهنه ای را داریم که بومی ها 
“زارمحمد”ش می گویند و در بوشــهر دکان جوفروشی دارد و هر روز، آفتاب نزده 
از دهکده ی” دواس ” با پای پیاده راه می افتد می رود ســر کارش و شبانه که هوا 
خنک است باز می گردد. از زوایای ذهن شخصیت اصلی داستان و تک گویی های 

درونی وی، زندگی تنگسیر مرور می شود.
شخصیت پردازی ها ماهرانه پرداخت شــده اند و در سیر داستان کیفیات روحی 
آن ها بر ما باز می شود. خشم و نفرت و انتقام طوری بیان شده است که در نهایت 
خواننده با شــخصیت ها همزادپنداری میکند. چیزی که از همه بیشتر در تنگسیر 
و اکثر آثار چوبک باعث لذت در خواندن میشــود همانا فیلمی اســت که چوبک با 
مهارتش در توصیفات و بیان جزئیات بدون لطمه زدن و خسته کردن خواننده، در 

جلوی چشم مخاطب باز می کند.
زبان چوبک بسیار سلیس است. با همان جمله اول مخاطب را پرتاب می کند در 
دل داســتان. از اصطالحات بومی استفاده می کند و آخر کتاب لغت نامه ای هست 
برای فهم این اصطالحات. به نظر من داســتان به قدری کشش دارد که لحظه ای 
نمی شــود کتاب را زمین گذاشت. جمله بندی ها آهنگین است. قدرت نویسندگی 

او این کتاب را به شاهکار بدل کرده است.

یادی از چوبک،
 مرد تکنیکال ادبیات فارسی

در نشست بنیاد سعدی چه گذشت؟

برگزار ی 
مراسم پایانی جایزه 

قلم زرین

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

جشنواره شعر »غدیر« فراخوان داد
ششمین جشــنواره بین المللی شــعر غدیر با عنوان 
»دوباره غدیر« فراخوان داد و از شــاعران برای ارسال 

اثر به دبیرخانه این جشنواره فراخوان داد.
با توجه به ســابقه پنج ســاله برگزاری جشنواره شعر 
غدیر )دوباره غدیر( در این بنیاد و مراکز همســو، این 
نیاز به شــکلی واضح احســاس می شــد که ششمین 
جشــنواره شعر غدیر به صورت بین المللی برگزار شود. 
این در حالی است که همه آثار برگزیده پنج دوره قبل 
این جشنواره در پنج جلد به چاپ رسیده و در دسترس 

عالقه مندان به شعر و ادب قرار گرفته است.
دبیرخانه این جشنواره با انتشار فراخوانی از شاعران، 
ادیبان و عاشقان والیت و خاندان اهل بیت عصمت و 
تا شعرهای سروده شده  طهارت علیهم السالم خواسته 
خویش را با موضوعات حماســه غدیــر، غدیر، امامت 
و والیــت، غدیــر و پــاس داری از حریــم اهل بیت 
علیهم الســالم، غدیر و وحدت جهان اســالم و غدیر، 
نهج البالغه برای شــرکت در جشــنواره و ارزیابی به 
دبیرخانه این جشــنواره واقع در تهران بزرگراه شهید 
صدر، خیابان شــهید بازدار )کامرانیه شــمالی(، نبش 

کوچه ناهید، پالک ۱۸ بفرستند.
این جشــنواره با مشــارکت بنیاد بین المللی غدیر، 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و 

مؤسسه جامعةالمصطفی برگزار خواهد شد.
عالقه منــدان می توانند آثــار خود را تــا تاریخ ۲۵ 
ghadir_info@ مــرداد به پســت الکترونیکــی

alghadir.ir ارسال کنند.
شاعران و استادان حوزه ادبیات می توانند برای کسب 
 www.alghadir.ir اطالعات بیش تر به وب سایت

مراجعه کنند.

جزئیات جشنواره هنرهای نمایشی »چرخ و فلک« برای 
گروه سنی ۳ تا ۷ سال تشریح شد.

صبح روز یکشنبه نشستی با حضور شبنم قلی خانی و حامد 
زحمتکش، دبیر و قائم مقام دبیر جشنواره هنرهای نمایشی 

چرخ وفلک در سالن کنفرانس تئاترشهر برگزار شد.
در این نشست با اعالم اینکه این رویداد هنری که برای 
اولین بار به صورت تخصصی ویژه خردساالن و بدون هیچ 
حمایتی با همت موسسه تماشاگان برگزار می شود، توضیح 
داده شد: جشــنواره بازه زمانی مشخصی مانند روال عادی 
جشنواره ها ندارد و بیشتر یک پروسه را دنبال می کند که بر 
این اســاس گروه های نمایشی که در واقع همان خانواده ها 
هستند به همراه خردســاالن خود فیلمی را از کار نمایشی 
خود که بیشــتر در قالب تئاتر خالق خواهد بود در ســایت 
آپارات آپلود می کنند و بعد این فیلم ها بررسی شده و انتخاب 
می شــوند. دست اندرکاران این جشــنواره با تأکید بر اینکه 
تالش می کنند با حضور روانشــناس و برگزاری جلساتی با 
خانواده ها، از آســیب های روحی احتمالی به خردساالن که 
ممکن اســت تصور کنند آثارشان برگزیده نشده، جلوگیری 
کنند اعالم کردند: تمرکز این رویداد بر تئاتر خالق است و 
در پروسه تئاتر خالق اجرا در مقابل تماشاگر توصیه نمی شود 

بلکه بیشتر پروسه تمرین تأثیرگذار است.
به گفته قلی خانی و زحمتکش، مهلت ارســال فیلم ها در 
ســایت آپارات تا دوم مردادماه است و پس از آن اجرایی با 
حضور تماشــاگران محدود در یکی از سالن های فرهنگی-

هنری در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ شهریورماه برگزار خواهد شد و بعد 
در ۲۵ شهریورماه هم جشنواره به پایان می رسد.

شــبنم قلی خانی همچنین در بخشــی از این نشست با 
بیان اینکه جشنواره در چند مرحله مختلف برگزار می شود،  
تأکید کرد: هدف ما از این پروســه این است که بچه ها به 
یک تکامل شخصیتی برسند و در این روند چیزهایی را یاد 
بگیرند. ضمن اینکه در روز اختتامیه تمام کسانی که کارشان 

به مرحله آخر رسیده به یک اندازه تقدیر می شوند.
پیــش از این حمید جبلیـ  رییس این جشــنوارهـ  گفته 
بود: نیاز به این جشنواره بنیادین هست، دانشکده و مدرسه 
بازیگری وجود دارد اما همه این ها به تماشاچی نیازمند است. 
این جشنواره قصد ندارد که بچه های زیر دبستان را به بازیگر 
تبدیل کند بلکه ما می خواهیم تماشــاچی های خوبی برای 

آینده تئاتر تربیت کنیم.
فراخوان پوستر این جشنواره به زودی منتشر خواهد شد.

جزئیاتی از یک جشنواره؛ 
نمایشی برای خردساالن

با صدور روادید ســفر به بوســنی برای نویسندگان 
کشورمان، این افراد به منظور شرکت در پیاده روی صلح 
موسوم به »مارش میرا« و حضور در برنامه »۱۰ روز در 

بالکان« مسافر بوسنی و هرزه گوین می شوند. 
به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان، مراسم پیاده روی صلح )مارش میرا( به منظور 
بزرگداشت شهدای نسل کشــی سربرنیتسا )در جریان 
جنگ دهه ۱99۰ میالدی در منطقه بالکان( در کشور 
بوســنی  و هرزگوین برگزار می شود. این آیین، محفلی 
برای گردهمایی مسلمانان، مسیحیان صلح طلب و اهالی 
فرهنگ و ادبیات از نقاط مختلف کره خاکی است تا در 

آن اندیشه صلح همگانی ترویج شود.

بر اســاس این گــزارش، مجید قیصــری )برگزیده 
هشــتمین دوره جایــزه جــالل و نویســنده آثــار 
تحسین شــده ای چون »نگهبان تاریکی«، »شــماس 
شــامی«، »ســه کاهن« و »ســه دختر گل فروش«(، 
مرتضی قاضی )مســتندنگار و پژوهشــگر تقدیرشده و 
محقق و نویســنده کتاب هایی چــون »تنهای تنها«(، 
رادمان رســولی مهربانی )کارشــناس ارشــد ادبیات 
فارسی دانشگاه تهران و برنده مدال طالی المپیاد ادبی 
دانش آموزی در سال ۱۳9۰(، حامد عسکری )برگزیده 
هفتمین دوره جشنواره شعر فجر و صاحب آثاری چون 
»حــال و حّوایی از ترنج و بلوچ« و »خانمی که شــما 
باشید«(، افروز مهدیان )برگزیده جشنواره داستان کوتاه 

پایداری در ســال ۱۳9۴ و نویســنده کتاب هایی چون 
»یادگاران فتح؛ بر اساس زندگی شهید مجید پازوکی(، 
محسن رضوانی )شاعر و نویسنده رمان »گچ پژ«(، حسن 
حبیب اهلل زاده )نویسنده کتاب  »شالق با تشدید باالی 
المش« و کارگردان مستند »فیروزه« بر اساس زندگی 
شاعران و نویسندگان(، محمدرضا شهیدی فرد )رزمنده 
حاضر در جنگ بوســنی و کارشناس برنامه هایی چون 
»مردم ایران ســالم« و »پارک ملت«( و مریم برادران 
)صاحــب بیش ترین اثــر در انتشــارات روایت فتح و 
مستندنگار برنده جایزه جالل به خاطر کتاب پرفروش 
»ر«(، نویسندگانی هستند که در مراسم پیاده روی صلح 

)مارش میرا( شرکت خواهند 

داشت.
نویسندگان در این برنامه که از ۶ تا ۱۶ جوالی )۱5 تا 
25 تیرماه( برگزار می شود، با حضور در کشور بوسنی  و 
هرزگوین و شرکت در آیین بزرگداشت شهدای مسلمان 
سربرنیتسا، ضمن دیدار با فرهیختگانی از سرزمین های 

مختلف از کشور بوسنی نیز دیدن خواهند کرد.
برنامه ســفر »ده روز در بالکان« با پرواز به بوسنی و 
حضور در شهر سارایوو )پایتخت( آغاز می شود. شرکت 
در مراســم پیاده روی و حضور در نقطه پایانی مراســم 
پیاده روی در قبرســتان پوتوچاری شــهر سربرنیتسا، 
همچنین بازدید از شهر موستار از برنامه های این سفر 

هستند.

نویسندگان ایرانی در پیاده روی صلح شرکت می کنند

جزئیات مراسم تشییع زنده یاد عطاءاهلل بهمنش 
مراســم  درباره جزئیات  پیرایرانی«  »غالمعلی 
تشییع مرحوم استاد بهمنش گفت: مراسم تشییع 
اســتاد به دلیل حضور نداشتن فرزندان وی تا دو 

روز دیگر برگزار نمی شود.
این گزارشــگر تلویزیون و رادیو از شاگردان و 
نزدیکان زنده یاد عطــاءاهلل بهمنش، درباره زمان 
برگزاری مراســم تشــییع توضیح داد: با توجه به 
اینکــه فرزندان مرحوم به تازگــی ایران را ترک 
کرده بودند، باید دوباره به ایران بازگردند که این 
مدت زمان حدودا دو روز بــه طول می انجامد و 
مراسم بدون حضور فرزندان استاد برگزار نخواهد 

شد.
وی ضمن ابراز تســلیت و همدردی با خانواده 
مرحوم بهمنش گفت: امروز روز قلم است. وقتی 
موضــوع را به دختــر مرحوم بهمنــش گفتم، با 
تعجــب گفت پدر روز خــودش دار فانی را وداع 
گفت. روانش شــاد. پیرایرانــی گفت: به محض 
اینکه پسرشــان و سایر فرزندان شــان به ایران 
برســند کــه دو روز بــه طــول می انجامد، خبر 
رسمی مراسم تشــییع متعاقبا اعالم خواهد شد. 
عطاءاهلل بهمنش پس از یک ماه بســتری شدن 
در بیمارســتان به دلیل ســکته مغزی، سرانجام 

ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه یکشنبه شب )۱۱ تیرماه( 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بانک ملی 
تهران درگذشــت. اســتاد بهمنش که ۹۴ سال 
داشت، ســال ها به علت بیماری از شرایط چندان 
مناســبی برخوردار نبود. او نخستین گزارشگری 
زنده ورزشــی در رادیو را در ســال ۱۳۳۷ برای 

رقابت دو و میدانی انجام داد.

کنســرت گروه موسیقی زاگرسیان ایران زمین به سرپرستی و خوانندگی داریوش 
نظری ۳۰ تیرماه در تاالر وحدت برگزار می شود.

احسان میرضیایی مدیر بخش موسیقی مؤسسه فرهنگی هنری فروغ فلق گفت: 
گروه زاگرســیان از جمله گروه های برجسته موسیقی نواحی کشور است و در عرصه 
موسیقی محلی لری سال هاست فعالیت می کند و هم اکنون با حمایت مؤسسه فروغ  
و بــه تهیه کنندگی خانم زهرا همتی در تاالر وحــدت جدیدترین اجرای خود را به 

نمایش خواهد گذشت.
گروه زاگرسیان را سورنا نظری، پارمیدا نظری، رکسانا نظری، یوسف سابیزا، کیمیا 
کوالنــی، حامد کریمــی، علی حداد و آیدا امیری مقدم تشــکیل می دهند. الزم به 
ذکر است احســان عبدی پور نوازنده توانا و مشهور ساز سرنا در این کنسرت گروه 

زاگرسیان و استاد نظری را همراهی می کند.
بلیت های این کنسرت هم اکنون در سایت ایران کنسرت قابل خریداری است. 

زاگرسیان به تاالر وحدت می آیند


