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شاعران آیینی در عزای نبی اکرم)ص( 
به سوگ می  نشینند

شب شعر آیینی »بر آستان اش��ک« همزمان با فرارسیدن 
رحلت حضرت رسول)ص(، شهادت امام حسن)ع( و امام رضا)ع( 
روز پنجش��نبه 25 آبان ماه ساعت 18 در فرهنگ سرای اندیشه 

برگزار می شود.

گفتنی اس��ت در این مراس��م که با اجرای محمود حبیبی 
کسبی همراه است، علیرضا قزوه، سعید بیابانکی، نادر بختیاری، 
علی محمد مودب، س��یدحمیدرضا برقعی، ناصر فیض، فاطمه 
بیرامی، س��ارا جلوداریان و محسن عرب خالقی به مرثیه خوانی 

خواهند پرداخت.
عالقه مندان برای شرکت در این مراسم می توانند به خیابان 
ش��ریعتی، نرس��یده به پل سیدخندان، بوس��تان شهید منفرد 

نیاکی)اندیشه(، فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.

وانه بازار کتاب شد حرز امام جواد)ع( ر
»ح��رز ام��ام ج��واد)ع(« عن��وان تازه تری��ن کتاب 
حجت االس��الم والمس��لمین احمد عابدی؛ استاد درس 
خارج حوزه علمیه و رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن 
کریم اس��ت که توسط موسسه نش��ر تعالی منتشر شده 

است.
این کت��اب در قالبی کوچک، به ص��ورت جیبی و با 
توضیحات��ی مختص��ر و کوتاه اس��ت. موضوع ح��رز امام 
جواد)ع( از جمله موضوعاتی است که در دو سه سال اخیر 
مورد بحث توسط حجت االسالم احمد عابدی بوده است.

»تفاوت حرز، دعا، ِورد«، »سند حرز امام جواد)ع(«، 
»کیفیت اثرگ��ذاری آن« و »دعای مرب��وط به حرز« از 
جمله موضوعات و س��رفصل هایی است که در این کتاب 

به آن پرداخته شده.
این کتاب در چاپ نخس��ت خود ب��ه تعداد 3000 

جلد منتشر شد.

اسرافیل اواخر آذر می آید
فیلم س��ینمایی »اس��رافیل« ب��ه کارگردان��ی آیدا 
پناهنده و تهیه کنندگی مس��تانه مهاجر، باالخره از پایان 

آذرماه اکران می شود.
 این فیلم س��ینمایی از هفته آخر آذرماه اکران خود 
را با س��ینماهای آزاد آغاز خواهد کرد. »اسرافیل« یکی 
از آثار بخش مس��ابقه سال گذش��ته جشنواره فیلم فجر 
بود که به دلیل شرایط نابسامان اکران، تاکنون نتوانسته 

است روی پرده برود.
این فیلم سینمایی درامی درباره چالش ها، نیازهای 
عاطفی و روابط انس��انی اس��ت که فیلمنامه آن توس��ط 

ارسالن امیری و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است.
هدیه تهران��ی، مریال زارع��ی، ه��دی زین العابدین 
و پژمان بازغ��ی بازیگران اصلی و علی عمرانی، س��هیال 
رضوی، پوریا رحیمی س��ام و س��ودابه جعف��رزاده دیگر 

بازیگران اسرافیل هستند.

نمایشگاه سوگواره هنر عاشورایی افتتاح شد 
نمایش��گاه یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی که به 
همت حوزه هنری انقالب اسالمی برگزار شده است، آغاز 

به کار کرد.
مراسم اختتامیه یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی 
برگزار شد و آثار این س��وگواره در سالن ابوالفضل عالی 
مرکز هنرهای تجس��می حوزه هن��ری به معرض بازدید 

عموم گذاشته شد.
در این مراس��م اس��امی برگزیدگان این سوگواره در 
بخش های نقاشی، تصویرسازی، پرچم، پوستر و مدافعان 
حرم اعالم ش��د و محس��ن مومنی ش��ریف رئیس حوزه 
هنری، فاضل نظ��ری معاون هنری حوزه هنری و کاظم 

چلیپا نقاش پیشکسوت به سخنرانی پرداختند. 
همچنی��ن از کاظم چلیپا هنرمن��د انقالبی و متعهد 
تجلی��ل به عمل آمد و تابلوی »ح��ر« از آثار آیینی این 

هنرمند رونمایی مجدد شد.

پردیس شهرزاد دچار خواب زمستانی می شود
نمایشنامه خوانی »خواب زمستانی« نوشته لیلی عاج 

در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود.
 نمایش��نامه »خواب زمس��تانی« نوشته لیلی عاج ۴ 
آذر در پردیس تئاتر ش��هرزاد نمایشنامه خوانی می شود. 
این نمایش��نامه خوانی توسط هنرجویان کارگاه بازیگری 

مهتاب نصیرپور کارگردانی و اجرا خواهد شد.
نقش خوان ه��ای ای��ن اجرا ب��ه ترتی��ب ورود مبینا 
طبایی، نوش��ین تهرانی، الناز اسماعیلی، آالله زارع طلب، 

مهزاد توکلی هستند.
دیگر عوامل این نمایشنامه خوانی عبارتند از عکاس: 
محمود زهره وند و پرنیان عبادی، س��اخت تیزر: سیاوش 

کردجان و علی گورانی، طراح پوستر: الناز اسماعیلی.
نمایش��نامه خوانی »خواب زمستانی« شنبه چهارم 
آذرماه س��اعت 20 در س��الن شماره س��ه پردیس تئاتر 

شهرزاد اجرا می شود.

سفرنامه اربعین

هشتم: سخاوتمندی مستمندانه
دکتر محمدمهدی شیرمحمدی

م��ردم عراق گاه در نهایت مس��تمندی و نداری در 
اوج سخاوتمندی هستند و از هر آنچه دارند که گاه تنها 
احترام و آبرو اس��ت هزینه می کنند تا برای زوار اربعین 

کم نگذاشته باشند.
درب��اره این روحی��ه گزارش های گوناگونی ش��نیده 
می ش��ود. نماز مغ��رب را در عم��ود ۴26 می خوانیم در 
موکب ش��باب "الفتی االعلی" که حیاطی وسیع دارد به 

امامت طلبه ای عرب میان سال. 
امام جماعت پس از نماز چند کلمه ای را به فارسی 
ناش��یوا ولی قابل فهم صحبت می کن��د و با تذکر چند 
نکته می کوش��د توجه ایرانی��ان را برانگیزد: مردم عراق 
خیلی فقیر هس��تند. اما در خدمت به شما زائران خیر 
سخاوت دارند. الحمدهلل شما ایرانی ها وضع خوبی دارید. 
در کش��ور شما درآمد زیاد هس��ت. به این صندوق های 
جلو موکب ها به نیت خدمت به دیگر زوار پول بیندازید. 

نظافت را رعایت کنید. در جاده آشغال نریزید.
با ارابه )کالسکه( و چرخ و گاری یه پای زائر نزنید. 
پاها خس��ته اس��ت. ورم دارد. زخمی می ش��ود. مدیون 

می شوید...
کمی آن س��وتر. در موکبی پس از اقامه نماز طلبه 
جوانی به منبر رفته اس��ت. این یکی ایرانی اس��ت و به 
فارس��ی ش��یوا که با بلندگو صدایش رساتر هم شده به 
س��بک و لحن پناهیان س��خنرانی می کن��د: »اگر برای 
ثواب به اینجا آمده ای بی خود آمدی! خودت را بی خود 
خسته می کنی! ثواب را در خانه ات بنشین و جمع کن. 
تو انتخاب شدی تا سیاهی لشگر امام زمان)عج( بشوی 

و مقدمات ظهور را فراهم کنی.«
شمایلهاوشبیهها

برخی موکب ها و عش��یره ها می کوش��ند شمایل و 
شبیه هایی از واقعه طف بسازند.

گروهی کاروانی از شتر و اسب ترتیب داده با محمل 
و کجاوه و زنان و دخترکانی روبندپوش همراه با شمایل 
مردی که مثال حضرت زین العابدین است همگی با غل و 
زنجیر و مردانی که مثال لشکر اشقیا باشند و گاه ضربی از 
تازیانه به شمایل کودکان می زنند و بلندگویی که وصف 

حال می خواند و اشک زائران را می گیرد.
گروه دیگ��ری چند کامیون با ل��وازم صوتی به راه 

انداخته اند تا جور دیگری واقعه را ترسیم کنند. 
گروه ه��ای دیگ��ری ماکت��ی از واقعه س��اخته اند با 
مجسمه هایی از اسب و شتر و گاه پیکره مردی که نوزادی 

در آغوش دارد و از گلوی نوزاد خون جریان دارد.
گه��واره و پیک��ره نوزاد نیز زیاد دارن��د و گاه با آن 

تبرعات یا به تعبیر خودمان نذری جمع می کنند.
پیکره سر منسوب به حضرت نیز بسیار است و گاه 

در ضریحی که اغلب تبرعات نیز می گیرند.
تصاویر منسوب به ش��هدای کربال به ویژه حضرت 
سیدالشهدا)س( و حضرت ابالفضل)ع( و کمتر حضرت 
علی اکبر و همچنین حضرت امیرمومنان)ع( گاه با شیر 

و شمشیر نیز بسیار است. 
از ای��ن تصاویر قبال در س��ردر موکب ه��ا زیاد بود. 
گمان من این است که کمتر از قبل شده باشد. هرچند 
ب��رآورد آماری ندارم. البته هن��وز از پرچم های کوچک 
با این تصاویر زیاد می فروش��ند. گویا. در جس��ت وجوی 
مش��تری های کودکانه هنوز تولید و فروخته می شوند. 
کیفیت جنس این پرچم ها اغلب پایین است و طی یک 

پیاده روی چند روزه معلوم نیست سالم بمانند.
پرچماقوام

اینجا در مس��یر پیاده روی زی��ارت اربعین به ویژه 
ج��اده نجف به کربال رنگ ها رن��گ باخته و اقوام و ملل 

همه عاشورایی شده اند.
تنها جلوه اقوام و ملل وشعوب پرچم های رنگارنگ 
آنان اس��ت تا "لتعارف��وا" و بشناس��ی و بدانی حضرت 
صاحب االمر برای انتقام ش��هدای کربال از هر کش��وری 

لشکریانی دارد.
من در حد توان از پرچم های این لش��کریان عکس 
گرفته ام. از انگلیس و هندی و پاکس��تانی و افعانستانی 
و آذربایجانی و ترکیه و مملکت عربس��تان س��عودی و 

لبنانی و آلمانی و... .
نواهاونوحههادرموکبها

همه موکب ها کمابیش همیشه بلندگوهای روشنی 
دارند که در آنها نواهای س��وگ و نوحه های جان س��وز 

پخش می شود. 
در مس��یر بصره به نجف نوحه ه��ا غالبا از مداحان 
عرب زبان هستند. در سامرا تقریبا موکب عرب نیست. 
الاقل من موکبی ندیدم و تماما ایرانی هستند. هیات ها 
و حس��ینیه ها و نهادهای با تجربه موکب هایی در سامرا 
برپا کرده اند. مثال حس��ینیه اعظم زنجان موکبی بزرگ 
ب��ا امکاناتی خ��وب در س��امرا دارد. ای��ن موکب ها نیز 

نوحه های مداحان مشهور ایرانی را پخش می کنند.
در مسیر اصلی نجف به کربال تقریبا از هر پنج نوایی 
که از بلندگوها ش��نیده می شود یک یا گاه دو تا از آنها 
ایرانی است. تا 5-۴ سال پیش به ندرت نوای ایرانی در 

این مسیر شنیده می شد.
نواهای مداحان ایرانی در سال های بعد از آن در عراق 
رشد چشمگیری داشت و گاه در بسیاری از موکب های 
عراقی هم ش��نیده می شد. گویا عراقی ها همانند دعوت 
به نوش��یدن چای ایرانی می خواستند زائران ایرانی را با 

مداحی ها و نواهای آشنا جذب کنند.
این رش��د چشمگیر البته از سال قبل متوقف شده 
اس��ت. حال ای��ن اتفاق ناش��ی از عادی ش��دن حضور 
ایرانیان و عدم نیاز به جاذبه یا احیانا منشا دیگری باشد 

جای بررسی میدانی و آماری دارد.
اما همزمان با توس��عه موکب ه��ای ایرانی مخصوصا 
در نجف و کربال و مس��یر این دو ش��هر که مس��یر اصلی 
پیاده روی اس��ت و نیز کاظمین و سامرا همچنان نواها و 
نوحه های ایرانی رو به رشد است. این رشد چنانکه توضیح 

دادم البته دیگر به اراده موکب های عراقی بستگی ندارد.
غی��ر از موکب ه��ای ایرانی هیات ها و دس��ته جات 
عزاداری نیز ب��ا گاری و گاه کامیونت و وانت تجهیزات 
صوتی نوحه های ایرانی را پخش می کنند. این تجهیزات 
را برخی دس��ته جات عراقی مخصوصا آنها که شمایل و 
ش��بیه واقعه طف و اس��رای کربال را می سازند را دارند. 
البت��ه جوانان زائر ایرانی گاه تجهیزات صوتی همراه نیز 
زی��اد دارند و حین راهپیمای��ی نوحه های ایرانی پخش 
می کنند. این تجهیزات همراه و جیبی را جوانان عراقی 

به ندرت دارند.

ترنم احساس

که مادرم ایران شکسته پهلویش
 افشین عالء

بیابهکرمانشاهبهخاکدلجویش
خمیدهبینقدشسپیدبینمویش

نشستهزینماتمبهشیونوزاری
بگیردستترابهزیربازویش

بههمدلیایصبرگشابراوآغوش
نمیفشانایابربهشستنرویش
حریرتسکینکو؟کهگردغمگیرم
زچینرخسارشزخالهندویش

چوطاقتازکفدادزنمدوصدبوسه
بهطاقبستانشبهطاقابرویش
چقدرزخمیشددرختدرباغش
چقدرسرگردانبهدشت،آهویش
چهخاکغمگینیچهداغسنگینی
چهقصرشیرینی؟کهنیستبارویش

پلیبزنازمهربهسرپلزخمی
کهمیخراشدروکهمیکندمویش
زنورخویشایشرقبباربرمغرب
بهجسمبیجانشبهچشمبیسویش

اسیرآوارمبهغمگرفتارم
کهمادرمایرانشکستهپهلویش

این روزها که همه ایران غم 
شش گزارش 

گروهفرهنگوهنر
و  ش��هره���ا  و  کرمانش��اه 
روس��تاهای غرب کشور را به 
دل دارد، این روزها که هرکس��ی سعی می کند به 
حد بضاعت و توان��ش کمکی به زلزله زدگان غرب 
کشور برس��اند، اهالی فرهنگ و هنر هم دست به 
کار ش��ده اند، ت��ا کمی از غم مردم کرمانش��اه کم 

کنند.
آنچ��ه در ادام��ه می آی��د گوش��ه ای از تالش 

فرهنگیان و هنرمندان کشور است:

حراجآثارهنریبهنفعزلزلهزدگان
با برپای��ی حراج خیریه س��ه روزه آثار هنری 
در گال��ری م��ژده، جامع��ه تجس��می ب��ه کمک 
آس��یب دیدگان زلزل��ه کرمانش��اه و غ��رب ایران 

می رود.
م��ژده طباطبای��ی، مدیر گالری م��ژده که در 
زلزل��ه بم نیز چنی��ن رویدادی را ب��رای کمک به 
آس��یب دیدگان تدارک دیده بود، اظهار داشت: از 
همه هنرمندانی که دوس��ت دارند در این حرکت 
خیرخواهانه حضور داش��ته باشند دعوت می شود 
آث��ار خود را ب��ه گالری مژده تحوی��ل دهند تا در 

حراج خیریه سه روزه ارائه شود.
او اف��زود: گالری مژده در نظر دارد بخش��ی از 
گنجین��ه خود را طی این ح��راج از روز جمعه 26 
ت��ا 28 آبان ماه به ف��روش رس��انده و از این رو از 
همه هنرمندانی که دوس��ت دارن��د در این اقدام 
خیرخواهانه مش��ارکت کنند دع��وت می کند، در 
ص��ورت تمایل یک یا چند اثر خ��ود را برای ارائه 

در حراج اهدا کنند.
 او تاکی��د کرد: بدیهی اس��ت تمام��ی عواید 
ف��روش این حراج ب��ه آس��یب دیدگان زلزله اخیر 

اختصاص داده خواهد شد.
مدیر گالری م��ژده درباره ش��یوه فروش آثار 
در این حراج خیری��ه توضیح داد: همه آثار، حتی 
آثار بزرگان، نصف قیمت واقعی شان و حتی کمتر 
روی دیوار ارائه می ش��ود و در پایان سومین روز به 

باالترین پیشنهاد فروخته خواهد شد.
طباطبایی گفت: به محض اطالع رس��انی اولیه 

چندین مجموعه دار و هنرمند ش��اخص دس��ت به 
کار جمع آوری آثار ش��ده اند و خوشبختانه همه در 
تالش هستند بهترین کارهای خود را به نفع مردم 

عزیز آسیب دیده در زلزله هدیه کنند.
گالری مژده در س��عادت آباد، عالمه ش��مالی، 
واق��ع   27 پ��الک  ش��رقی،  هجده��م  خیاب��ان 
اس��ت و عالقمن��دان می توانن��د ب��ا ش��ماره تلفن 

02122067۴۴2 تماس بگیرند

ارسالبستههایویژهکتابواسباببازی
برایکودکانزلزلهزده

محم��د اللهیاری معاون توس��عه کتابخانه ها و 
کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور درپی 
وقوع زلزله اخیر در استان کرمانشاه ضمن تسلیت 
به مردم داغدار این استان گفت: نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور در کنار سایر دستگاه های اجرایی و 
فرهنگی کش��ور توان خود را برای خدمت رس��انی 
به مردم انقالبی و مصیبت زده کرمانش��اه بس��یج 
کرده است. بدین منظور در اولین اقدام بسته های 
متنوع��ی از کتاب و اس��باب بازی برای ارس��ال به 
مناطق زلزله زده آماده کرده است. از همین جا نیز 
از مردم کش��ورمان می خواهیم کمک های خود در 
این زمینه را به کتابخانه های عمومی سراسر کشور 
تحویل دهند تا به دس��ت کودکان زلزله زده استان 

کرمانشاه برسانیم.
وی اف��زود: از همان س��اعات ابت��دای حادثه 
دبی��رکل، معاون��ان و مدیران با بررس��ی لحظه به 
لحظه وضعی��ت کتابخانه ها و کتابداران در جریان 
حادثه قرار گرفتند. همچنین دبیرکل نهاد گروهی 
را ب��رای بازدید از مناطق زلزله زده و کتابخانه های 
تخریب شده این استان مأمور کرده است تا ضمن 
برآورد اولیه از میزان خس��ارت های وارد شده، در 
اسرع وقت نسبت به بازسازی این کتابخانه ها اقدام 

شود.

حامدعسکریتندیسجشنوارهشعرفجر
رابهحراجگذاشت

حامد عس��کری، ش��اعر جوان کش��ورمان در 
اقدامی انسان دوستانه تندیس جشنواره شعر فجر 

خود را برای کمک به زلزله زدگان غرب کش��ور به 
فروش گذاشت.

در ای��ن ح��راج ک��ه او در کان��ال و صفحات 
ش��خصی اش منتش��ر کرده قیمت پای��ه برای این 

تندیس را دو میلیون تومان اعالم کرده است.
او در کان��ال خ��ود این چنین نوش��ت: »فردا 
ساعت شش صبح عازم کرمانشاهم. عازم ویرانه های 
مقدس. خوبیت ندارد دست خالی بروم. خیلی فکر 
ک��ردم چه کنم تا بتوانم ران ملخی مهیا کنم برای 
شرمنده نشدن پیش این عزیزان داغ دیده. اسمش 
رو بذاری��د ریا ش��وآف خودنمایی ی��ا هرچی مهم 
اینه ک��ه من بتونم یه کاری بکنم مهم اینه بش��ه 
یه س��نگی از پیش پا ور داشت. این تندیس سرو 
زرین جش��نواره ملی شعر فجر اس��ت که سال ها 
پی��ش صیدش ک��ردم. خیلی دوس��تش دارم. دل 
می کن��م می گذارم��ش به حراج. می فروش��مش و 
تمام مبلغش را می دهم برای کرمانش��اه.... اگر به 
من اعتماد دارید و از دل و نیتم آگاهید بس��م اهلل... 
زیاد وقت نداریم. کمک کردن حساب پر نمیخواد 
دل گن��ده می خ��واد. به ب��اال ترین پیش��نهاد این 
تندیس تقدیم می ش��ه. اصال وقت نداریم خبرهای 
بد همینجوری داره میاد. باید دس��ت بجنبونیم تا 
دیر نشده. به قول حاج کاظم آژانس شیشه ای من 

از شما یه یاعلی می خوام.«

»تَرنگ«برایزلزلهزدگانکرمانشاه



رویصحنهمیرود
گروه موس��یقی »تَرنگ« به سرپرس��تی »برزو 
امی��ری« و خوانندگ��ی »نورالدین بزل��ه«، در تاالر 

اندیشه حوزه هنری شهر تهران به صحنه می رود.
این در حالیس��ت ک��ه گروه »ترن��گ«، برای 
ابراز همدردی با جان باختگان زلزله ای که شامگاه 
بیس��ت و یکم آبان 1396، بخش هایی از کشور را 
در برگرفته و هموطنانمان را عزادار کرده، قطعاتی 
ویژه را اجرا می کند و بخشی از عواید کنسرت هم 

به زلزله زدگان کرمانشاه تعلق خواهد گرفت.
برزو امیری با اشاره به وقوع زلزله در کرمانشاه 
گف��ت: ای��ن اولین باری نیس��ت که ُک��رد غمناک 
می ش��ود. در ط��ول دوران، ه��زاران ه��زار بار غم 

و ناداوری ه��ا ب��ر دوش این قوم اصیل آوار ش��ده؛ 
اما هیچگاه نتوانس��ته خمی به اب��روی آن بیاورد. 
این مصیبت نیز مانند تمام مصیبت های گذش��ته 
می گ��ذرد و امی��دوارم آخرین باری باش��د که ُکرد 
غمناک می شود. بخش��ی از عواید این کنسرت به 
زلزله زدگان تعلق خواهد گرفت، همچنین حاضران 
در کنس��رت  نی��ز در ص��ورت تمای��ل می توانن��د 
کمک های نقدی خود را به زلزله زدگان کرمانش��اه 
در محل های منظور ش��ده، اهدا کنند تا با نظارت 
نهادهای مربوطه به دس��ت ای��ن عزیزان غم دیده 

برسد.

اطالعیهخانهسینما
درموردحادثهزلزلهغربکشور

خانه س��ینما با صدور اطالعی��ه ای اعالم کرد: 
»درپی درخواس��ت همکاران و خانواده س��ینمای 
ای��ران باب��ت جم��ع آوری کمک ب��رای هموطنان 
زلزله زده خانه سینما تقاضا دارد همه آنان که دل 
در گرو همدردی با آسیب دیدگان دارند، از طریق 
حس��اب ش��ماره 99999 به نام هالل احمر اقدام 
کنن��د. این روش امکان بهره برداری مناس��ب را با 
توجه به ضرورت ها و نیازمندی ها فراهم می کند.«

پردیسکورشنیمیازفروشامروزخودرا
بهزلزلهزدگانمیدهد

پردیس س��ینمایی ک��ورش ب��رای همدردی 
و کمک ب��ه مناطق زلزل��ه زده 50 درصد از محل 
فروش خ��ود را امروز 2۴ آبان ماه ب��ه زلزله زدگان 

اختصاص می دهد.
همچنین این پردیس با طراحی کمپینی اقالم 

مورد نیاز را نیز به منطقه ارسال می کند.
پردیس س��ینمایی کورش امروز به طور کامل 

باز است.

جمعآوریکمکهاینقدیوغیرنقدی
جامعهقرآنیبرایزلزلهزدگانغربکشور

درپ��ی وقوع زلزله در بخش��ی از مناطق غربی 
کش��ور و داغدار ش��دن هموطنان مان در اس��تان 
کرمانشاه، رحیم خاکی قاری بین المللی کشورمان 
با هم��کاری خبرگزاری ایکنا و نیز حمایت جمعی 
از فعاالن قرآنی کشور همچون علی اکبر ملکشاهی 
و نی��ز دو ق��اری کرمانش��اهی وحی��د نظری��ان و 
محمدرضا ابوطالبی اقدام به جمع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی مردم خیرخواه کشور کرده است 
تا هر چه س��ریع تر این کمک ها ب��ا حضور فعاالن 

قرآنی به دست مردم زلزله زده برسد. 
ب��رای س��هولت در ام��ر یاری رس��انی، اف��راد 
می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت 
610۴337829289170 ب��ه ن��ام ابراهیم قدرت 

واریز کنند.
کمک ه��ای غی��ر نق��دی نی��ز در خبرگزاری 
بین الملل��ی قرآن )ایکنا( به نش��انی تهران، خیابان 
انقالب اس��المی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، 
پ��الک 85 جمع آوری می ش��ود. همچنین خیران 
برای هماهنگی و دریافت اطالعات بیشتر می توانند 

با شماره 09123872986 تماس حاصل کنند.

اهالی فرهنگ و هنر هم برای یاری مردمان زلزله زده آستین همت باال زدند

چو عضوی به درد آورد روزگار...

مفقودی
بدی��نوس��یلهاعالممیگ��رددکهآق��ایفرهادعطائ��یتبریزیب��هکدملی
2573729794بهدلیلعدمفعالیتشرکتبامسئولیتمحدودبنامهوشمند
سراینوینپارسابهشمارهثبت500747وشمارهملی14006288570از
تاریخ1396/5/1هیچگونهس��متاجرائیوحقوقیدراینشرکتنداشتهو

ازتاریخفوقهیچگونهمسئولیتحقوقیواجرائیوجزایینخواهدداشت.

سیدمحسن وزیری تهیه کننده سینما گفت: 
دی�د ما جش��ن نمی خواهیم و تنها تقاضای مان از زاوی�ه 

آقای��ان مدیر این اس��ت ک��ه ای��ن رویداد 
س��ینمایی را بیش از این خدشه دار نکنند و اعتبار را به جشنواره 

فیلم فجر بازگردانند.
تهیه کننده فیلم س��ینمایی »بادام ه��ای تلخ« در گفت وگو با 
س��ینماپرس افزود: آنچه برای یک جشنواره سینمایی مهم است 
اعتبار آن است اما متأسفانه ما سال ها است شاهد بی اعتبار شدن 
جشنواره فیلم فجر هستیم. جشنواره ای که در زمان تأسیس اش 
ق��رار بود به عنوان یک��ی از معتبرترین جش��نواره های طراز اول 
س��ینمایی در دنیا بدل ش��ود اینک کارش به جایی رس��یده که 
دیگر چندان برای س��ینماگران وطنی ه��م اعتبار ندارد که برای 

اثبات این مدعا می توان به انصراف های کاندیداهای جشنواره در 
سال قبل اشاره کرد.

وی ادامه داد: واقعاً کدامیک از جشنواره های معتبر سینمایی 
در دنیا مانند یک جشن برگزار می شوند؟ چرا ما هنوز نتوانسته ایم 
در روند برگزاری جش��نواره فیلم فجر به یک ثبات برس��یم؟ چرا 
مدیران و سیاس��ت گذاران سینمای کش��ور و جشنواره فیلم فجر 
کمترین اطالعی از قواعد برگزاری یک جشنواره استاندارد ندارند؟؛ 
این ها همه س��وأالتی است که سینماگران با آن درگیر هستند اما 

کسی هم پیدا نمی شود که به این قبیل سوأالت پاسخگو باشد.
وزیری س��پس با بیان اینکه ما هنوز نتوانس��ته ایم یک مکان 
دائمی برای برگزاری جش��نواره فیلم فجر در نظر بگیریم و همه 
چیز در سینمای کشور ما سلیقه ای به پیش می رود اظهار داشت: 
تغییر مکان کاخ جش��نواره فیلم فج��ر و آزمون و خطا کردن در 
روند برگزاری این رویداد سینمایی از نظر حرفه ای به هیچ عنوان 
درس��ت نیس��ت و همه این اتفاقات باعث آن می شود تا سال به 

سال از اعتبار این رویداد کاسته شود.

تهیه کننده فیلم س��ینمایی »ش��اخه گلی برای عروس« در 
خاتم��ه این گفت وگو با ابراز انتقاد ش��دید از مدیران س��ینمایی 
خاطرنشان کرد: من بسیار متأس��فم که بسیاری از پیشکسوتان 
س��ینما از جمل��ه بنده و امث��ال بنده حتی ب��رای حضور در این 
رویداد سینمایی هم سال ها است دعوت نشده ایم؛ همه این موارد 
دس��ت به دس��ت هم داده تا این جشنواره نزد سینماگران ایرانی 
بی اعتبار ش��ود. بی تدبیری ها و ناپختگی ها و برخوردهای جناحی 
و س��لیقه ای با سینما و س��ینماگران اصاًل درست نیست و قطعاً 
تا چنین رویکردی در سینمای کش��ور وجود دارد ما نمی توانیم 
مجدداً ش��اهد رشد و تعالی سینمای کشور و جشنواره اصلی آن 
باش��یم و امیدوارم که هرچه س��ریع تر تدبیری اساسی برای این 

رویداد سینمایی اندیشه شود.

سیدمحسن وزیری:

ما جشن نمی خواهیم، اعتبار را به جشنواره فیلم فجر بازگردانید


