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دریچه
نویسندگان سومین «دد پول»
مشخصشدند

همدلی| دو خواهر نویسنده برنده جایزه امی برای نوشتن
فیلمنامه قسمت سوم از سری فیلمهای «ددپول» انتخاب
شدند .به نقل از ورایتی ،لیزی مالینوکس-لوگلین و وندی
مالینوکس انتخاب شدند تا فیلمنامه فیلم جدید «دد پول» را
بنویسند .رایان رینولدز هم بار دیگر در این فیلم در نقش یک
مزدور بددهن جلوی دوربین میرود .خواهران مالینوکس
مدتهاســت باهم مینویســند و یکــی از فیلمنامههای
مشهورشان «برگرهای باب» برای فاکس است که موفق به
کســب جایزه امی شده است .این دو خواهر سه بار نامزدی
انجمن نویسندگان را کسب و یک جایزه امی در سال ۲۰۱۷
دریافت کردهاند .آنها همچنین سازنده و تهیهکننده کمدی
انیمیشن «شمال بزرگ» بودهاند .رینولدز نیز عالوهبر ایفای
نقش ابرقهرمانی ددپول بهعنوان یکی از تهیهکنندگان فیلم
حضور دارد و گفته شده برای انتخاب خواهران مالینوکس
بهعنوان نویســنده ،نقش تعیینکنندهای داشــته است.
فیلمهای «ددپــول» با درجه  Rدر گیشــه خیلی موفق
ظاهر شــده و درمجموع  ۱.۵میلیارد دالر فروش کردهاند.
اولین فیلم با عنوان «دد پول» سال  ۲۰۱۶موفق به فروشی
 ۷۸۳میلیون دالری شــد و دنباله آنهم در سال  ۲۰۱۸در
گیشــه  ۷۸۵میلیون دالر فروش کرد .کارگردان این پروژه
بهزودی معرفی میشــود .این در حالی است که فیلم اول
را تیم میلر و فیلم دوم را دیوید لیچ ســاختند .سال پیش
رایان رینولدز اولین فردی بود که تائید کرد قســمت سوم
این فیلم در دست ساخت قرار میگیرد .این فیلم اولین فیلم
از فیلمهای «ددپول» اســت که توسط «مارول استودیوز»
ساخته میشود .پس از خرید کمپانی «فاکس قرن بیست و
یکم» توسط دیزنی در سال  ۲۰۱۹این امر ممکن شده است.

گزارش عملکرد مالی سه زیرمجموعه
سازمان سینمایی منتشر شد

همدلی| ســازمان ســینمایی گزارش عملکرد مالی مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی ،انجمن سینمای جوانان
ایران و موسســه سینما شهر در سال  ۹۹را منتشر کرد .به
نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی ،در راستای سیاست
شفافســازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در چارچوب
قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات ،جزئیات گزارش
عملکرد مالی مرکز گســترش ســینمای مستند و تجربی
از مؤسســات تابعه سازمان سینمایی در هفت ماه سال ۹۹
منتشر شد .اطالعات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش
ســینمای مســتند و تجربی بر اســاس کمک به برگزاری
جشنواره بینالمللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در
استانها ،کمک به تولید فیلم مســتند (کوتاه ،نیمه بلند،
بلند)،حمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی ،حمایت از اکران
فیلمهای هنری و تجربی ،حمایت از تولید مشــترک فیلم
با دیگر کشــورها ،کمک به خانه مستند استانها ،کمک به
تألیف و ترجمه مقاالت تخصصی سینمای انیمیشن و مستند،
حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی ،حمایت از تولید
فیلم انیمیشن کوتاه ،حمایت از تولید مشترک فیلم انیمیشن
با دیگر کشورها ،حمایت از تولید فیلم سینمایی خالق (کم
بودجه)،حمایت از عرضه فرهنگی و تجاری فیلمهای مستند
و انیمیشن در دیگر کشــورها و کمک به راهبری مدیریت
سینمای مستند و انیمیشن تنظیم شده است.
عملکرد مالی هفتماهه انجمن سینمای جوانان ایران
اطالعات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران
نیز بر اســاس حمایت از تحقیق ،نگارش و تقویت متن فیلم
کوتاه ،حمایت از برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
و برگزاری همزمان در اســتانها ،حمایت از تولید فیلم کوتاه
(داستانی ،مستند ،انیمیشن) ،حمایت از برگزاری جشنوارههای
منطقهای فیلم کوتاه ،حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس
استانها ،حمایت از برگزاری دورههای آموزش فیلمسازی از
طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران ،حمایت از برگزاری
المپیاد فیلمسازی نوجوانان ،حمایت از اکران فیلم در مناطق
غیر برخوردار بهصورت ســینما سیار ،حمایت از عرضه فیلم
کوتاه در سینما تک و پاتوق فیلم استانها ،حمایت از عرضه
فرهنگی و تجاری فیلم کوتاه در دیگر کشورها ،کمک به تألیف
و ترجمه کتب و مقاالت تخصصی فیلم کوتاه ،برگزاری همایش
فیلم کوتاه و کمک به راهبری مدیریت فیلمسازی جوانان (فیلم
کوتاه) تنظیم شده است.
عملکردمالیششماههموسسهسینماشهر
در راستای سیاست شفافســازی وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی و در چارچوب قانون انتشــار و دسترسی آزاد به
اطالعات ،جزئیات عملکرد مالی موسســه ســینما شهر از
مؤسسات تابعه سازمان سینمایی نیز در شش ماه اول سال
 ۹۹منتشر شــد .اطالعات گزارش عملکرد مالی موسسه
سینما شهر بر اساس حمایت از ارتقاء فنی تولیدات سینمایی
در حوزه CGIو صدا و … ،حمایت از ســاخت سینماهای
جدید ،حمایت از بازســازی سینماهای قدیمی ،حمایت از
ارتقاء و بروز رســانی وضعیت نمایش در سینماهای فعال،
حمایت از احداث پردیسهای ســینمایی امید ،پشتیبانی
سامانه مرکزی اکران و فروش سینمای کشور ( سمفا) ،کمک
به تبدیل سالن مجتمعهای فرهنگی استانها به سالن سینما
در شهرهای فاقد سینما ،حمایت از بهبود وضعیت نمایش
فیلم در سینماهای قدیمی فعال (کمکهزینه انرژی ،تأمین
قطعات یدکی ،المپ پروژکتور و لوازم بهداشتی) ،حمایت از
اکران فیلمهای سینمایی ،کمک به صیانت از آثار سینمایی،
سمعی و بصری و جلوگیری از عرضه غیرمجاز محصوالت
سمعی و بصری ،حمایت از استانداردسازی و روزآمدسازی
تجهیــزات مراکز البراتواری و اســتودیوهای ســینمایی
(تسهیالت) ،کمک به ایجاد استودیو در شهرهای منتخب
(مشهد و شیراز) و هزینه پشتیبانی تنظیم شده است.
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برای سالمرگ «غالمحسین درویش»؛
موسیقیدان مدرن دوره قاجار

رویداد

هم درویش و هم خان

همدلی| عباس ابوالفتحــی| پرچمدار
نوآوری در موســیقی بود؛ «غالمحســین
درویــش طالقانی» .اگر تاریخ موســیقی را
ورق بزنیم بارها نامــش کنار دیگر بزرگان
این هنر تکرار میشود ۱۲۵۱ .در تهران به
دنیا آمد .نامش را «غالمحسین» گذاشتند،
اما پــدرش وقتــی میخواســت صدایش
بزنــد «درویش» خطابش میکــرد .بعدها
هم لقبش شــد .پدرش «حاج بشیر» اهل
زیدشــت طالقان بود .موســیقی غرب در
دوران قاجار از طریق مارشهای نظامی به
ایران آمده بود .پدرش که او نیز در نواختن
تار چربدست بود و دوستدار موسیقی ،در
دهســالگی فرستادش مدرسه نظام تا استاد
شود .آن هنگام مدرسه نظام یکی از شعب
دارالفنون بود که تحت سرپرستی «موسیو
لومــر» اداره میشــد و تنها آموزشــگاهی
بود که بهصورت حرفهای در آن موســیقی
تدریس میشد« .درویش» در آنجا با شوق
و عالقه فــراوان مبانی موســیقی غربی را
آموخت .با تنبک کوچک و شیپور کارش را
آغاز کرد و در ادامه با خط و رسم موسیقی
آشنا شد .تار و سهتار را هم «آقاحسینقلی
خان» به او آموخت .کســی که خودش از
نوادر موسیقی کالســیک ایرانی بهحساب
میآمــد« .درویش» ممتازترین شــاگرد او
شد و بعد از تکمیل دوره آموزشیاش برای
تســلط هر چه بیشتر بر تار و سهتار ،مدتی
نیز تحت نظر «میرزا عبداهلل فراهانی» قرار
گرفت .حاال هم موسیقی اروپا را میشناخت،
هم ایران را .همین اصول پایه ســبب شــد
نامش در جرگه نوآوران موسیقی ایران قرار
بگیرد .در آن دوران «درویشخان» هم تار
میزد ،هم ســهتار .آنقدر زیبا که شاعران
بنامی چون ایرج میرزا در شعرهایشــان از
او یاد کردهانــد« .درویش» هنگام تحصیل
در مدرســه نظــام دریافته بــود آواز ملی
سرزمین خودش بیشازحد یکنواخت است
و بدون ضــرب بودنش گاهــی ماللانگیز
میشود .به همین دلیل به فکر افتاد کاری
کنــد که بر جذابیتش بیفزایــد .پیش از او
«علیاکبر شــیدایی» و «عــارف قزوینی»
هم ســعی کــرده بودنــد آوای نوینی ارائه
بدهند ،اما شــاید چــون آنچنان بر اصول
پایه موســیقی ملی تسلطی نداشتند بیشتر
کارهایشــان از ســر ذوق بود و نتوانستند

نام خودشــان را پای چنیــن تغییری امضا
کنند« .ســعدی حســنی» در کتاب تاریخ
موســیقی مینویســد« :نخســتین تحول
واقعی موســیقی را غالمحســین درویش
آغاز کرد» و چنین تعبیری حقیقت داشت.
«شــیدایی» و «قزوینی» تصنیفهایشــان
اساس محکمی نداشــت و حتی خودشان
هــم اجرایــش میکردند ،امــا «درویش»
دســتمایه آگاهیهایــش در آهنگــی که
میســاخت به موســیقی ملی و ملل دیگر
بود .شعری اگر انتخاب میکرد حتماً شاعر
بنامــی آن را ســروده بــود و خوانندههای
تصنیفهایش کارآزمــوده بودند .در دوران
مشــروطه انجمنی بــود به نــام «اخوت»
که خودش کنســرت برگــزار میکرد .این
کنســرتها که گاه درآمدشان صرف کمک
به آســیب دیدگان بالیــای طبیعی و گاه
انســانی میشــد ،هم رهبری و هم ریاست
ارکســترش بر عهده «درویشخان» بود .او
در اجرای نوآوریهایــش از اعضای همین
ارکستر استفاده میکرد .دو بار هم به اروپا
رفت .این ســفرها برایش دستاورد نوی به
ارمغــان آورد .او که همواره ســعی میکرد
کار تــازهای ارائــه دهد بعــد از مراجعت
به وطــن قطعــات دلپذیری در ســاختار
ضربآهنگهایــش به کار بــرد که تا آن
هنگام بیسابقه بود و بعدها سبب شد چند
شــرکت اروپایی برای ضبط موسیقی ملی
کشــورش به ایران بیایند .سهتار تا قبل از
درویش پنج ســیم داشــت .او بود که سیم
ششــم را با الهام از مشتاقعلی شاه ،به آن
اضافه کرد .همچنین اولین کالس تدریس
موســیقی در ایران ،کالس او بود و بسیاری
از شاگردانش در آینده سرآمد موسیقی ملی
شدند .او پسازاینکه شاگردان دورهشان را
میگذراندند به آنها نشان تبرزین میداد.
آنها که دوم میشــدند ترکیبی از مس و
نقره و کســانی که ممتاز میشدند تبرزین
طال هدیه میگرفتنــد« .مرتضی نیداوود،
ابوالحســن صبا ،موســی معروفی ،نورعلی
برومند و سعید هرمزی» ازجمله شاگردانی
بودنــد که به تبرزین طــای درویشخان
مفتخــر شــدند .زندهیــاد روحاهلل خالقی
در کتــاب «سرگذشــت موســیقی ایران»
مینویســد« :پدرم از هنر و مکارم اخالقی
او(درویشخان) که چندی هم از تعلیماتش

مدیر بخش مسابقه و نمایشگاه عکس جشنواره
نمایش عروسکی تهران -مبارک:

عالقهمندان به شرکت در این رویداد
تا ششم دیماه فرصت دارند

برخــوردار شــده بود ،حکایتهــا میکرد.
من آرزو داشــتم وی را ببینم و ســازش را
از نزدیک بشــنوم تا اینکه برحسب دعوت
پدرم شــبی به باغ ما آمد .محفل آراستهای
بهپاس احترام او ترتیب دادند و حضار اهل
ذوق و دوســتدار موســیقی که در انتظار
هنرنمایی وی بودند ،مقدم استاد را گرامی
داشــتند .نوای لطیف سرانگشــتان گهربار
درویشخان رونق خاصــی به مجلس داده
بود و مضرابهای ریــز ،صاف و پیدرپی و
پختگی پنجه و حالت خوش ســازش همه
را ســاکت و خامــوش کرد .اســتاد که با
مهربانی همه را «پیرجان» خطاب میکرد،
تار را به زمین گذاشــت و با ســهتار قطعه
زیبایی در شــور نواخت که آیتی از لطف و
زیبایــی بود و هرگز اثــرش از خاطرم محو
نمیشود« ».غالمحسین درویش» شب دوم

آذرماه  ۱۳۰۵در پی سانحهای جان خودش
را از دســت داد .ظاهرا ً او اولین کســی بود
که در ایــران در پی حادثه رانندگی جانش
را از دســت داد .گویا از محفلی دوســتانه
بازمیگشــته که اتومبیلی با درشــکهاش
تصادف میکند و او پس از پرت شــدن از
گرده درشــکه با سر به کف خیابان برخورد
میکنــد .مردم فــورا ً او را به بیمارســتان
نظمیه تهران میبرنــد ،اما پس از پنج روز
در اثــر خونریزی مغزی جــان خودش را
از دســت میدهد .جسدش را در گورستان
«ظهیرالدوله» آرام میدهند و چند روز پس
از مراسم خاکسپاری «علینقی وزیری» به
یادبودش مجلسی در مدرسه موسیقی خود
برپــا میکند .در آن مجلــس «وزیری» با
نواختن چند قطعه از کارهای «درویش» با
تار ،یادش را گرامی میدارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازدید از یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک در فرهنگسرای نیاوران:

خالقیت جوانان ایرانی را بهوضوح میشود اینجا دید

همدلی| سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
عصر جمعه-شــنبه  ۳۰آبــان -با همراهی ســیدمجتبی
حســینی؛ معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
و هــادی مظفری؛ مدیــرکل هنرهای تجســمی ،عبادرضا
اســامی؛ رئیس فرهنگســرای نیاوران و هیربد همت آزاد؛
دبیر این دوره دوساالنه از آثار دوساالنه ملی سرامیک بازدید
کرد .صالحی در حاشیه این بازدید درباره کمیت و کیفیت
نمایشگاه این دوره از دوساالنه گفت :خیلی خوشحالم بعد از
 ۹سال شاهد برگزاری یازدهمین دوساالنه سرامیک هستیم
و طبیعتاً این فاصله زمانی انتظاراتی را ایجاد کرده اســت.
البته این نمایشگاه در شــرایط خاصی فراخوانش ارائه شد
و بعد ادامه پیدا کــرد .بحثهای کرونا و… مطرح بود ،اما
هنرمندان ســرامیک با جدیتی که داشتند نمایشگاه خوبی
را ارائــه دادنــد و بیش از  ۸۵۰اثری که به این نمایشــگاه
رســید و االن حدود  ۱۰۰اثری که ارائه میشــود ،نشــان
داد هنرمنــدان این عرصه در چه جایگاهــی قرار دارند .او
ادامــه داد :بخش قابلتوجهی از این آثار را جوانان کشــور
ارائه دادند که نشــاندهنده خالقیتهای هنرمندان جوان
کشــور ما در هنرهای تجســمی خصوصاً هنر ســرامیک
است .هنر سرامیک ســابقه طوالنی را در تاریخ ایران دارد
و همزاد با ســرزمین ماســت .تاریخ ماقبل مکتوبمان نیز با
هنر ســرامیک پیوند خورده و به نظر میرســد جایگاهش
در تاریــخ ما ترکیبی بوده از اثــری بهعنوان هنر کاربردی
و هنــر تزئینــی و هنر آئینی و همه وجوه زندگی انســانی
مردم این ســرزمین را در برمیگرفته است .وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی توضیح داد :به نظر میرسد در این نمایشگاه
دغدغههایی را میتوان مشاهده کرد که دغدغههای امروزی
است .هنر سرامیک از هنر تزئینی و کاربردی فاصله گرفته و

هنرمندان به این سمت حرکت کردهاند که چطور میتوانیم
مفاهیم انسانی عام مانند محیطزیست و دهها دغدغه مشابه
را با هنر ســرامیک بیان کرد و از طریــق خالقیتها ارائه
داد .همچنین این نمایشگاه این را مطرح میکند که چطور
میتوان بین تکنیکهای گذشــته سرامیک در کشورمان و
دیگر تکنیکهای ســنتی ملل دیگــر و تکنیکهای مدرن
اتصال بین ســنت و مدرن و تجربههای شخصی و وجودی
را در قالب هنرهای تجســمی و سرامیک عرضه کنیم و از
طریق بست تجربههای فردی ارتباطی با مخاطب ایجاد کند
تا با بســط دریافتهای مخاطب این گستره وسیع شود .او
با اشــاره به اینکه این دوساالنه فرصتی برای پیشکسوتان و
جوانان فراهم میکند ،دربــاره نقش و اهمیت انجمنهای
هنری در چنین فعالیتهایی گفت :این نوع کارها و کارهای
مشــابه پایگاه اصلیاش در انجمنها است .توصیه و نگاهی
که در این دوره بهطور خاص در وزارتخانه و معاونت هنری
این بوده که بتوانند در تعامل پیوستهتر با این جایگاه مسیر
را جلو ببرند و با حمایت و مســاعدت بتوانند فرصتی فراهم
کنند که هنرمندانی که در فضای انجمنها هستند خود را
قدمبهقدم نشان دهند و مسیر تکامل را نشان دهد .صالحی

شمار ه جدید ماهنام ه «نمایش» خواندنی شد

همدلــی| جدیدتریــن شــمار ه ماهنام ه
«نمایــش» ویژه آبانماه  ۱۳۹۹با نگاه ویژه
به «شــازده کوچولو و اقتباس برای درام»
منتشر شد .شماره  ۲۵۴ماهنامه «نمایش»
با نگاه ویژ ه به «شــازده کوچولو و اقتباس
بــرای درام» بــا مطالبــی به قلــم عباس
جهانگیریان ،منصور خلج ،بهرام جاللیپور،
احمد کامیابیمســک و فریــدون محرابی
منتشر شده است .مخاطبان میتوانند نقد و
تحلیل نمایشنامه «سعدی هملت میشود»
با عنوان «کتابی برای دیدن» نوشته سعید
محبی و مقاالتی چون «دردمندی که تشنه

دانســتن اســت!» نوشــت ه نصراهلل قادری،
«بررسی مســئل ه نیاز در پدیداری فرهنگ
و هنر نمایش» نوشته محمدرضا امیرخانی،
«مقاومــت در برابر تئاتر بودگی» نوشــته
ماروین کارلســون با ترجمه مجید کیانیان
و «تحلیــل یک باور اســطورهای در دنیای
نمایش مالزی« :پاک دوگل» دلقک مقدس
و قابلاحترام» نوشت ه محمود دهقانهراتی
را در ایــن شــماره بخواننــد .پروند ه «یک
نمایش :بیداری» شامل مقدمهای با عنوان
«بیداری بهوقــت کرونا!» نوشــته نصراهلل
قــادری و گفتوگو با داود دانشــور ،فرزانه
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در مورد فعالیتهای هنــری در دوران کرونا نیز بیان کرد:
ما در میانه یک بیماری عالمگیر هســتیم که در کشــور ما
در حدود  ۹ماه و در جهان یک ســال اســت که ادامه دارد
و امکان دارد این تجربه تلخ ماهها و ســالی دیگر ادامه پیدا
کند .یک رویکرد مطرح و ســرآمد در این روزها این است
که ســامت رکن مهم بعد اجتماعی و فردی است و امنیت
و ســامت با هیچچیز برابری نمیکند .ولی بشر یاد گرفته
اســت که میتواند در شــرایط ســخت نیز همزیستیهای
ویژهای را ایجاد کند .در  ۸سال دوران دفاع مقدس نیز هنر
مــا تعطیل نبود و یاد گرفتیم در  ۸ســال هم بجنگیم و از
میهن دفاع کنیم و هم هنر  ۸ســاله ما درحرکت بود .وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان گفت :شرایط کرونا شرایط
سختی اســت اما همزیســتی هنر و این دوران با یکدیگر
غیرممکن نیســت .اینکه بتوانیم از طریق دستورالعملها و
حفاظت از آنها ،خالقیتها را حفظ کنیم و امکان عرضه را
فراهم کنیم امری محال نیست .خصوصاً هنرمندان تجسمی
فرصتهای بیشتری دارند چراکه نوع خالقیت آنها عموماً
فردی یا در گروههای کوچک اســت و عرضه این هنر هم با
هنرهایی چون تئاتر و سینما متفاوت است و شرایط بهتری
برای عرضه با رعایت پروتکلهای بهداشــتی دارد .در پایان
این بازدید وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با حضور معاون
هنری و مدیرکل هنرهای تجســمی و دبیر دوساالنه و در
جمع حمید ســوری ،بهــزاد اژدری و مجید ضیایی داوران
یازدهمین دوســاالنه سرامیک نشســتی را برگزار کردند و
درباره راهکارهای توســعه هنر ســرامیک و امکان حمایت
آن از طریق قانونگذاری در شــورای عالی انقالب فرهنگی
و همچنین توســعه بازار هنر ســرامیک و ایجاد رشتههای
دانشگاهی گفتوگو کردند و به تبادلنظر پرداختند.

نشاطخواه ،گیلدا حمیدی ،افشین زارعی و
رضا امامی و نقد نمایش «بیداری» با عنوان
«همیشــه پای یــک زن در میان اســت»
نوشته آزاده فخری بخش دیگری از شماره
 ۲۵۴ماهنامه «نمایش» است .سرمقال ه این
شــماره بانام «حرف ،تئاتر و نمایش دروغ
بزرگ!» به قلم نصراهلل قادری منتشــر شده
است .شماره  ۲۵۴ماهنامه «نمایش» ویژه
آبانماه  ۱۳۹۹با ســردبیری نصراهلل قادری
در  ۹۶صفحه و با بهای  ۱۵هزار تومان برای
عموم عالقهمندان حوزه تئاتر چاپ و توزیع
شده است.

همدلی| مدیر بخش مســابقه و نمایشــگاه عکس
هجدهمین جشــنواره نمایش عروســکی تهران-
مبارک شیوه ارســال آثار به این رویداد را با توجه
به شــرایط تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا تشریح
ط عمومی جشنواره ،امیر عابدی
کرد .به نقل از رواب 
مدیر بخش مســابقه و نمایشگاه عکس هجدهمین
جشنواره نمایش عروســکی تهران -مبارک ضمن
اعالم خبر چگونگی ارســال آثار از سوی متقاضیان
برای شــرکت در ایــن رویداد گفــت :متقاضیان
میتوانند تا تاریخ ششــم دیماه  ۱۳۹۹آثار خود
را بــه ایمیــل tehranmobarak@theater.
 irارســال کننــد .او با تصریح چگونگــی ثبتنام
متقاضیان ،افزود :مطابق آنچــه در فراخوان اعالم
شــد فرآیند ثبت تقاضای شــرکت در مســابقه و
نمایشــگاه عکــس هجدهمین جشــنواره نمایش
عروسکی تهران -مبارک از طریق تارنمای https://
 /tehranmobarak.theater.irصورت میگیرد
و http://tehranmobarak.theater.ir/fa/
 form_data/add/form_idلینــک مســتقیم
فرم ثبت نام اســت .پیشازاین اعالم شده بود که
متقاضیان میبایســت آثار خود را روی لوح فشرده
از طریق پســت پیشــتاز یا بهصورت حضوری به
دبیرخانه جشــنواره تحویل دهند و پس از دریافت
کد رهگیری ،از طریق تارنمای ذکرشــده اقدام به
ثبتنام کنند کــه با توجه به شــرایط ویژه فعلی
تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا ،آدرس ایمیل ذکر
شــده نیز راه دیگری برای ارسال آثار و دریافت کد
رهگیری و پس از آن ،ثبت نام در تارنمای جشنواره
اســت .مســابقه و نمایشــگاه عکس هجدهمین
جشنواره نمایش عروســکی تهران -مبارک که به
مدیریت امیر عابدی برگزار میشود مختص عکس
آن دســته از نمایشهای عروســکی است که در
بــازه زمانی اول اردیبهشــت  ۹۵تا اول دی  ۹۹در
داخل کشــور ،در قالب اجرای عمومی ،جشنوارهها
یا دیگر رویدادهای داخلی روی صحنه رفته باشد.
راههای برقــراری تماس بــا دبیرخانه هجدهمین
جشــنواره نمایش عروســکی تهران -مبارک واقع
در تهران ،خیابان اســتاد شــهریار ،خیابان هانری
کربن ،کوچه مهبد ،پالک  ،۱۰طبقه دوم ،شــماره
تماسهــای  ۰۲۱۶۶۷۵۶۴۹۶و ۰۲۱۶۶۷۱۰۷۰۲
و  ۰۹۳۵۳۸۰۱۹۸۲اســت .در راســتای رعایــت
شــیوهنامههای بهداشــتی و صیانت از ســامت
گروههای نمایشــی و مخاطبان ،بیشتر بخشهای
هجدهمین جشــنواره نمایش عروســکی تهران-
مبارک در اسفندماه ســال جاری ،با بهرهگیری از
ظرفیتهای فضای مجازی برگزار میشود.

«سوز هاواالندی»
در کتاب سال جایزه گرفت

همدلی| همزمان با هفته کتــاب و کتابخوانی نفرات
برگزیــده دومیــن دوره جایزه کتاب ســال آذربایجان
شرقی معرفی شدند و کتاب «سوز هاواالندی» علیرضا
تیانیخیابانی در حوزه شعر معاصر بهعنوان اثر برگزیده
انتخاب شــد .در دومین دوره جایزه کتاب سال استانی
آذربایجان شــرقی ،درمجموع  ۱۴۵عنوان کتاب مورد
ارزیابی قرار گرفت که پس از داوری مرحله اول۴۱ ،عنوان
کتاب به مرحلۀ دوم راه یافت که از میان آثار یادشده ،پس
از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل ۲نفر از داوران،
کتاب «سوز هاواالندی» به قلم علیرضا تیانیخیابانی در
حوزه شعر معاصر بهعنوان اثر برتر شناخته شد .بر اساس
آییننامۀ جایزۀ دوســاالنه کتاب سال استان آذربایجان
شرقی ،معیارهای بهترین کتاب شامل بدیعبودن موضوع
کتاب ،رعایت استانداردها در ساختار ،فصلبندی ،نگارش،
دســتور زبان و گزینش واژگان ،رعایت استانداردها در
ذکر منابع و مآخذ ،باال بودن عیار علمی محتوای کتاب،
بهرهمندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی ،پاکیزگی و
آراستگی کتاب از حیث حروفچینی ،صفحهآرایی و چاپ
و رعایت استانداردهای تصحیح و ترجمه درخصوص آثار
ترجمهشده و تصحیحشده است .داوری و ارزیابی آثار این
دوره از کتاب سال استانی آذربایجان شرقی را  ۵۹تن از
استادان و پژوهشگران دانشگاهی ،حوزوی و مراکز مختلف
پژوهشی و علمی به عهده داشتند .گفتنی است علیرضا
خیابانی ،زاده آبان  ۱۳۳۷در تبریز است و فارغالتحصیل
رشــته ژئوفیزیک از دانشگاه اســتانبول ،او در شعر هم
تیانی و هــم خیابانی تخلص میکند و در  ۱۳۸۵موفق
به دریافت دکترای افتخاری ادبی دانشــگاه بینالمللی
آذربایجــان و پسازآن در  ۱۳۸۶به درجه اســتادی در
همان دانشگاه دست یافته است .از این هنرمند کتابهای
متعددی درزمینه شعر و ادب منتشر شده و در دسترس
مخاطبین قرار گرفته است.

