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ــي و تبيين بيانات مقام معظم رهبري  ــت «بررس  نشس
درخصوص كتاب و كتاب خواني» برگزار مي شود. اين نشست 
ــالن اجتماعات معاونت  ــاعت 14 تا 17 در محل س امروز از س
ــگاهي در خيابان انقالب اسالمي، خيابان  فرهنگي جهاد دانش
ــاختمان  ــهداي ژاندارمري، پالك 72، س فخررازي، كوچه ش
شماره 2 جهاد دانشگاهي، طبقه دوم برگزار خواهد شد.  /   ايسنا

ــوت ادبيات  ــي، پيشكس ــم ترحيم ابراهيم يونس  مراس
ــاعت  30 / 18 تا  20 در  ــي ايران فردا از س ترجمه و داستان نويس
ــود. ابراهيم يونسي  ــجدجامع شهرك غرب برگزار مي ش مس
ــنبه (  19 بهمن ماه) از دنيا رفت و پيكرش در  بعدازظهر چهارش

زادگاه او «بانه» به خاك سپرده شد.  /   جام جم
ــيقي ملي ايران به رهبري برديا كيارس و  ــتر موس  اركس
ــت و هفتمين جشنواره  ــين مختاباد در بيس خوانندگي عبدالحس
ــيقي فجر به اجراي برنامه مي پردازد. اين اركستر  بين المللي موس
ــاعت 30  /  18 روز بيست و هشتم  ــاعت 21 بيست و هفتم و س س

بهمن در تاالر وحدت روي صحنه مي رود.  /   جام جم
ــنواره بين المللي فيلم 100،   هيات انتخاب هشتمين جش
ــامي 133نفر از منتخبان را براي شركت در بخش رقابتي اين  اس
ــن اعالم كرد.  ــتاني، مستند و انيميش ــنواره در 3 شاخه داس جش
ــتر به پايگاه  ــب اطالعات بيش عالقه مندان مي توانند براي كس
 http:  /    /  www.100fest.com اينترنتي اين جشنواره به آدرس

مراجعه كنند . /   جام جم
 محمدحسين ناصربخت از برپايي كارگاه هاي آموزشي 
ــي بيگي خبر داد.  ــد ترابي و داوود فتحعل ــي با حضور مرش نقال
ــاه در اداره برنامه هاي  ــنبه 29 بهمن م ــن كارگاه ها از روز ش اي

تئاتر برگزار خواهد شد.  /   ايسنا
 بزرگداشت علي كريمي هنرمند فقيد نگارگري معاصر 
ــنبه 2 اسفندماه در گالري برگ برگزار مي شود.  ايران روز سه ش
ــاگردان مدرسه كمال الملك بود،  اين هنرمند نگارگر كه از ش

سال 1376 در 84 سالگي چشم از جهان فرو بست.  /   فارس
ــهروندان افغان به نفوذ زبان انگليسي در سيستم دولتي   ش
ــابقه تابلوهاي  ــهرداري كابل در اقدامي بي س اعتراض كردند. ش
ــهري را به حروف انگليسي نصب كرده است كه اين  راهنمايي ش
ــهروندان كابلي رسميت دادن به زبان انگليسي و  اقدام به زعم ش

تالش براي جايگزيني آن به جاي زبان اردوست.  /   فارس
ــور الجزاير از هفتم اسفند ماه در  ــتي كش  هفته صنايع دس
مجموعه فرهنگي - تاريخي نياوران تهران برپا مي شود.  /    ايرنا  

ــگاه عكس مرضيه  ــيب» عنوان نمايش  «لطفا بگوييد س
ــت كه به مدت 4 روز از 23 بهمن ماه در گالري شماره  پروانه اس

2 خانه عكاسان برپا خواهد شد./ جام جم
ــهراب سپهري براي نخستين بار همراه   خودروي س

ــودروي قديمي ديگر در موزه  20 خ
ــران  اي ــي  تاريخ ــاي  خودروه
ــگاه  به نمايش درمي آيد. اين نمايش
فردا ساعت 9 صبح افتتاح مي شود 
ــاعت 8 شب  و به مدت 3 روز تا س

ــوم  ــد عم ــراي بازدي ب
ــا خواهد  مردم برپ

بود.  /   جام جم

براده ها

افتتاح اولين نمايشگاه دائمي 
مد و لباس

اولين نمايشگاه دائمي مد و لباس ايراني و اسالمي ديروز 
با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي افتتاح شد. سيدمحمد 
حسيني در مراسم افتتاح اين نمايشگاه دائمي كه صبح ديروز 
ــد، هدف اصلي وزارت ارشاد را جريان سازي فرهنگي  برپا ش
اعالم كرد و گفت در كشور عالقه مندان فراواني براي عرضه 
پوشش مناسب وجود دارند در حالي كه گاهي وانمود مي شود 

كه مردم به اين توليدات عالقه ندارند.  

خسرو سينايي در همايش 
داستان كوتاه

ــتان كوتاه  با سخنراني «بهمن دري»  اولين همايش داس
ــرو  ــالمي، خس ــاد اس معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارش
ــيداحمد نادمي و محمدرضا  ــينايي، سيامك گلشيري، س س
ــاعت 9 صبح در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و  ــار امروز از س سرش

معماري جهاد دانشگاهي آغاز و تا ساعت 17 ادامه دارد.
ــينما و داستان  ــينايي درباره س ــرو س  در اين همايش خس
ــتان كوتاه و  ــيري درباره موقعيت در داس ــيامك گلش كوتاه، س
ــار درباره اهميت مطالعه داستان و تاثيرپذيري  محمدرضا سرش
داستان كوتاه سخنراني خواهند كرد. همچنين الله اسكندري 
و پژمان بازغي نيز داستاني هايي از احمد عربلو و مجيد قيصري 

مي خوانند.

آخرين آلبوم موسيقي ساالر عقيلي با نام «يار و ديار» 
ــن خواننده به خبرنگار ما  ــزودي به بازار خواهد آمد. اي ب

ــوم «يار و ديار» را در  ــتم آلب گفت:  قصد داش
آخرين كنسرتي كه داشتم رونمايي كنم؛ اما 
ــد و اين آلبوم طي 2 هفته  ــرايط فراهم نش ش

آينده در بازار موسيقي عرضه مي شود. 
ــكات مثبت اين آلبوم  ــار كرد: از ن او اظه
ــتاد مسعود  ــه تار اس مي توان به تكنوازي س
ــورمان  ــعاري كه از نوازندگان خوب كش ش

است، اشاره كرد. 

ــار و ديار» از  ــازي «ي ــه گفته اين خواننده، آهنگس ب
ــده است و قطعاتي چون يار  ــوي نويد دهقان انجام ش س
ــن آلبوم عرضه  ــن و بدرود در اي ــار، ميه و دي

شده است. 
ــنتي  ــيقي س عقيلي خواننده جوان موس
ــيقي  ــتان موس ايراني و دانش آموخته هنرس
ــده ثابت  ــي مدتي  خوانن ــاالر عقيل است.س
ــتر موسيقي ملي ايران بود و سابقه كار  اركس
با گروه دستان، گروه رازو نياز و پرديس را نيز 

در كارنامه خود دارد .

ــاخته پرويز شيخ طادي  «روزهاي زندگي» آخرين س
ــنواره سي ام بود كه   ــي جش از جمله فيلم هاي دفاع مقدس

ــيمرغ بلورين بهترين كارگرداني  موفق شد س
را عالوه بر 3 سيمرغ ديگر از آن خود كند. شيخ 
ــم اختتاميه و به هنگام دريافت  طادي در مراس
سيمرغ با ياد كردن از ابوالقاسم طالبي و فيلم او 
ــيمرغش را به «طالبي»  «قالده هاي طال» س
ــار جوانمردانه  ــن رفت ــا بعد از اي ــدا كرد؛ ام اه
ــاد اسالمي  ــيخ طادي، وزير فرهنگ و ارش ش
ــس داد و گفت  ــيخ طادي را به او پ ــيمرغ ش س

ــيمرغ ديگر به ابوالقاسم طالبي داده مي شود. الزم  يك س
ــي  ــت قالده هاي طال از جمله فيلم هاي سياس به ذكر اس
ــنواره سي ام بود كه به دليل حضور  موفق جش
كارگردانش در هيات داوري با صالحديد دبير 
ــن فيلم نيز بود در  ــنواره كه تهيه كننده اي جش
بخش مسابقه شركت كرد. برخي كارشناسان 
ــينمايي اعتقاد دارند كه اگر قالده هاي طال  س
ــت  ــابقه راه مي يافت مي توانس به بخش مس
ــنواره سي ام  ــيمرغ  از جش در زمره برندگان س

باشد.

جوانمردي شيخ طادي سيمرغ ديگري را نصيب طالبي كرد انتشار آلبوم موسيقي ساالر عقيلي با نام «يار و ديار»

ــاهد رويش  ــوزه هنري ش ــه ح ــروز تاالر انديش ــر دي عص
ــتان انقالب بود؛ جوانه هايي كه باعث  جوانه هاي تازه اي در داس
ــال  ــان « برگزيده » در بخش بزرگس ــا جالي خاي رم ــدند ت ش

چهارمين دوره جشن داستان انقالب چندان به چشم نيايد.
محمدكاظم مزيناني، عزت اهللا الوندي، ابوذر هدايتي، جواد 
ــكندري و... نام هايي بودند كه  افهمي، بهناز ضرابي زاده، منا اس
ــتان انقالب در آستانه يك  ــان گواهي مي داد، داس ديروز آثارش

تحول و باز كردن پنجره هاي تازه است.
ــن مومني رئيس حوزه هنري،  به گزارش خبرنگار ما، محس
بهمن دري معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد، اميرحسين فردي 
ــتان انقالب  ــن داس ــم اختتاميه جش و محمد حمزه زاده در مراس
سخنراني كردند.اميرحسين فردي سنگ بناي جشنواره داستان 
ــتن  ــالب را كيفيت مطلوب معرفي كرد و گفت: معتقدم نوش انق
ــال هاي  ــندگاني كه س ــاره انقالب حد و مرزي ندارد و نويس درب
ــته در زمره برگزيدگان بوده اند بايد در ميدان حضور داشته  گذش

باشند و واهمه اي از رقابت با نويسندگان جوان نداشته باشند.
ضرورت پژوهش عميق درتاريخ انقالب

ــد  ــيدي، محم ــي جمش ــاه آبادي، مصطف ــا ش حميدرض
ــميرا  ــي، حميد گروگان و س ــرو باباخان ــجاعي، خس مهدوي ش
ــزه در بيانيه اي  ــات داوران اين جاي ــوان هي ــور به عن اصالن پ
ــيوه ها و فرم هاي تازه اي از روايت را  ــترك روي  آوردن به ش مش
از نكات بديع و جالب توجه و از امتيازات آثار برگزيده و تقديري 

اين دوره از جشن داستان انقالب معرفي كردند.
ــتاني انقالب را  ــه داوران اين جايزه اعتالي ادبيات داس البت
در گرو پژوهش بيشتر و عميق تر تاريخ انقالب اسالمي و درك 
بهتر و درست تر ارزش ها و پيام هاي آن دانسته اند و از شتابزدگي 

در پايان بندي داستان ها گاليه كرده اند. 
معرفي برگزيدگان

ــايد بيان همين 2 نكته از زبان داوران را بتوان مهم ترين  ش
داليل معرفي نشدن رمان برگزيده در بخش بزرگسال دانست، 
به گونه اي كه رمان «آه با شين» نوشته محمدكاظم مزيناني به 
عنوان رمان برتر انتخاب شد و از رمان «سال گرگ» نوشته جواد 

افهمي و رمان «خنده زار» نوشته محمد محمودي نورآبادي هم 
ــد.محمد كاظم مزيناني سال گذشته هم با رمان «شاه  تقدير ش

بي شين» در اين جايزه مورد تقدير قرار گرفته بود.
ــتان كوتاه  ــده به داس ــم رتبه برگزي ــاه ه ــتان كوت در داس
ــري كه از تكنيك  ــيد، اث ــته ابوذر هدايتي رس «بازجويي» نوش
ــازي  ــذاري با مخاطب با هدف زمينه س ــتاني و فاصله گ فراداس
ــيوه هاي سركوب  ــي انديشه ورزي مخاطب نسبت به ش بررس

ــابق و ارزش هاي مقاومت در برابر اين شيوه ها به خوبي  رژيم س
ــي  ــتان كوتاه «يك بررس ــت.در اين بخش، داس بهره برده اس
ــوي هم به عنوان اثر برتر  ــكافانه» نوشته سيده عذرا موس موش
ــتان كوتاه «طفيلي» نوشته حسين علي  ــد و از داس ــناخته ش ش

جعفري هم تقدير شد.
در بخش رمان نوجوان هم رتبه برگزيده و جايزه 10 ميليون 
توماني به «زنداني كوچك» نوشته سيدحسن حسيني ارسنجاني 

رسيد و داستان كوتاه «قشقرق» نوشته منا اسكندري هم ديگر 
اثر برگزيده اين بخش بود.

نشست مشترك نويسندگان ايران و جهان
ــن داستان انقالب يك تفاوت عمده  اما چهارمين دوره جش
ــندگان خارجي از  ــال نويس ــت؛ امس ــته داش با دوره هاي گذش
ــورهاي تركيه، سوريه، فلسطين و لبنان هم مهمان داستان  كش
ــده بودند.اين نويسندگان صبح روز گذشته و پيش از  انقالب ش
ــم اختتاميه در نشستي مشترك با نويسندگان ايراني  آغاز مراس

ديدار داشتند و به تبادل نظر پرداختند.
ــت مالك صقور فعال ادبي، فرهنگي و سياسي  در اين نشس
ــندگان آزاد تركيه،  ــد اورس رئيس اتحاديه نويس ــوريه، احم س
جمال شاكر پيشكسوت ادبيات داستاني تركيه، علي حجازي از 

لبنان و حسن حميد نويسنده مشهور فلسطيني حضور داشتند.
ــت رئيس دفتر  ــت، مجتبي رحماندوس در ابتداي اين نشس
ــت اما  ــوزه هنري گفت: قصه نويس در عالم كم نيس ــات ح ادبي
ــان ادبيات مقاومت و آنچه امروز به عنوان بيداري در  قصه نويس
ــتند از اين رو اين نويسندگان،  ــناخته مي شود زياد نيس جهان ش

ارزشي شناخته مي شوند.
ــن حميد نويسنده اهل فلسطين هم در سخنان كوتاهي  حس
ــطين  ــت كه درباره فلس ــمن هر فردي اس ــرائيل دش گفت: اس
ــد چرا كه اسرائيل درصدد است سنت و تاريخ فلسطين  مي نويس
ــندگان و اهل قلم جهان در  را حذف كند و از همين رو همه نويس

برابر اين اقدام زشت و غيراخالقي مسوول هستند.
احمد اورس رئيس نويسندگان آزاد تركيه هم در اين نشست 
ــالمي گفت: هدف اصلي  ــالروز پيروزي انقالب اس با تبريك س
ــندگان  ــم در جوامع بين المللي ارتباط با نويس ــا در تركيه و ه م

مقاومت است.
او افزود: ما ادبيات مقاومت را گسترده مي بينيم؛ هم موضوع 
ــم  ــطين و هم انقالب ايران و هم هر حركت ضد امپرياليس فلس
ــنده اهل تركيه  ــم را در اين حوزه مي بينيم.اين نويس و كمونيس
ــد كرد: انتفاضه در ادبيات تركيه نقش مهمي دارد و حركت  تاكي

و شعار الهام برانگيز براي حركت هاي ما است.

رويش جوانه هاي تازه در داستان  انقالب
بيشتر برگزيدگان چهارمين دوره جشن داستان انقالب را جوانان تشكيل مي دهند

الب
ن انق

ستا
ه دا

وار
جشن

ن 
رمي

چها
تر 

وس
پ

نامه محمدزاده به مطبوعات 
درباره انتخابات

ــاني وزارت فرهنگ  ــاون امور مطبوعاتي و اطالع رس مع
ــتانه برگزاري انتخابات مجلس نهم  ــاد اسالمي در آس و ارش
ــات، خبرگزاري ها  ــوول مطبوع طي نامه اي به مديران مس
ــام وافر به جلب  ــتار اهتم ــاني خواس و پايگاه هاي اطالع رس
ــورآفريني در انتخابات توام با رعايت  ــاركت عمومي و ش مش
ــد. محمدجعفر  ــانه اي ش ــي و تهذيب رس ــالق انتخابات اخ
ــته  ــانه خواس محمدزاده در اين نامه از مجموعه اصحاب رس
ــبت به صيانت از انتخابات به عنوان بارزترين نهاد  ــت نس اس
ــمنان  ــي و نفي توطئه هاي احتمالي دش ــاالري دين مردمس
ــالمي  ــتاورد عظيم انقالب اس ــه بر اين دس ــت در خدش مل
ــيار باشند.در بخشي از اين نامه آمده است:خوشبختانه  هوش
ــانه از سيطره  ــته، با تالش اصحاب رس ــال گذش در يك س
ــه مطبوعات و  ــراض جناحي ب ــه اغ ــت زدگي و رخن سياس
ــته شده و دست كم مي توان  خبرگزاري ها تا حد زيادي كاس
ــر منازعات و بگومگوهاي  ــانه ها نه فقط آغازگ گفت كه رس
بي حاصل و ناسودمند سياسي نبوده اند؛ بلكه در انعكاس اين 
ــي بيش از اطراف اصلي  ــز اغلب با تدبير و تعمق ــات ني منازع

منازعه يعني سياست ورزان رفتار كرده اند. 
از رسانه هاي كشور انتظار مي رود بنابر رسالتي كه به موجب 
ــانه اي به عهده دارند،  ــون و فراتر از آن، اخالق و وجدان رس قان
ــورآفريني و نشاط سياسي بوده و در عين حال، اين  طاليه دار ش

انگيزش و شور عمومي را با شعور و ژرف انديشي درآميزند.


