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اخبار

پایان اولین ماموریت سینمایی
در فضا

ماموریت  ۱۲روزه ساخت نخستین فیلم سینمایی
در فضا ،با بازگشت تیم روس به زمین ،پایان یافت.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز ،یک هنرپیشه
و یک کارگردان روس که برای ساخت نخستین فیلم
سینمایی در فضا به ایستگاه بین المللی فضایی
اعزام شده بودند ،دیروز (یکشنبه ۲۵ ،مهر) پس از
 ۱۲روز به زمین بازگشتند.
اولگ نویتسکی ،فضانورد ،یولیا پرسیلد،
هنرپیشه ،و کلیم شیپنکو ،فیلمساز ،سوار بر
موشک سایوز ام اس  ۱۸در یک منطقه دورافتاده
خارج از قزاقستان غربی فرود آمدند.
داستان این فیلم که چالش ()The Challenge
نام دارد درباره جراحی است که برای نجات جان
یک فضانورد به ایستگاه بین المللی فضایی اعزام
میشود .درباره بودجه صرف شده برای این پروژه
اطالعاتی منتشر نشده است.
سپتامبر سال گذشته (شهریور -مهر  )۹۹اعالم
شد تام کروز و داگ لیمان ،کارگردان  ۵۶ساله
آمریکایی ،برای سفر با موشک اسپیسایکس به
مقصد ایستگاه بینالمللی فضایی به تاریخ اکتبر
سال ( ۲۰۲۱مهر -آبان  )۱۴۰۰بلیت رزرو کردهاند.
اما روسیه برای این که از قافله عقب نماند ،اعالم
کرد قصد دارد با کروز در این راه رقابت کند و
به دنبال یک بازیگر زن است که در باالترین
ماجراجویی سینمایی تاریخ با آنها مشارکت کند.
با گذشت زمان کروز رقابت برای ساخت اولین
فیلم در فضا را به روسیه واگذار کرد و تیم فیلم
چالش  ۵اکتبر ( ۱۱مهر  )۱۴۰۰و قبل از کروز به فضا
اعزام شد .این تیم قبل از اعزام به فضا به مدت
یک سال در مرکز آموزش فضانوردان یوری گاگارین
مسکو تحت تعلیم بودند و حاال پس از بازگشت
برای ریکاوری به مدت یک هفته در شهرک
ستارههای روسیه سرخواهند کرد.

اخبار

آیا رفتار صدا و سیما در مقابل سرمایه انسانیاش تغییر میکند؟

«ونوم  »۲در صدر باکسآفیس
بینالمللی ایستاد
قسمت دوم فیلم «ونوم» محصول سونی
توانست در باکس آفیس آخر هفته بینالمللی
قدرتمند ظاهر شود و  ۶۲.۳میلیون دالر
بفروشد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،با ادامه فروش
«ونوم  »۲در بازار جهانی ،فروش کل بینالمللی
این فیلم ابرقهرمانی به  ۲۸۳.۷میلیون دالر رسید.
این فیلم در آخر هفتهای که گذشت وارد  ۴۴بازار
بینالمللی جدید از جمله بازارهای مهمی مانند
بریتانیا ،ایتالیا ،اسپانیا ،کره جنوبی و هند شد.
این فیلم در روزهای آینده همچنین وارد بازارهای
فرانسه و آلمان خواهد شد و بعد از آن در نوامبر به
استرالیا و در دسامبر به ژاپن میرسد.
فیلم «زمانی برای مردن نیست» ساخته امجیام
و ایان با اکران بینالمللی توسط یونیورسال توانست
به عملکرد بینالمللی خوب خود ادامه دهد .آخرین
قسمت فیلمهای  ۰۰۷با نقشآفرینی دنیل کریگ
 ۵۴میلیون دالر دیگر در خارج از آمریکا فروخت
و به این ترتیب مبلغ کل فروش جهانی خود را به
 ۴۴۷.۵میلیون دالر رساند.
این فیلم هنوز در چین که بزرگترین بازار است
اکران نشده و قرار است از بیستونهم اکتبر به آنجا
برسد اما فیلم تا به حال توانسته عملکرد مخصوصا ً
خوبی در بریتانیا و ایرلند داشته باشد و ۹۲.۹
میلیون دالر بفروشد.
فیلم «تلماسه» برادران وارنر هم به فروش
موفق خود در سطح بینالمللی ادامه داد و این
در حالی است که از هفته آینده وارد بازار آمریکا
میشود .این اقتباس جاهطلبانه از داستانهای
علمیتخیلی فرانک هربرت در آخر هفتهای که
گذشت  ۸.۵میلیون دالر فروخت که شامل
اکران در ژاپن ،اندونزی ،مالزی و یونان میشود.
«تلماسه» تا اینجا  ۱۲۹.۳میلیون دالر فروخته
است.
«آخرین دوئل» با نقشآفرینی آدام درایور ،مت
دیمون و بن افلک بعد از نمایش ضعیف در داخل
آمریکا ،حضور بینالمللی خوبی هم نداشت .این
فیلم در  ۳۷کشور فقط  ۴.۲میلیون دالر فروخت
که مجموع جهانیاش را به  ۹میلیون دالر رساند.
«شانگچی و افسانه  ۱۰حلقه» دیزنی هم ۳.۶
میلیون دالر دیگر فروخت و مبلغ جهانیاش به
 ۴۱۴.۳میلیون دالر رسید.

فرهنگوهنر
داشتن کارت واکسن کرونا برای
رفتن به تئاتر اجباری است؟

سرنوشت تلخ کنار گذاشتهشدهها
در دنیای امروز نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر
شرکت ،نهاد یا سازمان است .سازمانها بدون وجود
ی ندارند ،بلکه اداره آنها
نیروی انسانی ن ه تنها مفهوم 
نیز میسر نخواهد بود .حتی با ورود فناوریهای جدید
به سازمانها و تبدیل آنها به تودهای از تجهیزات و
دستگاهها ،همچنان نقش انسان به عنوان عاملی
حیاتی و راهبردی در بقای سازمان ،کامال ً مشهود
است .بنابراین منابع انسانی ارزشمندترین منبع
سازمانهای امروزی به شمار میآیند چرا که به
تصمیمات سازمانی شکل داده و باعث حل شدن
مسائل و مشکالت سازمان و عینیت بخشیدن به
بهرهوری میشوند .بهبود و افزایش مستمر بهرهوری
سازمان ،مستلزم رشد و بهرهوری کارکنان و تقویت
نیروی انگیزش آنان است .در واقع میتوان از انگیزش
به عنوان موتور محرک یا نیروی پیشبرنده انسان،
یاد کرد.
رشد و توسعه و موفقیت یک سازمان تا حد زیادی
به روحیات ،تالش ،انگیزش و رضایت منابع انسانی
آن بستگی دارد .به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی
یک سازمان با کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی آن
رابطه مستقیم دارد .نیروی انسانی برای ارائه رفتار
مطلوب و مورد پسند در راستای اهداف سازمان ،باید
هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و
این امر تحقق نمییابد مگر از طریق شناسایی چراهای
رفتاری یا علل تمایل و دالیل انگیزه و رضایت کارکنان
برای هدایت رفتار آنها.
صدا و سیما بزرگترین رسانه رسمی در کشور است
و بالطبع بیشترین نیروی انسانی در میان رسانهها را
به کار گرفته است .درست است که بودجه عظیم این
سازمان به عنوان سرمایهای مهم برای تولید برنامه
شناخته میشود اما از آن مهمتر حجم نیروهای
انسانی فعال در این رسانه بزرگترین و مهمترین
سرمایه این سازمان است .اما متاسفانه در سالهای
اخیر شاهد برخی رفتارها در برخورد با نیروهای این
سازمان بودهایم که برخی از آنها هنوز هم مورد انتقاد
افکار عمومی است ،مشابه رفتاری که این سازمان با
عادل فردوسیپور و برنامه  90داشت.
یکی دیگر از افرادی با سابقه و شناختهشده در این
سازمان که در این سالها پس از یک مصاحبه اینترنتی
به ناگاه از صفحه جادویی محو شد ،محمدرضا حیاتی،
مجری اخبار صدا و سیما بود .او در گفتوگویی در
یک برنامه اینترنتی بعد از پرسش مجری در رابطه
با دعوای مجازی یکی از ابراهیم حامدی معروف به
ابی (یکی از خوانندگان خارجنشین) و محسن چاوشی
گفت« :من خودم از ارادتمندان ابی هستم و برای
من صدای ابی صدای سالها خاطره است .من حدود
پنجاه سال است که به ترانههای ابی گوش میدهم
و تمام ترانههایش را دوست دارم .ولی آقای محسن
چاووشی هم در جایگاه خودشان جزو خوانندههای
مورد عالقه من هستند و سبک جدیدی را به موسیقی
کشورمان آورده است که هر کسی شجاعت آن را
نداشت».
گرچه حیاتی بعدا حرفهایش را پس گرفت و
گفت که از موضوع دعوای این دو خواننده چیزی
نمیدانسته و صرفا به خاطر عالقهای که به صدا و
ترانههای ابراهیم حامدی داشته آن حرفها را مطرح
کرده است .اگر نه او خود از محبان حضرت علی(ع)
است اما این ماجرا برای او گران تمام شد و مدیران
صداوسیما او را تا اطالع ثانوی تعلیق کردند.
او بعد از مدتی در یک گفتوگوی زنده با داریوش
فرضیایی یا همان عموپورنگ گفت که میشد

گروه فرهنگ و هنر – در هر سازمانی ،بزرگترین سرمایه ،نیروهای انسانی آن سازمان است .صدا و سیما هم به عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای رسانهای
کشور ،نیروهای بسیاری را در این سالها تربیت کرده است .اما چند سالی است که نیروهای این سازمان خصوصا مجریها به دالیل مختلف کنار گذاشت 
ه
شدهاند و گاهی دچار سرنوشت تلخی شدهاند ،همان سرنوشتی که امروز میبینیم محمود شهریاری دچارش شده است.

به تازگی
ویدیویی
از محمود
شهریاری
منتشر شده که
به تبلیغ یک
غذا میپردازد و
به اصطالح «فود
بالگر» شده
است
محترمانهتر از صدا و سیما کنار برود .او درباره کنار
گذاشته شدنش عنوان کرد :من توقع نداشتم وقتی
بازنشسته شدم ،به طرز ویژهای با من برخورد شود اما
طبعا کسی که عالقهمند به رسانه است ،اگر زمانی هم
قرار است کنار برود ،باید مقداری محترمانهتر برود.
یکی دیگر از این نمونهها رزیتا قبادی ،مجری شبکه
دو سیما است که به خاطر برنامه شب یلدا و سخن
میهمان برنامهاش درباره رقص ممنوعالکار شده بود
در اینباره گفت :در اولین برنامه پس از آن برنامه
جنجالی در اتاق گریم بودم که کاغذی به من دادند
و گفتند باید این را بخوانی؛ طبق نوشتههای آن کاغذ
باید حتما سه بار به خاطر برنامه شب قبل روی آنتن
زنده از مردم عذرخواهی میکردم .من هم مجبور به
این کار شدم و سه بار عذرخواهی کردم ،اما باز هم
مرا ممنوعالکار کردند.
اینها در حالی است که از سوی دیگر مجریان
تازه صدا و سیما مدام و مدام با گفتههای ناسنجیده
حاشیهسازی میکنند که سازمان صدا و سیما را در
معرض هجوم اعتراضها قرار میدهد.
به تازگی ویدیویی از محمود شهریاری منتشر شده
که به تبلیغ یک غذا میپردازد و به اصطالح «فود
بالگر» شده است .شهریاری سابقه مجریگری
در چند برنامههای تلویزیونی از جمله در شبکه
تهران صدا و سیما را بههمراه کاظم احمدزاده دارد.
او همچنین برنامه زندهرود شبکه اصفهان را نیز
اجرا کرده است .از دیگر کارهای محمود شهریاری
به بازیگری در سریال مرد دو هزار چهره بهعنوان
افتخاری و کار در رادیو میتوان اشاره کرد.
او اما در چند سال اخیر یکی از حاشیهسازترین
مجریان سالهای اخیر صدا و سیما است .اواخر
دهه  ۷۰بود که انتشار یک ویدئو خصوصی از او
باعث جدایی موقتش از تلویزیون شد .او پارسال هم
بهخاطر انتشار خبرهای تایید نشده پیرامون ویروس
کرونا ،توسط مراجع قضایی بازداشت شد .حاال بعد از
مدتها سکوت ویدئویی از او منتشر شد که در آن

معاون میراثفرهنگی تهران مطرح کرد

تهران بارانداز خرید و فروش اشیاء عتیقه

معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران از این استان به عنوان
بارانداز خرید و فروش اشیاء عتیقه در کل کشور یاد کرد و گفت :عموما
ممکن است این حجم از کشف اشیای عتیقه که در تهران رخ میدهد
را در سایر استانها شاهد نباشیم.
به گزارش ایلنا ،خیابان منوچهری تهران از جمله مراکزی است که
تقریبا هر سال شاهد کشف و ضبط تعداد زیادی از اشیای عتیقه در آن
هستیم .این روزها نیز خبر کشف تعداد  ۱۰۵قلم کاشی نقشدار قاجاری
در یکی از پاساژهای خیابان منوچهری توجهات را مجدد به سمت این
خیابان جلب کرده است.
به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی تهران ،این اشیاء از فرد سابقهداری بدست آمده که در
خیابان منوچهری فعال است .پس از اعالم گزارش تیم کارشناسی افراد
خاطی به مراجع قضایی معرفی میشوند.
بزاده (معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران)
مرتضی ادی 
درخصوص کاشیهای قاجاری که در خیابان منوچهری کشف شد ه و
اینکه آیا این کاشیها از جمله آثار سرقتی از بناهای قاجاری هستند،
گفت :این کاشیها تولید کارگاهی نیستند و دارای قدمت تاریخی
هستند .عمدتا به دوره قاجار میرسند .درواقع آنها از بناهای تاریخی
کنده و به منظور فروش به خیابان منوچهری آورده شده بودند.
او ادامه داد :درخصوص اینکه آیا این کاشیها از جمله کاشیهایی

یادداشت
شیخ علی امام واشقانی فراهانی*
قلم چیست؟ از امام صادق (ع) از معنی نون سوال شد .حضرت فرمودند
آن نهری است در بهشت که خداوند به آن فرمود جامد باش پس او جامد
شد و مداد (قلم) شد .سپس خدای عزوجل به قلم فرمود بنویس قلم در
لوح محفوظ نوشت آنچه واقع شد آنچه تا روز قیامت واقع میشود ایفای
وظیفه کرد .پس مداد (مدادی است از نور) و قلم (قلمی است از نور) و
لوح ،لوحی است از نور .به حضرت صادق (ع) عرض شد برای ما امر لوح و
قلم و مداد را به بیانی کامل ابراز کن .حضرت فرمود :نون فرشتهای است که
به قلم منتقل میکند و قلم به لوح منتقل میکند و آن فرشتهای است و لوح
به جبرییل و جبرییل به انبیا و فرستادگان الهی منتقل میکند و همچنین از امام
صادق (ع) شخصی سوال کرد از معنی (نون) سوگند به قلم حضرت فرمود خداوند قلم را از درختی در بهشت
آفرید که نامش خلد است سپس به نهری از بهشت فرمود مداد باش آن نهر منجمد شد و از یخ سفیدتر واز
عسل شیرینتر بود .سپس به قلم فرمود بنویس عرض کرد پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود بنویس آنچه واقع
شد و آنچه تا روز قیامت واقع میشود .پس قلم نوشت در برگهای که از نقره سفیدتر و از یاقوت شفافتر
است .سپس آن را پیچید و در رکن عرش قرار داد بر دهان قلم مهر زد و پس از آن سخنی نگفت و معنی دو
واژه لوح وقلم چیست که از امام صادق (ع) سوال شد .حضرت فرمود آنها دو فرشته هستند و همانا خداوند
بوسیله قلم حقایق را آموخت به انسان آنچه را که نمیدانست و پیامبر هم نیز خوشنویسی را به وسیله قلم
تعلیم داد و حضرت علی (ع) نیز از جمله خوشنویسان و دارای تجربه بینظیر در تعلیم خوشنویسی بودهاند
لذا قلم مبلغ بنیادی بیهمتا در تاریخ بوده و هست و برجملگی نویسندگان و خوشنویسان است که جایگاه
قلم و کارآفرینی آن را به شایستگی شناسند و قداست آن را حفظ کنند که زمانی قلم در تاریخ خواهد درخشید
که در ابتدا قلم را سیاسی نباید کرد و دست آویز سیاسیان نباید کرد اما باید سیاسی در کالم و مردمی والیی

تبلیغ غذای یک رستوران را انجام میدهد .کاربران به
این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت :توی
اینستاگرام به نظرم از هر  ۱۰صفحه  ۵تاش یه لقمه
دستشون گرفتن و دارن غذا معرفی میکنن .کاربر
دیگری نوشت :االن دیگه ما باید به آقای شهریاری
بگیم :بخور بخور ،تندتر بخور!» کاربری هم نوشت:
اینم کاره دیگه سخت نگیرید .دیگری نوشت :وقتی
به دالیل غیر منطقی و غیر اخالقی هنرمندان از کار
بیکار میشن باید انتظار داشت که مجبور شن از این
طریق فعال باشن که البته جای افسوس داره .دیگری
نوشت :محمود شهریاری مجری تلویزیون فود بالگر
شده .تلویزیونمون به ندرت کسی رو عاقبت به خیر
کرده.
اما چرا باید با سرمایههای انسانی یک سازمان
آن هم سازمانی به بزرگی صدا و سیما که قطعا
متخصصان و مشاوران بسیاری را در حوزه چگونگی
برخورد با نیروی انسانی در اختیار دارد ،چنین رفتاری
شود که عاقبت نیروهای انسانیاش اینگونه شود؟
جبار آذین ،منتقد سینما و تلویزیون پیشتر دراینباره
گفته است :در عرصه فرهنگسازی و رسانهها ،رقابت
یک اصل اساسی ،تعیینکننده و هدفمند است که
باید از مسیر سالمت و با ارائه برنامههای بهینه شکل
بگیرد .در سالهای اخیر به دلیل ضعفهای فراوان
صدا و سیما در عرصه برنامهریزی ،برنامهسازی،
مدیریت و تولید آثار مناسب ،شایسته و فاخر،
جریانها و حرکتهای جدیدی در حوزههای مختلف
فضای مجازی و اینترنتی و حتی شبکه نمایش خانگی
شکل گرفته که روز به روز به دلیل برخی استقبالها
از آنها شرایط برای ادامه حیات صدا و سیما به ویژه
تلویزیون سختتر شده است .در واقع صدا و سیما
به عنوان رسانهای که لقب «ملی» را یدک میکشد
و همچنین برخورداری از سرمایه سرشار و بهرهوری
از قدرتهای مالی و نفوذی اسپانسرها باید با کمک
گرفتن از متخصصان و هنرمندان ممتاز اقدام به تولید
برنامههای مناسب کند .اما این اتفاق نمیافتد و از

همین رو تلویزیونیها بهجای تالش برای ارتقای سطح
کمی و کیفی تولیدات خود ،منطبق با سلیقه مخاطب
وارد بازار و عرصهای شدهاند که رقابت سالم از آن
مشاهده نمیشود.
او ادامه داد :به همین دلیل وقتی سلیقه ،ممیزی،
سرمایه و رفاقت در تولید و پخش برنامههای
تلویزیونی ایفای نقش میکند ،مخاطبان و مردم
ترجیح میدهند که برنامههای مورد عالقه خود را
از جریانها و شبکههای دیگر ببینند .در حالی که
وظیفه اساسی رسانهای تلویزیون ،اطالعرسانی
درست و کامل و فرهنگسازی است اما این حرکتها
در تلویزیون به صورت جامع ،کامل و مردمیپسند
انجام نمیگیرد .به همین دلیل ما هر روز شاهد افت
بیشتر تلویزیون ،فاصله گرفتن مردم از آن و روی
آوردن قشرهای مختلف بهویژه جوانان به استفاده از
برنامههای اینترنتی ،ماهوارهای و حتی تلویزیونهای
خارجی هستیم .درصورتی که چنانچه تلویزیونیها
با کمک برنامهسازان کاربلد ،خالق و کسانی که به
دلیل روی آوردن تلویزیون به کپیسازی از برنامههای
ماهوارههای خارجی بیکار شدهاند ،برنامههای درستی
را سازماندهی میکرد که این امر هم اتفاق نمیافتد.
آذین افزود :در واقع چنانچه تلویزیون نتواند
در مسیر اهداف مردم و رضایت جامع مخاطب
گام بردارد و همچنان به گریزاندن هنرمندان،
برنامهسازان ،تهیهکنندگان و مخاطبان بپردازد ،شاهد
ریزش بیشتر مخاطبان تلویزیون خواهیم بود .این در
حالی است که تلویزیون همه چیز دارد ،از پول نفت
گرفته تا اسپانسرها و امکانات فنی و تکنولوژی گسترده
که باید از آنها به طور صحیح استفاده کند اما این
اقدام انجام نمیشود.
آنچه در نهایت حائز اهمیت است ،نوع رفتار
سازمان صدا و سیما با سرمایههای انسانیاش است.
حاال باید دید آیا تغییرات جدید در سازمان صدا و
سیما میتواند منجر به تغییر روند این سازمان با
سرمایههای انسانیاش شود؟

هستند که اخبار دزدیده شدن آنها از بناهای تاریخی پیگیری میشود
یا خیر ،نیازمند کارشناسی دقیقتر است و باید بررسیهایی در این
خصوص انجام شود .این کاشیها الزاما متعلق به بناهای تهران نیستند
و از نقاط مختلف کشور آورده شدهاند.
بزاده ،هر شیء تاریخی و اشیائی که درحوزه تزیینات
به گفته ادی 
معماری در تهران خرید و فروش میشوند ،لزوما متعلق به تهران
نیستند و عموما از شهرستانها و سایر استانها نیز اشیائی برای خرید
و فروش وارد تهران میشود .درحال حاضر در مرحله تحقیقات اولیه
هستیم و به محض آنکه بتوانیم اصالت مکانی اولیه این اشیاء را تعیین
کنیم ،اعالم خواهیم کرد .با توجه به قاجاری بودن این اشیاء ممکن
است برخی از این کاشیها متعلق به بناهای قاجاری شیراز یا اصفهان
نیز باشند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل استان تهران تصریح کرد :همواره
شاهد خرید و فروش آثار و اشیاء عتیقه استانهای مختلف در تهران
هستیم .چنانکه در خیابان منوچهر به دلیل فعالیت صنف فروش
عتیقه که یک صنف قانونی است ،شاهد شکل گیری بازار زیرزمینی
خرید و فروش اشیاء غیر مجاز در حاشیه خیابان هستیم .ضمن آنکه
ساز و کار الزم توسط قانون مشخص شده است .اینکه بیقانونی اتفاق
میافتد و کاری خارج از ضوابط رخ میدهد ،دلیلی بر نبود قانون یا
ضعیف عمل کردن نیست .این روزها با اصالحیههایی که در قوانین

و دستورالعملها صورت گرفته ،صراحتا خرید و فروش این اشیاء منع
شده .حال آنکه بازارهای زیرزمینی دراین خصوص شکل میگیرد موردی
است که باید بررسی شود.
به گفته او ،طی سالهای اخیر شاهد کشفیات خوبی در حوزه اشیاء
عتیقه بودیم و معتقد هستیم حجم خرید و فروش اشیاء عتیقه طی این
سالها کم نشده و به قوت خود باقی مانده .بعضا پیش میآید که در
یک سال شاهد کشف محمولههای پر تعداد هستیم .تهران به عنوان
بارانداز خرید و فروش اشیاء عتیقه در کل کشور محسوب میشود
و عموما این حجم از کشفیات اشیاء عتیقه را ممکن است در سایر
استانها شاهد نباشیم .تهران دارای کانونهایی برای خرید و فروش
اشیاء عتیقه است که سبب پدید آمدن بازار سیاه است .بعضا ممکن
است به اندازهای که اشیاء عتیقه توسط یگان حفاظت میراث استان
کشف میشود آثاری کشف نشوند و بیشترشان خرید و فروش شوند.
بزاده یادآور شد :طی سال گذشته مجموعه اشیاء طالیی شامل
ادی 
زیورآالت دوره ساسانی و اشکانی کشف شد که عمدتا اشیای نفیس
بودند .همچنین اشیای نفیس سفالی طی عملیاتهای یگان حفاظت
میراث ،کشف شدند .در اولین فرصت که بتوانیم نمایشگاه عمومی
برگزار کنیم این آثار را به نمایش خواهیم گذاشت .امسال نیز عالوه بر
کشف کاشیهای قاجاری ،موفق به کشف آثاری شدیم که عمدتا آثار
جعلیهستند.

مدبر کل هنرهای نمایشی میگوید :برای اجباری
کردن واکسن کرونا تابع ستاد ملی مقابله با کرونا
هستیم.
قادر آشنا در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این
پرسش که آیا ممکن است ورود به سالنهای
تئاتر برای گروههای تئاتری و تماشاگران ملزم به
ارایه کارت واکسن شود ،توضیح میدهد :همواره
به دوستان تئاتری چه در مقام اجراگران و چه
تماشاگران توصیه کردهایم که در بحث واکسن
هم همچون دیگر مباحث فرهنگی کشور پیشرو
باشند و امیدواریم با مشارکت همه مردم ،زنجیره
انتقال ویروس کرونا زودتر قطع شود ولی در بحث
اجباری شدن ارایه کارت واکسن ،تابع دستورات
ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
او ادامه میدهد :باید ببینیم ستاد چه
تمهیداتی در این زمینه میاندیشید .همواره به
گروههای نمایشی و جشنوارهها توصیه کردهایم
که شیوهنامههای وزارت بهداشت را به طور کامل
رعایت کنند اما درباره اجباری شدن واکسن،
منتظر تصمیم دولت هستیم .آشنا در پاسخ به
این پرسش که با توجه به اینکه گفته میشود پیک
ششم کرونا را در پیش خواهیم داشت ،آیا ممکن
است باز هم سالنهای نمایشی تعطیل شوند ،
میگوید :نمیدانم ولی امیدوارم چنین نشود .مدیر
کل هنرهای نمایشی درباره شکل و شمایل برگزاری
جشنوارههای پیشرو در تئاتر هم توضیح میدهد:
به احتمال قوی جشنوارهها ترکیبی از اجراهای زنده
و مجازی باشند .فعال نزدیکترین جشنوارهای که
پیش رو داریم ،جشنواره تئاتر خیابانی مریوان
است که آبان ماه برگزار خواهد شد و منتظر نظر
نهایی مدیران استان هستیم که متناسب با شرایط
آنجا چه تصمیمی میگیرند تا مشخص شود
جشنواره به صورت ترکیبی برگزار میشود یا کامال
حضوری است .در حال حاضر شهر سنندج در
استان کردستان همچنان وضعیت قرمز دارد ولی
مریوان جزو مناطق قرمز محسوب نمیشود .به هر
روی ،برای برگزاری جشنواره به صورت حضوری،
گروههای نمایشی باید تست کرونا بدهند و توصیه
ما این است که همه واکسن بزنند.

«جاده خاکی» بهترین فیلم جشنواره
لندن شد

فیلم «جاده خاکی» ساخته پناه پناهی موفق به
کسب جایزه بهترین فیلم از جشنواره معتبر فیلم
لندن شد.
به گزارش ایسنا ،فیلم «جاده خاکی» به عنوان
یکی از هشت فیلم بخش رقابتی اصلی شصت و
پنجمین جشنواره فیلم لندن حضور داشت و در
نهایت جایزه بهترین فیلم این رویداد سینمایی را به
خود اختصاص داد.
«جاده خاکی» به کارگردانی پناه پناهی پس از
نخستین نمایش جهانی خود در بخش دوهفته
کارگردانان جشنواره کن و دعوت به جشنواره هایی
چون کارلووی واری ،سارایوو ،افقهای نو لهستان و
جشنواره نیویورک ،جایزه نخست جشنواره لندن را
دریافت کرد.
اولین ساخته بلند پناه پناهی در بخش اصلی
جشنواره لندن با فیلم های سینماگران سرشناسی
از جمله «دست خدا» به کارگردانی «پائولو
سورنتینو»« ،نتیرام» از «جاستین کرزل» ،انیمیشن
«زیبا» ساخته جدید «مامورو هوسودا» از ژاپن،
«چیزهای حقیقی» به کارگردانی «هری ووتلیف»،
«حفره» از «میکل آنجلو فرامارتینو» و «غروب
آفتاب» از «میشل فرانکو» رقابت کرد.
حسن معجونی ،پانتهآ پناهی ها ،رایان سرلک
 ،امین سیمیار و بهرام ارک بازیگران اصلی این
فیلم هستند و امین جعفری فیلمبردار باتجربه
ایرانی که پیش از این در فیلم هایی چون « ۳ر ُخ»
و «قصیده گاو سفید» همکاری داشته ،فیلمبرداری
«جاده خاکی» را نیز بر عهده داشته است .کمپانی
«سلولوئید دریمز» به مدیریت هنگامه پناهی
پخش بین المللی فیلم «جاده خاکی» را بر عهده
دارد .شصت و پنجمین جشنواره فیلم لندن از
تاریخ  ۶تا  ۱۷اکتبر ( ۱۴تا  ۲۵مهر) در انگلستان
برگزار شد و «قهرمان» ساخته اصغر فرهادی و فیلم
کوتاه «دیوار چهارم» از محبوبه کالسی نیز دیگر
نمایندگان سینمای ایران در این رویداد سینمایی
بودند.

حیات و ممات جامعه از قلم است
و اسالمی دانست که صاحب قلم اول در تزکیه و اصالح خویش براید و آنگاه مخاطب و طالب قلم هنرجویانی
را داشته باشد که سعدت و شقاوت جامعه از قلم است وهیچ جامعهای بینیاز از قلم نیست که از رسول
خداست که فرمود :صاحب قلم (نویسنده) را روز قیامت در میان تابوتی از آتش میآورند و به قلم او بنگرند که
آن را در چه راهی به کار گرفته است پس اگر آن را در اطاعت و خشنودی خداوند به کار گرفته باشد تابوتش
گشوده میشود (خوشا به حالش) و اگر قلمش را در راه نافرمانی خدا به کار برده باشد هفتاد پاییز در تابوت
میماند (و حال شایستگی نخواهد داشت) بدیهی است که عقلهای صاحبان فضیلت از قلمهایشان نشأت
میگیرد و همانا نخستین چیزی که خداوند آفرید قلم بود و آنگاه به آن فرمان داد بنویس و قلم هر آنچه را
که باید خلق میشد نوشت و هر آنچه را که تا روز قیامت پیش خواهد آمد خواهد نوشت و اینکه (مرکب) قلم
علما (دانشمندان) از خون شهدا برتر است .به لحاظ اینکه قلم علما (دانشمندان) در روند صعودی و نزولی
همه جوانب جامعه نقش محوری داشته و دارند و خود قلم (نوشتن) ذکات دست است و قلم نعمت بزرگ
پروردگار است و اگر قلم نبود سیاست و دیانتی استوار نمیشد وزیستن خوشی در روزگار نبود و این نعمت
الهی بر آدمی قلم (نوشتن) است که رخدادهای گذشتگان را برای بازماندگان و رویدادهای آیندگان مینویسد
و ب ه وسیله قلم کتابهای علمی و اخالقی و تجربیات همیشه در تاریخ میمانند و این بیانگر عقل نویسنده
در قلم را به نمایش میگزارد و قلبها با نوشتن آرامش میگیرد ،همانا کسی که قلمی را بتراشد و با آن قلم
بنویسد چیزی از علم و دانش عطا میکند خداوند بر او درختی از دنیا وآنچه در آن است بهتر باشد (و قلم)
مهمترین ابزار نوشتن است که در شرافت و جایگاه آن گفتهاند :قلم اول چیزی است که خداوند آفرید و به
او فرمان داد قلم بود که در کتاب قرآن در سوره قلم ابتدا به ذکر آن فرموده است (نون والقلم و ما یسطرون)
گفتهاند به آن سبب نام قلم گرفته است که از اسلحه خود بریده است چه قلم به معنی قطع است که حضرت
علی (ع) فرمود بدان که همانا خط (خوشنویس) در تعلیم (یاد دادن) استاد است و استواری و استمرارش در
نوشتن بسیار و ترکیب و پیوند دادن مرکبات حاصل میشود و ماندگاری آن برای مسلمانان در ترک منهیات
(منکرات) و ماندگاری آن قلم (عمل به معروف) و مواظبت بر نماز است در مجموع آنچه در شأن قلم هست

که از آن جاری میشود عامل به معروفات و ترک محرمات از منزلت قلم و نویسنده است و اینکه قلم یکی از
دو زبان است که قلم خود مبلغ است از ازل تا ابد و سپاس خداوند بلند مرتبه را کرامت بخشید و آموخت
به ویسله قلم آموخت انسان را آنچه نمیدانست و از حقوق قلم آن است که هرگاه آغاز به نوشتن میکند
با بسم الله الرحمن الرحیم بنویسد و بیان (سخن گفتن) بر دو گونه است یکی سخن با زبان است و دیگری
بیان با قلم که بیان زبان از بین میرود اما بیان قلم در تاریخ ماندگار است و همانا ادریس نخستین بار با
قلم نوشت و همچنین حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود پس به درستی که در بسیاری از نویسندگان صاحب
قلم از جمله نویسنده کتاب و یا خوشنویس شعبهای از سلطهطلبی و خودبینی و بیحوصلگی و سرسختی و
غرور ،خودرایی و برتری نسبت به دیگر نویسندگان و خوشنویسان دارند و در نهابت زمانی خوشنویس است
که خوشنویس باشد و همیشه خویش را به منزله هنرجو و نویسنده بداند و با برخورداری از اخالق حسنه
و به ظرفیت استعداد مردم بنویسد کتابت و یا خوشنویسی نماید همچنانکه انبیاء الهی به ظرفیت استعداد
جامعه سخن میگفتند و عمل میکردند .نویسندگان خوشنویس با این تجربه میتوانند در عرصه فعالیت
فرهنگی هنری بدرخشند و مطالب حکمتآمیز را در قالب کتاب هنر خوشنویسی تجلی بخشند که همانا
خداوند زیباست و زیبایی را نیز دوست دارد .قلم شاخهای از علم است باید قلمی را به حرکت درآورد که پیام
آن سازندگی و تألیف و تجلیب و تحلیب قلوب و هدایت جامعه از تاریکی بسوی روشنایی باشد .همانطور
که علم بدون ایمان و تقوا ثمرهای نخواهد داشت بلکه علم گمراهی خواهد بود قلم هم بدون عبد خدا بودن
و عمل و تقوا نویسندگی و خوشنویسی گمراهی خواهد بود .اگرچه تخصص الزم را در قلم و خوشنویسی
فراگرفته باشند ،قلم مقدس است حفظ حراست و ماهیت آن را برجملگی ارادتمندان قلم است که همیشه آن
را محترم بدانند که حیات و ممات جامعه از قلم است .از صاحب قلمان باتجربه (خوشنویسان محترم) که در
فعالیت فرهنگی هنری مسجد امام رضا (ع) همکاری الزم را ایفا میکنند اظهار کمال تقدیر و تشکر را میکنم
و از خداوند متعال صحت و رستگاری جملگی را خواستاریم.
*دفتر مسجد رضاع موسس و امام جماعت مردمی

