
گزارش
تلقی  سطحی ما از دعا و لعن

دعــا را معمــوال برای شــفای دردهای جســمی 
می خواهیــم یا قبولی در امتحانات که اخیرا دعایی 
هم به نام دعای کنکور درآمده است! متاسفانه این 
تلقی از دعا و مسائل معنوی، از عوارض مدرنتیه و 

عقل ابزاری است.
کتاب »توشــه اربعین؛ قطــره ای از دریای معرفت 
حســین )ع(« شامل شــرحی بر زیارت اربعین اثر 
سیدمجتبی حســینی یکی از آثار عاشورایی بازار 
کتاب کشــور است که ســال ۱۳۹۵ توسط دفتر 
نشر فرهنگ اســامی منتشر شد و در حال حاضر 
با نسخه های چاپ سوم که سال ۱۳۹۸ عرضه شد، 
در کتابفروشــی ها حضور دارد. مجموع شمارگان 
چاپ هــای اول و دوم این کتاب، ۱۲ هزار نســخه 
اســت. این کتاب ۵ فصل اصلــی دارد که به ترتیب 
عبارت اند از »فلســفه زیــارت«، »مفهوم اربعین«، 
»اهمیت زیــارت اربعین«، »متن زیارت اربعین« و 
»شرح زیارت اربعین«. فصل پنجم کتاب که »شرح 
زیارت اربعین« است، در برگیرنده ۱۷ بخش است 

که هفده فراز این زیارت را شرح می کنند.
در برش هایی از این کتاب می خوانیم:

وقتی می گوییم الســام علی خلیل اهلل و نجیبه از 
ایــن جهت که سیدالشــهدا )ع( خلیل اهلل و محور 
ُخلت اســت و هرکس بخواهد خلیل اهلل شود باید 
در خانه سیدالشــهدا )ع( برود. لذا ســفارش شده 
شــب های جمعه، روز عید قربــان، عید غدیر، روز 
عرفه و شــب قدر به زیارت سیدالشهدا )ع( بروید 
چراکه محور خلت ما با خداوند، سیدالشــهدا )ع( 
اســت و اگر بخواهیم با خدا دوست بشویم باید به 
سیدالشهدا )ع( نزدیک شویم. این رابطه دوستی با 
سیدالشــهدا )ع( یک رابطه تسری پذیر است. مثا 
اگر من و شــما با هم دوســت هســتیم و شخص 
دیگری با شــما دوست است من و آن نفر سوم هم 
با هم دوست هســتیم و نمی توانیم دشمن باشیم 
چرا که سیدالشــهدا )ع( محور خلت انسان هاست، 
خودش خلیل اهلل اســت و خلیل ســاز اســت. اگر 
حضرت ابراهیم، خلیل الرحمان شــد به این دلیل 
بود که بر پیغمبــر )ص( و آل پیغمبر زیاد صلوات 
می فرســتاد؛ امام هادی )ع( فرمــود: انما اتخذ اهلل 
ابراهیــم )ع( خلیا لکثره صاته علی محمد و اهل 

بیته )ع(. پس راه خلیل اهلل بودن اینجاست.
البته ممکن اســت این ســوال پیش بیاید که ائمه 
)ع( مــا را چگونه دعوت می کننــد؟ ما که صدایی 
نشنیدیم و کســی چیزی به ما نگفت و نامه ای به 
ما نداد! بله، درست است که دعوت ائمه )ع( با این 
حواس پنجگانه نیست ولی معنایش این نیست که 
اگــر ما با حواس پنجگانه ملمــوس، درک نکردیم 
یعنی دعوتی وجــود ندارد بلکه می توانیم آن را در 
خود پیدا کنیم. اصل دعــوت ائمه )ع( دعوت غیر 
زبانی اســت؛ همچنان که امام صــادق )ع( فرمود: 
کونوا دعاه الناس بغیر الســنتکم. یعنی مردم را از 
راهی غیــر از زبان دعوت کنید، چون دعوت زبانی 
از حدی که بگذرد معکوس می شــود و تاثیر منفی 
دارد و لذا دعوت مطلوب تر که ائمه )ع( همیشه از 
این نوع دعوت اســتفاده می کردند دعوت به غیر از 
زبان است و طبعا دعوت به غیر از زبان یعنی دعوت 
از راه عمل، اما مقصود این نیست که عملی بکنیم 
که دیگران یاد بگیرند بلکه اعمال مان هم باید برای 
خدا و خلوص داشته باشــد؛ آن گاه به طور طبیعی 

اثرش را روی دیگران خواهد گذاشت.
سوال بعدی این اســت که جایگاه لعن کجاست و 
چه تاثیری دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال ذکر دو 
نکته الزم است: اول آن که دین اسام، دین رحمت 
و دوست داشتن است و یک مسلمان مردم را بسیار 
دوست دارد و برای نجات همه دعا می کند. در ماه 
مبارک رمضان دعا می کنیم: اللهم اشف کل مریض 
اللهم فــرج عن کل مکروب اللهــم رد کل غریب. 
یعنی همه بیماران و درمانــدگان را دعا می کنیم. 
خداوند به پیامبر )ص( می فرماید و ما ارســلناک 
اال رحمه للعالمین و و ما ارســلناک اال کافه للناس 
یعنــی پیامبر )ص( برای همــه عالمیان رحمت و 
برای همه مردم است بدون دسته بندی های مختلف 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ...
خداوند درباره حضرت موسی با صراحت بیشتر سخن 
می گوید و این پیامبر عظیم الشــان را مامور می کند 
و به او می گوید ای موســی تو را فرســتادم به سوی 
فرعون که با او صحبت کنی، لعله یتذکر او یخشــی. 
شــاید او هم متذکر و هدایت شــود، یا می فرماید: 
اذهب الی فرعــون انه طغی با فرعون صحبت کن و 
بگو هل لک الی ان تّزکی. آیا می شــود تو هم متذکر 
شوی، پاک بشوی، می خواهی درست شوی؟ پس ما 
مســلمانان حتی با فرعون هم به عنوان یک انسان، 
این تقابل را نداریم که بخواهیم به جهنم برود بلکه 
می خواهیم او هم هدایت شود. اما اگر فرعون و جریان 
فرعون نخواهد هدایت شود و بخواهد به مومنان آزار 

و اذیت برساند دیگر با آن جریان شوخی نداریم.
نکتــه دوم این که متاســفانه ما در مســائل دینی 
همچنــان دنبال تاثیرات بیرونی و مادی هســتیم، 
مثــا پس از دعا کــردن انتظار داریــم یک تغییر 
جســمی، حرکتی و اجتماعی حاصل شود و آن را 
حس کنیم. اگر تغییر جســمی ایجاد شود برای آن 
دعا خاصیت قایل هستیم وگرنه شاکی هم می شویم 
که چرا دعایمان نتیجه نداشت! دعا را معموال برای 
شفای دردهای جســمی خود می خواهیم یا قبولی 
در امتحانات که اخیرا دعایی هم به نام دعای کنکور 
درآمده است! متاســفانه این تلقی از دعا و مسائل 
معنوی، از عــوارض مدرنتیه و عقل ابزاری اســت 
که مــا در ازای هر امر معنوی، یــک نتیجه مادی 
را انتظار داریم. در مورد لعن هم چنین است یعنی 
اگر کسی را لعن کنیم بافاصله سوال می شود این 
لعن خاصیتی دارد؟ این نگاه نتیجه همان مدرنتیه و 
عقل ابزاری است که به دنبال تاثیر مادی لعن است؛ 

در حالی که مساله، جور دیگری است.

درنگ

عمــر آدمی ســرانجام روزی بــه پایان می رســد و مرگ 
سرنوشــت محتوم همگان اســت. در این میان، آنها که از 
شهرت بیشتری برخوردارند، مرگشان هم پربسامدتر است 
و ایــن روزها با پیدایش فضای مجازی، مرگ این افراد نیز 
محل چالش و گاه نزاع می شود؛ چه هوشنگ ابتهاج شاعر 

باشد، چه عباس معروفی نویسنده.
واقعیت این است که برخی پس از درگذشت شخصیت هایی 
چون امیرهوشنگ ابتهاج و سیدعباس معروفی سراسر زبان 
به تمجید شــیفته وار پرداختند و گروهــی هم از مطالبی 
که درباره این دو هنرمند منتشــر شــد، خشمگین شدند؛ 

مطالبی که سویه های کاما متفاوتی داشت.
درباره ســایه آنچه به چشــم می آمد، نگاهی دوقطبی بود 
که در یک ســوی آن، ابرمردی در حد یک بت یا قهرمان 
ایستاده بود و اگر نظریه پرداز یا کارشناسی، نقدی به شعر 
او وارد می کرد، »حسود« و »عقده ای« قلمداد می شد و این 
گروه بدجوری به او می تاختند. در ســویی دیگر هم مردی 
که با گرایش های سیاســی  و حضورش در شــب های شعر 
گوته، نقشــی انکارناپذیر در مشــکات فعلی داشته است! 
و این گروه دوم به هر دســتاویزی چنگ می زد تا به نوعی 
او را مقصــر وضعیت موجود بداند. امــا آنچه در این میان 
هراس انگیز می نمود، اصرار هر دو طرف به دیدگاه های خود 

و تحمل نکردن کوچکترین مخالفتی بود.
واکنش ها به مرگ عباس معروفی در غربت نیزنشــان داد 
همچنان بعضی موضوعات غیراصلــی، در بعضی فضاهای 

غیررسمی، از اصل ماجراها پیشی می گیرد.
احســاس نگرانی ناشــی از این وضعیت سبب شد دغدغه  
موضوعی مان را با برخی اســتادان دانشــگاه و کارشناس 
مطــرح کنیم. آنچه پیش  رو دارید، گفت وگو با دکتر مهناز 
رونقی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و استادیار گروه ارتباطات 
اجتماعی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسامی است. 

بحث مان را با موضوع قهرمان ســازی آغاز می کنیم و دکتر 
رونقی توضیح می دهد که قهرمان سازی و اصوال آرکی تایپ 
)کهن الگوی( قهرمان همواره وجود داشــته و قهرمان یک 
اســطوره اســت. همچنانکه در مباحث اسطوره سازی هم 
بحث ســفر قهرمان را داریم و ما می کوشیم نمونه هایی را 
بیابیم که به الگوی ایده آل تایپ ما تبدیل شــوند و بعد آن 

الگو را دنبال کنیم.
این استاد دانشــگاه با یادآوری این نکته که جوزف کمبل 
هــم درباره این موضوع تحت عنوان »ســفر قهرمان« کار 
کرده اســت، در گفت وگو با ایســنا، خاطرنشــان می کند: 
قهرمان ســازی با سرشت انســانی آمیخته شده و در تمام 
جوامــع وجود دارد و مختص جامعه ما نیســت اما  همین 
موضوع جهانی، بر اســاس فرهنگ جوامع گوناگون، تغییر 
می کنــد. به این معنا کــه میزان اسطوره ســازی یا بحث 

قهرمان ها یا انواع قهرمان ها متفاوت می شود.
رونقی به این موضوع هم توجه می کند که به قهرمان سازی 
رویکردهای متفاوتی می توان داشت: »می توانیم با رویکرد 

روانشناسی اجتماعی به ماجرا بنگریم و درباره روانشناسی 
یــک جامعه، صحبت کنیم یا با نگاه تئوری ها و نظریه های 
فرهنگی، این موضوع را بررسی کنیم. بنابراین باید ببینیم 
از چــه دیدگاهی می خواهیم به ایــن موضوع  بنگریم. این 
نکتــه را هم فراموش نکنیم که وقتــی از جریان تحوالت 
فکری فرهنگی ســخن می گوییم، حتــی از نظر ترتیب و 

توالی نظریات موجود هم، موضوع متفاوت خواهد شد.
پرســش بعدی ما این اســت کــه آیــا آرکی تایپ جهانی 
قهرمان می تواند در بعضی جوامع مانند جامعه ما به سمت 
بت ســازی برود؟ که نمونه اخیر آن، در مورد امیر هوشنگ 

ابتهاج رخ داد.
پاسخ رونقی به پرسش ما چنین است: این وضعیت همیشه 
وجود دارد و باید ببینیم از چه زاویه ای به این موضوع نگاه 
می کنیم. گاه قضیه را کاما از دید جامعه شناســی هنری 
نــگاه می کنیم و در این حالت دربــاره نظریاتی که در این 
زمینه وجود دارد، صحبت می کنیم، یعنی یک نظریه قوی 
داریــم یا به عنوان نمونه نگاه هگل و بحث هنر برای هنر و 
ذات هنری را بررســی می کنیم و هیچ توجهی به حواشی 
نداریم . اما گاهی از نگاه عــام درباره این موضوع صحبت 

می کنیم. بنابراین نباید استدالل ها را به هم بیامیزیم.
این کارشناس هنری ادامه می دهد: نگاه عام همواره با همه 
این حواشی وجود داشــته است؛ چون مردم عامی دوست 

دارند که با ماجراها این گونه برخورد کنند.
او برای روشــن تر شــدن موضوع به تشــریح نمونه هایی 
می پردازد: زمانی درباره کســی مانند محمدرضا شــفیعی 
کدکنی صحبت می کنیم که در فضای نخبگی رشــد کرده 
و میزان دانشش مشــخص است. زمانی هم از کسی مانند 
»ســایه« صحبت می کنیم که شــاید نقطه قوتش این بود 
که به دلیل زبان ســاده شــعری اش، مفاهیم عمومی تر و 

نگاه شــاعرانه اش بیشتر در میان عموم مردم شناخته شده 
اســت. بویژه اینکه ایشان اســتفاده درستی از فضای چند 
رســانه ای کرد و کلیپ های کوتاهی کــه از او وجود دارد، 
لحن شــعرخوانی اش که سنگین یا همراه با تفاخر نیست، 
بلکه بســیار روان و ساده اســت، همه اینها یعنی لحن و 
انتخاب مضامین و چند عامل دیگر، سبب شد ابتهاج بیش 
از دیگران بین مردم عمومیــت پیدا کند. هرچه عمومیت 
بیشتر باشد، طبیعی اســت که نظرات و نگاه های متفاوت 
هم به آن شــخصیت یا موضوع بیشــتر خواهد شد. یعنی 
اصوال نمی توانیم یک نگاه متحدالشــکل به هیچ چیزی و 
در هیچ مــوردی ببینیم. اما می توانیم بررســی کنیم که 
ابتهاج چگونه عمومی تر و مردمی تر شده و یا بحث های این 
چنینی ولی طبیعی اســت که درباره او بحث هایی متفاوت 

انجام شد و همواره هم چنین بوده است.
رونقی در پاســخ به این پرســش که آیا می توانیم امیدوار 
باشــیم با شــکل گیری این مباحث گوناگون درباره سایه، 
زمینــه ای برای توضیح و تحلیل هم ایجاد شــود؟ توضیح 
می دهد: اتفاق هایی که درباره شخصیت های مشهور باشد و 
بعد در عموم مردم رســوب کند، معموال با خودش حاشیه 

به همراه می آورد.
او بهتر می بیند که پاســخ ما را به طرح یک پرســش ارایه 
دهد؛ من از شــما می پرسم این حواشی در کجا ایجاد شد، 
و وقتی پاسخ می دهیم در فضای مجازی، می گوید: همین 
است دیگر! وقتی می گوییم فضای مجازی، یعنی فضایی که 
برای بحث های جدی قابل اعتنا نیســت. در مقابل، وظیفه 
فضاهایی مانند مطبوعات و رسانه هایی که به ارایه گزارش 
و تحلیل و تفســیرمی پردازند، این اســت که از راه گفت و 
شنود با افراد صاحب نظر، ثبت نظریات و استخراج مضامین 
آنها، جریان های فکری درســت را ایجــاد کنند اما فضای 

مجازی همیشه حاشیه ها را ایجاد می کند چون بخشی که 
این مباحث در آن رخ می دهد، بخش زرد ماجراست.

این مدرس دانشگاه البته همه فضای اینستاگرام را هم زرد 
نمی داند و در این زمینــه می گوید: در فضای مجازی هم 
مباحث جدی مطرح می شود. مثا اینستاگراِم یک شخص 
فرهیختــه که مطالب جدی و مقاالت را منتشــر می کند، 
درباره حاشیه ها صحبت نمی کند . بنابراین باید این فضاها 
و کارکرد هر یک را تفکیک کنیم. اما همواره به یاد داشته 
باشــیم که همه جای دنیا، بخش زرد، بخش حواشی است 

که اصا نباید جدی گرفته شود.
او در پاســخ به این ســخن که ضروری است از هر رسانه 
متناســب با تعریفی که دارد، توقع داشــته باشیم، تاکید 
می کند: بایــد کاما جدا کنید که چه رســانه ای از طرف 
چه کســی چه مطلبی را بیان می کنــد و مخاطبانش چه 
کسانی هستند. مطمئنا افراد جدی به چنین رسانه زردی 
یــا مطالب این چنینی اصا اهمیتــی نمی دهند. البته در 
اینستاگرام هم می تواند مطالبی بسیار خوب ، هدف مند از 
طرف مراجع فکری و اندیشــمندان مطرح شود. اصا یکی 
از محاسن این رسانه اطاع رســانی است که به خاطر برد 
ســریع آن، اتفاق ها را می توان منعکس کرد ولی باید دید 

تحلیل های جدی را از چه رسانه ای انتظار داریم.
آخرین کنجکاوی ما  این اســت که با این حســاب شاید 
این هم انتظار درســتی نباشد که در مباحث اینستاگرامی 

زمینه ای برای شکل گیری گفتگو فراهم شود؟
رونقــی در پاســخ به این پرســش می گوید: هــر یک از 
رسانه های نو ماهیت و ظرفیت هایشان کاما متفاوت است. 
اینســتاگرام از اول بر پایه تصویر ایجاد شد و سپس میزان 
کارکترها برای نوشــتار تعریف شد. از ســوی دیگر اگر از 
ماهیت رســانه تعریف درستی داشــته باشیم، می دانیم از 
چه رسانه ای انتظار چه رفتاری را داشته باشیم و حتی در 
همان رســانه هم کدام صفحات برای این مباحث می تواند 
صفحات مرجع باشــد. مثا وقتی در تحقیقات دانشگاهی، 
بــه تحلیل کامنت ها می پردازیم، یعنــی می خواهیم افکار 
عمومی یا مواردی را در قشــر عام بررســی کنیم و دنبال 
نظر جدی نیســتیم ولی وقتی توئیت های اشخاص خاصی 
را نــگاه می کنیم، آن زمــان دقیقا دنبال یــک مطلب یا 
موضوع خاصی هستیم یا وقتی سراغ کاب هاوس می رویم، 
می دانیم که قرار است در این فضا اتاق هایی برای گفت وگو 
وجود باشــد که آنجا هــم حوزه های تخصصــی، تفکیک 
می شوند و می دانیم در چه اتاقی سراغ چه گفتگویی برویم.
او در عیــن حــال یــادآوری می کند که همــه این درهم 
آمیختگی هــا به این برمی گردد کــه در حال حاضر فضای 
رسانه ای قدری بلبشو شده و فضای حرفه ای و زرد با یکدیگر 
مخلوط شــده اند و به همین همه دلیل دوستان رسانه ای از 
لزوم سواد رســانه ای صحبت می کنند تا این فضاها از هم 
تفکیک پیدا کند و هر کســی بداند میزان انتظارش از هر 

رسانه، موضوع و گفتگو به چه شکلی باشد. 
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حاشیه هایی که از »سایه« آغاز شد و به معروفی رسید

علی خودسیانی با اشاره به برخی سریال های شبکه نمایش خانگی بیان کرد که 
این آثار در مسائل تکنیکی هم فاجعه هایی را رقم زده اند.

علی خودسیانی نویســنده سریال های تلویزیونی درباره فعالیت های این روزهای 
خــود به مهر بیان کرد: ایــن روزها جز تدریس هیچ کاری نــدارم. گاهی برای 
نگارش فیلمنامه پیشنهاد می دهند بعد که طرح به تلویزیون می دهیم به تصویب 
نمی رسد. وی ادامه داد: آخرین طرحی که به تلویزیون دادم دو ماه پیش بود یک 
سریال بود یکی دو طرح هم به یکی از تهیه کنندگان دادم اما به جایی نرسید.

خودســیانی دربــاره موضوع آثار خود بیــان کرد: اینها ســریال هایی با همان تم 
خانوادگی اجتماعی بود. از همان جنس کارهایی که پیش از این نوشته ام اما حدود 
۶ سال است که کاری نداشته ام. در این مدت طرح های زیادی داده ام که حدود ۱۵ 

طرح به مراحل تصویب هم رسیده و در نهایت هیچ اتفاقی رخ نداده است.
نویســنده »دنیای شــیرین« اضافه کرد: آخرین ســریالی که با فیلمنامه من از 
تلویزیون پخش شــد سریال »هیأت مدیره« به کارگردانی مازیار میری بود. بعد 

از آن کار دیگری از من پخش نشد و حاال یا تدریس می کنم یا رمان می نویسم.
وی درباره اینکه چرا در شــبکه نمایش خانگی فیلمنامه نمی نویسد توضیح داد: 
شــبکه نمایش خانگی رانتی و باندی است. خیلی ها می روند سمت شبکه خانگی 
ولی نویســنده نمی تواند دفتر این تهیه کننــده و آن تهیه کننده برود، من هیچ 

وقت پیشنهاد دهنده نبوده ام و همیشه به من پیشنهاد داده شده است.
نویســنده ســریال »تولدی دیگر« درباره نقد خود به برخی ســریال های شبکه 
خانگی و نویســندگان این سریال ها عنوان کرد: پلتفرم ها سفارش دهنده هستند 
و نویســنده هم گاهی ناچار اســت. ایــن را من که این کاره هســتم می فهمم 

ولی تماشــاگر و مخاطب عام متوجه نمی شــود او محصــول نهایی را می بیند و 
مجموعه ای از عوامل را که کار را ساخته اند، می بیند.

خودسیانی اضافه کرد: بعضی از سریال ها منهای مسائل اخاقی و خارج از عرف، 
در مســائل تکنیکی مثل نویسندگی، متن، کارگردانی و... فاقد کیفیت هستند و 
فجایعی رخ می دهد که عجیب اســت. مثًا ســریالی درباره رمالی می سازند که 
نمی دانید هدفشــان چیســت؟ صرفاً به این دلیل که پولی را بگیرند آن را تولید 
می کنند. یا ســریالی که ادعای روشــنفکری دارد و شــما نمی فهمید اگر دنبال 

داستان های اساطیری است چرا به قصه های قدیمی خودمان نمی پردازد؟
این نویســنده در پایان درباره پرداخت به جهان های موازی در این سریال ها برای 
اولین بار تصریح کرد: موضوع و هدف در چنین سریالی باتکلیف است. وقتی وارد 
جهان های موازی می شوید خیلی سریال های خارجی است که به مراتب جذاب تر 
باشد این موضوع به تازگی کشف نشده است پس تجربه اول نیست چون هزار مورد 

در غرب ساخته شده است اما می شود گفت تجربه اول این گروه است.

 یک نویسنده از فجایع تکنیکی 
در سریال های خانگی می گوید

مسـووالن وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی با »محسـن 
نفر«، موسـیقیدان پیشکسـوت دیـدار و گفت وگو کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی معاونت امـور هنـری وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی، محمود سـاالری )معاون امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی( به همراه محمد 
اله یـاری فومنـی )مدیرکل دفتـر موسـیقی( و امیرعباس 
ستایشـگر )مدیرعامل انجمن موسـیقی ایـران( با حضور 
در منزل محسـن نفر موسـیقیدان، پژوهشـگر، مدرس و 

نویسـنده موسـیقی با او دیـدار کردند.
محسـن نفـر در این دیـدار ضمن اشـاره بـه تعریف هنر، 
از اهمیـت توجـه بـه آن برای رسـیدن به کمـال گفت و 
نقـش هنرمنـدان در جامعـه را مهـم دانسـت و رسـالت 
هنرمنـد را ایجـاد اثـری دانسـت کـه باعـث اثربخشـی و 
تقرب به خداوند باعث پیشـرفت در سـطح جامعه شـود.
در ایـن دیـدار محمد الهیـاری ـ  مدیرکل دفتر موسـیقی 
ـ ضمـن اشـاره بـه آثار محسـن نفر و جایـگاه علمی وی، 
از آمادگـی ایـن دفتـر و انجمـن موسـیقی ایـران بـرای 
تعامـل و انتشـار آثـار این هنرمنـد و همچنیـن برگزاری 

در  تخصصـی  موضوعـات  بـا  هم اندیشـی  نشسـت های 
حـوزه موسـیقی با حضـور او خبـر داد.

معـاون امـور هنـری هـم در ایـن دیدار بـا بیـان اهمیت 
توجـه بـه ذائقـه موسـیقایی مخاطبـان از تولیـد آثـار 
باکیفیـت و تأثیرگـذار گفـت و افـزود: محسـن نفـر از 
آثـار  کـه  اسـت  فرهنگـی هنـری کشـور  سـرمایه های 
و  دارد  زمینـه موسـیقی  ارزشـمندی در  نوشـته های  و 
باتوجه به جایگاه ایشـان در موسـیقی می تـوان جریانات 
هنـری تأثیرگـذاری در جهـت اعتـای هـر چـه بهتـر 

موسـیقی فاخـر کشـور ایجـاد کـرد.
آهنگسـاز،  تهـران،  در   ۱۳۳۹ متولـد  نفـر  محسـن 
پژوهشـگر، مـدرس موسـیقی و نوازنـده تـار و سـه تار و 
فرهنـگ  وزارت  از  هنـری  یـک  درجـه  مـدرک  دارای 
نوازنـده تـار  و ارشـاد اسـامی اسـت. وی آهنگسـاز و 
آلبوم هـای وصل مسـتان، شـمس الضحـی، بـاغ ارغوان، 
یـاد یـار و فکـر نـو، یـاس، خاکسـتری، آبـی، سـرگردان 
 اسـت. او همچنیـن آهنگسـازی چنـد فیلـم را بـر عهده 

داشته  است.

آمادگی ارشاد برای انتشار آثار موسیقایی محسن نفر
جلســه شورای صنفی نمایش برگزار شد و بر اساس آن 
مصوب شــد فیلم سینمایی »نمور« به کارگردانی داوود 
بی دل و تهیه کنندگی یاســر جعفری در سرگروه ملت 
و فیلم ســینمایی »شین« به کارگردانی میثم کزازی از 
روز چهارشــنبه ۱۶ شهریورماه در ســرگروه مگامال به 

نمایش دربیایند.
در این جلســه قرارداد اکران ۲ فیلم سینمایی »جوجه 
تیغی« به کارگردانی مستانه مهاجر با پخش »فیلمیران« 
در ســرگروهی »کورش« پس از فیلــم »ابلق« و فیلم 
سینمایی »ستاره بازی« به کارگردانی هاتف علیمردانی 
با پخش »نمایش گســتران« در سرگروهی »ایرانمال« 

پس از فیلم »پسر دلفینی« به ثبت رسید.
همچنیــن طــرح اجرایی »شــناور شــدن قیمت بلیت 
ســینماها« نیز توسط شــورا جمع بندی شد و در قالب 
نامه ای برای ریاست سازمان سینمایی ارسال شد.همچنین 
مقرر شــد در روز ملی سینما دوشنبه ۲۱ شهریور قیمت 

بلیت سینماها در سراسر کشور نیم بها باشد.
فیلم ســینمایی »نمــور« درباره داوود بــرادر بزرگ تر 
خانواده اســت که به اصرار دانیال همراه همســر خود 

ســمیرا و دخترش آرام راهی شــمال می شــود تا پس 
از پانزده ســال با خواهرش دالرام آشــتی کند. پس از 
رســیدن به شــمال دالرام آنها را نمی پذیــرد و داوود 

تصمیم به بازگشت می گیرد و...
محمدرضا علیمردانی، ســمیرا حســن پور، باربد بابایی، 

نسیم ادبی و... در این اثر به ایفای نقش پرداخته اند.
»شــین« هم یــک درام خانوادگی دلهــره آور و رازآلود 
اســت و در خاصه داســتان آن آمده اســت: »اثر ظلم 
در جهان باقی می ماند و همیشــه فرصــت کافی برای 
جبران در اختیار نداریم این را نوشــین در پی کشف راز 

خانوادگی شان با تمام وجود درمی یابد.«
در ایــن فیلــم ســینمایی شــهاب حســینی در کنار 
تهیه کنندگی به عنوان مشــاور کارگــردان و بازیگر هم 
حضور دارد و جمشــید هاشم پور، علی شادمان، محمود 
پاک نیت، هوشنگ توکلی، زنده یاد سیامک اطلسی، آتش 
تقی پور، افســانه ناصری، غزال نظر، حســین عابدینی، 
محمود بصیری، فخرالدین صدیق شریف، ناهید مسلمی، 
فرزین محدث و مهدی بجستانی دیگر بازیگرانی هستند 

که در این فیلم سینمایی بازی کرده اند.

فیلم ترسناک شهاب حسینی اکران می شود

 نمایشگاه گروهی عکاسی 
»شور حسینی« به همت 
مجموعه عکاسان خالق 

نمایشــگاه گروهی عکاسی با عنوان »شــور حسینی« به 
همت مجموعه عکاسان خاق، عصر جمعه ۱۱ شهریورماه، 

در نگارخانه فرهنگسرای سرو افتتاح شد.

نمایشــگاه گروهی عکاســی »شور حســینی« به همت 
مجموعه عکاسان خاق

نمایشــگاه گروهی عکاســی »شور حســینی«  با موضوع 
آیین های عزاداری ابا عبداهلل الحســین )ع(، به سرپرستی 
وحیــد خیاطیان و امور اجرایی مونیــکا بختیاری فرد و با 
همکاری مجموعه عکاســان خــاق ، گروه هنری بوبک و 
ســوگواره ســاالنه قاب عکس محرم تا ۱۷ شهریورماه در 

نگارخانه سرو برگزار می شود.
هدف اصلی این نمایشــگاه به تصویر کشاندن واقع عاشورا 

رسم و رسوم اقوام در کشورها و شهرهای مختلف ، حضور 
کودکان در عزاداری ، غم و اندوه این واقع که با حضور ۲۵ 
هنرمند عکاس و شامل  ۳۳ اثر  به نمایش در خواهد آمد.

هنرمنــدان عکاس ایــن نمایشــگاه عبارتنــد از ؛ مریم 
جاویدان،امیــر حســین فــاح، نــگار ســادات مهاجــر 
طهرانی،امیر رضا جهان آرا،وحیده دشــتی پور،ستاره نظم 
آبادی،مرضیه صادق محمدی،شهرزاد فرازی،سمانه رضائی 
الریجانی، شایســته فرازی، محدثه شــرف پورمقدم، زهرا 
عابدی مقامی، ســیده سارا حسینی،فرشته اسکندری،آیدا 

عقیلی،فاطمه میر محمد صادقی،حســین حاتمیان، زینب 
سیدان، امیر حسین روزبهانی، علیرضا حبیبی زاده قهرود، 
امیر حسین حیدری، هســتی فتوتی، دینا غزنوی، راحله 

اعتصامی، مها خواجه حسنی هستند.
نمایشــگاه گروهی عکاســی »شــور حســینی« از ۱۲ تا  
۱۷ شــهریورماه ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۲ تا  ۱۶ به نگارخانه 
فرهنگســرای  واقــع در خیابــان ولی عصر)عــج(، ضلع 
 شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم میزبان عاقمندان 

خواهد بود.


