
گزارش

رکوردشکنی تاریخی »آقا نعمت« 
دیدنی شد

علی تک روســتا، کارگــردان مســتند »آقا نعمت« 
می گوید که برای ثبت رکوردشکنی تاریخی تمرینات 
طاقت فرســایی داشــته اســت؛ از زندگی در ارتفاع 

۴۲۰۰متری تا دمای منفی۳۵ درجه با دوربین!
به گزارش تسنیم، مستند »آقا نعمت« به کارگردانی 
علی تک روســتا و تهیه کنندگی مریــم نقیبی اثر 
جدیدی اســت که به تازگی آماده شده و متقاضی 
حضور در شــانزدهمین جشــنواره سینما حقیقت 
شده اســت. علی تک روستا، کارگردان مستند »آقا 
نعمت« ضمن معرفی ســوژه مســتند خود گفت: 
شخصیت اصلی این فیلم، نعمت اهلل یزدانی است که 
سرگذشت ویژه ای داشته اســت. او تا همین چند 
ســال پیش اصاًل کوه نورد نبوده و شغل آزاد داشته 
اســت، اما بنابر دالیلی ورشکست می شود و همین 
اتفاق زندگی شخصی او را درگیر مشکالتی می کند.
وی ادامه داد: این مشــکالت به قدری زیاد بود که 
آقا نعمت را در شــرایط سخت روحی و روانی قرار 
می دهد، امــا در نهایت تصمیم می گیرد که به دل 
کوه بزند! در ابتدا در کوهپایه اســت و به مشاغلی 
نظیر جمع آوری و فروش زرشــک کوهی مشغول 
می شــود، اما بعد از ۳ ســال، آرام آرام کوه نوردها 
او را می شناســند و همین اتفاق، آغاز دنیای او در 
کوه نوردی اســت، مدتی مشــغول به لیدری برای 
کوه نوردان اســت و هر هفته کوه نوردان زیادی را 
راهنمایی می کند تا به قله برســند، در نهایت، آرام 
آرام تبدیل به یک کوه نورد حرفه ای می شود و یک 
تصمیم مهــم می گیرد، فتح قلــه دماوند از چهار 

جبهه در یک روز زمستانی!
تک روستا با اشــاره به تصمیم شخصیت اصلی این 
فیلــم برای فتح قله دماوند از ۴ جبهه در زمســتان 
گفــت: در ابتدا ایــن تصمیم را در فصل تابســتان 
عملیاتی می کند و طی 16 ساعت و نیم، قله دماوند 
را از ۴ جبهه فتح می کند، البته افراد دیگری برای این 
کار اقدام کرده اند، اما هیچ کدام نتوانستند در کمتر از 
۲۴ ساعت، قله را فتح کنند. اگرچه این رکوردزنی در 
تابستان به دلیل مساعد بودن وضعیت آب وهوا اتفاق 
چندان سختی نیســت، اما آقا نعمت می خواهد که 
برای اولین بار در فصل زمســتان این رکورد را به نام 
خودش ثبت کند، من هم به عنوان مستندســاز با او 

همراه می شوم تا مستندی را از این اتفاق بسازم.
این مستندســاز درباره همراهی خود با این سوژه و 
سختی هایی که داشته اســت، گفت: طبیعی است 
که حضور کنار چنین فردی و مستندســازی از این 
اتفاق، کار بسیار سختی است، شاید 1۰ سال پیش 
بود که به صورت تفریحی کوه نوردی کرده بودم و در 
این 1۰ سال حتی ورزش هم نکرده بودم، بنابراین 
تمرینات ســختی را آغــاز کردم و تمــام توانم را 
گذاشتم، برای مثال، یک روز در میان، ۳۰ کیلومتر 
پیاده روی تند داشتم و برای تمرین شرایط، قله های 
مختلف را همراه با ایشــان فتح می کردم، هم چنین 
یکی دو ماه پیش تر از روز رکوردزنی تمرینات خود 
را برای کســب آمادگی جســمانی و هم هوایی در 

ارتفاع ۴۲۰۰ آغاز کرده بودیم.
وی اضافه کرد: عالوه بر این، یکی از ســختی های 
کار ما، مستندســازی در دمای منفی۳۵ درجه در 
روز رکوردشکنی بود، برای همین موضوع، نزدیک 
به یک ماه پیش تر از روز رکوردزنی در کوه ســاکن 
شــدیم؛ در آن منطقه دما ۲۵ درجه زیر صفر بود. 
روز رکوردزنی 1۰ اســفند مقرر شــده بود و ما از 

بهمن ماه در حوالی کوه دماوند مستقر بودیم.
تک روستا با اشــاره به اتفاقات رخ داده در روز ثبت 
رکورد گفت: در نهایت روز موعود فرا رســید و کار 
را آغاز کردیــم. طبیعی بود که هیچ کس نمی تواند 
هم پای آقا نعمت در ۴ بار، فاتح قله شود؛ بر همین 
اساس از کوهنوردان حرفه ای و هیئت کوهنوردی 
اســتان البرز تقاضــا کردیم در اقصــی نقاط قله 
دماوند بایســتند و ورود و خروج آقا نعمت را ثبت 
کننــد، هم چنین یــک دوربین گوپــرو به خود او 
وصــل کردیم که همه تصاویــر مربوط به فتح قله 
از ۴ جبهــه مختلف را ضبط کند، عــالوه بر این، 
یک چالش برای خودم وجود داشــت و آن هم این 
بود؛ آیا من هم می توانــم قله را فتح کنم یا خیر؟ 
فراموش نکنید که عالوه بر تحمل ســرما و تالش 
برای عدم توان بدنی، باید بخشــی از تمرکز خود 
را برای تصویربرداری و کارگردانی می گذاشــتم و 

همین موضوع کار را برایم سخت می کرد.
کارگردان مســتند »آقا نعمت« بیان داشت: یکی از 
نکات مهمی که در این مستند دیده می شود این است 
که هنوز هم آن مشکالت قبلی در زندگی آقا نعمت 
پابرجاست و همچنان با چالش هایی درگیر است؛ برای 
مثال در بخشی از فیلم می بینیم که یک نفر با حکم 
جلب ســراغش می آید! انگیزه و امیدی که اکنون در 
آقا نعمت وجود دارد، وصف نشدنی است و در همین 
بســتر به مخاطب نشان می دهیم که علی رغم وجود 
چالش ها در زندگی، می توان کارهای بزرگی انجام داد، 
باور او این اســت که هیچ چیزی در برابر اراده انسان 
نمی تواند بایســتد. وی درباره روند تولید این مستند 
گفت: برای ثبت این مستند 78دقیقه ای، نزدیک به 
1۴ ماه درگیر تولید بودیم و 8 ماه هم مستمراً تمرین 
کوه نوردی می کردم، بخش میدانی این مستند از بهار 
1۴۰۰ آماده شد تا زمستان آن سال ادامه پیدا کرد. او 
در پایان درباره اهمیت ساخت چنین اثری گفت: فکر 
می کنم مهم ترین جنبه تولید این فیلم، نمایش امید 
است، در اینجا فردی را می بینیم که به دلیل مشکالت 
شخصی اش، شرایط سختی داشته اما حاال تبدیل به 

یک قهرمان شده است. 
براســاس این گــزارش، مســتند »آقــا نعمت« 
به کارگردانی علی تک روســتا و تهیه کنندگی مریم 
نقیبی متقاضی حضور در شــانزدهمین جشنواره 

سینما حقیقت شده است.

دریچــــه

1۵ دوره از برگزاری جشــنواره موسیقی نواحی می گذرد؛ 
جشــنواره ای که هدف آن حمایت از موسیقی قومی ایران 
زمین، هنرمنــدان این حوزه و در نهایــت ارتقاء فرهنگ 
عمومی در جامعه تعریف شــده اســت. ولی مسئله ای که 
بــه موازات اهداف برگزاری این جشــنواره به ذهن متبادر 
می شــود، این است که آیا حمایت از فرهنگ و هنرمندان 
نواحی طی یک سال، تنها با برگزاری یک یا نهایتا دو دوره 

جشنواره کافی است؟
در شرایط فعلی جز دو جشنواره ساالنه در حوزه موسیقی 
قومــی ایــرانـ  موســیقی نواحــی و آینــه دارـ  و البته 
کنســرت های گاه و بیگاهی که عایــدی چندانی هم برای 
هنرمنــد ندارد، راه درآمد جدی دیگــری را برای هنرمند 
موســیقی نواحی نمی تــوان متصور بــود و این در حالی 
اســت که بســیاری از آنها به علت کهولت سن دیگر نمی 
توانند شــغل دیگری را در کنار فعالیت موســیقایی برای 
خود اختیار کنند و بســیاری از آنها بی آنکه هنرشــان را 
به دیگری منتقل کنند متاســفانه از دنیا می روند. پس راه 

چاره چیست؟
در این میان نوک یکی از فلش های اصلی، صداوســیما و 
برنامه سازانش را نشــانه می گیرد. رسانه ملی همان طور 
که از نامش برمی آید، می تواند به جای پرداختن بی رویه 
به موســیقی پاپ و خواننده های نوپایــی که به هر بهانه 
ای مقابل دوربین مــی آیند و به صورت پلی بک اجرا می 
کنند، به این امید که شــناخته شــوند و فردا روزی سالن 
های کنسرت هایشــان را پر کنند، کمی هم از آنتن خود 
را نثار هنرمندان موســیقی نواحی کند تا شاید آنچه این 
هنرمندان در ســینه دارند و بخش عمــده ای از آن ثبت 

و ضبط نشده است به این روش به ایرانیان منتقل شود.
البته برخــی از محققان در جریان همین جشــنواره های 
محدود، فایل هایی از هنرمندان نواحی و هنرشــان، ثبت و 
ضبط کرده اند، اما مســئله اینجا است که همین فایل ها تا 
چه حد در اختیار مردم یا حداقل دوستداران موسیقی قرار 
گرفته است و اگر هم دسترسی به آنها راحت است، چقدر 

در این زمینه اطالع رسانی شده است؟
به هر حال همگان بر این اصل توافق داریم که موســیقی 
نواحی، آن بخش از میراث ملی ماست که به حمایت جدی 
نیاز دارد؛ حال چه فعــاالن این حوزه را هنرمند بنامیم یا 
خیر، حمایــت از آنها برای حفظ برگی طالیی از میراثمان 

امری حیاتی اســت و این حمایت از طــرق مختلف مانند 
نمایش اجراهای آنها از طریق صداوسیما، برگزاری کنسرت 
و جشنواره و فرســتادن آنها به فستیوال های خارجی می 
توانــد صورت گیرد.  با این همه از دیربــاز تاکنون همواره 
متولیان موســیقی به شــیوه رفع تکلیف، تنها به برگزاری 
یک جشــنواره در این حوزه بســنده کرده اند تا در انتها 
بــا ارائه بیالن کاری خود را دغدغه مند موســیقی قومیت 
ها نشــان دهند. هرچند که به همین جشــنواره ها هم از 
دیرباز نقدهایی وارد بوده و تاکنون تالش چندانی برای رفع 
مشکالت و ارائه خالقیت های جدید، صورت نگرفته است.
ایســنا در همین زمینه و البته در حاشــیه پانزدهین دوره 
از جشــنواره موســیقی نواحی که به تازگی دفتر آن هم 
بسته شد، با دو تن از شــرکت کنندگان این رویداد گفت 
وگوهایی مجزا داشــته است تا در مشورت با آنها به نتیجه 
بهتری برای برگزاری رویدادی برسیم که هدفش در نهایت 

اعتالی موسیقی نواحی است.

خودشان هم نمی دانند استعداد دارند!
در ابتدا صحبتی داشــتیم با محمود صادقــی، نوازنده دو 

تار خراســان شمالی که ۳7 سال اســت دوتار می نوازد و 
بعدتر هم ســه تار آموخته است. این هنرمند می گوید که 
برایش غنیمت است بتواند در حد توان موجب حفظ و نشر 

موسیقی و فرهنگ منطقه خود شود.
او درباره برگزاری جشنواره ای درخور برای موسیقی نواحی 
می گویــد: یکی از اقداماتی که باید در جشــنواره ای برای 
موســیقی نواحی صورت بگیرد، کشف اســتعدادها است. 
ولی کشــف پدیده های موســیقی کار راحتی نیست؛ زیرا 
باید افرادی را پیدا کرد که خودشــان هم نمی دانند چنین 
اســتعدادی دارند. همچنین برگزاری هر دوره از جشنواره 
باید بهتر از دوره قبل باشد و هر بار در آن پیشرفت حاصل 
شــود وگرنه اینکه در هر دوره به عده ای جایزه بدهند که 

اساس همه جشنواره ها است، رشدی در آن نیست.
ایــن هنرمند ادامه می دهد: جشــنواره موســیقی نواحی 
نباید صرفا اینگونه باشــد که هنرمنــدان با حضور در آن، 
آنچــه را که از گذشــتگان آموخته اند تکــرار کنند بدون 
اینکــه خالقیت و تکنیکی در آن اعمال شــود؛ زیرا صرفا 
یک یادآوری از گذشــتگان خســته کننــده خواهد بود و 
چندان موجب پیشــرفت هنرمندان نخواهد بود. جشنواره 

باید بســتری باشد برای پیاده کردن خالقیت و تکنیک در 
چهارچوب اصول  تا بدین گونه اثری اجرا شــود که بیشتر 

مورد پذیرش باشد.

کافی است موسیقی نواحی 
در صداوسیما دیده و شنیده شود

در ادامه هم صحبتی داشــتیم با محمد نعیمی، سرپرست 
گروه رامیان قزلباش، در ابتــدا از او درباره تعدد برگزاری 
جشــنواره های مختلف مختص موســیقی نواحی ســوال 
کردیم. پاسخ می دهد: اینکه تعداد جشنواره ها بیشتر شود 
خوب اســت ولی اینکه یک جشنواره در طول یک سال هر 
ماه در اســتان های مختلف برگزار شــود خیلی امر جالبی 
نیســت و از ارزش آن می کاهد. مهم این است که حمایت 
از هنرمندان و نوازندگان بیشتر شود تا سطح و کیفیت آن 
باالتــر برود نه کمیت. او ادامــه می دهد: مردم به هر حال 
موســیقی نواحی را می بینند و می شنوند ولی اگر انعکاس 
آن از طریق صدا و سیما انجام شود مخصوصا سیما، حتی 
اگر جشنواره ها دو سال یک بار هم برگزار شود، آن چیزی 

که باید دیده شود، دیده خواهد شد.
از نعیمی سوال می کنیم که جشنواره موسیقی نواحی چه 
کند که در ابعاد مناســب برگزار شود؟ پاسخ می دهد: این 
جشــنواره قطعا جای پیشــرفت دارد ولی الزمه آن برنامه 
ریزی مناســب، دعوت از اساتید ناشــناخته و شناساندن 
آنها به نواحی دیگر اســت. چیزی که این رویداد کم دارد 
این اســت که این تشــکیالت باید در طول ســال برنامه 
ریزی شــود، دبیرخانه ای داشــته باشــد که پس از پایان 
هر دوره تیمی حرفه ای در هر اســتان داشــته باشد که به 
آنها مأموریت دهد تا اســتعدادهای نهفته و استعدادهای 

ناشناخته را کشف کنند.
در پایان از او سوال می کنیم که بهتر نیست برای شناساندن 
موسیقی نواحی، کنسرت برگزار کنیم؟ می گوید: کنسرت 
آرزوی همه اهالی موسیقی است و اگر شرایط فراهم شود 
که اینها برای کســب مجوز و گرفتن سالن دغدغه نداشته 
باشــند، قطعا اجرای کنســرت بهترین روش برای جذب 
مخاطب و شنیدن قسمت بیشــتری از موسیقی یک قوم 
و منطقه است؛ زیرا در جشنواره ها تنها می توان 1۵ دقیقه 
اجرا داشــت ولی در یک اجــرای 6۰ دقیقه ای حالت های 

مختلفی از موسیقی را می توانیم ارائه دهیم.
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چه کنیم برای موسیقی نواحی؟

جای خالی »موسیقی نواحی« در آنتن رسانه ملی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
ثبت نام ۵8 هزار نفر در مرحله دوم طرح ملی آموزش هنر برای همه خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت ارشــاد، 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
آغاز کالس های دومین مرحله طرح »آموزش هنر برای همه« در سراســر کشور 
خبــر داد و گفت: این طرح ذیل فعالیت هــای قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی انجام می گیرد. مرحله دوم این طرح نیز با ثبت 
نام متقاضیان از اول مهرماه آغاز و هم اکنون کالس های آموزشــی این دوره در 

حال برگزاری است.
وی با تشــریح جزئیات این طرح گفت: طــرح »آموزش هنر برای همه« با هدف 
گسترش عدالت آموزش های فرهنگی و هنری در سراسر کشور به ویژه در مناطق 
کمتر توسعه یافته و مرزی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا شده است 

و مرحله دوم طرح از ابتدای پاییز امسال در حال اجراست.
مدیــرکل دفتر آمــوزش در ادامه به اهداف این طرح ملی اشــاره کرده و افزود: 
ایــن طرح دارای اهــداف مهمی در دو بخش کشــف و پرورش اســتعدادهای 
هنری در سراســر کشــور به ویژه مناطق محروم و کمتر توســعه یافته و مرزی 

و توســعه اقتصاد و کســب و کارهای فرهنگی و هنری است که به همت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و ادارات کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان ها و 
همــکاری ســازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله ســازمان بهزیســتی، کمیته 
امــداد امام خمینــی )ره(، قرارگاه مهارت آموزی ســتاد کل نیروهای مســلح، 
 کانون هــای فرهنگــی هنری مســاجد، انجمن های فرهنگی و هنــری در حال 

اجرایی شدن است.
اســماعیلی گفت: این طرح در راســتای سیاســت های محرومیت زدایی دولت 
مردمی و به تبع آن برنامه های عدالت محور وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با 
هدف توســعه عدالت آموزش های فرهنگی و هنری و به منظور دسترسی رایگان 
همگان به امکانات آموزشــی در حوزه فرهنگ و هنر، ابتدا در سطح 11 استان از 

بهمن ماه 1۴۰۰ آغاز شد که با استقبال فراوان و افزایش 1۰ استان دیگر، طرح 
در فاز اول در سطح ۲1 استان اجرا شد و در نهایت در اولین مرحله ثبت نام این 
طرح، بیش از ۳8 هزار نفر متقاضی در سامانه آموزش هنر ثبت نام نموده بودند 
که دوره های آموزشی آنها تا پایان شــهریورماه سال جاری برگزار و گواهی های 

شرکت در دوره برای هنرجویان صادر شده است.
وی بــا تاکید بر رایگان بودن این طرح تاکید کرد: در حال حاضر با هماهنگی ها 
و بررسی های صورت گرفته، این طرح در مرحله دوم به تمامی استان های کشور 
توســعه یافته است و در این مرحله ۳۵ رشته هنری به صورت عمومی برای کل 
اســتان ها منظور شده و برای هر اســتان نیز با تأکید بر احیاء و تقویت هنرهای 
بومی و محلی بین ۲ تا ۵ رشــته هنری خاص برای آموزش در نظر گرفته شــده 
اســت که در مجموع بیش از 1۲۰ رشــته هنری در مناطق محروم استان ها به 

عالقه مندان آموزش داده می شود.
مدیــرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری خاطر نشــان کرد: آموزش های 
ارائه شــده در این طرح به دو شــیوه حضوری و آنالین و با اســتفاده از ظرفیت 
اســاتید و مراکز آموزش های هنری اســتان ها برگزار می شود که کالس ها در دو 

سطح مقدماتی و پیشرفته در حال برگزاری است.

آموزشی که رایگان است

 جزییاتی از طرح ملی
»آموزش هنر برای همه«

دبیرکل توسعه سواد رســانه ای یونسکو در ایران گفت: 
اگر بخواهیم ســواد رســانه ای داشته باشــیم باید ابتدا 
سواالت بسیاری از خود درباره خبر منتشر شده بپرسیم. 
ســاده ترین سوال آن است که آیا این خبر با عقل سلیم 

جور در می آید یا اینطور نیست.
معصومه نصیری، پژوهشــگر و مدرس ســواد رســانه و 
دبیرکل توسعه سواد رسانه ای یونسکو در ایران در برنامه 
ســالم تهران در رابطه با نقش احساســات درتشویش 
اذهان عمومی گفت: کشته ســازی از ارکان جدی برای 
ایجاد اغتشــاش و جنبش اســت چرا که برانگیختگی 
احساسی به وجود می آورد و مخاطب را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد. طی اتفاقات اخیر ســه گونه کشته ســازی 
صورت گرفت؛ در نمونه اول فــردی مانند خدانور زنده 
 است و دارد زندگی اش را می گذراند اما به عنوان کشته 

معرفی می شود.
نصیــری ادامه داد: در نوع دوم افــرادی که در خارج از 
اغتشاشــات جان خود را از دســت داده اند را به عنوان 
کشته شــدگان این فرآیند معرفی می کنند و آن ها را در 
سبد کشته شدگان قرار می دهند. در نوع سوم نیز افرادی 
که در طی درگیری های اغتشاشــات به هر صورتی جان 

خود را از دست می دهند در این دسته قرار می گیرند. 
وی افزود: نکته آن است که تمامی این افراد با استفاده از 
رفتار کشته سازی در رسانه های معاند بر ذهن مخاطبان 
تاثیر می گذارد؛ اخباری منتشــر شده از این رسانه ها به 

شدت دستکاری شده اند و با هدفی مشخص سعی دارند 
ذهنیت مخاطب را عوض کنند. رسانه های معاند خارجی 
برای رســیدن به هدف مشخص شده خود دست به هر 
اقدامی می زننــد و تمامی اطالعات را تغییر می دهند تا 

به نتیجه برسند.
او اظهار داشت:  اگر بخواهیم سواد رسانه ای داشته باشیم 
باید ابتدا ســواالت بســیاری از خود درباره خبر منتشر 
شده بپرسیم. ساده ترین سوال آن است که آیا این خبر 

با عقل سلیم جور در می آید یا اینطور نیست. 
دبیرکل ســواد رسانه ای یونســکو در ایران گفت: چنین 
ویدئو هایی هیچ نشانه هایی برای راستی آزمایی ندارند و 
می توانند به ســادگی ساختگی و مهندسی سازی باشند. 
این ویدئو می تواند برای مادران تاثیرگذار باشــد چرا که 
از لحاظ احساسی برنامه ریزی شده و ساختار دارد. افراد 
باید بسیار متوجه این نکات باشند و به آن ها فکر بکنند. 
نصیــری اظهار کرد: یکــی دیگر از ســوژه هایی که به 
مراتب به آن پرداخته شــده آیالر حقی اســت که برای 
پرداختن به آن از کلیدواژه های بســیاری استفاده شده 
است. بینندگان باید بدانند که محتوا های این چنینی بار 
احساسی بسیاری دارند و به همین دلیل با کلید واژه هایی 
مانند دختر جوان یا پســر دانش آموز منتشر می شوند تا 
افراد را دچار برانگیختگی احساســی کنند. ما به عنوان 
مخاطب موظف هســتیم تا فاصله خود را با رسانه حفظ 
کنیم و هر آنچه توسط آن ها منتشر می شود را نپذیریم.

دبیرکل توسعه سواد رسانه ای یونسکو در ایران:

 رسانه های معاند برای رسیدن به هدف
هیات داوران بخش مســابقه بیست و هفتمین جشنواره  دست به هر اقدامی می زنند

تئاتر استان تهران معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی جشــنواره تئاتر استان تهران، 
حسین جعفری، توحید معصومی و سعید نجفی داوری 
آثار بخش مسابقه بیست وهفتمین جشنواره تئاتر استان 

تهران را بر عهده خواهند داشت.
حسین جعفری متولد 1۳۳۳ است که عالوه بر مدیریت 
هنری در مقام کارگردانی و نمایشنامه نویسی هم فعالیت 
کرده اســت. وی عضو موسسه پیشکسوتان هنر است و 
در طول ســال ها به عنوان مدیر حــوزه هنری فارس، 
مدیر اداره هنرهای نمایشــی حوزه هنری تهران، رئیس 
دانشــگاه سوره شیراز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فــارس، مدیرکل فرهنــگ و آموزش عالــی هرمزگان، 
معاون هنری مرکزهنرهای نمایشی تهران، معاون هنری 
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران فعالیت کرده 
اســت. وی نمایش های »و باز هم فاطمه«، »ســه گانه 
غریبانه«، »استثنا و قاعده«، »علمدار«، »افعی طالیی« 
را کارگردانــی کــرده و نمایشــنامه هایی چون »نترس 
زندگی«، »اعتراض« و »سه گانه سکوت« را در کارنامه 

هنری خود به ثبت رسانده است.
توحیــد معصومی متولد 1۳۵۴، کارشــناس بازیگری و 
کارشناس ارشــد کارگردانی است. وی عالوه بر فعالیت 
در حوزه مدیریت هنری از جمله مدیر هنری تماشاخانه 
ایرانشــهر، کارگردانی بیش از ســی نمایش صحنه ای و 
تئاتر تلویزیونی را نیز بر عهده داشــته و در رویدادهای 
هنری چون جشنواره  تئاتر فجر، جشنواره تئاتر مقاومت، 

جشنواره تئاتر ماه، جشــنواره تئاتر سوره حضور داشته 
است.

سعید نجفیان استاد دانشگاه، تهیه کننده ارشد سازمان 
صدا و ســیما و کارشناس ارشــد کارگردانی است. وی 
دبیر ســیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج و دبیر 
اجرایی سه دوره تئاتر مقاومت بوده است. نجفیان عالوه 
بر حضــورش در مقــام داور در رویدادهای هنری گون 
جشــنواره تئاتر استانی، در بیش از 1۰ تندیس و لوح از 

جشنواره های کشوری دریافت کرده است.
در نخستین روز از این رویداد هنری که مقارن با 1 آذر 
ماه اســت 8 اثر نمایشی در پردیس تئاتر تهران به اجرا 

در می آید.
همچنین در نخستین روز از جشــنواره، آثار اجرایی از 
صفحه اینستاگرام انجمن هنرهای نمایشی استان تهران 
و صفحه تلویزیون تئاتر ایران به صورت زنده پخش می 
شــود. طبق جدول اجراهای زنده جشــنواره در 1 آذر 

بدین ترتیب است:
روز ســه شــنبه 1 آذر، نمایش »آوایی در زندگی دور 
دســت« نوشته احســان فالحیان به کارگردانی مرضیه 
ذاکری از مالرد ســاعت 1۵:۳۰، نمایش »هفت شــب 
هفت روز« نوشــته آرش رضایی بــه کارگردانی فروزان 
حسینی از شمیرانات ســاعت 16:۳۰، نمایش »مجلس 
شبیه خوانی قربانی« نوشــته و کاری از علی بیگدلی از 
پردیس ســاعت 18:۳۰، نمایــش »گلوله های بیصدا« 
نوشته افشــین ناصری به کارگردانی احمد روستایی از 

پاکدشت ساعت 1۹:۳۰ پخش شد.

 بخش مسابقه جشنواره تئاتر استان تهران
داوران خود را شناخت

دیوارنگاره میدان ولیعصر بازهم فوتبالی شد
جدیدتریــن دیوارنــگاره  میدان ولیعصــر )عج( بار دیگر با موضــوع جام جهانی 

رونمایی شد.
به گــزارش فارس، در دیوارنــگاره جدید میدان ولیعصر بار دیگــر از قهرمانان 

شاهنامه در کنار فوتبالیست های ایرانی بهره گرفته شده و سبک کار مانند طرح 
قبلی به کارتون نزدیک است.

فوتبالـی  رقابت هـای  در  خـود  بـازی  اولیـن  ایـران  مـاه  آبـان   ۳۰ دوشـنبه 
جام جهانـی ۲۰۲۲ قطـر را مقابـل تیـم انگلسـتان انجـام داد و ایـن رقابـت بـا 
نتیجـه ی 6 بـر ۲ بـه نفـع تیـم حریـف به پایـان رسـید. در کنار حواشـی ای که 
ایـن نتیجـه بـه همـراه داشـت، دیوارنـگاره  میـدان ولیعصـر )عـج( بـار دیگـر با 

موضـوع جام جهانـی رونمایـی شـد.
تیم ملی کشورمان قرار است در دیدارهای آینده خود به مصاف تیم های آمریکا 

و ولز برود.
طــرح این دیوارنگاره با عنوان »تا پای جان برای ایران« از ســوی خانه طراحان 
انقالب اســالمی تهیه شده و در میدان ولیعصر )عج( در معرض دید عموم مردم 

قرار گرفته است.


