از امام موسی کاظم (ع) نقل شده است :مومن همانند دو کفه ترازوست .هرگاه به ایمانش افزوده گردد ،به بالیش نیز افزوده میگردد.
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پخش سریالی از داستان مقاومت
گیالنیها در برابر انگلیسیها
در روزهای پایانی سال

کارگردان سریال «گیلهوا» از پخش این سریال در روزهای پایانی سال
خبر داد«.اردالن عاشوری» کارگردان سریال «گیلهوا» به تهیهکنندگی
امیر بنان ، ،درباره درونمایه این سریال و ارتباط آن با زمان پیروزی
انقالب به فارس گفت :این سریال مستقیم به زمان پیروزی انقالب
نمیپردازد ،اما میتوان گفت به عبارتی تاریخ انقالب را تصویر میکند.
وی ادامه داد« :گیلهوا» در اصل به حضور انگلیسیها در ایران و
مقاومت گیالنیها در برابر آنها میپردازد.
عاشوری درباره زمان پخش این سریال نیز افزود :طی آخرین
صحبتهایی که انجام شده است ،به احتمال فراوان بزودی این
سریال پخش میشود .این کارگردان با اشاره به پررنگ بودن نقش
میرزا کوچک خان جنگلی نیز بیان داشت :قهرمان اصلی قصه ما میرزا
کوچک خان جنگلی نیست ،بلکه او یکی از شخصیتهایی است که
در چند قسمت حضور دارد و به برخی قیامهایش اشاره میشود .اما
بر خالف تصوری که میشود کلیت داستان بر مبنای داستان زندگی
این شخصیت مبارز تاریخی نیست.
به گزارش فارس ،داستان اصلی قصه «گیلهوا» عاشقانهای بین دختر
ارمنی و پسر شمالی است که در بستر وقایع آن دوران و قحطی میگذرد
و چون میرزا کوچک خان هم جبهه اصلی مقابله با انگلیسها در
شمال کشور را داشته است ،برای جلوگیری از ایجاد قحطی در شمال
کشور ،برای همین در مقطعی به قصه ورود پیدا میکند و کاراکترهای
اصلی قصه با او همراه میشوند.
بهروز شعیبی که نقش میرزا کوچک خان جنگلی را در این سریال بازی
میکند ،در هفت سکانس بازی دارد .اما این سکانسها ،سکانسهای
مهمی است ،چراکه عمال رهبریت این موضوع در شمال کشور با
میرزا کوچک خان بوده و کاراکترهای سریال زیر پرچم میرزا مقابل
انگلیسیها ایستاده و مقابله میکنند.
به گزارش فارس ،تصویربرداری این سریال که سالهای  1297را به
تصویر میکشد ،نیمه مهرماه به پایان رسید« .گیلهوا» به تهیه کنندگی
امیر بنان زندگی مردم و دلبستگی یک جوان را نمایش میدهد که این
عشق در بستر اتفاقاتی مثل جنبش جنگل و قیام میرزا کوچک خان
جنگلی و قحطی رخ میدهد ،اما قرار نیست بستر اصلی سریال این
مسائل تاریخی باشد.
در این داستان عاشقانه که در شمال کشور و در کیاشهر و سیاهکل
مقابل دوربین رفت ،امیرحسین هاشمی و مهدی زمین پرداز نقش
های اصلی سریال را بر عهده دارند که هر دو پیش از این در فیلم های
محمدحسین مهدویان به ایفای نقش پرداختهاند.
حسین توشه ،حمیدرضا پگاه ،ستاره اسکندری ،مهران رجبی،
امیرحسین صدیق ،ستاره حسینی ،بهروز شعیبی ،امیرحسین هاشمی،
علی عطایی پیرکوه از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.
با هدف نقشآفرینی هنری و رسانهای در پشتبانی از مقاومت
مردمی یمن

کارگاه تخصصی «یمن و نقش من»
در دبیرستان عالمه حلی برگزار شد

کارگاه تخصصی «یمن و نقش من» با هدف نقشآفرینی هنری و
رسانهای در پشتبانی از مقاومت مردمی یمن ،توسط دبیرستان عالمه
حلی  1تهران برگزارشد.
در این کارگاه ،هنرمندان و اصحاب رسانه با محوریت شعار کلیدی
«یمن و نقش من» به خلق آثار هنری-رسانهای میپردازند و در
نهایت آثار هنری خلق شده ،در فضای رسانهای مجازی و حقیقی
برای آگاهسازی بشریت از ظلم ناروا علیه این مردم مظلوم به صورت
حداکثری و زبانهای مختلف منتشر خواهد شد.
در این رویداد ،مربیان و اساتید هنری با تخصصهای مختلفی حضور
دارندوایدههایشرکتکنندگانراموردبررسیقرارداده،مدلهایطراحی
را بهینهتر کرده و به رسانهایسازی اید ه و پیشرفت آن کمک میکنند.
در این کارگاه رشتههای گرافیک ،نقاشی  ،تصویرسازی و کاریکاتور،
مجسم سازی و صنایع دستی ،هنر مفهومی و هنر جدید ،هنرهای
نمایشی و پرفورمنس ،پادکست سرود و آهنگ ،موشن گرافیک و
پویانمایی ،فیلم کوتاه داستانی و مستند ،شعر  ،داستان کوتاه و...
هنرنمایی و خلق آثار میکنند.برگزاری این گارگاه تخصصی  ١٩دی
تا  21دی ماه از ساعت  ۹صبح الی  ۱۷:۳۰در مرکز آموزشی عالمه
حلی  1تهران ،پژوهشگاه فرهنگ اسالمی واقع در تهران ،خیابان کارگر
جنوبی چهار راه لشگر  ،خیابان کمالی ،خیابان غفاری بود.

ترجمه قرآن به زبان روسی در قزاقستان
برای نخستین بار یک شهروند با ملیت قزاق ،کتاب آسمانی و انسان
ساز قرآن کریم را به زبان روسی ترجمه کرده است.
«سریک ریس ژانف» مترجم قرآن کریم به زبان روسی گفت :برای
ترجمه قرآن به این زبان ،ادبیات عرب و علوم قرآنی را آموختم و هدفم
ترجمه جوهره کامل کالم قرآن بود.
وی افزود :قرآن کریم پیشتر در کشورهای روس زبان با همت
پژوهشگران روسی ترجمه شده بود اما این نخستین بار است که یک
شهروند با ملیت قزاق این کتاب انسان ساز را ترجمه کرده است.

فرهنگ و هنر

با معرفی برترین ها

نهمین جشنواره عمار به ایستگاه آخر رسید
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره
مردمی عمار در سینما فلسطین
برگزار و نفرات برتر این دوره از
جشنواره معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا،
نهمین جشنواره مردمی عمار به
ایستگاه پایانی رسید و مراسم
اختتامیه آن با حضور جمعی از
مدیران صدا و سیما ،هنرمندان و
مستندسازان و اقشار مختلف مردم
در سینما فلسطین برگزار شد.
خدایار بهرامی از پایهگذاران مسجد
امیرالمومنین(ع) در شهرستان کهنز
شهریار و از عوامل مستند «عابدان
کهنز» در سخنانی گفت :یک
روز دیو کثیفی آمد و با کنار زدن
قاجارها ،موجودی به نام رضاخان
را بر سرزمین ما حاکم کرد.
استعمار در سرزمین ما با حمله به
حجاب بانوی ایرانی و کیان مقدس
روحانیت ،قصد تسخیر سرزمین
ما را داشت .اما امروز نه تنها کشور
ما نجات پیدا کرد ،بلکه سوریه هم
نجات پیدا کرد.
وی افزود:از برادران انقالبی
خواهش دارم اینها را تبدیل به فیلم
کنند تا مردم به ویژه جوانان بدانند
قبل از انقالب چه خبر بوده است!
این وظیفه عمار است.

* برگزیدگان بخش مستند
«تاریخ سیاسی و فتنه »88
در ادامه این مراسم ،در بخش
مستند «تاریخ سیاسی و فتنه ،»88
لوح تقدیر به مستندهای «راه طی
شده» علی مالقلیپور و «آینههای
شکسته» به کارگردانی عبدالعلی
مکرمی اهدا شد.
مالقلیپور پس از دریافت لوح خود
گفت :باید نقدپذیر بود و نقدپذیری
را رشد داد .رسانهها باید بدانند
جوانانی هستند که هنوز فرزند
خمینی هستند و هرچقدر هم تالش
کنند با برچسبهای مختلف فیلم
آنها را بایکوت کنند ،باز بر تعداد
فرزندان خمینی افزوده میشود.
همچنین به ناصر طهماسب گوینده
گفتار متن برای مستندهای «مجتهد
الری» و «هاشمی زنده است»،
جایزه ویژهای تعلق گرفت.
فانوس بخش مستند تاریخ سیاسی
و فتنه « 88شورش علیه سازندگی»
به کارگردانی مصطفی شوقی اهدا
شد .مادران شهیدان خالقیپور این
جایزه را به وی اهدا کردند.

* برگزیدگان بخش
«جنگ نرم و جبهه فرهنگی»
«تهران دمشق» به کارگردانی
سیدمحمدعلی صدرینیا در
این بخش جایزه مردمی را  -یک
تابلوفرش اهدایی از اهالی روستای
تورقوزآباد -دریافت کرد.
علی صدری نیا پس از دریافت
جایزه خود گفت :مستند تهران
دمشق اولین اکران خود را در
جشنواره عمار تجربه کرد و از
 15 -10روز دیگر پخش آن شروع
خواهد شد .در این مستند تالش
کردیم حرف مهمی را با تمام کسانی
که حتی فقط در دوست داشتن ایران
با ما مشترک هستند ،به اشتراک
بگذاریم .از همه کسانی که ایران را
دوست دارند درخواست میکنم که
این مستند را ببینند .گاهی اوقات ما
تاثیر یک اختالف کوچک درونی
خود را نمی دانیم .اگر ما تنها یک
ساعت در خیابان های حلب قدم
بزنیم تازه خواهیم فهمید که جنگ
داخلی چه معنایی دارد.
فانوس این بخش به مستند «روزی
روزگاری ترامپ» به کارگردانی
علیرضا بوالی تعلق گرفت.
محسن مقصودی که به نمایندگی از
تیم تولید برنامه «ثریا» جایزه مستند
«روزی روزگاری ترامپ» را دریافت
کرد ،گفت :امروز دیدم که مسئوالن
مان مجددا از دستاوردهای برجام
صحبت کردند .نمیدانم این
دوربین مخفی است یا شوخی
مسئوالن .نمیدانم که آیا از زندگی
مردم خبر دارند یا نه؟ از اجارهبها
خبر دارند یا نه؟ سوال من این است
که چطور با این اعتماد به نفس از
دستاوردهای برجام میگویند؟
شما به کدخدا اعتماد کردید و

در قلب مردم ایران بتن ریختید و
امروز هم امید به لبخند اروپاییها
بستهاید .شما باید توبه عملی کنید.
بازگشت به مردم در حرف محقق
نمیشود و باید عمال به سمت مردم
بازگردید .مطمئن باشید که این مردم
دست رد به سینه شما نمیزندند.

وی در سخنانی کوتاه خواستار عمل
به اقتصاد مقاومتی شد و گفت:
اقتصاد مقاومتی موضوعی است که
برخی به آن عقیدهای ندارند ،اما من
به عنوان یک مستندساز اقتصادی
به این نتیجه رسیدم چارهای جز
اقتصاد مقاومتی نداریم.

* برگزیدگان مستند
«نقد درون گفتمانی»

* اهدای جایزه «استقالل»

«فروشنده »2به کارگردانی علیرضا
بوالیومحمدرضاامامقلیکارگردان
«خوره» لوح تقدیر این بخش را
دریافت کردند.امامقلی پس از
دریافت جایزه خود گفت :جایزهمان
را به خانواده شهدای مدافع حرم
و کارگران این شهر تقدیم میکنم.
امیدوارم زخمها درمان شوند.
فانوس این بخش به مستند
«دریابست» به کارگردانی محمود
شهبازی با موضوع صید بیرویه
ماهیان جنوب کشور رسید.
جایزه ویژه دوربین «شهید علی
قوچانی» به محمود شهبازی
کارگردان مستند دریابست تعلق
گرفت .وی جایزه خود را به خلیل
تقینژاد دومین شهید مدافع حرم
هرمزگان تقدیم کرد.
مادر شهید قوچانی که برای اهدای
جایزه ویژه به محمود شهبازی،
کارگردان مستند دریایست به روی
صحنه آمده بود ،نقدهای تندی به
دولت داشت .او گفت :پیام ما را
به دست مسئوالن برسانید .همان
کسانی که زمانی به ما دسته کلیدی
نشان دادند و گفتند که این کلید همه
قفلها را باز می کند اما متأسفانه
درهای باز هم در این دوران بسته
شد .این پیام این است که تا زمانی
که زنده هستیم از خدا میخواهیم
ما را در پناه خود نگاه دارد تا مثل کوه
پشت سر رهبر عزیزمان قرار داشته
باشیم.
این مادر گرانقدر ،دوربین فرزند
شهید خود را به کارگردان مستند
دریابست اهدا کرد.

* برگزیدگان بخش مستند
«بیداری اسالمی»
لوح افتخار این بخش به اثر «عماد»
به کارگردانی ایمان گودرزی رسید.
فانوس این بخش از سوی یک
جانباز مدافع حرم به سیدمحتشم
علینقوی کارگردان «فرزند امام»
با موضوع عالمه عارفالحسینی
اهدا شد.

* برگزیدگان بخش مستند
«مدافعان حرم»
«کرار» به کارگردانی محسن عقیلی
و «عابدان کهنز» به کارگردانی مجید
رستگار لوح تقدیر دریافت کردند.
عابدان کهنز فانوس پراستقبالترین
مستند را هم دریافت کرد .رستگار
این فانوس را به خدایار بهرامی
(مؤسس پایگاه بسیج مسجد
امیرالمؤمنین) تقدیم کرد .او جایزه
خود را به شهید سجاد عفتی و پدر
جانباز این شهید تقدیم کرد.
مستند «نجات» به کارگردانی
امیرحسین نوروزی فانوس این
بخش را دریافت کرد.

* برگزیدگان بخش مستند
«جنگ اقتصادی»
لوحهای افتخار این بخش
به «خاویار قم» به کارگردانی
محمدجواد رحیمی و «جوجههای
انگلیسی»بهکارگردانیمحمدهادی
اینانلو اهدا شد.فانوس این بخش به
«به نام پدر» به کارگردانی محمدتقی
رحمتی تعلق گرفت.

عصمت احمدیان ،کارآفرین و
مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل
فرجوانی جایزه «استقالل» را از
جشنواره عمار دریافت کرد .این
جایزه توسط پدر شهید احمدی
روشن به احمدیان تقدیم شد.
جایزه استقالل نهمین جشنواره عمار
به سرکار خانم عصمت احمدیان،
مادر شهیدان فر جوانی اهدا شد.
این مادر شهید پیش از دریافت لوح
افتخار خود صحبت کرد و گفت:
پسرانم ،اسماعیل و ابراهیم از ابتدا
جزو یاران صاحبالزمان بودند.

* تقدیر از سیروس مقدم
کارگردان مجموعه تلویزیونی
پرمخاطب «پایتخت»
بخش مهم این اختتامیه به تقدیر از
سیروس مقدم اختصاص داشت.
سیروس مقدم درباره پایتخت 6

گفت :پایتخت متعلق به مردم است
و بارها در جلسات خصوصی با
مدیران فرهنگی سازمان گفته ام که
پایتخت نه متعلق به سیروس مقدم
است ،نه متعلق به محسن تنابنده
است و نه متعلق به مدیران فرهنگی
تلویزیون است و نه متعلق به هیچ
ارگانی است .پایتخت متعلق به
مردم است و تا زمانی که مردم
بخواهند ادامه دارد .مراسم تقدیر از
سیروس مقدم با حضور نادر طالب
زاده ،خانواده شهید جعفری ،مجید
زین العابدین ،مدیر شبکه  1و ولید
درویش برگزار شد.

* برگزیدگان بخش
«داستانی»
در بخش داستانی کوتاه به سه
فیلم «اسپری» محسن مجیدپور،
«داستان آینده» ساخته میثم
ملکیپور و «هر سال اربعین» میالد
محمدی لوح تقدیر اهدا شد.
«آخرشه» رضا کشاورز و
«#نفرست» سامان غنائمی فانوس
دریافت کردند.در این بخش از
شهید محمد علیشاه موسوی
گردیزی تقدیر ویژه به عمل آمد.
در بخش داستانی نیز داستان
نیمهبلند «تقاص » محسن امانی
لوح افتخار دریافت کرد .لوح
افتخار بازیگری هم به بهار نوحیان
بازیگر «مستوره» رسید.
فانوس بهترین کارگردانی به یوسف
جعفری کارگردان «سوزن» اهدا
شد .فانوس ویژه این بخش هم
به «مستوره» به کارگردانی الهام
هادینژاد رسید.
در بخش فیلم بلند« ،جایزه ویژه»
لوح تقدیر گرفت و فانوس این بخش
به هیچ فیلمی تعلق نگرفت.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
در فرهنگسرای ارسباران

اختتامیه و نمایشگاه عکسهای
منتخب دومین جشنواره
«هشت» برگزار میشود
همزمان با برپایی مراسم اختتامیه و تقدیر از عکاسان برگزیده دومین
جشنواره عکس «هشت» ،نمایشگاه آثار منتخب افتتاح و کتابهای
عکس جشنواره رونمایی میشود.
به گزارش روابط عمومی جشنواره ،آیین اختتامیه دومین جشنواره
عکس تلفن همراه «هشت» روز دوشنبه  ۲۴دی ساعت  ۱۷در
فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
در این مراسم که شخصیتهای فرهنگی و هنری و جمعی از عکاسان
حضور دارند ،از برگزیدگان جشنواره تقدیر به عمل میآید و به نفرات
اول تا سوم عالوه بر تندیس جشنواره و لوح افتخار به ترتیب مبالغ ،۲۰
 ۱۵و  ۱۰میلیون ریال اهدا میشود .همچنین به  ۸برگزیده دیگر نیز
کمکهزینه  ۵میلیون ریالی سفر به مشهد مقدس تقدیم خواهد شد.
ارزیابی آثار ارسالشده به جشنواره توسط سیفالله صمدیان،
اسماعیل عباسی و کیارنگ عالیی انجام و اسامی راهیافتگان به
نمایشگاه اعالم شده است .در دومین دوره جشنواره «هشت»،
از میان  ۹۷۰۷عکس از  ۱۱۲۰عکاس ۴۴ ،عکاس با  ۶۵عکس
به نمایشگاه راه یافتهاند .همچنین در بخش دیگری از این مراسم،
کتابهای عکس جشنواره رونمایی میشود .کتاب نخستین جشنواره
عکس «هشت» شامل  ۷۹قطعه عکس در  ۹۴صفحه گالسه است و
کتاب دوره دوم این جشنواره  ۶۴قطعه عکس را در  ۸۱صفحه شامل
میشود .قطع این کتابها خشتی است.
همزمان با دومین نمایشگاه عکس «هشت»  ،تعدادی از آثار منتخب
دورههای گذشته جشنواره عکس خانه دوست به نمایش درمیآید.
این نمایشگاهها تا روز شنبه  ۲۹بهمن میزبان هنردوستان است.
عالقهمندان برای حضور در افتتاحیه نمایشگاه یا بازدید از آن میتوانند
به نشانی خیابان شریعتی ،باالتر از پل سیدخندان ،خیابان جلفا،
فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند .ساعت بازدید از نمایشگاه  ۱۰تا
( ۲۰پنجشنبه  ۱۰تا  )۱۶بوده و گالری روزهای جمعه تعطیل است.
جشنواره عکس تلفن همراه «هشت» به همت نقش رویای بهشت
و با حمایت بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) ،سازمان فضای مجازی
سراج و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شده است.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به نشانی https://
 royayebehesht.irمراجعه کنند.

