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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای فرهنگ و هنر

شعرخوانی عمیق3/

شاهدمرگتدریجیهمکارانمانهستیم

پینوشت :درباره آرامگاه ادبی -محمدرضا طاهری -نشر فصل پنجم

مـــدرک گواهینامـــه موقـــت اینجانـــب مجید
گوهـــر رســـتمی فرزنـــد حســـین به شـــماره
ملی 2279735210صادره از رامســـر مقطع

صدرالدین شـــجره یکی از
هنرمندان پیشکسوت رادیو
که در سالهای اخیر عمده
فعالیتش بر نگارش و اجرای
نمایشهایرادیوییبوده،در
آزاده صالحی
حالی اخیرا درگذشته است
روزنامهنگار
که برخی از هنرمندان براین
باورند ،رادیو برای آنهایی که به نوعی خانه
دومشـــان را این رسانه میدانستهاند به
آن شـــکلی که باید نتوانسته در برآورده
کردن انتظارات هنرمندان موفق باشد.
مساله پایین بودن دستمزد هنرمندان در
برنامههای مختلف رادیویی و برخوردهای
سلیقهای در ممیزی متون نمایشی نیز
از دیگر مسائلی است که در این سالها
به دلچرکینی هنرمندان در عرصه رادیو
منجر شده است.

گزارش

شــعر ،دنیــای شــگفتانگیزی اســت،
امیرعلی سلیمانی
حتــی اگــر جایــی در رســانههای
شاعر
رنگارنــگ امــروز نداشــته باشــد ،ایــن
شــگفتانگیزی را هــر شــاعر و مخاطــب حرف ـهای درک میکنــد.
آنقــدر در هنــری چــون شــعر نگاههــای متفــاوت وجــود دارد کــه
تقریبــا نمیتــوان هیچکــس را جلوتــر از دیگــری قلمــداد کــرد.
در بــاب شــعر کالســیک امــروز نیــز همینطــور اســت ،جریانهــای
متعــدد و مختلفــی کــه در دهههــای اخیــر پیرامون شــعر کالســیک
شــکل گرفتند(البتــه کــه جریــان در ایــن عبــارت کمــی با مســامحه
آمــده اســت) شــاید قــدری در طبقهبندیهــا مــا را بــه مشــکل
بیندازنــد .بهطــور مثــال در دهــه  70آنگونــه کــه در مقالــهای
آوردهام بیــش از  15جریــان حــول شــعر کالســیک بهویــژه غــزل
شــکل گرفتنــد کــه البتــه امــروز اثــری از آنهــا باقــی نمانــده اســت و
حتــی ســردمداران آن جریانــات از عناویــن آنهــا روی برگرداندهانــد
و شــاید یکــی دو جریانــی هــم کــه از آن دهــه باقــی مانــده اســت
صرفــا بــه خاطــر حواشــی آنهاســت کــه نفــس میکشــد.
محمدرضــا طاهری ،شــاعری اســت که شــعرهای «آرامــگاه ادبی»،
دومیــن مجموعــه شــعرش را با همین مختصات ســروده اســت؛ فرم
کالســیک پذیرفتــه شــده و نــگاه نــو و منحصربهفــرد .البتــه پیــش
از ایــن مجموعــه «ســرفههای گرامــون» از ایــن شــاعر منتشــر شــد
و البتــه کــه بــا اقبــال جامعــه ادبــی کشــور مواجــه شــد.
از قافیــه کــه گریــزی نیســت ولــی ردیفگریــزی در شــعر بســیاری
از شــاعران مشــاهده میشــود؛ یعنــی شــاعر بــه ســبب ایراداتــی
کــه ممکــن اســت ردیــف در شــعرش ایجــاد کنــد اساســا قیــد ردیف
را میزنــد و شــعری مقفــا میســازد .بــه شــخصه بــا بهرهگیــری
از ردیــف در غــزل بهشــدت موافقــم ،ردیــف عالوهبــر افزایــش
موســیقی بیرونــی بــه نوعــی حلقــه اتصــال بیتهــا در فــرم نیــز
هســت.
دشمنیهای دوستان این سو ،دوستیهای دشمنان آن سو
دوستان دشنه در دلم کردند ،دشمنان داستان در آورند
یــا در غــزل هفــت بــا ردیف(میبرنــد) ایــن خصیصــه در اکثــر
بیتهــا وجــود دارد
خیمه اخالق را بیپایه برپا میکنند
وز به خاک افتادنش هربار لذت میبرند
در ایــن دفتــر شــعرهایی بــا تمــام مضامیــن هســت ،گرچــه عمــده
شــعرها عاشــقانهاند و البتــه کــه عاشــقانه خــوب امــروز کــم اســت
و از ایــن بابــت شــعرهای عاشــقانه خــوب مخاطــب را امیــدوار
میکنــد .عالوهبــر عاشــقانه شــاعر در مضامیــن اجتماعــی ،آیینــی
و حتــی رگههایــی از شــعر پایــداری دیــده میشــود.
از نــگاه مــن شــعر شــماره  30کــه در قالــب قصیــده ســروده شــده
نمونــه موفــق شــعر آیینــی امــروز اســت .نــگاه امــروزی و در عیــن
حــال دور شــدن از کلیشـههای رایــج در شــعرهای آیینــی ،تزئینــی
ایــن شــعر را شــعری موفــق نشــان میدهــد.
ظلمت از یک سو ،سکوت از سوی دیگر ،بستهاند
باز پیمان اخوت بین کوران و کران
(غزل )2
وقتی صدایم میزنی در انتظار پاسخی ننشین
خود کاشتی آن پنبههایی را که دنیا کرد در گوشم
(غزل )9
چشم وا کردم ...تو را دیدم که خندیدی به من
چشم بستم ...لحظهای هستی و عمر نیستی
(غزل)11
اگــر بــرای رعایــت انصــاف بخواهیــم بــه نقــاط ناموفــق مجموعــه
شــعر اشــاره کــرد میتــوان بــه افــت موســیقی در چنــد غزلــی کــه
بــا وزنهــای بلنــد وجــود دارد اشــاره کــرد .در ایــن غزلها(مثــل
شــعر پنــج ،هشــت و چهــارده ) بلنــدی نیممصر عهــا کــه اتفاقــا
جــدا از هــم نوشــته شــدهاند و همچنیــن عــدم وجــود قافیــه درونــی
در قالــب بیتهــا باعــث شــده موســیقی افــت کنــد.
نکتــه دیگــری کــه در ایــن مجموعــه بــه چشــم میخــورد وجــود
بیتهــای متوســط در پــارهای از غزلهاســت ،ایــن بیتهــا
بیشــتر بــه ایــن خاطــر بــه چشــم میآینــد کــه طاهــری بــا توجــه بــه
بیتهــای درخشــانی کــه در ایــن مجموعــه دارد خــود را شــاعری
وسواســی و احتمــاال بهگزیــن معرفــی میکنــد .شــاید همیــن
بیتهــا در مجموعــه شــاعر دیگــری نقطــه ضعــف به حســاب نیاید.
در مجمــوع ،مجموعــه «آرامــگاه ادبــی» مجموعــه محترمــی اســت،
و البتــه مجموعــه جــدی ،بنــا نــدارد مخاطــب را بــا ترفندهــای
ســرگرمکننده ســر کار بگــذارد .شــعرها در همــه شــئون فخیمانــد و
اگــر چشــمههایی از گرایشــات فانتــزی هم در شــعرها هســت(مثل
شــعرهای دفتــر دوم) شــاعرانهاند.
همیــن بازیهــا و فانتزیهــا اگــر بــه خدمــت شــعر باشــند
بیایرادنــد ولــی متاســفانه امــروزه پــارهای شــاعران بــه اصطــاح
نواندیــش شــعر را بــه خدمــت ایــن بــازی در آوردهانــد.

مدرک فار غالتحصیلی اینجانب هانیه تقدســـی
فرزند حیدر به شـــماره شناسنامه  3090صادره
از تهران در مقطع کارشناسیارشـــد رشته زبان
و ادبیات انگلیســـی صادره از واحد دانشگاهی
کـــرج با شـــماره  115017289مفقود گردیده
اســـت و فاقد اعتبار میباشـــد .از یابنده تقاضا
میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج به نشانی کرج رجاییشهر انتهای بلوار
موذن ارسال نماید.

یکشنبه  ۳تیر ۱۳۹۷
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به بهانه درگذشت صدرالدین شجره هنرمندان رادیو از عشق و سختی توامان این مسیر میگویند

شعر شریف

گواهینامه موقت فار غالتحصیلی اینجانب علی
رجبیان فرزند قنبر به شـــماره شناسنامه 4818
صادره از ح 7تهران در مقطع کارشناسی ناپیوسته
رشته مهندسی تکنولوژی عمران -عمران صادره
از واحد دانشگاهی رامسر با شماره 0984925
مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار میباشد .از
یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اســـامی واحد رامسر به نشانی رامسر بلوار
شـــهید عباسمفرد دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد
رامسر ارسال نماید.

www.fdn.ir

هنرمند اول به توجه احتیاج دارد ،بعد
مسائل مالی

میکائیل شهرستانی بازیگر و کارگردان درباره وضعیت
فعلی رادیو میگوید« :میتوان گفت در حال حاضر
با یک بینظمی و آشـــفتگی در عرصه هنر مواجهیم.
مسالهایکهدرحالحاضردرزمینهفعالیتهنرمندان
وجود دارد فقط به رادیو محدود نمیشـــود ،بنابراین
اگر بخواهیم به شـــکل ریشـــهای به مشـــکالتی که
اساســـا در این وادی وجود دارد ،نظر کنیم باید تمام
حیطههای هنر نظیر سینما ،تلویزیون ،تئاتر و رادیو
را مـــورد بحث قرار بدهیم .شـــرایط فعالیت در عرصه
هنر در ســـالهای اخیر برای هنرمندان تا اندازهای
دشوار شده که برخی از آنها به دلیل عوامل بازدارنده
و دستوپاگیر ،گوشهنشینی اختیار کرده و به نوعی
با اندوه خود سر میکنند .وقتی ما از مقولهای به نام
حمایت صحبت میکنیم ،برخی از مدیران فرهنگی
ذهنشانبهسمتوسویابعادمالیاینحیطهمتمرکز
میشود ،در حالی که هنرمندان در این سالها در هر
شـــاخهای که بودهاند به نوعی به گذران زندگی خود
پرداختهاند .به بیان ســـادهتر ،مشکل هنرمندان به
تنهایی هیچگاه پول نبوده و نیســـت ،آنها به توجه از
سوی دولت و دولتمردان هم نیاز دارند .در سالهای
اخیر ،افت دستمزد برای حضور بازیگران در پروژههای
مختلف رادیویی و تلویزیونی باعث دلچرکینی اهالی
این عرصه شـــده است .از سوی دیگر مسالهای که در
این بین اتفاق افتاده ،پایین آمدن سطح تولیدات در
رادیو و تلویزیون است».

ماجرای تهیه کنندهای که دستمزد
هیچکدام از عوامل را نداد

شهرستانی میگوید« :اگر بخواهم به شکل مصداقی
نســـبت به بیمهریهایی از این دست صحبت کنم،
میتوانم به تهیهکننده ســـریال «معمای شاه» اشاره
کنم .اگرچه او در میانه کار از پروژه کنار گذاشته شد
اما دستمزد بســـیاری از بازیگران این سریال ازجمله

چهارسو

اظهارات کیانوش عیاری
درباره زلزله بم

طـــی روزهـــای اخیر ،فیلـــم «بیدار شـــو آرزو» به
کارگردانی کیانوش عیاری به شبکه نمایش خانگی
عرضه شـــده است ،در عین حال این فیلم روز اول
تیرماه با حضور جمعی از مســـئوالن ســـینمایی و
بازیگران در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمده
است .کیانوش عیاری درباره این فیلم با عذرخواهی
بابت این مساله که فیلمی که ساخته از خود زلزله
بم تلختر است اشاره کرد« :این فیلم چندین جایزه
از جشـــنوارههای فیلم دریافت کرده ،اما همانجا
هم گفتم که این فیلم برای عرضه در فستیوالهای
داخلی و خارجی یا برای اکران عمومی ساخته نشده
است.این فیلم را فقط به این منظور ساختم که آب
خوش از گلوی مسئوالن مرتبط با حوادث غیرمترقبه
در کشور پایین نرود».

کاردانی رشته عمران  -کارهای عمومی ساختمان
صادره از واحد دانشگاهی رامسر با شماره سریال
 1550511مفقود گردیده اســـت و فاقد اعتبار
میباشـــد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک
را به نشـــانی بلوار شهید عباسمفرد داشگاه آزاد
اسالمی واحد رامسر ارسال نماید.
گواهینامهموقتفار غالتحصیلیاینجانبابراهیم
میرنژاد فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 838صـــادره از دورود در مقطع کاردانی رشـــته
تحصیلیبرقالکترونیکصادرهازواحددانشگاهی
دورود به شماره  1598مورخ  86/11/24مفقود
گردیده و فاقد اعتبار میباشـــد .از یابنده تقاضا
میشـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دورود به نشـــانی دورود لرستان ضلع غربی
میدان حضرت ابوالفضل(ع) مجتمع دانشگاهی
واحد دورود -اداره امور فار غالتحصیالن کدپستی
 6881699769ارسال نماید.
مدرک کاردانی اینجانب میالد ستودهنژاد فرزند
اللهمراد به شـــماره ملـــی 3170051814در
مقطع کاردانی رشته حسابداری صادره از بردسیر
مفقوده گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده
تقاضا میشـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد

خودمنیاکارگردانراپرداختنکردهاست.میخواهم
بگویم اوضاع در تلویزیون و به تبع آن در رادیو در حالی
است که تهیهکننده به راحتی حقالزحمه هنرمندان
را نادیده میگیرد ،کما اینکه به شخصه 150میلیون
تومان بابت حضور در پروژه تلویزیونی «معمای شاه»
طلب دارم ولی با کنار گذاشـــته شـــدن تهیهکننده
سریال ،نمیدانم باید حق قانونی خود را از چه کسی
دریافت کنم؟!»
شهرستانی که در طول سالهای گذشته تا به امروز به
ایفاینقشدربسیاریازنمایشهایرادیوییپرداخته
است ،ادامه میدهد« :صدرالدین شجره هم ازجمله
هنرمندانی بود که در این ســـالها با چنین مسائلی
دســـت به گریبان بود ،او هم مانند دیگر هنرمندان،
دستمزد در شأن خود را در قبال پروژههایی که در آنها
حضور مییافت نمیگرفت .طبیعی است هنرمند در
درجه نخست به واسطه عشق بینهایتی که نسبت به
حرفهخوددارد،جنسکاربرایشاهمیتپیدامیکند،
اما تجربه نشان داده در این سالها ،دستاندرکاران
در رادیو موانعی را بر سر راه فعالیت هنرمندان ایجاد
کرده که باعث گوشهنشـــینی یا غصهدار کردن این
قشر شده است».

گروههای نظارتی
در رادیو عملکرد تخصصی ندارند

این بازیگر وکارگردان در پاسخ به این سوال که برخی
از هنرمندان ،گروه نظارتی در رادیو را که وظیفهشان
ممیزی نمایشنامهها در حیطه نمایشهای رادیویی
اســـت به عهده دارند درحالی که به باور این عده ،به
آن شکلی که باید نسبت به چارچوبهای نمایشنامه
اطالعـــات و اشـــراف کافـــی ندارند نیـــز میگوید:
«دستانداز بر ســـر راه تولیدات هنری از گذشته در
صداوسیما بوده و هنوز هم این رویه ادامه دارد .آنچه
مسلماستاینکههنرمندیکهقصدداردنمایشنامهای
را در رادیو اجرا کند باید از پیچوخم خوانهای متعدد
عبور کند تا بتواند به اجرای متن مورد نظر خود بپردازد،
بیآنکه متن دستخوش تغییرات زیاد از سوی برخی در

میهمانانی از  ۱۳کشور
در پنجمین عرس بیدل

پنجمیندوره«کنگرهبینالمللیعرسبیدل»درحالی
برگزار میشود که میهمانان ،استادان و پژوهشگران
خارجی از ۱۳کشـــور در این کنگره حضور مییابند.
اردن ،ارمنستان ،اســـپانیا ،افغانستان ،آذربایجان،
بنگالدش ،پاکستان ،تاجیکستان ،روسیه ،رومانی،
گرجستان،هندوستانولهستان 13کشوریهستند
کهبهزودینمایندگانشانبهتهرانسفرمیکنند.این
میهمانان شـــامل استادان و پژوهشگران زبان و ادب
فارســـی و نیز بیدلپژوهان شناختهشده هستند که
برخـــی از آنها طی دو روز برگزاری کنگره به ارائه مقاله
میپردازندوبرخیدیگرسخنرانیمیکنند.پنجمین
عرسبینالمللیبیدلدهلوی۱۴و۱۵تیرماهدرسالن
خیابان حجاب مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانانبرگزارمیشود.

اسالمی واحد بردسیر اداره امور فار غالتحصیالن
ارسال نماید.
مدرک فار غالتحصیلـــی گواهی موقت اینجانب
محمـــد موثقچمنزمین فرزند بهمن به شـــماره
شناســـنامه  16410در مقطع کارشناسی رشته
علمی کاربردی حسابداری صادره از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد سردرود مفقود گردیده است و فاقد
اعتبارمیباشد.ازیابندهتقاضامیشوداصلمدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سردرود به نشانی
آذربایجان شرقی -سردرود 50مترمانده به فلکه گاز
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سردرود ارسال نماید.
اصـــل گواهینامـــه موقت تحصیلـــی اینجانب
جمـــال یحیایی فرزنـــد محمد به شـــماره ملی
 0077164040و شماره شناسنامه  4513در
رشـــته برق قدرت در مقطع کارشناسی صادره از
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه مفقود گردیده
و فاقد اعتبار اســـت .از یابنده تقاضا میشـــود
گواهینامه مذکور را به دانشـــگاه آزاد اســـامی
واحد ســـاوه به آدرس زیر ارســـال نماید .ساوه
کیلومتر  4جاده نورعلیبیک-شهرک دانشگاهی
خاتماالنبیا(ص) -دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد
ساوه -اداره فار غالتحصیالن.

رادیو شده باشد .البته آنچه دارم اشاره میکنم فقط به
بخش نمایشهای رادیویی محدود نمیشود .اینطور
به نظر میرسد که گویی سیاست کالن در صداوسیما
به این شکل است که هنرمندان را در فشار قرار بدهند.
طبیعی است در چنین شـــرایطی ،هنرمند یا سکته
میکند ،یا دچار بیماری سرطان میشود».

افرادی در گروهها هستند
که نه قصه را میشناسند ،نه درام را

این هنرمند پیشکســـوت با اشاره به اینکه برنامههای
رادیویی فقط از نظارت بازدارنده برخوردارند و اساسا
خطکشـــی صحیحـــی در این زمینه وجـــود ندارد،
میگویـــد« :طبعا هیچ هنرمنـــدی با نفس و ماهیت
گروههای نظارتی در حیطه هنر مشکلی ندارد ،آنچه
در ایـــن بین مغفول میماند و به پیکره هنر آســـیب
وارد میکنـــد ،این اســـت که برخی از افـــراد در این
وادی تخصص ندارنـــد و اصوال افرادی در این عرصه
نشستهاند که نه قصه را میشناسند و نه درباره درام و
سایر المانهای آن اطالعات دارند و . ...برای خودم
بارها در طول سالهایی که در رادیو فعالیت داشتهام
پیـــش آمده ،ایراداتی را به نمایشـــنامه وارد کردهاند
کـــه واقعا منطقی نبوده و اگر مدیر مربوطه آن بخش
به حمایت از من نمیپرداخت ،معلوم نبود ســـرانجام
نمایشـــنامهای که میخواستم اجرا کنم چه میشد.
طبیعی اســـت در چنین شـــرایطی ،نمایشنامههای
رادیویـــی بیش از پیش در معرض و هجمه لطمات از
ســـوی این عده قرار میگیرند .این در حالی است که
رادیو از گذشـــته تا به امروز با مردم ارتباط تنگاتنگ
داشـــته ،طبیعی است وقتی یک نمایشنامه در رادیو
به این شکل مورد جرح و تعدیل قرار میگیرد ،نتواند
مورد پسند شنوندگان قرار بگیرد».

شرایط دستمزدها در رادیو اسفبار است

از شهرســـتانی درباره نرخ دســـتمزد یـــک بازیگر یا
کارگردان برای اجرای نمایش رادیویی سوال میکنم،
او با تاکید براین که شرایط دستمزدها در رادیو اسفبار

کار ادبیات ،پیشگیری از اتفاقهایی مثل
تعرض درکودکان نیست

مصطفیرحماندوستدربارهظرفیتادبیاتدرزمینه
آگاهیبخشـــی به بچهها برای شناخت بدن خود و
پیشـــگیری از اتفاقهایی مثل تعرض و تجاوز به آنها
اظهارکردهاست«:اینکار،کا ِرادبیاتنیست.مشکل
اصلی در خانوادهها و آموزش و پرورش است .ادبیات و
کتاب هم میتوانند در کنار باورهای خانواده و تربیت
خانوادگی به بچهها کمک کنند .مشکل ما این است
کهرادیووتلویزیوناصالدراینبارهحرفینمیزنندزیرا
برایشانتابوشدهاست.برنامههایکودکرسانهملی
چیزهایبزرگساالنهحتینیمچهبحثهایسیاسیرا
مطرحمیکندامابهاینجاکهمیرسدساکتمیشود.
وقتیرسانهملی،مطبوعاتکودکونوجوانوخانواده
درباره ایـــن موضوع کاری نمیکنند ،ادبیات هم به
تنهایی نمیتواند کاری بکند».

سازمان آگهیهای روزنامه
Advertisement`s Organization
تلفن)021( 66348046-66348018 :
فکس)021( 66348017 :
تماس با ما :

ایمیلa66348018@gmail.com :

آگهی مناقصه
دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد پیمانکاری
فعالیتهای پشـــتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی) خود را از طریق
برگزاری مناقصه عمومی بـــه پیمانکارانی که دارای تاییدیه و مجوزهای
قانونی میباشند ،واگذار نــــماید .از متـقاضیان دعـوت به عـمل میآید
ظـــرف مـــدت  10روز کاری از درج آگــــهی تا پایان ســـاعت اداری روز
شـــنبه  97/4/16جهت خریــــد اســــناد مناقصه با ارائه فیش واریزی
بـــه مبلغ  1/000/000ریال (غیرقابل اســـترداد) به شـــماره حســـاب
 0106989257002نزد بانک ملی ایران به نام دانشـــگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات در ساعات اداری به نشانی :تهران -انتهای بزرگراه
ستاری شمال -به سمت حصارک -واحد علوم و تحقیقات -ساختمان علوم
انســـانی طبقه اول شمالی – اداره خدمات (تلفن تماس44866010 :
داخلـــی  )3225مراجعه نمایند( .زمان تحویل پاکات پایان وقت اداری
روز شـــنبه مورخ  97/4/16خواهد بود ) .ضمنـــا هزینه آگهی به عهده
برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام
میباشد .بدیهی است کلیه مفــــاد آییننامه معامالت دانشگاه حــــاکم
بر تشریفات مناقصه میباشد.
روابطعمومی واحد علوم و تحقیقات

است ،میگوید« :خاطرم هست چندوقت پیش ،یک
نمایشـــنامه را در قالب پنج قسمت در رادیو سراسری
اجرا کردیم ،با وجود آنکه خود دستاندرکاران در رادیو
به من درجه ممتاز بازیگری و کارگردانی اعطا کردهاند
ولی دستمزدی که برای من در این پروژه در نظر گرفته
شد 300 ،هزار تومان بود .تخصیص این مقدار بودجه
برای نمایشنامههای رادیویی در حالی صورت میگیرد
که هر روز شاهد هزینههای سرسامآوری در این جامعه
برای آثاری هســـتیم که حتـــی نمیتوان نام آن را اثر
هنری گذاشـــت .به همین خاطر است که معتقدم،
گوییشرایطبهگونهایپیشمیرودکهمرگیتدریجی
برایتمامهنرمنداناینمرزوبومازسویبرخیمدیران
فرهنگی مهندسی شـــده است ».شهرستانی ضمن
گرامیداشـــت یاد صدرالدین شجره اضافه میکند:
«میدانســـتم که یک سال اســـت با بیماری مبارزه
میکند ،ولی همیشه به خودم میگفتم هزارویک راه
برای درمان وجود دارد ،مثل شیمیدرمانی کردن ،برق
گذاشتن و . ...ولی امروز وقتی میبینم شجره ما را تنها
گذاشته و رفته به معنای واقعی دلم میگیرد ،چراکه
معتقدم او هم مانند سایر هنرمندان این وادی با مرارت
فراوان به فعالیت هنری پرداخت و اجر و پاداش واقعی
کار خود را در این سالها دریافت نکرد».

جای خالی نمایشنامههای خارجی در رادیو

مجید حمزه یکـــی دیگر از بازیگـــران و کارگردانان
پیشکســـوت رادیو میگوید« :وقتی صحبت از رادیو
به میـــان میآید میتـــوان به این نکتـــه پیبرد که
واقعـــا ناگفتهای در این زمینـــه وجود ندارد .در حال
حاضر تعداد معـــدودی از هنرمندان در بخشهای
نمایشنامهنویسی ،بازیگری و گویندگی در رادیو باقی
ماندهاند و این ماندگاری هم فقط یک دلیل دارد ،این
قشر همانطور که عاشقانه و بدون چشمداشت وارد
این عرصه شـــدهاند هنوز هم با وجود بیمهریهایی
که از مسئوالن این حوزه در این سالها دیدهاند ،پای
عشق خود ایستادهاند».
حمـــزه با بیان اینکه ممیزیهایی بـــه دور از دلیل و
منطق در این سالها در بخش نمایشهای رادیویی
بیشتر به چشم میخورد ،ادامه میدهد« :نمیدانم در
طول هفته چند نمایش از رادیو نمایش پخش میشود
ولی این را میدانم آسیب رویهای که برخی از مدیران
فرهنگی برای به قول خودشـــان ممیزی و غربالگری
متون نمایشی در پیش گرفتهاند ،نهتنها هنرمند که
شـــنوندگان را هم بینصیب نمیگذارد .ضمن اینکه
رادیو چند سالی است بنابه سیاستهایی که در پیش
گرفته ،مجوزی برای ضبط و اجرای نمایشـــنامههای
خارجی به هنرمندان نمیدهد .درســـت است که ما
تالش میکنیم به اجـــرای نمایشهای داخلی با تم
معضالت جامعه امروز بپردازیم و اساسا نمایشهای
رادیویی رنگوبـــوی اجتماعی دارند ولی باید به این
نکته هم توجه کرد که اگر قرار باشد فقط در این حیطه
از پتانسیل نمایشنامههای تالیفی بهره گرفته شود،
تکثر و تنوع در این زمینه از بین میرود و هنرمند نزد
مخاطب تکرار میشود».

معاون سیما :ظاهر پویول ،دلیلجلوگیری
از حضورش در تلویزیون نبود

باتوجـه بـه اینکـه براسـاس اعالم ،قرار بـوده پویول
کاپیتـان سـابق اسـپانیا در برنامـه مربـوط بـه جـام
جهانی در صداوسیما حضور یابد ،ولی در روزهای
اخیـر ،حواشـیای پیـش آمـده کـه موجـب شـده
اسـت از حضـور ایـن بازیکـن در برنامـه تلویزیونـی
جلوگیـری شـود .بـا ایـن حـال مرتضـی میرباقـری
معـاون سـیما دربـاره عـدم حضـور کارلـوس پویول
در ویژهبرنامه  ،2018به روزنامه جام جم در پاسـخ
بـه ایـن سـوال کـه برخـی اظهـار کردهانـد رسـانه
ملـی بـه خاطر پوشـش ظاهری پویـول با حضورش
مخالفـت کرده اسـت؟ توضیح داده اسـت :شـایعه
عـدم حضـور ایـن کارشـناس بـه دلیـل ظاهـرش از
سـوی بی .بی .سـی بوده و رسـانه ملی این مسـاله
را صـد در صـد تکذیـب میکنـد.

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اســـامی واحد مهاباد درنظر دارد نسبت به فروش آهنآالت
مازاد به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .متقاضیان میتوانند
از تاریخ نشر آگهی به مدت  15روز کاری نسبت به رویت آهنآالت و خرید
اســـناد مزایده و عودت پیشـــنهاد قیمت اقدام نمایند .واریزی پنج درصد
مبلغ پیشـــنهادی در هر یک از موارد ذکر شـــده به عنوان سپرده تضمین
شرکت در مزایده به حســـاب شماره  0105987368003بانک ملی به
نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد (یا ضمانتنامه معتبر بانکی) الزامی
بوده و دانشـــگاه در قبول یا رد پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی
به عهده برنده مزایده میباشد .شماره تلفن تماس044- 42330602 :
مقدار

قیمت پایه هر
کیلوگرم(ریال)

کیلوگرم

43483

24000

کیلوگرم

32002

26000

انواع ورق در ابعاد مختلف

کیلوگرم

50348

26000

تیر ورق

کیلوگرم

15380

25000

کیلوگرم

73577

25000

کیلوگرم

335774

22000

واحد

نوع کاال
انواع میلگرد

(آجدار10و20وساده6و)...
تیرآهن و نبشی
)(IPE 12,18,24

ستونهای ساختهشده
پایکار

ستونهای نصب شده

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

