
درخشش نرگس آبيار در »شبي که ماه کامل شد«

آیی�ن اختتامی�ه     فرهنگي
س�ی و هفتمی�ن 
جشنواره فیلم فجر شب گذشته در سالن برج 
می�اد ته�ران برگ�زار ش�د و س�یمرغ  ها به 
برگزیدگان این رویداد سینمایی تعلق گرفت. 
به گزارش »ج��وان«، در آیین اختتامیه س��ی و 
هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر سیمرغ بلورین 
بهتری��ن فیلم و بهتری��ن کارگردان��ي به نرگس 
آبیار و فیلم ش��بي که ماه کامل شد تعلق گرفت. 
س��یمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی به فیلم 
»23 نفر « ب��ه تهیه کنندگی مجتب��ی فرآورده و 
کارگردان��ی مهدی جعفری اهدا ش��د. س��یمرغ 
بلوری��ن بهترین فیل��م کوتاه ب��ه »بچه خور « به 
کارگردانی محمد کارت اهدا شد. سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم مس��تند به فیلم »بهارستان؛ خانه 
ملت « به کارگردانی بابک بهداد اهدا شد. سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم در بخش نگاه نو نیز به فیلم 
»مسخره باز « به کارگردانی همایون غنی زاده تعلق 
گرفت ولی این کارگردان از دریافت جایزه سر باز 
زد و برای دریافت سیمرغ خیال محمد یک مهاجر 
افغانستانی به روی سن آمد و متنی را از روی کاغذ 
خواند: »اس��م من خیال محمد اس��ت. نزد آقای 
غنی زاده کار می کنم. من یک مهاجر افغانستانی 
هستم . ایشان از من خواست به جای ایشان اینجا 
حاضر شوم و خودم از مشکالت مهاجران بگویم. 
امروز باید فقط حرف های خوب بزنیم. می خواهم 
از این فرصت استفاده کنم و مردم ایران را سپاس 
گویم. امروز که آفتاب امید در افغانستان دمیدن 
گرفته ما مردم افغانستان به پاس سال های میزبانی 
شما برای تان آرزوی عبور از مشکالت و بحران  ها 

می کنیم.«
 مراس��م با پخش بخش   هایی از فیلم س��ینمایی 
»23 نفر « ادامه یافت. شهیدی فرد اسامی آزادگانی 
را که فیلم »23 نفر « براساس زندگی آنان ساخته 
شده، خواند و از این آزادگان دعوت کرد تا به همراه 
بازیگرانی که نقش آنان را بازی کرده بودند، روی 

سن حاضر شوند. 
در ادام��ه گوهر خیراندی��ش که ب��رای تقدیر از 
آزادگان روی س��ن حضور یافته بود در سخنانی 
گفت: »من سالم و تعظیم می کنم به این قهرمانان 
کشورم. فیلم که شروع شد من دیگر نتوانستم آن 
را ر  ها کنم. به خودم می گفت��م اگر فرزندان ما در 
جوانی و نوجوانی بخواهند اینقدر رشادت به خرج 
بدهند تا ی��ک وجب از خاک ما به دس��ت بیگانه 
نیفتد و اینجور عمر خود را در اسارت بگذرانند ما 
باید چه کنیم؟ من شاهد یک فیلم با استانداردهای 

جهانی بودم.«
در بخش��ی دیگر مهرزاد دانش ب��ه نمایندگی از 
اعضای هیئت داوران بیانیه داوران را قرائت کرد. 

برای معرفی سیمرغ بهترین جلوه های ویژه میدانی 
محمدعلی باشه آهنگر پشت تریبون آمد و ایمان 
کرمیان برای فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز: رد 
خون « را به عنوان برن��ده این بخش معرفی کرد. 

سیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه بصری به 
جواد مطوری برای فیلم »مسخره باز « تعلق گرفت. 
سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی در این بخش 
به ایمان امیدواری برای فیلم »شبی که ماه کامل 
ش��د« تعلق گرفت. کیوان مقدم برای »غالمرضا 
تختی« سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه را 
دریافت کرد. ایرج شهزادی برای »متری شیش و 
نیم« سیمرغ بلورین صدابرداری را دریافت کرد. 
س��یمرغ بلورین بهترین صداگذاری به مهرشاد 
ملکوتی برای »ماجرای نیمروز: رد خون« اهدا شد. 
در ادامه سیمرغ بلورین بهترین تدوین به بهرام 
دهقاني براي فیلم متري ش��یش و نیم اهدا شد. 
سیمرغ بلورین بهترین موس��یقي متن به امین 
هنرمند براي فیلم سینمایي قصر شیرین اهدا شد. 
از سوي دیگر س��یمرغ بلورین بهترین موسیقي 
فیلم به امی��ن هنرمند براي فیلم قصر ش��یرین 
تعلق گرفت. سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداري 
به حمید خضوعي ابیانه براي فیلم غالمرضا تختي 
تعلق گرفت. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
مکمل زن به فرشته صدرعرفایي براي فیلم شبي 
که ماه کامل شد تعلق گرفت. اما سیمرغ بهترین 
نقش مکمل مرد جشنواره به علي نصیریان براي 
فیلم مس��خره باز تعلق گرفت. س��یمرغ بهترین 
اثر پویانمایي به س��ازنده فیلم آخرین داس��تان 

اهدا شد. 
در ادامه س��یمرغ بهترین نق��ش اول زن به الناز 
شاکردوست براي فیلم ش��بي که ماه کامل شد، 
تعلق گرفت. سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد 
به هوتن شکیبا براي فیلم شبي که ماه کامل شد 
تعلق گرفت. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به 
محس��ن قرایي و محمد داوودي براي فیلم قصر 
ش��یرین تعلق گرفت. جایزه ویژه هیئت داوران 
به نیما جاویدي براي فیلم سرخپوست اهدا شد. 
س��یمرغ بهترین کارگرداني به نرگس آبیار براي 
فیلم شبي که ماه کامل شد تعلق گرفت.  سیمرغ 
بهترین فیلم جش��نواره نیز به فیلم شبي که ماه 

کامل شد اهدا شد. 
در بخشي از این مراس��م مهرزاد دانش به عنوان 
عضو هیئ��ت داوران بیانی��ه اي را قرائت کرد که 
حاوي نکات امیدبخشي براي سینماي ایران بود: 
رشد چشمگیر فني و صنعتي در سینماي ایران، 
 یکي از بارزترین نمودهاي جشنواره امسال است، 
آن سان که انتخاب برترین ها از میان گزینه هاي 
متعدد،  فرآین��دي دش��وار و بحث برانگیز و البته 
خرس��ندي بخش براي هیئت داوران بود. تنوع 
گونه ها و لحن ها و سبک هاي مختلف سینمایي، 
ویژگي دیگر فیلم هاي جش��نواره امس��ال است. 
توجه س��ینماگران به ژانره��اي مختلف جنگي، 
کمدي، پلیس��ي، فانتزي، تخیلي، ملودرام،  نوار، 
تریلر، معمایي و نیز لحن هاي اجتماعي، خانوادگي 
و ش��اعرانه، غناي موضوعي فیلم هاي امس��ال و 
فاصله شان را از قالب هاي یکسان دوران گذشته 

نوید مي دهد. 
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راهپیمایی س��الگرد پیروزی    سرمقاله
انقالب اسالمی، میعادگاه ساالنه 
تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی و راه شهدا به شمار 
می آید و به همین دلیل طی این س��ال   ها ت��ا حدودی به یک 
شاخص برای پایایی و پویایی این اصول و ارزش   ها تبدیل شده 
است. طی سالیان متمادی نظام سلطه از طریق رسانه های خود 
و نیز جریان های وابسته و نفوذی تالش کرده است این حضور 
تضعیف و یا خالی از روح انقالبی شود و البته این امید هرساله 

پس از 22 بهمن به یأس مبدل می شود. 
امس��ال نیز در طلیعه پنجمین دهه عمر انقالب اسالمی، این 
حضور حماس��ی معنا و مفهوم ویژه ای می یافت و بحمداهلل با 
عینیت یافتن این معنا و مفهوم در روز 22 بهمن سال جاری، 
ملت ایران یک بار دیگر در مقابل امام راحل عظیم الشأن و خون 
شهدا سربلند شد. مشاهدات میدانی از تهران و سراسر کشور 
و برآوردهای اولیه حاکی از اس��تقبال بی س��ابقه و کم نظیر از 
چهلمین راهپیمایی فجر انقالب در 22 بهمن امس��ال دارد و 
این امر حاکی از بی اثر شدن تالش های شبانه روزی دشمن و 
پادوهای سیاسی و رسانه ای اش برای کم فروغ شدن آفتاب بلند 

انقالب اسالمی است. 
ش��اید یکی از مهم  ترین تفاوت های راهپیمایی امسال، تقارن 
آن با چهلمین سال پیروزی انقالب کبیر اسالمی بود. رسیدن 
انقالب اسالمی به ۴۰ سالگی خود واجد معنای قابل مالحظه ای 
است. انقالبی که با دست های خالی امت و امام و با توکل به خدا 
و اراده ایمانی رقم خورد و اگر نبود این ایمان و اخالص در مسیر، 
بی شک انبوه عوامل مادی و دشمنان تا بن دندان مسلح بار   ها 
آن را از پای درآورده بودند. گذر از این مسیر پرحادثه و سخت 
۴۰ ساله کار آس��انی نبود و به شکرانه امتداد این مسیر نورانی 
باید در پیشگاه ذات باری تعالی سر به س��جده گاه سایید. اگر 
نیم نگاهی به فرازوفرود های این ۴۰ سال بیفکنیم، روشن است 
که رسیدن و دیدن ۴۰ سالگی انقالب خود یکی از الطاف خفیه 

و جلیه الهی است و نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. 
بی تردید کس��ی ادعا نمی کند انقالب اسالمی در طی این ۴۰ 
س��ال به همه اهداف و آرمان های خود به صورت تمام و کمال 
دست یافته، اما گام نهادن در این مس��یر الهی و پایمردی در 
طی طریق و در عین دس��تیابی به برخی رهاورد های بی نظیر 
یا کم نظیر، جای بسی خوش��وقتی را فراهم می آورد. در میان 
عوامل دنیوی تداوم انقالب، نقش مردم بی بدیل اس��ت و باید 
حضور ملت ایران را عامل مبقیه انقالب دانس��ت. پس پیروز 
اصلی این مبارزه ۴۰ ساله، مردم هستند و اگر کسی شایسته 
تقدیر و تحسین باشد، در درجه نخس��ت همین مردم است. 
مردم ایران در برهه حساس به رسالت تاریخی خود عمل کرده 
و اکنون وظیفه مسئوالن و همه کسانی که به انحای مختلف بر 
سر سفره انقالب نشسته و یا به این واسطه جایگاهی اجتماعی 
یافته اند، آن است که قدردان اخالص و وقت شناسی بی شائبه 

ملت سرافراز ایران باشند. 
آنان که مردم ایران را ش��ناخته باشند، می دانند که این ملت، 
چندان متوقع نیستند و تنها توقع ش��ان از مسئوالن استمرار 
حرکت در مس��یر انقالب اس��المی و عمل به وظایف محوله 
بر دوش ش��ان اس��ت. اکنون اصلی   ترین قدردانی مس��ئوالن 
از مردم در چهلمین س��الگرد انق��الب، »کار و تالش بی وقفه 
و جه��ادی برای حل مش��کالت واقع��ی مردم« اس��ت. ورود 
انقالب به ده��ه پنجم عم��رش، فرصت مغتنمی  اس��ت که 
مس��ئوالن و متصدیان امر، حرف درمانی، جنجال سازی های 
سیاسی بیهوده، دوقطبی سازی های کاذب، سردست گرفتن 
مطالبات اقلیت های قدرتمند سیاس��ی و اقتصادی و تنبلی و 
بی عملی را ر  ها کرده و به جهاد شبانه روزی برای حل مشکالت 
معیشتی و اقتصادی مردم بپردازند. سرفصل های مطالبات و 
گله مندی های مردم در این حوزه مش��خص است و نیازی به 
تکرار آنها نیز نیس��ت. اگر همت و مدیریت جهادی به میدان 
عمل آید می توانیم در طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی، عبور 
از بحران سوء مدیریت و بی تدبیری و خنثی سازی توطئه های 

دشمن را جشن بگیریم. 

راهپيمايي 22بهمن زير بارش برف در همدانميدان شهداي ذهاب )شهرداري( رشت

این سيماي انقالب  اسالمي ایران است
صبح چهل و یکمین بهار انقاب اسامي به جهانیان رخ نمود

محمدجواد اخوان

 در جایگاه یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند استثنا 
ارتباط داریم و خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه کساني داریم 
حرف مي زنیم و اقدامات فرانسوي ها، انگلیسي ها و دیگران را در 
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