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   فرزين ماندگار
 گرچه درخش�ش زنان در عرصه های مختلف 
در 40 س�ال پ�س از انق�اب ب�ه موضوع�ي 
عادي تبديل ش�ده اس�ت اما درخش�ش يك 
بان�و در رقاب�ت ب�ا 32 فيل�م مصادف ب�ا چله 
انق�اب جل�وه اي ديگ�ر از حقاني�ت انقاب 
اس�امي در برداشتن موانع رش�د زنان است. 
اختتامی��ه س��ي وهفتمین جش��نواره فیلم فجر 
بسترساز اتفاقات مثبت و منفي  ای بود كه در اين 
گزارش قصد داريم به حاشیه و متن اين اتفاقات در 

ايستگاه پاياني اين رويداد هنري بپردازيم. 
ايس��تادن نرگس آبیار به عنوان يك فیلمساز زن 
در پیشاني مهم ترين رويداد هنري كشور بار ديگر 
تجلي دهنده بس��تري اس��ت كه انقالب اسالمي 
براي رش��د زنان در عرصه هاي مختل��ف به ويژه 
عرصه ه��اي هنري و فرهنگي ايجاد كرده اس��ت. 
گرچه درخشش زنان در اين 40سال به موضوعي 
عادي تبديل شده است اما درخشش يك بانو در 
رقابت با 32فیلم مصادف ب��ا چله انقالب جلوه اي 

ديگر از حقانیت انقالب اسالمي است. 
پیش از آغاز جش��نواره فجر در گزارشي به حضور 
بانشاط س��ینماگران زن در جش��نواره فیلم فجر 
پرداختیم و به اين موضوع اشاره كرديم كه با وجود 
متهم كردن ايران به ايجاد محدوديت براي فعالیت 
اجتماعي زنان در حوزه هاي مختلف صرفاً با نگاهي 
گذرا به كیفیت و كمیت حضور زنان در سینماي 
ايران در مقايس��ه با كش��ورهاي غربي مش��اهده 
مي كنیم كه ايران دست برتر را در اين حوزه دارد. 
اين حضور با نش��اط در همه بخش ه��ا و اصناف 
مختلف سینمايي قابل مشاهده است. توجه به اين 
نكته ضروري است كه فعالیت زنان سینماگر ايراني 
مانند هالیوود متمركز در مقابل دوربین نیست و 
شامل مشاغل مختلف پشت دوربین هم مي شود. 
تمركز زنان سینماگر به فعالیت در جلوي دوربین 
بیش از يك دهه اس��ت كه در هالی��وود به عنوان 

مسئله اي اعتراضي از سوي زنان مطرح است. 
اما چالش هاي جنس��یتي فقط ب��ه هالیوود به 
عنوان عظیم ترين مرك��ز فرهنگي جهان غرب 
محدود نمي شود و طي سال هاي اخیر اعتراضات 
مختلف از سوي زنان سینماگر براي گرفتن سهم 
بیشتر در فستیوال هاي سینمايي نشان دهنده 
اين حقیقت است كه برخالف ادعاهاي برابري 
جنسیتي در اين كش��ورها عماًل امكان حضور 
س��الم و برابر زنان در فعالیت ه��اي فرهنگي و 

هنري با موانع جدي روبه رو بوده و طنز ماجرا اين 
است كه همین كشورها همواره ايران را متهم به 
محدوديت فعالیت اجتماعي زنان مي كنند. اما 
به جرئت مي توان گفت انقالب اسالمي در ايران 
منجر به شكوفايي استعداد زنان در عرصه هاي 
مختلف فرهنگي و هنري شد. اگر پیش از انقالب 
سینماي ايران بستري براي رونق فساد و فحشا 
بود و زنان در اين بستر آس��یب پذيرترين قشر 
بودند پس از انقالب اسالمي مساعد شدن محیط 
سینما براي فعالیت سالم زنان به كشف استعداد 

و شكوفايي فیلمسازان زن منجر شد. 
   بازگشت اعتبار داوري به جشنواره 

اما جش��نواره س��ي وهفتم را بايد به لحاظ داوري 
يكي از استانداردترين دوره هاي اين رويداد هنري 
قلمداد كرد. واكنش ها غالباً در اين باره مثبت بود. 
اگر در دوره هاي پیشین هیئت داوران براي مثال 
يك فیلم را در 11بخش نامزد سیمرغ مي كرد و در 
نهايت در هیچ بخشي به آن جايزه نمي داد و همین 
مسئله اعتبار داوري را به كلي زير سؤال مي برد يا 
در دوره اي ديگ��ر در يك بخش دو س��یمرغ تعلق 
مي گرفت يا در دوره اي ديگر جوايز طوري تقسیم 
مي شد كه همه راضي باشند و كسي دست خالي 
نماند در اين دوره تقريباً سیمرغ ها با منطق بهتري 
تقسیم شدند. هر چند مي توان به سیمرغ فیلمنامه 
كه به فیلم قصر شیرين رضا میركريمي تعلق گرفت 
ايراد وارد كرد اما در اغل��ب بخش ها جوايز طوري 
اهدا شد كه با انصاف نسبت زيادي داشت، به ويژه 
اينكه اين بار همان فیلمي كه سیمرغ كارگرداني را 
دريافت كرده بود، سیمرغ بهترين فیلم را هم دشت 

كرد و اين اتفاقي است كه مبناي درستي دارد. 
    مسخره بازي روي استيج مراسم 

 اما شب اختتامیه جش��نواره فجر شاهد اتفاقات 
ديگري هم بود كه در محافل رس��انه اي و هنري 
با واكنش هاي منفي زيادي روبه رو ش��د، از جمله 
رفتار عجیب همايون غن��ي زاده كارگردان فیلم 

مس��خره باز در مواجهه با جوايز جشنواره بود كه 
خیلي ها را حیرت زده كرد. اين كارگردان به جاي 
حضور در روي اس��تیج و دريافت سیمرغ بهترين 
فیلم بخش نگاه نو يك نوجوان افغان را رهسپار قرار 
گرفتن پشت تريبون كرد تا از روي يك كاغذ متني 
را بخواند و اعالم كند كه از دريافت جايزه منع شده 
است اما در بخشي ديگر پس از اعالم جايزه اي ديگر 
براي همان فیلم اين بار كارگردان روي استیج رفت 

و جايزه دوم را دريافت كرد! 
مازيار میري عضو هیئ��ت داوران بخش نگاه نوي 
جشنواره فجر واكنش تندي به اين ماجرا نشان داد و 
با بیان اينكه كاش مي شد ياد داد جاي مسخره بازي 
درون سیرك هاست، عنوان كرد: »كاش مي شد در 
دانشكده هاي هنري قبل از هر چیزي اخالق و شعور 
را آموزش داد، كاش مي ش��د ياد داد مسخره بازي 
جايش درون سیرك هاست نه میان خانواده نجیب 
س��ینما.« مهرزاد دانش عضو هیئت داوران بخش 
سوداي س��یمرغ جش��نواره فجر هم به اين رفتار 
اينگونه واكنش نشان داد: »به دبیرخانه جشنواره 
فیلم فجر پیشنهاد مي كنم قوانیني تدوين شود كه 
بر اساس آن، افرادي كه از گرفتن جوايزشان، بدون 
دلیل، امتناع مي كنند، در دوره هاي بعد حق شركت 
در اين مناسبت را نداشته باشند. لوس بازي زننده 
جوانك تازه كاري با رفتارهاي تهوع آور متظاهرانه اش 
در ادا درآوردن كژفهمانه از براندوي بزرگ و پذيرش/
عدم پذي��رش ادواري جايزه اش، از میزان ش��عور 
اجتماعي اش رونمايي اي جانانه به عمل آورد، نشان 
داد اين جايگاه نیاز به مراقبت بیشتر دارد.« دانش 
اضافه مي كند كه: »ش��خصیت فیلم پالتو شتري، 
جوانكي خودشیفته است كه مسیر شهرت و اعتبار 
را با رفتارهاي ضداجتماعي مي پويد و مثالً از گرفتن 
جايزه در مراسمي كه در آن شركت كرده خودداري 
مي كند تا بع��داً با مرور واكنش ه��اي منفي به اين 
رفتار ارضا شود. نمي دانستم اين فانتزي سینمايي، 
تنها چند روز بعد از تماشاي اين فیلم، به طور زنده 
مقابل چشمان من و صدها چشم ديگر شكل عیني 

به خود مي گیرد«!
   علي نصيريان؛ استاد اخاق 

اما اتف��اق مثبتي ك��ه بازتاب هاي زيادي داش��ت 
سخنان استاد علي نصیريان هنگام دريافت سیمرغ 
بهتري��ن بازيگر نق��ش مكمل مرد ب��ود. خیلي ها 
نمي دانس��تند كه نصیريان اولین بار است كه در 
جش��نواره فجر جايزه مي گیرد، البته پیش از اين 
از وي در اين رويداد هن��ري تجلیل به عمل آمده 
بود اما بی��ان اين جمله از زبان عل��ي نصیريان كه 
در اين 40س��ال اولین بار اس��ت كه در جشنواره 
فجر جايزه مي گیرد خیلي ه��ا را به تعجب و البته 
افس��وس واداش��ت. نصیريان پس از انقالب در دو 
جین فیلم مهم چون بوي پیراهن يوسف، شكارچي 
شنبه، ايران برگر، ديوانه از قفس پريد، روز باشكوه، 
دزد و نويسنده، ناخدا خورش��ید، جاده هاي سرد، 
كفش هاي میزرا نوروز و كم��ال الملك نقش هاي 
درخشاني ايفا كرده است اما هیچ كس فكرش را هم 
نمي كرد كه اين همه نقش بزرگ و ماندگار از سوي 
اين پیشكسوت بازيگري از سوي داوران دوره هاي 
مختلف ناديده گرفته شده باشد. نكته ديگر سخناني 
بود كه نصیريان بر زبان آورد كه مهم ترين شاخصه 
آن تواضع و فروتن��ي  بود كه از الب��ه الي آن نمود 

داشت و همه را به تحسین واداشت. 

گزارش »جوان« از حاشيه و متن پايان بزرگ ترين رويداد هنري كشور  

 بالندگي سینماگران زن 
در چله انقالب

    محمد صادقي
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران وجود پولشويي در 
سينما را تأييد كرد و از وجود چند پرونده در اين زمينه خبر داد. 
دولت آبادي در مصاحبه اي راديويي در پاسخ به سؤالي درباره ورود 
پول هاي مشكوك به سینما، گفت: »مهم ترين مصداق آن در اين 
زمینه وام كالني بود كه گرفته و خرج شد و سريال خانگي معروفي 
بود كه تولید ش��د و منحصر به اين مورد نیست و ما در گذشته در 
پرونده هاي ديگري اين موضوع را مي بینیم. اصل اينكه در مسائل 
فیلمسازي و سینما افرادي مي آيند و تهیه كننده وجوهي را خرج 
مي كند، تأيید مي كنیم و مصداقش همین پرونده اي است كه اسم 
برديد، البته از دستگاه هاي ذي ربط، گزارشاتي خواستیم كه بیشتر 
موضوع را واكاوي كنند.« دادستان تهران ادامه داد: »ما پرونده هايي 
در دادسراي فرهنگ و رسانه داريم كه اين ردپاها معلوم است، اما از 

آنجا كه پرونده به دادگاه نرفته از آوردن نام معذورم.«
وي تصريح كرد: »اينكه عده اي در حوزه سینما پولشويي مي كنند 
را تأيید مي كنیم، كما اينكه چندين پرونده در دادسرا مفتوح است 
و مهم ترين آن همان بود كه اس��م برديد و منجر به كیفرخواست 
شده است، اما منتظر گزارش��ات تكمیلي براي پرونده هاي ديگر 
هستیم.« بحث وجود جريان پول هاي كثیف در سینما بعد از چند 
وقت سكوت به دلیل گزارش فراكسیون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس، بار ديگر مطرح شد و همزمان رسانه ها از ورود چهره هاي 
س��رمايه گذار در س��ینما كه به ناگهان در چند پروژه سینمايي و 
ش��بكه نمايش خانگي فعالیت دارند پرده برداشتند. بحث حضور 
پول هاي كثیف در سینما حتي در جشنواره فیلم فجر نیز مطرح 

شد و واكنش دبیر جشنواره را در پي داشت. ابراهیم داروغه زاده در 
نشست رسانه اي جشنواره، گفت: »از قوه قضائیه درخواست مي كنم 
هر اطالعي كه درباره سرمايه هاي مشكوك دارند به صورت مكتوب 
به وزارت ارش��اد اعالم كنند و فیلم هايي كه مشكالت اينچنیني 

داشته باشند اكران نمي شوند تا مسائل شان رفع شود.« 
پیشتر سیدعباس صالحي وزير ارشاد نیز به طور تلويحي پولشويي 
در عرصه هنر به خصوص سینما را تأيید كرده وگفته بود: »واقعاً 
گاليه  دارم كه جاي يك نوع پول درآوردن هايي در هنر ما نیست. 
اگر مي خواهید پولشويي كنید راه ديگري انتخاب كنید، به هنر 
چه كار داريد؟ برخ��ي مي آيند و به يك باره روي هش��ت فیلم 
سرمايه گذاري مي كنند و اصالً به پژوهش و دانش هنري اعتقادي 
ندارند  يا پاي شان را به تئاتر مي گذارند و پايه گذار يك بدعت  غلط 
در اين هنر غني و ارزشمند مي شوند.« در همین زمینه وزارت 
ارشاد براي مبارزه با پولشويي سازمان س��ینمايي را موظف به 

شفافیت مالي كرده است.
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داشتنش تا آشکار شود و تعجيل 

در آن تا گوارا گردد.

   محمد صادقي
فيلم س�ينمايي »مأمور مخف�ي« )the operative(، با 
موضوع جاسوسي اسرائيل عليه فعاليت هاي هسته اي 
كشورمان قرار است در جشنواره برلين به نمايش درآيد. 
در ادامه س��اخت فیلم ه��اي ضدايراني، اين ب��ار يك فیلم 
جاسوسي علیه ايران تولید شد؛ فیلمی كه در آلمان ساخته 
شده اما رسانه های آلمانی با نقد آن از موفقیتش ابراز ناامیدی 

كرده اند.
 اي��ن فیلم ب��ا ن��ام »the operative« به نويس��ندگي و 
كارگرداني »يوال آدلر« كارگردان اسرائیلي براي اولین بار 
در برلیناله 2019 رونمايي ش��د. آدلر پیش از اين يك فیلم 
سینمايي با عنوان »بیت لحم« ساخته بود كه در آن به رابطه 
میان يك نیروي امنیتي صهیونیست و نوجواني فلسطیني 
پرداخته مي شود.  داس��تان اين فیلم )مأمور مخفي( درباره 
زني جاسوس��ه به نام »راشل« اس��ت كه از طرف سرويس 
جاسوسي اسرائیل »موساد« مأموريت پیدا مي كند تا به ايران 
رفته و اطالعاتي از برنامه هسته اي كشورمان به دست آورد. 
اين فیلم برداشتي از رمان مش��هور »معلم زبان انگلیسي« 
است كه توسط مأمور مخفي سابق موساد »يفتیك ريچیر 
آتیر« نوشته شده و در س��ال 2016 يكي از پرطرفدار ترين 
كتاب ها در امريكا ش��ده بود اما گفته مي شود كه يوال آدلر 
در نگارش فیلمنامه »مأمور مخف��ي« به متن كتاب »معلم 
انگلیسي« وفادار نبوده است. در فیلم، راشل به عنوان معلم 
خصوصي زبان انگلیسي به ايران مي آيد و شروع به فعالیت 
مي كند. وي تالش مي كند با اين وس��یله به افراد مرتبط با 
فعالیت هاي هسته اي نزديك ش��ود و در نتیجه با فردي به 
نام »فرهاد رضوي« رابطه برق��رار مي كند، فرهاد طعمه اي 
است كه راشل قرار اس��ت از طريق وي به اطالعات مدنظر 
برسد. خبرگزاري آلمان در گزارش��ي از اكران فیلم »مأمور 
مخفي« در برلین مي نويسد: »عوامل سازنده مأمور مخفي 
اگر چه در بسیاري از جزئیات زيركي و دانش خود را از اوضاع 
ايران به نمايش مي گذارند، ام��ا در ادامه روند به دام تصاوير 
مسلط از ايران مي افتند و فیلم دست كم در چشم مخاطب 
ايراني مي تواند دور از واقعیت به نظر برس��د، از س��ر و وضع 
آدم ها در يك مراسم عروسي در ايران تا زخمي شدن راشل 
در جايي در نزديكي مرز تركیه و بعد سوار تاكسي بودن در 
تهران جوري كه ظاهراً فاصله تهران و مرز زياد فرض نشده 
اس��ت.« ضعف اين فیلم به عنوان يك فیلم جاسوس��ي، در 
نقدهايي كه در رس��انه هاي معتبر س��ینمايي بر آن نوشته 
شده، مشخص است. دويچه وله مي نويسد: »مأمور مخفي 

به صورت عمومي نیز در ارائه س��اختار داستاني مستحكم 
ناكام است. شخصیت پردازي ها ضعیف و انگیزه شخصیت ها 
براي اقداماتشان مبهم است. اين فیلم نتوانسته نظر مثبت 

منتقدان را جلب كند.«
هالیوود ريپورتر هم در نقد فیلم »مأمور مخفي« اين فیلم را 
فاقد توانايي موفقیت در سطح بین الملل عنوان مي كند و آن 

را فیلمي مي داند كه براي رسیدن به پايان عجله دارد. 
»ورايتي« نیز در نقد اين فیلم به عدم تطابق آنچه از تهران 
در فیلم مأمور مخفي ديده مي شود با جغرافیاي تهران اشاره 
مي كند. اين رسانه همچنین از بازي هاي فیلم و درنیامدن 
رابطه میان راش��ل و فرهاد انتقاد مي كن��د. »ورايتي« فیلم 
»مأمور مخفي« را ضعیف تر از فیلم قبلي كارگردان و در كل 

آن را غیرقابل توجه مي داند. 
گاردين »مأمور مخفي« را »غیرهیجان انگیز و به هم ريخته« 
توصیف كرده و فیلم را قابل مقايسه با نمونه هاي موفق ژانر 

تريلر جاسوسي ندانسته است. 
در س��ال هاي اخیر به غیر از فیلم »آرگو« اكثر آثار ضدايراني 
كه در امريكا و اروپا ساخته شده اند از سوي گروه هاي گمنام 
و كارگردان هاي تازه كار س��اخته ش��ده اند. به نظر مي رسد 
س��رمايه گذاران كمپاني هاي فیلمس��ازي تمايل چنداني به 
صرف هزينه براي آثار ضدايراني ندارند. »مامور مخفي« نیز 
از جمله همین آثار اس��ت كه در آلمان ساخته شده اما خود 
آلماني ها امید چنداني به موفقیت آن ندارند و رسانه هاي معتبر 
نیز در نقدهايش��ان بر اينكه اين فیلم اقتباسي از رمان اصلي 
عقب تر است و نتوانس��ته فیلم موفقي باشد، تأكید كرده اند. 
به رغم اينكه فیلم هايي از جنس»مأمور مخفي« بخش��ي از 
پروژه ايران هراس��ي هستند و براي س��اخت و معرفي آنها به 
فستیوال هايي مانند »برلین« هزينه مي شود و ضعف غیرقابل 
انكار آنها در ساخت، جايگاهي براي تاثیرگذاري آنها در نمايش 

چهره غیرواقعي از ايران نمي توان متصور بود.

با وجود تکذيب برخي چهره هاي سينمايي

دادستان تهران پولشويي در سينما را تأييد كرد

در اي��ن دوره تقريب��ًا س��يمرغ ها با 
منطق بهتري تقس��يم ش��دند. هر 
چند مي توان به سيمرغ فيلمنامه كه 
به فيلم قصر شيرين رضا ميركريمي 
تعلق گرفت ايراد وارد كرد اما در اغلب 
بخش ه��ا جواي��ز طوري اهدا ش��د 
كه با انصاف نس��بت زيادي داش��ت

 رئيس حوزه هنري در بازديد 
از پنجمين نمايشگاه جشنواره هنر مقاومت:

 شاهد درخشش جوانان در فرهنگ 
ادبيات و هنر هستيم

رئيس حوزه هن�ري در بازدي�د از آثار پنجمين نمايش�گاه 
هنر مقاومت گف�ت: اكنون معن�ا و مفهوم مقاومت بس�يار 
گس�ترده ش�ده و حوزه هاي معنايي متع�ددي را از ميدان 
نبرد تا ميدان س�بك زندگي و جنگ نرم در بر گرفته است. 
به گزارش رواب��ط عمومي پنجمی��ن جش��نواره هنرمقاومت، 
مومني ش��ريف افزود: به نظ��رم اين نمايش��گاه از ابعاد  محسن 
مختلف حائز اهمیت است كه متمايزترين وجه آن حضور جوانان 

هنرمند و درخشش آنان در اين نمايشگاه است. 
رئیس حوزه هنري با اش��اره به اينكه دشمن س��عي در دلسرد 
كردن جوانان ما در همه عرصه ه��ا دارد، گفت: به لطف خداوند 
و بركت نظام مقدس جمهوري اسالمي شاهد درخشش جوانان 
و نسل امروز در حوزه فرهنگ و ادبیات و هنر هستیم كه اين از 

دستاوردهاي انقالب در آستانه ورود به دهه پنجم است. 
وي با تأكید بر اينكه حضور جوان��ان در عرصه هاي گوناگون از 
دستاوردهاي انقالب است، افزود: نسل امروز واقعاً ادامه دهنده 
آرمان هاي انقالب اس��ت و امروز پرچم در دست جوانان متعهد 
انقالبي اس��ت كه به خوب��ي از آرمان هاي انقالب پاس��داري و 
محافظت مي كنن��د و ما بخش��ي از اين واقعی��ت را در آثار اين 

جشنواره به وضوح مي بینیم. 
مومني ش��ريف همچنین اضافه كرد: بخش هاي اين نمايشگاه 
بسیار جذاب بود و بعضي بخش ها مثل طراحي صنعتي و تبلیغات 
شهري جاي كار بیش��تری دارد كه امیدوارم مس��ئوالن از اين 

ظرفیت ايجاد شده نهايت بهره برداري را به عمل آورند. 
 از س��وي ديگر با همكاري معاونت فرهنگي متروي تهران آثار 
برگزيده و منتخب پنجمین جش��نواره هنر مقاومت  در تمامی 
ايستگاه هاي متروي تهران و حومه اكران گسترده شد كه مورد 

استقبال اقشار مردم قرار گرفت. 
.............................................................................................................

 »فوق ليسانسه ها« 
فروردين كليد می خورد

مجموعه ليسانس�ه ها ب�ا تغيير نام ب�ه فوق ليسانس�ه ها، 
فروردين ماه كار خود را آغاز خواهد كرد تا هرچه زودتر به 

كنداكتور پخش برسد. 
به گ��زارش تس��نیم، س��روش صح��ت كارگ��ردان مجموعه 
»لیسانسه ها« گفت: »فوق لیسانسه ها« از فروردين  ماه كار خود 
را آغاز خواهد كرد. مجموعه »لیسانسه ها« به كارگرداني سروش 
صحت در دو فاز )60 قس��متي( به تهیه كنندگ��ي رضا جودي 
ساخته ش��د كه به دلیل اس��تقبال و ارتباط مخاطب با اين اثر 

تلويزيوني قرارداد نگارش فصل دوم اين مجموعه منعقد شد. 
پیش تولید فصل دوم مجموعه تلويزيوني »لیسانسه ها« با عنوان 
»فوق لیسانسه ها« قرار بود اسفندماه سال جاري آغاز شود كه به 

فروردين ماه 98 موكول شد. 
مجموعه »لیسانسه ها« به نويس��ندگي سروش صحت و ايمان 
صفايي با ب��ازي بازيگراني چ��ون هوتن ش��كیبا، امیر كاظمي، 
امیرحسین رستمي، عرفان برزين، بهنام تشكر، بیژن بنفشه خواه، 
مهران رجبي، متین س��توده، رويا میرعلمي، كاظم س��یاحي، 
عزت اهلل مهرآوران، س��وگل قالتیان، آتن��ه فقیه نصیري و فريد 

شهرياري در زمستان سال هاي 95 و 96 پخش شد. 
...........................................................................................................

 معرفي نامزدهاي كسب عنوان
پايتخت كتاب ايران

20 ش�هر راه يافته به مرحله نهايي پنجمين پايتخت كتاب 
ايران معرفي شدند. 

در پنجمین دوره اين برنامه 1۷2 شهر از تمامي استان  هاي 
كش��ور موفق به ارس��ال آثار خود به دبیرخانه مركزي اين 
جشنواره شدند كه نسبت به س��ال گذشته 15درصد رشد 
داشته اس��ت. در اين دوره از برگزاري اين برنامه، به غیر از 
افزايش كمي آثار ارسالي به دبیرخانه، در حوزه محتوايي و 
مستند سازي نیز شهرهاي شركت كننده رشد قابل توجهي 

داشته اند. 
داوري اين دوره در سه مرحله صورت گرفت و 35شهر به مرحله 
نیمه نهاي��ي راه يافتند و هیئ��ت داوران در تاريخ چهارش��نبه 
1۷بهمن ماه 139۷، 20ش��هر را به عنوان شهرهاي راه يافته به 
مرحله نهايي اين دوره از برنامه انتخاب و معرفي پايتخت كتاب 

ايران انتخاب كردند. 
20ش��هر راه يافته به مرحله نهايي به اين ش��رح هستند: مهاباد 
و ارومیه از اس��تان آذربايجان غربي، ش��هرري از استان تهران، 
خورموج و برازجان از استان بوشهر، دزفول و رامهرمز از استان 
خوزستان، سبزوار از استان خراسان رضوي، خرم آباد از استان 
لرستان، خاش از استان سیس��تان و بلوچستان، رفسنجان، بم، 
سیرجان از استان كرمان، اس��الم آباد غرب از استان كرمانشاه، 
شیراز و اوز و صدرا از استان فارس، بابل از استان مازندران، ابركوه 

و يزد از استان يزد.

    گزیده خبر

»آشغال هاي دوست داشتني« اكران شد

اكران بي سر و صداي فيلمي توقيفي

    هادي عسگري
فيلم سينمايي »آشغال هاي دوست داشتني« كه چند سالي به خاطر 
محتواي حاشيه دارش در توقيف بود، روي پرده سينماها مي رود. 
آشغال هاي دوست داش��تني به نويس��ندگي و كارگرداني محسن 
امیريوسفي در ش��رايطي به اكران مي رس��د كه نام اين فیلم در آثار 

مصوب شده شوراي صنفي نمايش وجود نداشت. 
آشغال هاي دوست داشتني محصول سال 91 است و از زمان تولید 
به دلیل محتواي آن كه گفته مي شود در حمايت از فتنه سال 88 
است، توقیف شد. محسن امیريوس��في اما در مقابل اتهام ساخت 
فیلمي در حمايت از فتنه، مي گويد كه فیلمش در راستاي اتحاد 
ملي است. اين كارگردان با حضور در نشست رسانه اي دبیر جشنواره 
فیلم فجر، پیش از آغاز جشنواره سي وهفتم، سخنان تندي علیه 
سیاست هاي سازمان س��ینمايي بر زبان آورد. در آن نشست امیر 
يوسفي خواستار اكران فیلم »آشغال هاي دوست داشتني« شد، اما 
ابراهیم داروغه زاده در مقابل اين درخواست سكوت كرد؛ سكوتي 

كه امروز با اكران فیلم »آش��غال هاي دوست داشتني« نشانه هاي 
رضايت از آن را مي توان ديد. 

دست اندركاران فیلم »آشغال هاي دوست داشتني« از فضاي رسانه اي 
جشنواره فیلم فجر به طور كامل به نفع خود استفاده و هر روز ويدئويي 
را در شبكه هاي اجتماعي با هدف روزشمار جشنواره و ارتباط آن با 

»آشغال هاي دوست داشتني« منتشر مي كردند. 
آشغال هاي دوست داشتني از شش سال گذش��ته تا به امسال براي 
هر دوره از جشنواره فیلم فجر فرم حضور را پر مي كرد، اما به داليلي 
اين فیلم در هر دوره كنار گذاشته مي ش��د، حتي در زماني كه فیلم 
»عصباني نیستم« رفع توقیف و اكران ش��د نیز فیلم »آشغال هاي 

دوست داشتني« اجازه اكران پیدا نكرد. 
غالمرضا فرجي، سخنگوي شوراي صنفي نمايش درباره اكران بي سر 
و صداي فیلم »آشغال هاي دوست داشتني« مي گويد: »در جلسه اي 
كه روز چهارش��نبه 1۷بهمن ماه داش��تیم دو فیلم »هت تريك« 
به كارگرداني رامتین لوافي و »آش��غال هاي دوست داش��تني« به 
دلیل اينكه قراردادهاي ش��ان به لحاظ تاريخ اكران مشكل داشت، 
جزو خروجي جلسه شورا اعالم نشدند و ما به صاحبان آنها گفتیم 
تاريخ قراردادهاي اين آثار بايد اصالح شود. بايد در قراردادها ذكر 
شود يك فیلم  قرار اس��ت بعد از كدام فیلم روي پرده برود.« وي با 
بیان اينكه مشكل تاريخ قرارداد ها حل شده است، مي افزايد: »با رفع 
مش��كل تاريخ در كنار چهار فیلم قبلي، فیلم هاي »هت تريك« و 

»آشغال هاي دوست داشتني« نیز از امروز اكران مي شوند.«
گفتني است بخش هايي از فیلم »آشغال هاي دوست داشتني« براي 

كسب مجوز نمايش دوباره فیلمبرداري و ممیزي شده است. 

    مستند

 رونمايي از مستند »آسمان چليپا« 
در جشنواره هنر مقاومت

مس�تند »آس�مان چليپا« درباره زندگي و آثار كاظم چليپ�ا در پنجمين 
جشنواره »هنر مقاومت« رونمايي شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي پنجمین جشنواره »هنر مقاومت«، 
مستند »آسمان چلیپا« به كارگرداني علي مالقلي پور و تهیه كنندگي حسین 

همايون فر به زندگي و آثار كاظم چلیپا از نقاشان معاصر ايران مي پردازد. 
در اين مستند، استادان و پژوهشگران هنر نقاشي معاصر چون محمدعلي رجبي، 
مرتضي اسدي، ايرج اسكندري، س��یدحمید شريفي، اسرافیل شیرچي و مینو 
خاني به توضیح و تفسیر شخصیت و آثار نقاشي چلیپا از نقاشي قهوه خانه اي تا 

نقاشي هاي مدرن دوره انقالب اسالمي و دفاع مقدس پرداخته اند. 
مراسم رونمايي از اين اثر مستند كه توسط گروه مستند بنیاد فرهنگي روايت 
فتح تولید شده اس��ت، ديروز در س��الن غدير كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان برگزار شد. كاظم چلیپا متولد س��ال 1336 در تهران، داراي مدرك 

كارشناسي ارشد نقاشي از دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران است. 
او نقاشي را نزد پدرش مرحوم حسن اسماعیل زاده، نقاش قهوه خانه اي آموخته 
و تاكنون آثارش را در تعداد بسیاري نمايشگاه گروهي و بي ينال هاي نقاشي در 
داخل و خارج از كشور به نمايش گذاشته است. چلیپا كسب مقام اول نمايشگاه 
بین المللي هنرهاي ظريفه ژاپن در س��ال 13۷1 را در كارنامه هنري اش ثبت 
كرده و برنده جايزه دست خط زرين امام)ره( در سالگرد هشت سال دفاع مقدس 
و برنده قلم موي زرين جايزه ويژه و ديپلم افتخار شده است. تدريس در رشته 
هنر دانشگاه هاي كشور و داوري نمايش��گاه هاي مختلف تجسمي نیز از ديگر 
فعالیت هاي اين هنرمند محسوب مي شود. او همچنین عضو افتخاري انجمن 

نقاشان جمهوری آذربايجان )باكو( است.

رونمايي از يك فيلم ضدايراني در برلين

آلماني ها اميدي به »مأمور مخفي« اسرائيلي ندارند


