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مردم دشمن آن چيزى هستند 

كه نمی دانند. 

موس�وي گرمارودي درش�ب ش�عر بين الملل�ي »مقاومت 
غ�زه« ك�ه در فرهنگس�راي انق�اب اس�امي برگ�زار 
ش�د، گف�ت: ياس�ر عرف�ات پ�س از خوان�دن اش�عارم 
در م�ورد فلس�طين براي�م »م�دال فت�ح« فرس�تاد. 
به گزارش فارس، محمدجواد حیدري پور مدير فرهنگسراي ملل در 
اين برنامه اظهار داشت: فرهنگسراي ملل به نمايندگي از سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران برنامه هايي را در حوزه هاي 
ادبیات و هنرهاي تجسمي طراحي كرده است. جمعه گذشته هم 
ورك شاپ هنري در فرهنگسراي ملل داشتیم و تولیدات آن از روز 

گذشته در ايستگاه متروی تجريش به بهره برداري رسید. 
سیدعلي موسوي گرمارودي از پیشكس��وتان شعر معاصر در آستانه 
8۰سالگي خود با حضور در اين مراسم اظهار داشت: من 5۰سال پیش 
شعري را با محوريت مقاومت با عنوان »سالم بر فلسطین« سرودم و در 
تاريخچه شعر هم ثبت كرده ام كه باعث و باني سروده شدن آن مرحوم 
آيت اهلل طالقاني بود. وي ادامه داد: مرحوم طالقاني به من فرمودند: براي 
فلسطین شعري داريد؟ گفتم: بله. گفت: در مسجد هدايت بیايید و آن 
را براي مردم بخوانید. من هم شبي به مسجد هدايت رفتم و آن شعر 
را خواندم. پس از اينكه شعرم تمام شد مرحوم طالقاني مقابل تريبون 
ايستاد و مرا بوسید. پس از آن نیز با دعوت مرحوم علي شريعتي شعري 
را در حسینیه ارشاد خواندم. اين اشعار بعداً به انگلیسي و عربي ترجمه 
شد و جالل الدين فارسي به من گفت: با ياسر عرفات در ارتباط بودم و 
متون ترجمه شده اشعارت را به او دادم. گرمارودي اضافه كرد: ياسر 
عرفات هم پس از خواندن اشعار برايم »مدال فتح« فرستاد. مدتي 
بعد از پیروزي انقالب اس��المي جالل الدين فارسي با من تماس 

گرفت و گفت كه ياسر عرفات به تهران آمده به ديدنش برويم. ما 
هم راهي شديم و در دانشكده ارتش بسیار به من محبت كرد و متن 

عربي فاخري برايم نوشت. شعر ياد شده از اين قرار است:
...حماسه من و تو در كالم و شعر و سخن

حماسه هاي فلسطین زخون و آتش و دود
تو خون خويش به رگ هاي تن مي انباري

سپاه غزه، يك جبهه دگر بگشود
اال زمین فلسطین بلند بادت نام

زبانم ارچه نیارد زشرم گفت درود
كه گر بپرسي ام از ياري و مسلماني
كجا ز شرم توام هیچ مي توان آسود
كه آبروي همه شرق در برابر غرب

تو و سپاه تو بودست و نیز خواهد بود
 ...خروش و حمله كن و كینه ورز و آتش زن

كه داس كینه تواند سپاه خصم درود

موسوي گرمارودي در شب شعر بين المللي »مقاومت غزه«: 

»مدال فتح« ياسر عرفات را براي شعر فلسطين گرفتم 

بهروز جاللي، ش��اعر و معاون بنیاد ش��عر و ادبیات داستاني 
ايرانیان )مجري جشنواره شعر فجر( درباره اين موضوع كه در 
روزهاي گذشته عده اي از شاعران با فعالیت در فضاي مجازي 
از حضور در جشنواره شعر فجر انصراف داده اند به ايبنا گفت: 
آن موضوعي كه دوستان درباره آن در فضاي مجازي صحبت 
مي كنند و از آن اتفاق ناراحت و اندوهگین هس��تند، طبیعتاً 
موضوعي است كه آحاد مردم نیز از آن ناراحت هستند و آن 
نگراني در ساير مردم نیز وجود دارد و اين غمي نیست كه فقط 
مختص عده اي از هنرمندان يا اهل قلم باشد. اينكه گروهي 
بخواهند بیايند و از اتفاقي كه رخ داده براي موج سواري روي 
احساس��ات مردم سوءاس��تفاده كنند، كار چندان درست و 
اخالقي نیست. تسلیت گفتن يك موضوع است اما اينكه ما 
بیايیم و از اندوه عده اي براي منافع جناحي خود سوءاستفاده 

كنیم، موضوع ديگري است. 
  وي در پاسخ به اين س��ؤال كه يك صنف وقتي از موضوعي 
ناراحت اس��ت چگونه بايد اعتراضش را اع��الم كند، توضیح 
داد: ش��ايد اين موضع گیري ها و اينگونه كارها به عنوان يك 
س��وگیري صنفي معمول و انجام آن براي برخي افراد عادي 
باش��د اما بدون ش��ك از نظر اخالقي اين راه و روش درستي 
نیس��ت. اين رفتار مثل آن مي ماند كه گروه آتش نشان هاي 
حاضر در منطقه  سقوط هواپیما، بگويند به دلیل آنكه هواپیما 
بر اثر خطاي انساني سقوط كرده است، ما ديگر براي كمك به 
منطقه نمي رويم و اعتراض داريم يا گروه امداد بگويد من كارم 
را انجام نمي دهم. اينها تازه كساني هستند كه در دايره عملیات 
قرار دارند. ما كه در بیرون اين دايره هستیم و به نوعي داعیه 
فرهنگي داريم، تكلیف مان كاماًل روشن و مشخص است. قشر 
فرهنگي جامعه در چنین شرايطي نمي تواند بگويد چون حال 
همه بد است بیايیم و از اين حال بد مردم سوءاستفاده كنیم. 

 جاللي در ادامه مي افزايد: استاد كیهان كلهر كه اتفاقاً همین 
چند روز پیش برنده »گلوبال فست« شدند، يك موضع كاماًل 
روشن نسبت به اين اتفاق گرفتند و به  نظرم موضع او مبتني بر 
هیچ موج سواري ای نبود. او به  عنوان يك فرد با بینش دقیق، 
جايي ايستاد كه از يك شخصیت فرهنگي انتظار مي رفت. او 
هرگز نگفت:  اي مردم بیايید ببینید م��ن آن قدر عزادارم كه 
تصمیم گرفته ام ش��ما را از شنیدن موس��یقي اصیل محروم 
كنم بلكه خیلي ساده، به دور از هر منیتي گفت: االن كه همه 

به اندوه وارد شده اذعان داريم، بیايیم به دور از غوغاساالري و 
ايجاد تنش مجدد، سهمي در بازگرداندن حال خوش به جامعه 
داشته باشیم اما رفتار برخي دوستان كه دانسته يا ندانسته در 
اين چند روز اسیر حاشیه و جوسازي فضاي مجازي شدند به 
آن معني است كه من مي خواهم از اين حادثه دلخراشي كه 
اتفاق افتاده به نفع ديده شدن خودم استفاده كنم. حاال بهاي 
اين موج سواري در فضاي مجازي را كدام بخش از جامعه قرار 
است بپردازد مهم نیس��ت. كیهان كلهر كه امسال دو بار در 
عرصه هاي بین المللي درخشید و همه دنیا از او صحبت كردند، 
نیاز به آن ندارد كه براي دلخوشي كسي حرفي بزند و وقتي 
مي گويد كه در ش��رايط فعلي ما بايد به فكر خوشحال كردن 
مردم باشیم، حرفي است كه از روي توجه به جايگاه و رسالت 

اجتماعي يك هنرمند مي زند. 
اين فعال فرهنگي در پاسخ به اينكه آيا شما فهرست شاعراني 
را كه از ادامه جشنواره انصراف داده اند، ديده ايد اينگونه پاسخ 
مي دهد: چند روز پیش فهرس��تي- كه به تعبیر خودشان از 
جشنواره ش��عر فجر انصراف داده اند- منتشر شد. لطفاً شما 
نگاهي به آن بیندازيد. بعید مي دانم بی��ش از يك يا دو نام را 
بشناسید. من كه وقتي به اين فهرست نگاه كردم، به جز يك يا 
دو نام هیچ نامي برايم آشنا نبود. آن يكي دو نفر اصاًل در سال 
97 كتابي منتشر نكرده اند. سؤال من اين است: اين دوستان 
دقیقاً از چه چیزي انصراف داده اند؟ حكايت اين دوستان اين 
گونه است كه شخصي به شركت رجا نامه بنويسد كه من سوار 
قطار شما نمي شوم، در چنین شرايطي ش��اعري كه نه داور 
است، نه در هیئت علمي حضور دارد و نه سال گذشته كتابي 

داشته است، دقیقاً از چه چیزي انصراف مي دهد؟

اعام ويژه برنامه هاي فاطميه و دهه فجر سازمان فرهنگي- هنري

تهران با »مادرانه« در فاطميه به استقبال سوگ ياس مي رود

   محمدصادق عابديني
س�ازمان فرهنگ�ي- هن�ري ش�هرداري ته�ران در اي�ام 
فاطميه ب�ا برگ�زاري ويژه برنامه ه�اي »مادرانه« و »در س�وگ 
ياس« ايام ش�هادت حض�رت فاطم�ه)س( را گرامي م�ي دارد. 
سیدعلیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري 
ش��هرداري تهران در تش��ريح برنامه هاي ايام فاطمیه اين سازمان، 
گفت: »در سوگ ياس« عنوان برنامه اي است كه همزمان با سالروز 
ش��هادت حضرت زهرا)س( در میدان آيیني امام حسین)ع( و چند 
مركز منتخب برگزار مي ش��ود. س��خنراني، ذكر مصیبت و اجراي 
مراسم سنتي سمنوپزان با مشاركت ش��هروندان بخش هايي از اين 
برنامه است. وي افزود: سازمان فرهنگي- هنري در ايام فاطمیه سه 
نمايش آيیني را نیز تدارك ديده اس��ت. نمايش »خزان ارغوان« با 
نمايش بخش هايي از زندگي حضرت زهرا)س( از بدو تولد تا شهادت 
در قالب 9پرده در فرهنگسراي ابن سینا روي صحنه مي رود. نمايش 
»صورتك هاي تاريك« نیز در پرديس تئاتر تهران میزبان عالقه مندان 

است. دهمین نمايشواره »كوچه هاي بني هاش��م« ديگر نمايش با 
موضوع شهادت حضرت زهرا)س( است كه در میدان ولي عصر)عج( 
ابتداي بلوار كش��اورز، نبش كوچه ب��رادران معظم اجرا مي ش��ود. 
 نوجوانان تعزيه خوان منطقه14 نیز در قالب برنامه »مرثیه اي براي 

ام ابیها« به تعزيه خواني در میدان امام حسین)ع( مي پردازند.«
فاطمیان پور با اشاره به برنامه هاي ويژه روز مادر كه بعد از ايام فاطمیه 
اجرا مي شود، بیان داشت: »برنامه »مهرآيین« يكي از ويژه برنامه هاي 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران است كه به مناسبت هاي 
مختلف براي رس��یدگي به خانواده شهدا برگزار مي شود. اين برنامه 
به مناسبت میالد حضرت فاطمه)س( »مهرآيین مادران« با تجلیل 
از تعدادي از مادران شهید شهر تهران و رسیدگي به برخي نیازهاي 

خدماتي آنان اجرا خواهد شد.«
علیرضا زندوكیلي معاون هنري سازمان فرهنگي- هنري شهرداري 
ته��ران درب��اره ويژه برنامه ايام ده��ه فجر، توضی��ح داد: »همزمان 
با برگزاري جش��نواره فجر براي س��ومین س��ال متوالي در پرديس 
سینماگالري ملت چند سالن در اين پرديس افتتاح مي شود. سالن 
چندمنظوره، بلك باكس، اس��توديوي ضبط صداي و كافه گالري به 
امكانات اين مركز اضافه مي ش��ود.« زندوكیل��ي ادامه داد: »تجلیل 
از خانواده شهداي نیروي هوايي به همت مديريت فرهنگي- هنري 
منطقه5، ويژه برنامه »ترانه هاي پیروزي« كه شامل تولید دابسمش 
از سرودهاي خاطره انگیز انقالب اس��المي در فضاي مجازي است، 
»نمايش��گاه روش��نا« در نگارخانه هاي منتخب مس��یر راهپیمايي 
22بهمن و »روايت انقالب« بخش��ي از برنامه هاي هنري س��ازمان 

فرهنگي- هنري شهرداري تهران در دهه مبارك فجر است.«

    تـجسمـی

معاون بنياد شعر و ادبيات داستاني ايرانيان:

 وقتي نه كتاب داريد و نه داور هستيد
 از چه انصراف مي دهيد؟!

جز يكي دو نام از فهرست انصرافي ها، كسي را نمي شناسم

نخس�تين روي�داد رقابت�ي تولي�د انيميش�ن ب�ا موض�وع زندگي 
و س�يره اخاقي ش�هيد س�پهبد قاس�م س�ليماني برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« اين رويداد طي روزهاي سه ش��نبه 15 تا پنج ش��نبه 
17بهمن ماه با محوريت زندگي و س��یره اخالقي ش��هید س��پهبد قاسم 

سلیماني در باشگاه كسب و كار دانش بنیان برگزار مي گردد. 
 محم��د رحی��م لیواني، دكت��ر محمدعل��ي صف��ورا و امیر مه��ران آثار 
ش��ركت كنندگان نخس��تین رويداد رقابت��ي تولید انیمیش��ن را داوري 

خواهند كرد. 
اين رويداد رقابتي به همت شتاب دهنده رضوان و مشاركت معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت فضاي مجازي صدا و سیما، 
مركز پويانمايي صبا و ش��بكه كودك برگزار مي شود و عالقه مندان 
مي توانن��د جهت اط��الع از ش��رايط ثبت ن��ام يا كس��ب اطالعات 
 www. animationevent. ir بیش��تر به پايگاه اطالع رس��اني 

مراجعه نمايند.

زندگي و سيره اخاقي »حاج قاسم« در نخستين رويداد رقابتي توليد انيميشن

    محمد صادقي
با آغاز پيش فروش بليت هاي سي و هشتمين 
جش�نواره فيل�م فجر، م�ردم ظ�رف چند 
دقيق�ه بليت هاى اين جش�نواره را خريدند 
ت�ا كس�اني ك�ه ب�ه دنب�ال تحري�م فج�ر 
بودند ب�ا بي اعتنايي م�ردم روبه رو ش�وند. 
چند روز بازي رس��انه اي ب��راي تحريم و حضور 
نداشتن در جشنواره فیلم فجر و تالش برخي از 
چهره هاي خاص براي دامن زدن به اين ماجرا، در 
نهايت با استقبال بي نظیر عالقه مندان به سینما از 
پیش فروش بلیت های جشنواره فجر رنگ باخت. 
اين بار نیز مردم نشان دادند كه نه تنها در سیاست 
بلكه در مسائل هنري مانند سینما رفتن نیز پیرو 
ادعاهاي قشر سلبريتي ها نیستند و اگر تصمیم به 
كاري بگیرند، ديگر خوش��ايند يا عدم خوشايند 
سلبريتي ها برايش��ان اهمیت ندارد. در حالي كه 
چند روز برخي از چهره ها تالش كردند تا با نشان 
دادن مخالفت خود با برگزاري جش��نواره فجر، 
از حضور در اين رخداد مهم ملي س��ر باز بزنند، 
عالقه مندان به س��ینما با اس��تقبال چشمگیر از 
فروش بلیت هاي اين جش��نواره، نش��ان دادند 
فريب بازي چند سلبريتي و جوسازي ها در فضاي 

مجازي را نمي خورند. 
ح��اال ديگر هیچ چی��زي بي اهمیت ت��ر از اينكه 
چند بازيگر بیكار نمي خواهند به جشنواره فجر 
بیايند نیست. بیانیه هاي اينستاگرامي و توئیتري 
جماعتي كه از فرط بیكاري و با وجود نداش��تن 
فیلم در جش��نواره خواس��تار تحريم آن بودند، 
حاال با ركوردزني خريد بلیت هاي جشنواره فیلم 
فجر توسط مردم، به دستمايه شوخي و مضحكه 
كاربران شبكه هاي اجتماعي تبديل شده است. 

    وقتي همه بليت ها روي هوا رفت
در دوره هاي گذشته جشنواره فیلم فجر، فروش 
بلیت هاي سینماهاي مردمي معموالً بیش از يك 
روز ادامه داشت، اما اين بار سرعت خريد بلیت ها 
ش��گفت آور بود. اس��تقبال از فروش بلیت هاي 

سي و هشتمین جشنواره فیلم فجر آنقدر باال بود 
كه حتي باعث شد روابط عمومي جشنواره نسبت 

به آن واكنش نشان دهد. 
در گزارش روابط عمومي سي و هشتمین جشنواره 
فیلم فج��ر از پیش فروش بلیت هاي جش��نواره، 
آمده است: تنها دقايقي پس از آغاز پیش فروش 
اينترنتي بلیت هاي سي و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر، حدود 5هزار و 7۰۰س��ري )حدود 58هزار 
قطعه( بلیت اينترنتي فروخته شد. در نیم ساعت 
اولیه آغاز پیش فروش اينترنتي، ظرفیت فروش 
بلیت مردمي سینماها در اكثر سالن ها بسته شده 
و در برخي سالن ها، تنها تعداد بسیار كمي مانده 
است. ظرفیت عمده سالن هاي پرديس سینمايي 
آزادي و ك��وروش، كوروش2، س��ینما فرهنگ، 
سینما باغ كتاب و سینما استقالل به اتمام رسیده 
و تمام بلیت ها در اين سالن ها به فروش رسیده و 
ظرفیت باقي س��ینماهايي كه مانده اند، در حال 
اتمام است. استقبال مردم از پیش فروش اينترنتي 
سي و هش��تمین جش��نواره فیلم فجر بیشتر از 

سال هاي گذشته گزارش شده است. 
اين اتفاق با واكنش مثبت دبیر جشنواره فیلم فجر 
هم روبه رو شد. ابراهیم داروغه زاده در توئیترش 
نوشت: »فروش بلیت هاي مردمي جشنواره فیلم 
فجر در كمتر از نیم ساعت نشان از پیوند عمیق 

مردم با سینماي ايران دارد.«
    سهميه ارگان هم به مردم رسيد

مسعود نجفي مدير روابط عمومي جشنواره فیلم 

فجر درباره اتفاق دي��روز و خريد همه بلیت های 
جش��نواره فجر گفت: میزان خريد بلیت توسط 
م��ردم قابل پیش بین��ي بود، به روال س��ال هاي 
گذشته، امسال هم به محض باز شدن سايت هاي 
جشنواره كه از ساعت 12ظهر آغاز شد، به سرعت 
بخ��ش اصلي بلیت ه��ا )حدود 8۰ه��زار قطعه( 

پیش فروش شد. 
نجفي با اشاره به تمهیدات انجام شده براي افرادي 
كه موفق نشدند بلیت هاي جشنواره را تهیه كنند، 
عنوان كرد: در جلس��ه اي كه با دبیر جش��نواره 
داش��تیم داروغه زاده تأكید داشت كه مردم بايد 
س��هم بیش��تري از پیش فروش بلیت ها داشته 
باش��ند، بنابراين بخشي از س��همیه سازمان ها و 
ارگان ها از ساعت17 درخدمت مردم قرار گرفت. 
مدير روابط عمومي سي و هش��تمین جش��نواره 
فیلم فجر تأكید كرد: طبق اعالم قبلي تا ساعت 
18ام��روز پیش ف��روش ادامه خواهد داش��ت و 
عالقه مندان به تهیه بلیت كه هنوز موفق نشده اند 
بلیت س��ینماي مورد نظ��ر خ��ود را تهیه كنند 
مي توانند از ظرفیت باقي مانده از برخي سینماها 

اقدام به پیش خريد بلیت كنند. 
نجف��ي درب��اره راهكاري ك��ه ب��راي مقابله با 
بازار س��یاه در نظر گرفته شده اس��ت، عنوان 
كرد: بهتري��ن اتفاق براي مقابله با بازار س��یاه، 
پیش فروش بلیت ها و ظرفیتي است كه در نظر 
گرفته شده اس��ت و قطعاً افزايش اين ظرفیت 

مي تواند كمك بیشتري كند. 
وي با اشاره به اكران فیلم ها در شهرستان ها گفت: 
با توجه به اينكه در تمام مراكز استان ها فیلم هاي 
جشنواره فجر اكران خواهند شد، اداره كل ارشاد 
هر استان مطابق سیاس��ت هاي آنجا براي نحوه 

ارائه بلیت ها تصمیم گیري خواهد كرد.
    همه فيلم هاي فجر مجوز گرفتند

همچنین س��یدمهدي طباطبايي نژاد، معاون 
ارزش��یابي و نظارت سازمان س��ینمايي درباره 
محتواي برخ��ي از فیلم هاي جش��نواره فجر و 
بحث اعمال رده بندي س��ني در اي��ن دوره از 
جش��نواره گفت: »تمامی فیلم هاي مس��تند و 
كوتاه مجوز نماي��ش خ��ود را گرفته اند و اكثر 
فیلم هاي داس��تاني هم بدون مش��كل بوده و 
اين مج��وز را دريافت كرده اند، البته ش��ورا در 
مورد چند فیلم، به دلیل خشن بودن، پیشنهاد 

رده بندي سني داده است.« 
طباطبايي ن��ژاد ب��ا توجه به آغ��از پیش فروش 
بلیت هاي جش��نواره تأكید كرد: اين رده بندي 
بیشتر وجه توصیه اي دارد و تنها به عنوان يك 
پیش��نهاد به خانواده هاس��ت تا بدانند كه اين 
فیلم ها مشمول رده بندي سني شده اند و تا حد 
ممكن آن را با فرزند زير 1سال تماشا نكنند يا 
دست كم اين آمادگي را داشته باشند كه با يك 

فیلم خشن روبه رو هستند.«

مردم تحریم کنندگان فجر را مات کردند
فروش يک ساعته تمام بليت هاى جشنواره فيلم فجر، »فيلم تحريم كنندگان« را بدون مشترى گذاشت

داروغه زاده: فروش بليت هاي 
فيل��م  جش��نواره  مردم��ي 
فج��ر در كمتر از نيم س��اعت 
نش��ان از پيوند عمي��ق مردم 
دارد اي��ران  س��ينماي  ب��ا 

 »خونه زندگي« راديو سامت 
در كنار هموطنان سيستان و بلوچستان

ش�بكه راديويي س�امت از امروز در برنامه زنده »خونه 
زندگي« به س�يل زدگان استان سيس�تان و بلوچستان 
در درمان�گاه مه�ر، ويزي�ت راي�گان ارائ�ه مي ده�د. 
درمانگاه مهر راديو سالمت، به منظور ارائه خدمات درماني و 
مراقبتي تخصصي از يك ماه پیش، با حضور استادان دانشگاه 
كار خود را آغاز كرده است كه با توجه به سیل اخیر در استان 
سیستان و بلوچستان و گسترش بیماري هاي عفوني و... در 
میان هموطنان عزيز اين استان، درمانگاه مهر آمادگي  دارد 
تا در اسرع وقت از امروز به هموطنان عزيز استان سیستان و 

بلوچستان، ويزيت رايگان پزشكي ارائه دهد. 
بر اين اساس، سیل زدگان گرامي مي توانند جهت ويزيت در 
درمانگاه مهر با ش��ماره تلفن 22۰21954 تماس بگیرند يا 
به س��امانه پیام كوتاه 3۰۰۰۰1۰2 و شماره فضاي مجازي 
۰9219577129 پیام ارس��ال نمايند. الزم به ذكر اس��ت، 
مخاطبان صداي دانش، نش��اط و آرام��ش مي توانند براي 
مطرح كردن سؤال هاي خود در حوزه اختالالت روانپزشكي 
عدد1 و بیماري هاي جس��مي عدد2 را به سامانه پیام كوتاه 

3۰۰۰۰1۰2 اعالم شده ارسال كنند. 
.......................................................................................................

غامرضا طريقي، دبير بخش ويژه 
جشنواره شعر فجر خبر داد

 اختتاميه جشنواره شعر فجر 
در زاهدان برگزار مي شود

دبير بخش ويژه جش�نواره 
ش�عر فجر گفت: اختتاميه 
جش�نواره بين المللي شعر 
فج�ر ب�ه احت�رام م�ردم 
سيس�تان و بلوچستان در 
زاه�دان برگزار مي ش�ود. 
غالمرضا طريقي، دبیر بخش 
ويژه جشنواره ش��عر فجر در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اين جشنواره ادبي 
گفت: با وجود اينكه مهلت كمي براي شركت در بخش ويژه 
جشنواره شعر فجر وجود داشت، 4۰۰شاعر زير 25سال براي 
شركت در اين بخش اثر خود را ارسال كردند و بیش از 2هزار 

و 1۰۰اثر در اين بخش براي جشنواره ارسال شد. 
وي افزود: 2۰ش��اعر زير 25س��ال در بخش ويژه جش��نواره 
ش��عر فجر به مرحله پاياني جش��نواره راه يافتن��د. در بخش 
ويژه »برخوان فارسي« چهار نامزد دريافت جايزه بخش ويژه 
جشنواره شعر فجر وجود دارد. طبیعتاً چون ارسال اثر در اين 
بخش وجود داشت و كس��اني كه در اين بخش شركت كردند 
خودشان براي شركت در جشنواره فرم پر كردند و اثر فرستادند، 
هیچ يك از شركت كنندگان در بخش ويژه جشنواره شعر فجر 
از شركت در اين جشنواره انصراف ندادند. طريقي در پايان در 
خصوص مكان برگزاري جشنواره خاطرنشان كرد: به احترام 
مردم سیستان و بلوچس��تان كه دچار سیل شده اند اختتامیه 

جشنواره بین المللي شعر فجر در زاهدان برگزار مي شود. 
.......................................................................................................

»كريم عبدالجبار« راوي مستند 
»وطن پرستان سياه« شد

شبكه »History«)تاريخ( 
اع�ام كرد مس�تندي يک 
و  حض�ور  ب�ا  س�اعتي 
تهيه كنندگ���ي »كري�م 
عبدالجبار« ستاره  سال هاي 
ب���س�كتبال  گذش�ته 

»NBA«  ساخته است. 
به گ��زارش فارس ب��ه نقل از 
هالیوود ريپورتر، ش��بكه »History«)تاري��خ( اعالم كرد 
مستندي يك س��اعتي با مرور مبارزات س��یاهان با حضور 
»كريم عبدالجبار« س��تاره س��ال هاي گذش��ته بسكتبال 
»NBA« س��اخته ش��ده و 19فوريه)3۰بهمن ماه( پخش 
خواهد كرد. اين مستند با عنوان وطن پرستان سیاه، تصويري 
جامع از تجربه آفريقايي امريكايي ها در طول انقالب نژادي 
را نشان مي دهد. عالوه بر اين، جنگ درون انقالب را از نگاه 
برخي از مهم ترين چهره هاي امريكايي آفريقايي تبار همچون 
كريس��پوس آتوكس، پیتر س��الم، فیلیس ويتل��ي و جیمز 

آرمستید الفايت بررسي مي كند. 
»كري��م عبدالجب��ار« در بیانی��ه اي اظهار داش��ت: از زمان 
بازنشس��تگي از NBA، كتاب ها و مقاله هايي نوش��تم تا به 
امريكايي هاي آفريقايي تبار ناديده گرفته شده در تاريخ براي 
اطالع عموم بپردازم. مس��تند »میهن پرستان سیاه« نقشي 
اعجاب انگیز، حیاتي و غالباً ناديده گرفته شده از سیاهپوستان 

در خلق كشور ما ايفا مي كند. 

 حراج ويژه هنرمندان انقابي 
چقدر تحقق پذير است؟ 

راه ان�دازي »ح�راج هن�ر متعه�د« توس�ط ش�خصيتي حقيق�ي 
و مس�تقل و ب�ا رويك�رد غيردولت�ي ض�روري ب�ه نظ�ر مي رس�د. 
به گزارش فارس، روز جمعه 27دي دوازدهمین حراج تهران برگزار و طي آن 
115اثر هنري با رقم فروش كلي 31میلیارد و 717میلیون چكش خوردند. در 
اين میان، برخي هنرمندان متعهد و انقالبي نیز در حراج حضور داشتند كه آثار 
آنها مجموعاً حدود 6۰۰میلیون تومان )حدود 2درصد( چكش خورد؛ آثاري 
كه البته رنگ و بوي انقالبي چنداني نداشت و به نظر مي رسد »هنر براي هنر«  

يكي از شروط ضمني راه يافتن به حراج تهران است. 
ناگفته نماند هنرمندان متعهد در ادوار آغازين حراج اصاًل جايي نداش��تند و 
بعدها با فش��ار افكار عمومي و جامعه هنري، جايگاه اندك��ي براي عرضه آثار 
آنها در حراج پديد آمده است. به نظر مي رسد اين رويه حراج تهران قابل تغییر 
نیست و الزم است حراج جداگانه اي ويژه عرضه آثار هنرمندان متعهد و انقالبي 
راه اندازي شود؛ موضوعي كه »مجدالدين معلمي« معاون هنري حوزه هنري 
سازمان تبلیغات اسالمي از بدو حضورش در اين مسئولیت پیگیر آن است، اما 
اذعان مي كند: براي راه اندازي سیستم فروش آثار هنري، مقاومت داخلي در 
خود حوزه وجود دارد، ضمن اينكه برخي كارشناسان معتقدند حراج هاي هنري 
بايد مستقل و غیردولتي باشند تا با تغییر مديريت ها، دچار خدشه نشوند. آنها 
مي گويند كه بخش خصوصي به دلیل بي بهره بودن از منابع مالي دولتي، چرخه 

اقتصادي را جدي تر دنبال مي كند. 
با اين تفاسیر، ضرورت راه اندازي »حراج هنر متعهد« توسط شخصیتي حقیقي 

و مستقل ضروري به نظر مي رسد. 

مصطفي محمدي      ديده بان


