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غيبت كلردن تنها سلاح 
ناتوان است. 

 هادي عسگري
سي وپنجمين جشنواره موسليقي فجر، از شب گذشته 
بلا اجلراي آثلار در تهلران وارد مرحلله جديدي شلد. 
واقعه ناگوار سیل در استان سیستان و بلوچستان باعث شد 
تا امسال جشنواره موسیقي فجر، كار خود را نه از تهران بلكه 
از سیستان و بلوچس��تان س��یل زده آغاز كند تا نشانه اي از 
همدردي جامعه موسیقي كشور با مردم اين استان باشد اما 
اجراهاي پايتخت از روز چهارش��نبه 23بهمن ماه آغاز شد و 
سالن هاي بزرگ موسیقي در تهران میزبان برگزاري جشنواره 
موسیقي فجر شدند.  جشنواره موسیقي فجر، امروز ساعت16 
در تاالر وحدت با اجراي اركستر سمفونیك سازمان صداوسیما 

به رهبري آرش امیني به طور رسمي آغاز خواهد شد. 
طبق برنامه ريزي ها برنامه پیش روي اركس��تر س��مفونیك 
س��ازمان صداوس��یما در افتتاحیه رسمي س��ي وپنجمین 
جشنواره موسیقي فجر در دو بخش برگزار مي شود، قسمت 
اول برنام��ه با چند قطع��ه ايراني از جمل��ه »نیايش يزدان« 
حشمت سنجري كه محتوايي آيیني- ملي دارد در نظر گرفته 
ش��ده و در ادامه نیز قطعه »تشییع جنازه س��هراب« اثري از 

لوريس چكناواريان اجرا مي شود. 
در بخش دوم كنسرت نیز سمفوني هشت بتهوون به همراه 
كنس��رواتیو بتهوون و با حضور گراف مورژا نوازنده شناخته 
شده و بین المللي ويولن توس��ط اركستر سمفونیك سازمان 
صدا و سیما به اجرا درخواهد آمد. مجموعه اركستر سمفونیك 
سازمان صداوسیما كه طي سال هاي اخیر به عنوان منظم ترين 
»اركستر« كش��ور تمرينات خود را پیگیري مي كرده مدتي 
است با چندين اجرا فصل تازه اي از فعالیت هاي خود را آغاز 

كرده است. 
  پيام دبير جشنواره

شاهین فرهت موسیقیدان و دبیر س��ي وپنجمین جشنواره 
موسیقي، به مناسبت آغاز جشنواره پیامي منتشر كرد. در پیام 
دبیر جشنواره، آمده است: »رويدادها و جشنواره هاي موسیقي 
از جمله جشنواره موسیقي فجر فرصتي است تا شناختي از 
وضعیت موسیقي و ظرفیت هاي هنرمندان و جوانان و اجراي 
آثارشان فراهم و گونه هاي مختلف موسیقي متناسب با ساليق 
متنوع كنار هم ارائه شود. سي وپنجمین جشنواره موسیقي 
فجر و حضور گروه هايي در انواع موس��یقي بیانگر بالندگي و 
پويايي موسیقي است كه در متن جامعه امروز ما جريان دارد 
و ضرورت دارد با شناخت نیازها و توانمندي هاي آن به آينده 

موسیقي ايران بینديشیم.«

  »كرونا« مانع حضور تركمنستان
گروه پلوان حمیداف از كشور تركمنستان به سي وپنجمین 
جشنواره موس��یقي فجر نمي آيد. اجراي پلوان حمیداف از 
كشور تركمنستان كه قرار بود شنبه )26 بهمن ماه( ساعت 
18:3۰ در تاالر رودكي برگزار شود به دلیل حضور پیدا نكردن 
اين گروه برگزار نمي شود. بنا بر اعالم وزارت خارجه، وزارت 
فرهنگ كشور تركمنس��تان به دلیل شیوع بیماري كرونا در 
منطقه و با توجه به مس��دود شدن مرز زمیني تركمنستان با 
ايران، به گروه پلوان حمیداف براي اعزام به ايران و حضور در 

سي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر مجوز نداده است. 
  اجراهاي برج آزادي در فجر

يكي از مراكز میزبان جشنواره موسیقي فجر در تهران، سالن 
برج آزادي است؛ سالني قديمي در زير برج خاطره انگیز آزادي 
كه قابلیت میزباني از رخداده��اي متفاوت فرهنگي- هنري 
را دارد. »مه��ر« در گزارش��ي، درباره اجراهاي ب��رج آزادي، 
مي نويسد: » كنسرت گروه موسیقي »بندهش« ساعت21:3۰ 
امروز در مجموعه فرهنگي- هن��ري برج آزادي در چارچوب 
دومین روز از برگزاري سي وپنجمین جشنواره موسیقي فجر 

به صحنه مي رود.«
  »مستان« به فجر مي آيد

پرواز هماي خواننده موسیقي ايراني در آخرين روز از برگزاري 
س��ي وپنجمین جش��نواره موس��یقي فجر با همراهي گروه 
»مستان نو« كنسرتي را در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد 
كرد. پ��رواز هماي كه طي ماه هاي گذش��ته عم��ده توجه و 
فعالیت هاي موس��یقايي خ��ود را معطوف به اج��راي پروژه 
نمايشي- موسیقايي اپراي حالج كرده بود در كنسرت پیش 
رو تصمیم دارد تا تعدادي از قطع��ات منتخب خود را كه در 
كنس��رت هاي پیش��ین خود پیش روي مخاطبان قرار داده 

بود، اجرا كند. 

 نواي موسيقي فجر 
از سيستان و بلوچستان تا مياد و برج آزادي 

   محمد صادقي
ادامه از صفحه اول 

اختتامیه سي وهشتمین جش��نواره فیلم فجر 
ويتريني بود از آنچه مديريت اش��تباه مي تواند 
بر س��ر س��ینما بیاورد. پیش از آنكه تحريم ها 
و تحريم كننده ها ي��ا آمدن ه��ا و نیامدن ها به 
جش��نواره بخواهد به حیثیت مهم ترين رخداد 
سینمايي كشور لطمه بزند، اشتباه در مديريت 
باعث شد نماد س��ینماي جمهوري اسالمي در 
جشن تولد 42سالگي انقالب اسالمي با حاشیه 

و حرف و حديث به پايان برسد. 
دبیري مجدد ابراهیم داروغه زاده بر جشنواره 
فیلم فجر، اگرچه توانست به اكران فیلم ها نظم 
نس��بي بدهد، اما نتوانس��ت از میزان حواشي 
بي مورد بكاهد، براي همین مي توان گفت نبود 
يك مدير قدرتمند در هدايت صحیح جشنواره 
در مراسم اختتامیه به خوبي خودنمايي كرد. 

  احترام جشنواره به متولي آن است 
داروغه زاده از نشس��ت خبري جش��نواره كه 
چند روز بعد از ماجراي اعالم تحريم جشنواره 
برگزار ش��د، با نفي تحريم، ت��الش كرد همه 
چیز را عادي جلوه دهد. وي درباره  بازگشت 
تحريم كنن��دگان از جمل��ه پیم��ان معادي 
س��خن گفت و وظیفه جش��نواره را داش��تن 
نگاه ملي عنوان كرد، ولي آنچ��ه در عمل رخ 
داد، دهن كجي به جشنواره با اهداي جايزه به 

تحريم كننده بود. 
يكي از بديهي ترين قواعد در برگزاري جشنواره 
حتي در سطح محلي، اين است كه در مراسم 
اختتامیه، نامزدهاي دريافت جوايز بايد حضور 
داش��ته باش��ند يا حداقل دلیل موجهي براي 
حضور نداشتن، آورده باشند ولي در اختتامیه 
فیلم فجر عوامل فیلم »روز صفر« با وجود آنكه 
از شب قبل مشخص ش��ده بود نامزد دريافت 
س��یمرغ هس��تند ، در يك اقدام هماهنگ از 
حضور در جشنواره فجر سر باز زدند. ساعتي 
بعد از پاي��ان اختتامیه، بیانی��ه اي بدون نام و 
امضا از سوي عوامل اين فیلم در فضاي مجازي 
منتشر شد. در اين بیانیه مبهم، علل نامشخص 
و گنگي براي نیامدن به اختتامیه رديف كرده 
بودند كه خواننده آن مي تواند هر برداشتي از 
آن بكن��د. رفتار غیرحرفه اي س��عید ملكان و 

تیمش، بازتاب هاي رسانه اي داشت. 
»مه��ر« در نق��دي ب��ر اي��ن رفتار نوش��ت: 
»اصلي تري��ن اي��راد در موضع گیري س��عید 

ملكان همان مس��ئله اي اس��ت كه در آغاز به 
آن اشاره كرديم؛ ملكان حتي از تشريح صريح 
موضع انتقادي خود و بهانه اتخاذ تصمیمش ابا 
دارد!  او واقعاً به چه چیز معترض است؟ صرف 
كارگرداني و تولید پروژه هاي��ي چون »تنگه 
ابوقريب«)با بودجه سازمان اوج(، »تختي«)با 
س��رمايه گذاري 4۰درصدي بنیاد سینمايي 
فاراب��ي( و ح��اال »روز صفر« آي��ا معنايی جز 
»قرار گرفتن در كنار مديران فرهنگي« دارد؟ 
چرا صراحتاً خطاب به كس��اني كه معتقديد 
»پنجه به صورت سینما كش��یده اند« موضع 
نگرفته ايد؟ اين حجم از ابهام در تشريح نیت 
اق��دام توهین آمیز  عدم حض��ور در ملي ترين 
جشن سینماي ايران،  چه نس��بتي با ادعاي 

معترض بودن دارد؟«

 دبی��ر جش��نواره فجر ه��م در ي��ك واكنش 
ديرهنگام با »ايسنا« مصاحبه و از رفتار ملكان 

و تیمش ابراز تأسف و حیرت كرد. 
عالوه بر تیم »روز صفر«، پیم��ان معادي كه 
پیش از جشنواره اعالم كرده بود در اين دوره 
حضور پیدا نخواهد كرد،  براي دريافت سیمرغ 
به برج میالد نیامد. معادي كه اولین س��یمرغ 
بهترين بازيگري نقش اول مرد را دريافت كرد، 
پیش از اين براي فیلم »متري ش��یش و نیم« 
نامزد دريافت سیمرغ ش��ده بود.  وي ترجیح 
داد ش��امگاه 22بهمن ماه را هزاران كیلومتر 
دورتر از ايران باش��د و پايش را به جش��نواره 
نگذارد و برگزاركنندگان جشنواره نیز ترجیح 
دادند به جاي رعايت رسم خط زدن اسم نامزد 
غايب و اهداي جايزه ب��ه نامزدهاي حاضر در 
اختتامیه، س��یمرغ را از ايران براي معادي در 
امريكا پَ��ر بدهند! برای بازيگ��ری كه عمرش 
را صرف توهین و تمس��خر جمهوری اسالمی 

كرده و حاال جايزه جمهوری اسالمی را برای او 
به امريكا می فرستند!

  داوران نخواستند گزينه هاي روي ميز 
را ببينند

غیبت بازيگ��ر نقش اول م��رد فیلم »درخت 
گردو« مي توانست فرصتي براي تقدير از بازي 
خوب ديگر بازيگراني باشد كه حق دريافت اين 
جايزه را داشتند. داوران اين دوره از جشنواره 
حتي نخواس��تند بازي خوب »ج��واد عزتي« 
در فیلم »ش��ناي پروانه« را ببینند. عزتي كه 
پركارترين بازيگر مرد اين دوره از جشنواره بود 
در اعتراض به ديده نشدن از سوي داوران در 
صفحه شخصي اش، ديالوگي از فیلم »شناي 
پروانه« را منتش��ر كرد و نوشت: »كار را خوبه 

خدا درست كنه، سلطان محمود خر كیه!«. 
  اعتراض صريح سعيد راد 

به تحريم كننده ها
حضور نیافتن برخي از فیلمسازان در مراسم 
اختتامیه فیلم فجر، با اعتراض سعید راد يكي از 
داوران اين دوره بخش سوداي سیمرغ روبه رو 
شد. راد در مراسم اختتامیه با اعتراض به حضور 
نداشتن چهره هاي سینمايي در اين مراسم و 
تحريم آن از سوي عده اي ديگر گفت: »مبناي 
س��ینما حركت رو به جلو و امید است. خیلي 
دوست داشتم استاداني كه با آنها كار كرده ام، 
توي اين سالن باش��ند. من تعجب مي كنم و 
افسوس مي خورم، احمدرضا درويش، ابراهیم 
حاتمي كیا و اس��تاد مس��عود كیمیايي كه از 
دس��ت همه اينها جايزه گرفته ام، چرا در اين 
مراسم نیس��تند. اصاًل قهر يعني چه؟ كجاي 
دنیا براي ما دست زدند جز اينجا؟ كساني كه 
اينجا جايزه گرفته اند، براي من غريب است كه 

چرا نمي آيند جايزه شان را بگیرند.« 
  مسخره كردن سيمرغ ايرانی!

مهدويان در تمسخر »سیمرغ بلورين« ساخته 
شده در ايران، خطاب به محمدرضا شهیدي فر 
مجري مراسم گفت: »اين سیمرغ هاي ايراني 

سرد و گرم شوند، نمي شكنند؟«  
جش��نواره سي وهشتم هم تمام ش��د. در كل 
رفتار س��عید مل��كان و تیمش كه ب��ه خاطر 
زياده خواهي صنفي اختتامیه جش��نواره فجر 
را در دقیق��ه9۰ تحريم كردن��د خودخواهانه 
و غیرحرفه اي و مس��خره كردن تولید ملي از 
س��وي مهدويان نیز يكي از اتفاقات بد مراسم 

اختتامیه بود. 

همزمان با چهلم شهادت حاج قاسم سليماني
 مركز »مأوا« نماهنگ »پرواز« را 

با صداي محمد معتمدي منتشر كرد 
مركز موسليقي »مأوا« همزمان با فرا رسليدن چهلمين 
روز شلهادت سلردار سلپهبد حاج قاسلم سلليماني 
نماهنگ »پرواز« با صداي محمد معتمدي را منتشر كرد. 
به گزارش »جوان« مركز موس��یقي »مأوا« از مجموعه هاي 
س��ازمان هنري رس��انه اي »اوج« همزمان با فرا رس��یدن 
چهلمین روز ش��هادت سردار س��پهبد حاج قاسم سلیماني 

نماهنگ »پرواز« با صداي محمد معتمدي را منتشر كرد. 
در اين نماهنگ كه به كارگرداني مهاجر توحید پرس��ت در 
دسترس مخاطبان قرار گرفته است محمد معتمدي به عنوان 
آهنگساز و خواننده، بهمن محمدزاده شاعر و افشین عزيزي 

به عنوان تنظیم كننده حضور دارند. 

»بلندشو قهرمان« منتشر شد
رمان »بلندشو قهرمان« نوشته 
عليرضا جوانمرد منتشر شد. 
به گزارش ايسنا، در معرفي ناشر 
از اين كتاب آمده اس��ت: رمان 
»بلندش��و قهرمان« آخرين اثر 
علیرضا جوانمرد است كه پیش 
از اي��ن نی��ز مجموعه داس��تان 
كوتاهي با نام »پیشاني نوشت ها« 

را توسط انتشارات »اسم« منتشر كرده بود. جوانمرد در اين 
اثر نیز همچون داستان هاي كوتاه خود، داستاني پست مدرن 
را براي مخاطب روايت مي كند.  ش��خصیت اصلي داس��تان 
قهرمان يوسفي كارمند پستخانه اي در پارك است، در حالي 
كه همسرش، ساقي، كیلومترها آن طرف تر دارد در گالري هاي 

نیويورك مي گردد تا استعداد هنري اش را شكوفا كند!
اين كتاب در 12۰صفحه با ش��مارگان هزارو5۰۰نس��خه و 

قیمت 24هزار تومان در نشر »اسم« عرضه شده است. 

سريال »پرگار« از شنبه روي آنتن مي رود
قبللي  نلام  بلا  »پلرگار«  تلويزيونلي  مجموعله 
»آسلمان هلواي بلاران دارد« بله كارگرداني شلهرام 
شاه حسليني از شلنبه ۲6بهملن روي آنتلن ملي رود. 
به گزارش تسنیم، سريال »پرگار« روايتگر معضالت اجتماعي 
درباره جوان و خانواده اس��ت از جمله چگونگي اس��تفاده از 

فناوري، جايگاه خانواده درتعلیم و تربیت فرزندان و... 
س��ريال »پرگار« به تهیه كنندگي امیر پور رحماني كاري از 
گروه فیلم و سريال ش��بكه يك سیماست كه در 29قسمت 
4۰دقیقه اي تولید و به مرحله پخش رسیده است. در خالصه 
داستان اين سريال آمده است: خانواده اي براي ادامه تحصیل 
دختر بزرگش��ان در مقطع دكترا راهي تهران مي ش��وند اما 
خواسته يا ناخواسته درگیر موضوعاتي مي شوند كه دستمايه 
قصه هاي اين سريال اس��ت.  علي عمراني، مرجانه گلچین، 
فريبا كوثري، بهرنگ علوي، بابك كريمي و فريبا جديكار از 

جمله بازيگران اين مجموعه تلويزيوني هستند. 

تفسير منظوم قرآن  بر پايه تفسير نمونه
مهدي رشيدي آشلتياني معلم و فعال فرهنگي، تفسير 
منظوم قرآن كريم را با استناد به تفسير نمونه و بهره گيري 
از قريحه شلاعري اش به رشلته تحرير درآورده اسلت. 
كتاب س��ه جلدي تفس��یر منظوم و موضوعي قرآن كريم با 
ترجمه فارسي و انگلیسي توس��ط مهدي رشیدي آشتیاني 
به رش��ته تحرير درآمده و از سوي انتش��ارات مؤلف)مهدي 
رشیدي آشتیاني( منتشر شده اس��ت. رشیدي آشتیاني در 
اين مجلد به تفس��یر موضوعي و منظوم سوره هاي قرآن در 
قالب شعري مثنوي مي پردازد. در بخشي از پیش گفتار اين 
تفسیر به قلم مؤلف آمده است: »پس از مدت ها مطالعه، اين 
توفیق نصیبم شد تا با استفاده از تفاسیر مختلف و با انگیزه 
محبت به ائم��ه اطهار)ع( كالم الهي را ب��ه طور مختصر و به 
صورت مثنوي تفسیر و به دو زبان فارسي و انگلیسي ترجمه 
نمايم.« اين تفسیر سه جلدي با اخذ مجوز از سازمان اسناد 
و كتابخانه ها در قطع وزيري در دسترس عموم عالقه مندان 
قرار گرفته است. پیشتر آثاري مانند »آموزش نماز« با تصوير 
و تفسیر منظوم فاتحه، كوثر و توحید و ترجمه آيات فارسي 
به انگلیسي، »مجموعه ای از گیاهان دارويي«، »سرگذشت 
و شناخت 14معصوم)ع(« به صورت موزون و كتاب »تمركز 

در ورزش« از همین مؤلف منتشر شده است. 

جشنواره »امضاي كري تضمين است«  
برگزيدگان خود را شناخت

نوزدهمين »شب طنز انقاب اسامي« با عنوان »نطنز« 
در »حسلينيه هنلر« برگزار شلد و جشلنواره »امضاي 
كلري تضمين اسلت« برگزيلدگان خلود را شلناخت. 
به گزارش »جوان« به نقل از »عمار فیلم«، نوزدهمین »شب 
طن��ز انقالب اس��المي« با عن��وان »نطنز« به هم��راه اجراي 
برنامه هايي نظیر شعرخواني طنز، استندآپ كمدي و ترانه خواني 
طنز از سوي باشگاه طنز و كاريكاتور انقالب اسالمي در حسینیه 
هنر برگزار شد.  محمدرضا شهبازي اجراي اين برنامه را بر عهده 
داشت. نوزدهمین »نطنز« با شعرخواني طنز »محمد سالمي« 
آغاز شد. سالمي شعر طنز خود را با موضوع حكومت محمدرضا 
پهلوي قرائت كرد.  در ادامه برنامه، نوبت به شعرخواني »فهیمه 
انوري« رسید. انوري ش��عر طنز خود را كه در مورد ماجراهاي 
بعد از شهادت سپهبد سلیماني بود قرائت كرد كه بخش هايي از 
آن را در ادامه مي خوانید:  در بخش بعدي اين برنامه آيتم طنزي 

با عنوان »راز فنا« پخش شد. 
در اين قس��مت از برنامه، دوبله طنز نقیضه مستندهاي »راز 
بقا« توسط »رضا عیوضي« و »امیرحسن محمدپور« با موضوع 
»چپاول بیت المال توس��ط آقازاده ها« اجرا شد كه با استقبال 
بس��یار خوب حاضران در س��الن برگزاري برنامه روبه رو شد.  
بخش بعدي ش��ب طنز انقالب اسالمي به ش��عرخواني »زهرا 
فرقاني« اختصاص داش��ت. فرقان��ي اقدام به قرائت ش��عري 
طنز پیرامون اظهارات »حام��د بهداد« در م��ورد بازيگران و 

سلبريتي ها كرد. 
بخش ديگر نوزدهمین شب طنز انقالب به اجراي موسیقي طنز 
توسط »مهدي سینا« با موضوع امريكا اختصاص داشت. شعر 
اين موسیقي توسط میالد عرفان پور، سروده شده بود و تنظیم 
آن نیز برعهده علي نصیرنژاد بود.  در اين قسمت از برنامه، نوبت 
به ش��عرخواني برگزيدگان جش��نواره »امضاي كري تضمین 
است« رسید. در اين بخش »محمدحسین مهدويان« كه رتبه 
نخست بخش شعر اين جشنواره را به دس��ت آورده بود روي 

صحنه آمد و اقدام به شعرخواني كرد. 

داوري هاي سي وهشتمين جشنواره تئاتر فجر با انتقادات زيادي روبه رو است

هيئت داوران استعداد هنرمندان شهرستاني را كشت
  احمد محمدتبريزي

سي وهشتمين جشنواره تئاتر فجر از آغاز تا پايان، با اتفاقات 
ريز و درشلت زيادي همراه بود كه گاهي حاشليه ها بر متن 
جشلنواره غلبه پيلدا مي كلرد. حضلور داوران و گروه هاي 
شركت كننده جزو مسلائلي بود كه امسال سايه اش حسابي 
روي سلر جشلنواره سلنگيني كرد و تا پايان ادامه داشت. 
به گزارش »جوان« مس��عود دلخ��واه، كیومرث م��رادي و رضا 
مهدوي زاده داوران بخش صحنه اي سي وهش��تمین جشنواره 
امس��ال بودند كه البته حضور همین داوران هم با حاش��یه هاي 
زيادي همراه شد و مدتي سر آمدن و نیامدن شان بحث و گمان 
بود.  آنچ��ه در روز اختتامیه موجب ش��گفتي اهالي تئاتر ش��د، 
برگزيدگان جش��نواره ب��ود.  داوران بخش صحنه اي با بس��تن 
چشم هايشان به روي چهره هاي جوان و هنرمندان شهرستاني به 

انتخاب  چهره هاي مشهوري از تهران دست زدند. 
داوران در اين بخش نخواستند تا هنرمندان غیرتهراني را ببینند 

و اين انتخاب ها با انتقادات زيادي مواجه شد. 
انتخاب چهره هاي سرشناس و مطرح موضوع مهمي است كه تئاتر 
در شهرس��تان ها را از بین مي برد و هنرمندان جوان شهرستاني 
را سرشكس��ته مي كند.  ناديده گرفتن استعدادهاي غیرتهراني 
از سوي استادان و داوران چنین جش��نواره هاي مهمي قطعاً در 
آينده اتفاقات بد و تلخي براي تئاتر كشور رقم خواهد زد.  در اين 
دوره از جشنواره، بیشتر برگزيدگان را هنرمندان تهراني به خود 

اختصاص دادند و اگر داوران كم��ي مهربان تر ديگر نمايش ها را 
مي ديدند، سهم هنرمندان شهرستاني از مراسم اختتامیه خیلي 
بیشتر مي شد. »بیگانه در خانه« محمد مساوات در اين دوره بسیار 
مورد داوران توجه قرار گرفت و بیشترين جوايز را مال خود كرد در 
حالي كه بسیاري از منتقدان نمايش مساوات را چندان متناسب 
با حال و هواي تئاتر نمي دانند.  مساوات براي اجراي »بیگانه در 
خانه« تأكید بسیار زيادي بر عنصر دوربین داشته و سعي كرده 

ايده  همزمان روي صحنه بردن يك تئاتر و فیلم را داشته باشد. 
در اين نمايش ما بیش��تر از آنكه تئاتر ببینیم، فیلم مي بینیم و 
آنقدري كه كارگردان به دكوپاژ دوربینش اهمیت داده، براي خلق 
صحنه كار نكرده است.  »بیگانه در خانه«  جوايز نمايشنامه نويسي، 
بهترين بازيگر زن، كارگردان��ي و طراحي صدا را مال خود كرد و 
غیر از اين نويد محمدزاده به خاطر ب��ازي در اين نمايش جايزه 
ويژه هیئت داوران در بخش بازيگري مرد را دريافت كرد.  نمايش 

مساوات اثر خالقانه اي است ولي كاري نیس��ت كه اين تعداد از 
جوايز را كس��ب كند. اين همان اصلي ترين انتقادي است كه به 
انتخاب داوران برمي گردد.  اگر داوران با نگاهي گسترده تر آثار را 
داوري مي كردند مي شد تعدادي از اين جوايز به هنرمندان ديگر 
برسد.  در بخش نمايشنامه نويس��ي يا بهترين بازيگر زن داوران 

مي توانستند انتخاب هاي بهتري داشته باشند. 
انگار داوران تئاتر به معناي واقعي اش را فراموش كرده  و بیشتر 
ش��یفته بازي با دوربین نمايش ش��ده اند. همچنین جايزه ويژه 

هیئت داوران براي انتخاب محمدزاده با شگفتي همراه شد. 
محمدزاده در اين نمايش در قالب يك پیرزن نقش كوتاهي دارد 
و خیلي چیز خاصي براي بازي ندارد تا بیننده اش را شگفت زده 
كند. مي شد  با انتخاب يك  چهره كمتر شناخته  شده ايجاد انگیزه 
كرد، به ويژه آنكه جايزه بهترين بازيگر مرد را امیر جديدي برده 
بود و عماًل دو چهره سینمايي جش��نواره تئاتر را قبضه كردند و 

اجازه ديده شدن به ديگران را ندادند. 
داوري سي وهشتمین جشنواره تئاتر فجر، تئاتر را در شهرستان ها 
كش��ت. اين ديده نش��دن تاثیر عمیقي در روحی��ه هنرمندان 
شهرستاني دارد و ممكن است شائبه مقهور شدن داوران در مقابل 
نام هاي مشهور را پیش بیاورد.  جش��نواره امسال سرخوردگي 
بزرگي براي تئاتري هاي غیرتهراني بود. كس��ي آنها و هنرشان 
را نديد و آنها بايد يك سال ديگر منتظر بمانند تا ببینند سلیقه 

هیئت داوران به كدام سمت مي چرخد. 

سيدمرتضي ذاكر    دیده بان

جشنواره »جایزه به تحریم«!

آگهی  تجدید مزایده

سازمان نوسازی وبهسازی شهر اصفهان يك باب 
واحد تجاری واقع در می��دان امام علی )ع(، بدنه 
پروژه  A6واحد شماره 155/2 به مساحت 19/86 
متر مربع را از طريغ مزايده به فروش می رساند، 
لذا متقاضیان می تواند تا ده روز پس از انتش��ار 
آگهی نوبت دوم جهت دريافت اس��ناد مزايده به 
دبیرخانه سازمان مراجعه وپس از تكمیل به واحد 
حراست واقع در خیابان ابن سینا مقابل بانك ملی 

گوجه كدخدا بن بست دوم تحويل نمايند .
 سازمان نوسازی وبهسازی شهر اصفهان

نوبت اول

در اختتامي��ه فيلم فجر عوامل 
فيلم »روز صفر« با وجود آنكه 
از ش��ب قبل مشخص شده بود 
نامزد دريافت سيمرغ هستند 
در يك اقدام هماهنگ از حضور 
در جشنواره فجر سر باز زدند


