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حکمت 442 

 هيچ ش�هرى براى تو از ش�هر 

ديگ�ر بهت�ر نيس�ت، بهترين 

شهرها آن است كه پذيراى تو 

باشد.

اينک�ه بخش�ي از بدنه جامع�ه ب�ا معض�ات اجتماعي مثل 
بيکاري ي�ا باياي طبيعي مانند س�يل و زلزله روبه رو باش�د 
ولي نه س�ينما و ن�ه تلويزي�ون به اي�ن مقوالت به ش�کلي 
دلس�وزانه و ن�ه كاس�بکارانه ورود نکنن�د، نش�ان دهنده 
از جامع�ه اس�ت.  عقب افتادگ�ي رس�انه هاي مرج�ع 
محمد احمدي تهیه كننده باسابقه با بیان اين مطلب به »جوان« گفت: 
طرح منطقي مش��كالت مردم و به خصوص مردمان خارج از مركز، 
سوژه اي  اس��ت كه هیچ گاه كهنه نمي شود يعني اين طور نیست كه 
بخواهیم بگويیم، تاريخ مصرفش تمام شده يا براي پرداختن به آن دير 
شده است. به هر حال نقاط مختلف كشور ما مستعد بالياي طبیعي 
اس��ت و هر زمان كه فیلم يا س��ريالی درباره اين موضوعات بسازيم 
باز هم تازگي خواهد داش��ت.  تهیه كننده »به دنیا آمدن« و »رقص 
پا« خاطرنش��ان س��اخت: ديده ايم كه برخي اوقات تهیه كنندگان و 
كارگردانان راغب هستند به آثار س��یل و زلزله در زندگي مردمان به 
خصوص مردمان شهرستان ها بپردازند ولي جنس پرداخت به موضوع 
و داستان معموالً خوب از كار در نمي آيد و ماحصل كار يك اثر نمايشي 
جذاب و قابل دف��اع از كار درنمي آيد.  محمد احم��دي درباره اينكه 
بازنمايي مشكالت جامعه در آثار سینمايي و تلويزيوني چگونه بايد 
باشد كه اسباب سوءاستفاده نشود، گفت: اگر نظارت كارش را بلد باشد 
و تهیه كننده بداند چه مي خواهد مطمئن باشید سريال ها و فیلم هايي 
كه به معضالت اجتماعي مي پردازند هم به  موقع ساخته شده و پخش 
مي گردد. به هر حال بايد هم درد را نشان داد و هم راه هاي عالج را. وقتي 
بناست از كم كاري مديران در كمك به سیل زدگان فالن استان بگويیم 
بايد رفتار مثبت برخي مسئوالن در يك استان ديگر را هم نشان بدهیم 

تا فیلم يكطرفه نشود.  تهیه كننده »لطفاً مزاحم نشويد« و »آزمايشگاه« 
تأكید كرد: زمانه با زمانه فرق مي كند. در دهه هاي قبل امكانات بسیار 
محدود بود و مردم يا مخاطب تلويزيون يا سینما بودند ولي امروزه در 
دنیايي زندگي مي كنیم كه به خاطر اينترنت و شبكه هاي ماهواره اي، 
بیننده حق انتخاب زيادي دارد و ب��راي همین براي اينكه مردم را به 
سینما بكشانیم يا پاي تلويزيون بنشانیم كار سختي داريم ولي يكي از 
بهترين راه ها براي جلب مخاطب حرف زدن واقعي از مشكالت مردم 
به منظور كمك به حل مشكالت است به شرطي كه آثار آينه دق مردم 
نشود.  محمد احمدي كه سابقه فیلمبرداري هم دارد در پاسخ به اين 
سؤال كه تصويرسازي مستند معضالت چقدر كمك حال محصوالت 
داستاني براي تولید محصوالت واقع گراست، گفت: به نظرم براي بهبود 
كیفیت، سازندگان بايد به مشكالت و دغدغه هاي مردم بپردازند يعني 
مردم بايد ببینند كه مشكالتشان ديده شده و به آنها پرداخته مي شود 
اما از زاويه اي درست و راهگش��ا، وگرنه بازتاب صرف تلخي ها و نقاط 

منفي جامعه مي تواند مردم را خسته و ملول كند. 

گفت وگوي »جوان« با محمد احمدي، تهيه كننده سينما 

»طرح مشکات مردم« سوژه اي كه هيچ گاه كهنه نمي شود

اي�ن روزه�ا وزي�ر ارش�اد ب�ا دس�ت اندركاران دو 
جش�نواره تئات�ر و موس�يقي فج�ر درب�اره هر چ�ه بهتر 
برگ�زار ش�دن اي�ن دو روي�داد دي�دار ك�رده اس�ت. 
سیدعباس صالحي در ديدار با دست اندركاران سي وهشتمین 
جشنواره بین المللي تئاتر فجر گفت: دبیر و مديران جشنواره 
با وجود تمامي مشكالت و سختي ها مسیر را به شكلي درست 
پیش برده اند.  سیدعباس صالحي در جريان اين بازديد عنوان 
كرد: جش��نواره هاي فجر، از جهت تعامل مناسب با مخاطبان 
به نحوي به عادتي همیشگي براي آنها تبديل شده اند و از اين 
بابت بسیار اهمیت دارند. شرايط عمومي كشور هم عاملي شد تا 
بسیاري رويدادهاي هنري از اين قبیل را در نظر بگیرند تا ببینند 
ما نسبت به شرايط روز خود چه مي كنیم و اين مسئله اهمیت 
كار را مضاعف كرد. خبرهايي كه ما از قبل از جشنواره تئاتر فجر 
شنیديم نشان از كیفیت باالي برگزاري اين جشنواره داشت و 
دوستان با توجه به شرايط سختي كه وجود داشت مسیر را به 
شكل درستي پیش برده اند.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تأكید 
كرد: دوستان ما در جش��نواره ها فضاي هنري جامعه از جمله 
سینما، تئاتر، موسیقي و شعر را كه مي توانست درگیر جرياني 
شكننده شود، با تدبیر حداكثري و حداقل تنش به شكلي نرم 
پیش بردند.  وي با اشاره به تعامل مطلوب دبیرخانه جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر با هنرمندان و بخش خصوصي، توضیح داد: 
فضاي تعاملي خوبي با بخ��ش خصوصي پديد آمده، همچنین 
مسیر مطلوبي در زمینه ارتقاي كیفیت تئاتر استان ها طي شده 
است. با همت دوستان ما ش��اهد برگزاري يك جشنواره خوب 

خواهیم بود كه مي تواند در يك نقطه اي شكننده باشد. 
   2 اثر از سيستان و بلوچستان در تئاتر فجر 

در ادامه مدير مركز هنرهاي نمايشي ارشاد با اشاره به اينكه از 
دو اثر هنرمندان سیستان و بلوچستان براي حضور در جشنواره 
دعوت شده است، بیان كرد: ما سه اثر خیاباني و دو اثر صحنه اي 
را پیش بیني كرده ايم ك��ه در مناطق س��یل زده اجرا خواهند 
ش��د تا همدردي و همدلي جامعه تئاتر و جش��نواره فجر را به 
هموطنان آسیب ديده اين مناطق ابالغ كنیم. همچنین براي 
واقعه س��قوط هواپیماي اوكرايني و يادب��ود جان باختگان هم 

برنامه ريزي كرده ايم. 
ش��هرام كرمي با تأكید بر اينكه نزدي��ك 50درصد گروه هاي 
شركت كننده در جشنواره از استان هاي مختلف كشور هستند، 
افزود: 23 استان در جشنواره مشاركت دارند، جشنواره  فجر با 

نگاهي حرفه اي آثاري با كیفیت را انتخاب كرده است. 
در ادامه ن��ادر برهاني مرند، دبیر سي وهش��تمین جش��نواره 

بین المللي تئاتر فجر عنوان كرد: امسال سعي كرده ايم جشنواره 
با ابعاد كوچك تر اما باكیفیت تر برگزار شود. اعتقاد دارم اگر به 
داش��ته هاي خود بس��نده كنیم به هنرمندان احترام خواهیم 

گذاشت. 
سي وهشتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 10 تا 21بهمن 

ماه برگزار مي شود. 
  توجه به سيستان و بلوچستان در جشنواره هاي فجر

از س��ويي ديگر س��یدعباس صالح��ي در بازدي��د از دبیرخانه  
س��ي وپنجمین جش��نواره موس��یقي فجر گفت: سیستان و 
بلوچستان بايد به عنوان يك موضوع ملي در فضاي جشنواره هاي 

فجر مورد توجه قرار گیرد. 
وزير ارشاد با اشاره به اينكه جشنواره هاي فجر هم براي كشور 
و هم براي جامعه ايراني اهمیت خاصي پیدا كرده است، گفت: 
جشنواره هاي فجر به نوعي به يك رس��م ساالنه تبديل شده و 
براي مردم اهمیت دارد. جش��نواره موس��یقي ويژگي هايي به 
طور عام و خاص دارد، به طور عام فراز و نشیب هايي در اين هنر 
وجود داشته است اما بايد تالش كرد تا كیفیت و نوع برگزاري 
اين جشنواره سال به سال ارتقا پیدا كند و روند نزولي نداشته 
باش��د.  وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي تأكید كرد: باتوجه به 
شرايطي كه طي اين چندسال براي كشور به وجود آمده است 
اين جشنواره ها مي تواند برخي از مس��ائل اجتماعي را كاهش 
دهد.  سند موس��یقي در ش��وراي عالي انقالب فرهنگي مورد 
بحث است كه با استفاده از مباحث علمي در جشنواره موسیقي 
فجر مي توان موضوعات كاربردي را نیز در شوراي عالي انقالب 

فرهنگي ذيل سند موسیقي مطرح كرد. 
وي با اشاره به برپايي جشنواره در استان هاي ديگر نیز بیان كرد: 
حوزه استان ها بسیار مهم و اقداماتي كه تا به امروز انجام شده 
خوب بوده است، فراموش نكنیم خالقیت قابل توجهي در فضاي 
استان ها داريم و هر قدر خود را به فضاي استان ها نزديك كنیم 

به سرعت حركت خود در اين  حوزه افزوده ايم. 

كوئنتين تارانتينو:

 در جنگ با سينماي ابرقهرماني هستيم

»كوئنتي�ن تارانتين�و« عن�وان ك�رد ك�ه در ح�ال حاض�ر 
فيلم ه�اي  و  اورجين�ال  فيلم ه�اي  مي�ان  جنگ�ي 
اس�ت.  گرفت�ه  ش�کل  پرهزين�ه  و  ابرقهرمان�ي 
به گزارش ايسنا به نقل از ددالين، »كوئنتین تارانتینو« با پیوستن 
به »مارتی��ن اسكورس��یزي« نارضايتي خ��ود را از غلبه فیلم هاي 
ابرقهرماني بر سینماي جهان ابراز كرد و گفت: در حال حاضر جنگي 

میان فیلم هاي اورجینال و سینماي تجاري درگرفته است. 
»تارانتینو« كه امسال با فیلم جديدش »روزي روزگاري در هالیوود« 
در فصل جوايز حضور دارد، گفت: محصوالت تجاري كه كمپاني هاي 
بزرگ صاحب آنها هستند و همه درباره آنها مي دانند، مثل فیلم هاي 
مارول، »جنگ ستارگان«، »گودزيال« و »جیمز باند« هیچ سالي 
بهتر از سال گذش��ته را تجربه نكرده بودند. با اين وجود، گسترش 
جهاني اين فیلم ها با ساخت بسیاري از فیلم هاي اورجینال كه مورد 

استقبال قرار گرفتند تحت تاثیر قرار گرفت. 
او همچنین با اشاره به جنگ میان فیلم هاي اورجینال و فیلم هايي 

چون »انتقام جويان: آخر بازي«، موفقیت سینماي اورجینال را براي 
به حاش��یه بردن فیلم هاي ابرقهرماني ضروري دانست؛ فیلم هايي 
چون »جوك��ر«، »191۷« و »زنان كوچك« كه در جوايز اس��كار 
امسال در چند شاخه نامزد اسكار هستند و اگر امسال ساخته نشده 
بودند، شايد آخرين ايستگاه براي چنین فیلم هايي رقم مي خورد. 

صحبت ه��اي »تارانتینو« پ��س از اظهار نظر جنجال��ي »مارتین 
اسكورسیزي« مطرح مي ش��ود كه گفته بود فیلم هاي ابرقهرماني 
سینما نیستند. او در مصاحبه با مجله امپاير گفته بود: سینماها را 
فیلم هاي ابرقهرماني تسخیر كرده و سالن هاي سینما به پارك هاي 
موضوعي )شهربازي( تبديل ش��ده اند. اين فیلم ها در حال ساخت 
نوع ديگري از مخاطب هس��تند كه فكر مي كنند سینما اين است. 
من اين فیلم ها را تماشا نمي كنم، البته تالش كردم اما اين سینما 
نیست. صادقانه بگويم اين فیلم ها هرچقدر هم خوب ساخته شوند 
و بازيگران در آنها بهترين عملكرد خود را نیز داشته  باشند، از نظر 
من شبیه پارك هاي موضوعي هستند. اين سینماي انسان ها نیست 
كه در آن براي رساندن و انتقال احساسات و عواطف و تجربه هاي 

روانشناختي با ديگر انسان ها تالش مي شود. 
فیلمسازان بزرگي چون »فرانسیس فوردكاپوال« و »كن لوچ« نیز از 
موضع اسكورسیزي حمايت كردند و از سوي »كوين فايگي« رئیس 
استوديو مارول و »جاس ودون« كارگردان فیلم »انتقام جويان« از 
فیلم هاي خود دفاع كردند.  »كوئنتین تارانتینو« با فیلم جديدش 
»روزي روزگاري در هالی��وود« ب��ا بازي »برد پی��ت« و »لئوناردو 
دي كاپريو« امسال در 10شاخه از جوايز اسكار شامل بهترين فیلم 

و كارگرداني نامزد كسب جايزه است. 

    شعر

 صالحي در ديدار با دست اندركاران
 تئاتر و موسيقي فجر چه گفت؟

 واكنش شهرداد روحاني 
به حواشي كنسرت اركستر سمفونيك

ش�هرداد روحاني رهبر اركس�تر س�مفونيك ته�ران پس 
از اتفاق�ات و حاش�يه هايي كه در كنس�رت اي�ن مجموعه 
در جمعه ش�ب رق�م خ�ورد، توضيحات�ي را منتش�ر كرد. 
به گزارش مهر، شهرداد روحاني رهبر اركستر سمفونیك تهران 
يك روز پس از اتفاقات و حاشیه هايي كه در كنسرت جمعه شب 
اين مجموعه دولتي رقم خورد، نوشت: »مخاطبان محترم اركستر 
سمفونیك تهران. با درود از آنچه شب گذشته در تاالر وحدت و در 
میانه اجراي اركستر سمفونیك تهران روي داد، عمیقاً متأسفم. 
امیدوارم فضاي موس��یقي ما همچون گذش��ته در مسیر صلح و 
دوستي در حركت باشد. از نوازندگان محترم اركستر سمفونیك 
تهران براي حمايت از مخاطبان برنامه و نیز جايگاه رهبر اركستر 

سمفونیك تهران كمال تشكر را دارم.«
شهرداد روحاني اين متن را با امضاي »مدير هنري و رهبر اركستر 

سمفونیك تهران« در صفحه شخصي خود منتشر كرده است. 
بنابراين گزارش تازه ترين كنس��رت اركستر سمفونیك تهران در 
حالي به رهبري منوچهر صهبايي در ت��االر وحدت تهران برگزار 
شد كه اين مجموعه دولتي يكي از شب هاي پرحاشیه خود را طي 

سال هاي اخیر براي مخاطبان رقم زد.
  بنیاد رودكي طي روزهاي گذشته با انتشار اطالعیه اي اعالم كرده 
بود: »با توجه به مشكالت پزشكي و به درخواست شهرداد روحاني، 
رهبر دائم اركستر سمفونیك تهران، تازه ترين كنسرت اين اركستر 
به رهبري منوچهر صهبايي اجرا مي شود«؛ اطالعیه اي كه شنیده ها 
حكايت از دلخوري و واكنش تند صهبايي به آن داش��ت و همین 

دلخوري هم احتماالً جرقه اصلي حواشي ديشب بود.  
صحبت ها و انتقادات تند صهباي��ي در واكنش به اين اطالعیه در 
حاشیه اجرا، باعث شد تازه ترين كنسرت اركستر سمفونیك تهران 
به پرحاشیه ترين كنسرت اين اركس��تر در سال هاي اخیر تبديل 
شود، كما اينكه غیبت ناگهاني و طوالني مدت شهرداد روحاني در 
هفته هاي اخیر نیز در برخي محافل غیررسمي و رسانه اي باعث 
طرح برخي ش��ايعات و حرف و حديث ها درباره پش��ت پرده اين 

جدايي شده بود.  
منوچهر صهبايي رهبر مهمان اركستر سمفونیك تهران، قبل از 
شروع كنس��رت ضمن انتقاد از عملیات عمراني »پهنه رودكي« 
كه به گفته او در رفت و آمد مخاطبان تاثیر منفي گذاشته است، 
توضیح داد: من به هیچ عنوان قرار نبود كه در اين كنسرت اركستر 
سمفونیك تهران، به عنوان رهبر حضور داشته باشم اما گويا رهبر 
اركستر سمفونیك تهران به دلیل مشكالتي كه به وجود آمده بود، 
دو هفته پیش بدون اينكه با مسئوالن بنیاد رودكي صحبتي كرده 

باشد، از ايران فرار كرده است! 
بنابراين اگر چیز ديگري همچون داليل پزش��كي و از اين دست 
مسائل نوشته اند من قبول ندارم.  بعد از اين جمالت صهبايي بود 
كه يكي از تماشاگران س��الن با صدايي بلند اعالم كرد: »درست 
نیست شما پشت س��ر همكار خود چنین حرفي بزنید كه فرار 

كرده است!« 

     موسیقی

   محمدصادق عابديني
سي وهشتمين جش�نواره فيلم فجر ميزبان 
آثاري ب�ا محوري�ت تاريخ انقاب اس�امي 
اس�ت؛ از ح�وادث دف�اع مق�دس گرفته تا 
وقايع سياس�ي و امنيتي كه هر كدام بخشي 
از تاريخ انقاب اس�امي را ش�کل مي دهد. 
امسال س��هم فیلم هايي كه موضوعیت آنها به 
تاريخ انقالب و دف��اع مق��دس بازمي گردد در 
جشنواره فیلم فجر بیشتر از سال هاي گذشته به 
چشم مي آيد، به ويژه در بخش سوداي سیمرغ 
كه رقابت اصلي س��ینماي ايران در آن ش��كل 
مي گیرد. »جوان« ن��گاه كوتاهي دارد به برخي 
از فیلم هايي كه موضوع اصلي آن تاريخ انقالب 

اسالمي و حوادث مهم آن است. 
  »آب�ادان ي�ازده 60« اهمي�ت رس�انه 

در دفاع مقدس
در ماه هاي ابتدايي جنگ تحمیلي، بعد از اشغال 
شهر خرمشهر، محاصره شهر استراتژيك آبادان و 
احتمال سقوط اين شهر مي توانست تاريخ جنگ 
را به گونه ديگري رقم بزند. در اين شرايط، راديو 
آبادان با تالش برخي از پرس��نل آن به فعالیت 
خود ادامه مي دهد. حضور اين شبكه راديويي در 
شرايط بغرنج جنگي باعث مي شود تا رسانه اي 
به نام راديو وظیفه مهمي را بر عهده بگیرد. فیلم 
سینمايي »آبادان يازده 60« روايت كننده بخش 
ناديده اي از دفاع مقدس به نام نقش رس��انه در 
دفاع است. اين فیلم س��ینمايي به كارگرداني 
مهرداد خوشبخت در بخش س��وداي سیمرغ 
حضور دارد. خوشبخت، متولد آبادان است و تا 
پیش از »آبادان يازده 60«، سه فیلم سینمايي 
را كارگرداني كرده و چند س��ريال تلويزيوني را 

جلوي دوربین برده است. 
 »درخت گ�ردو« رواي�ت جنايتي عليه 

بشريت
محمدحس��ین مهدويان، س��ینماي بلند را با 
»ايستاده در غبار« كه اثري دفاع مقدسي بود، 
تجربه كرد. پ��س از آن با فیلم ه��اي »ماجراي 
نیمروز« و »رد خون«، اين س��ینما را ادامه داد، 
اگرچه در »التاري« از فض��اي دهه60 و جنگ 
تحمیلي دور شد، اما در فیلم جديدش»درخت 
گردو« ب��از هم ب��ه فض��اي جن��گ و دهه60 

بازگش��ته اس��ت. »درخت گردو« ب��ه ماجراي 
حمله شیمیايي به سردشت مي پردازد؛ اتفاقي 
كه جنايت علیه بش��ريت را از سوي رژيم بعث 
عراق رقم زد. مهدويان در فیلم جديدش با جدا 
شدن از سیدمحمود رضوي تهیه كننده كارهاي 
قبلي اش، اولین تجربه همكاري با سیدمصطفي 
احمدي، تهیه كننده برنامه دورهمي را پش��ت 
سر گذاشت. شايد يكي از داليل حضور مهران 
مديري در فیل��م »درخت گ��ردو« نیز همین 
موضوع باشد. گفته شده كه مديري در اين فیلم 

ايفاگر يك نقش جدي است. 
  »لباس شخصي« تجربه يك فيلم اولي

فیلم سینمايي »لباس ش��خصي« در دو بخش 
نگاه نو و سوداي سیمرغ حضور دارد. كارگردان 
آن امیرعباس ربیعي است و كار به تهیه كنندگي 
حبیب والي ن��ژاد جمع ش��ده اس��ت. »لباس 
شخصي« مانند »آبادان يازده 60« از محصوالت 
سازمان اوج است. در اين فیلم از حضور بازيگران 
چهره س��ینمايي استفاده نش��ده و به جاي آن 
جمعي از بازيگران تئاتر جلوي دوربین س��ینما 
قرار گرفته اند. داستان »لباس شخصي« به يكي 
ديگر از حوادث كمتر شنیده شده تاريخ انقالب 
يعني موضوع حزب توده مي پردازد. گفته شده 
اين فیلم يكي از جنجالي تري��ن فیلم هاي اين 
دوره از جشنواره است. در خالصه داستان لباس 
شخصي، آمده است: »بهترين حربه براي ضربه، 
دوستي است، چون پیچیدگي در سادگي اوست 

و به لباس شخصي ها بیشتر شك كن!«
  »روز صفر« عبدالمالك

ب��ا فاصله گرفت��ن از تاري��خ انق��الب دهه 60، 
س��عید ملكان ك��ه در س��ینما بیش��تر او را به 
عنوان چهره پرداز و تهیه كننده مي ش��ناختند، 
در اولین تجربه كارگرداني اش، س��راغ يكي از 
جنجالي ترين اتفاقات دهه 80، يعني بازداشت 
عبدالمالك ريگي تروريس��ت مع��روف جنوب 
شرق كش��ور رفته است. بازداش��ت ريگي يكي 
از پیچیده ترين عملیات ه��اي امنیتي و نظامي 
كش��ور را رقم زد؛ اتفاقي كه در اس��فند ماه 88 
رقم خورد. ملكان در معرفي فیلمش سعي كرده 
كه هیچ اطالعاتي ارائه نكن��د و به جمله كوتاه 
»روايتي متفاوت از يك اتف��اق ملتهب معاصر 

است« اكتفا كرده اس��ت. فیلمنامه »روز صفر« 
را مل��كان و به��رام توكلي به صورت مش��ترك 
نوشته اند. اين دو فیلمساز سال گذشته با فیلم 
»غالمرضا تختي« در جشنواره فجر حاضر بودند 
و آنها در سال پیش از آن نیز با »تنگه ابوقريب« 

به فجر آمده بودند. 
عالوه بر بخش نگاه نو و س��وداي س��یمرغ، در 
بخش مستند دو مس��تند »بانو« به كارگرداني 
محمد حبین��ي منص��ور و »مه��دي عراقي را 
بكش« به موضوع دف��اع مقدس و تاريخ انقالب 

پرداخته اند. 
  معرفي داوران جشنواره در 3بخش

امسال يك تیم ثابت وظیفه داوري سه بخش از 
جشنواره سي وهشتم فیلم فجر را بر عهده خواهد 
داشت. بر اس��اس اعالم روابط عمومي جشنواره 
فیل��م فجر داوري ه��ا در بخش مس��تند، كوتاه 
و نگاه ن��و را مهدي جعف��ري، روح اهلل حجازي، 
مصطفي رزاق كريمي، فرش��ته طائرپور و هادي 
مقدم دوست برعهده خواهند داشت. دبیرخانه 
جش��نواره در دفاع از يكپارچگ��ي داوري ها در 
جشنواره، مدعي شده است: »قضاوت پنج داور 
بر فیلم هاي سه بخش جشنواره فیلم فجر يكي 
از اتفاقات قابل توجه جشنواره فیلم فجر امسال 
اس��ت كه نه تنها بدعت نیس��ت كه در راستاي 
نزديك شدن به تعاريف استاندارد، اتفاق مثبتي 

مي تواند باشد.«  
در دوره سي وهشتم جشنواره فیلم فجر تصمیم  
جديدي گرفته شده كه روال ادوار گذشته را بر هم 
مي زند؛ امسال هیئت داوران بخش مستند، بخش 
فیلم كوتاه و بخش نگاه ن��و را يك هیئت داوري 
ارزيابي مي كند و يكي شدن هیئت داوران اين سه 
بخش  از مهم ترين تغییراتي ا ست كه در اين دوره 
شاهديم. بايد توجه داش��ت كه حتي اگر مديران 
اين جشنواره قديمي داخلي، پنج يا هفت داور را 
براي داوري فیلم هاي همه بخش هاي جشنواره 
)سوداي سیمرغ، نگاه نو، مستند و كوتاه( انتخاب 
مي كردند، اتفاق حرفه اي ت��ري رخ داده بود. اين 
الگويي ا ست كه جشنواره هاي بین المللي مانند 
»كن« و »برلین« بر اس��اس آن فیلم ها را داوري 
مي كنند و البته مي تواند پاياني باشد بر اين ديدگاه 

كه سینما تنها فیلم هاي داستاني  است.«
عالوه بر اين س��ه بخش، داوران بخش تبلیغات 
سینمايي نیز معرفي شدند و اكنون عالقه مندان 
به سینما در انتظار معرفي داوران بخش مسابقه 
سینماي ايران)سوداي سیمرغ( هستند كه بخش 
اصلي جشنواره فیلم فجر را تشكیل مي دهد. در 
روزهاي ملتهبي كه س��ینما پشت سر گذاشته 
برخي از چهره هاي سینمايي مدعي شده بودند 
كه از آنها براي داوري دعوت ش��ده است اما آنها 
حاضر به هم��كاري با فجر نش��ده اند! حتي يك 
بازيگر بیكار س��ینما نیز مدعي ش��ده بود قرار 
بوده به عنوان مجري برنامه افتتاحیه جشنواره 
حضور داش��ته باش��د ولي وي از اين كار سر باز 
زده اس��ت. اين ادعاي مضحك در حالي مطرح 
شد كه جش��نواره فیلم فجر امس��ال افتتاحیه 

نخواهد داشت. 

چراغ روشن انقالب و دفاع مقدس 
در فجر سينما

 در سال تاريخ ساز مردم در خريد بليت هاي جشنواره فيلم
مضامين مربوط به انقاب اسامي و دفاع مقدس حضور پررنگي در جشنواره فيلم فجر دارد 

خوانندگان پاپ جشنواره موسيقي فجر 
معرفي شدند

خوانن�دگان حاض�ر در بخ�ش پ�اِپ س�ي وپنجمين 
ش�دند.  معرف�ي  فج�ر  موس�يقي  جش�نواره 
در بخش پاپ اين دوره از جش��نواره موس��یقي فجر 9گروه با 
16اجرا حض��ور دارند. ب��رادران )آرش و مس��یح عدل  پرور(، 
امید حاجیلي، علي ياسیني، رضا بهرام، محسن ابراهیم زاده، 
امیرعباس گالب، م��اكان )رهام هاديان و امی��ر مقاره(، آرون 
افشار، سیروان خسروي و بهنام باني در سي وپنجمین جشنواره 
موسیقي فجر در س��الن میالد نمايش��گاه بین المللي تهران 
اجرا مي كنند.  اجراهاي بخش پاپ س��ي وپنجمین جشنواره 
موسیقي فجر در دو سانس ساعت 18:30 و 21:30 در هر روز 

برگزار مي شود.

 احتمال حضور مسعود كيميايي
 در جشنواره فيلم فجر قوت گرفت

 احتمال حضور مس�عود كيميايي در اك�ران فيلم »خون 
ش�د« در س�ينما رس�انه جش�نواره فجر ق�وت گرفت. 
صبح پنج ش��نبه در اكران خصوصي آخرين س��اخته مسعود 
كیمیايي كارگردان ش��ناخته ش��ده س��ینماي اي��ران، جواد 
نوروزبیگ��ي تهیه كننده فیلم س��ینمايي »خون ش��د« از وي 
خواست كه در اكران اين فیلم براي اهالي رسانه حضور داشته 

باشد.  
كیمیايي نیز با تشكر از سرمايه گذار اين فیلم، گفت: فعاًل در 
كنار هم هستیم و اين فیلم بدون هیچ مشكلي ساخته شده 
است.  چندي پیش مسعود كیمیايي با تحريم جشنواره فیلم 
فجر اعالم كرد كه فیلم »خون شد« را به جشنواره نمي آورد، 
اما ديري نگذشت كه جواد نوروزبیگي به عنوان تهیه كننده از 

حضور فیلمش در رقابت سینمايي سال ايران خبر داد. 

مصطفي محمدي      ديده بان

 شعر عليرضا قزوه 
درباره راهپيمايي مردم عراق براي خروج امريکا
خوشا جمع »حكيم و صدر و كرد و سني و شيعه«

علیرضا قزوه از ش��اعران كش��ورمان همزمان با جوش��ش مردم عراق علیه 
اشغالگري ارتش تروريست امريكا شعري سرود كه در ادامه تقديم مي شود. 

ببین بغداد را و جوشش زيباترين حس را
خروش جان نثاران »ابومهدي مهندس« را

ببین بغداد را و جوش خون »حاج قاسم« را
ببین تأثیر خون پاك آن مردان مخلص را

عراق و جوشش مختارهاي رسته از زنجیر
ببین فرياد ملت را، ببین آواز مجلس را

شنیدم بارها از دولتش بانگ »رجايي« را
شنیدم بارها از مجلسش خشم »مدرس« را

خوشا جمع »حكیم و صدر و كرد و سني و شیعه«
كه برهم مي زند پیمان بي عقالن ناقص را

صداي كامل فتح است اين، دنیا نخواهد خورد
فريب نطق بازي هاي اين خامان نارس را

ببین خم گشتن حكام بدبخت سعودي را
ببین دوشیدن اعراب ثروتمند مفلس را

جهان مبهوت بانگ »يا لثارات« شما مانده ست
نمي بیند كسي داووس يا بین المجالس را

الهي از سر اين قوم، كم كن سايه  غم را
بیفشان بر سر اين عاشقان گل هاي نرگس را


