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حكمت 385 

از خوارى دنيا نزد خدا همان بس كه 

جز در دنيا، نافرمانی خدا نكنند و 

جز با رها كردن دنيا به پاداش الهی 

نتوان رسيد.

جمع�ي از هنرمندان، نويس�ندگان و ش�اعران بس�يجي 
كش�ور نس�بت به سوءاستفاده دش�منان كش�ور، نظام و 
انق�اب از اغتشاش�ات اخي�ر بياني�ه اي ص�ادر كردن�د. 
به گزارش »جوان« در بیانیه هنرمندان بسیجی آمده: طي دو سه 
هفته اخیر شاهد سوءاستفاده جريانات ضدانقالب و دشمنان ملت 
ايران به واس��طه افزايش قیمت بنزين در كش��ور بوديم. بنیانگذار 
انقالب اسالمي همواره از قش��ر محروم و مستضعف به عنوان ولي 
نعمتان اصلي انقالب ياد مي كردند. بديهي اس��ت كه اين شرايط از 
جهات مختلف موقعیت را براي سوءاستفاده دشمنان نظام اسالمي 
و عناصر ضد انقالب مهیا كرد. در اين شرايط تلخ مشاهده مي شود 
كه برخي چهره هاي سینمايي و هنري كه اتفاقاً در مقايسه با طیف 
گسترده جامعه هنرمندان متعهد و دلسوز كشور در اقلیت هستند به 
جاي جبران عملكرد اشتباه خود در انتخابات هاي گذشته با فرار رو 
به جلو مدعي ماجرا شده و در فضاي مجازي خود را در موضع دفاع 
از مردم قرار مي دهند. در صورتي كه اين افراد بايد بیش و پیش از هر 
اقدامي نسبت به عملكرد خود در ترغیب و تشويق مردم براي رأي 
دادن به جريان هايي كه كارنامه آنان ثابت كرده تعهدي به اقش��ار 
محروم و مستضعف جامعه ندارند پاسخگو باشند و اين طنز تلخ روزگار 
ماست كه به جاي عذرخواهي از ملت بارديگر مواضعي فرافكنانه اتخاذ 
مي نمايند. هنرمندان، نويسندگان و شاعران متعهد و انقالبي كشور با 
مرزبندي از فرصت طلبي و سوءاستفاده تعدادي از فعاالن هنري كه 
در غفلتي عجیب و به تأسي از اتاق فكرهاي مشكوك مواضعي همسو 
با دش��منان اين مرز و بوم اتخاذ مي كنند اعالم مي نمايد كه اجازه 
سوءاستفاده ضد انقالب و حركت هاي ضد ملي را نمي دهد و ادامه راه 

امام راحل، شهداي انقالب و دفاع مقدس و پیروي از منويات رهبري 
معظم انقالب را تنها راه تحقق عدالت و پیشرفت كشور مي داند. 

اين بیانیه می افزايد: بي تدبیري در مديريت قیمت بنزين طي شش 
سال اخیر كه شامل كنار گذاش��تن كارت سوخت و سهمیه بندي 
بنزين ش��د و موجبات قاچاق میلیون ها لیتر ث��روت ملي و ضربه 
خوردن به منافع ملي را فراهم كرد در كنار ضعف مديريت اقتصادي و 
بي توجهي به منويات رهبر معظم انقالب در تقويت تولید ملي و ايجاد 
اشتغال همگي زمینه ساز نارضايتي در میان قشر محروم و مستضعف 
جامعه ش��د. ما هنرمندان انقالبي ضمن حمايت از مطالبات بحق 
مردم امیدواريم با هوشیاري جامعه هنري كشور اجازه سوء استفاده 
دشمنان انقالب سلب شده و فضاي نقد و بررسي دلسوزانه و مدبرانه 
به سوي پیشرفت و عدالت و نیل به آرمان هاي متعالي انقالب اسالمي 
مهیا شود. انتظار اين است كه هنرمندان اصیل و حقیقي فريب القائات 
اتاق فكرهاي عبري- عربي- غربي را نخورند و مدافع عزت ملت غیور و 

شهیدپرور ايران باشند.

بيانيه هنرمندان، نويسندگان و شاعران بسيجي درباره اغتشاشات اخير 

اجازه سوءاستفاده ضدانقاب و دشمنان از حوادث اخير را نمي دهيم

 شما عزاداريد 
گوش هاي ما هم مخملي است!

خوب ش��د تقي به توقي خورد تا برخ��ي چهره هاي هنري و 
سینمايي مش��هور پس از مدت ها با ژس��ت حمايت از مردم 
عرض اندام كنند، آن هم به ش��كلي كاماًل تابلو با انتشار يك 
بنر در فضاي مجازي كه يعني ما عزاداري��م، آنقدر خنده دار 
كه حسام آش��نا هم احس��اس كند نبايد عقب بماند و توئیت 
كند منم سوگوارم! واقعاً چه نمايش مضحكي شده است. همه 
آنها كه بايد االن پاسخگو باش��ند مدعي شده اند كه ما عزادار 
مردمیم. يك نفر يك بنر درس��ت كرده اول از همه به دست 
مهناز افشاري كه اصال ايران نیست رس��انده تا منتشر كند و 
يك بیانیه هم نوش��ته كه ما داغدار مردمی��م، بعد از خواننده 
لس آنجلسي گرفته تا بازيگر خارج نشین دوتابعیتي آن را در 
فضاي مجازي منتشر كرده اند و انگار نه انگار كه مسبب اصلي 
اين وضعیت همین افراد هستند. مدافع مردم بودن خوب است 
اما اگر آدم فكرش را به كار نیندازد و وامدار جريان ها و دسته ها 
و افراد باشد و اس��تقالل فكری نداشته باشد خیلي وقت ها به 
جاي حمايت از حق پشت ناحق مي ايستد. واقعا چه كسي فكر 
مي كرد كساني كه در موسم انتخابات مردم را ترغیب و تشويق 
به رأي دادن به يك جريان سیاسي كردند به جاي عذرخواهي 
از مردم فرار رو به جلو كنند. وقتي جلوي دوربین ها توي چشم 
مردم نگاه مي كنیم و مي گويیم اگر به فالني رأي ندهید دالر 
5هزار تومان مي شود، امريكا حمله مي كند، جنگ مي شود، 
قحطي مي شود و اگر به فالني رأي بدهید همه چیز گل و بلبل 
مي شود و بعد از دو سال اوضاع نه تنها بهتر نمي شود كه گراني و 
بیكاري به وضعیت بغرنج تري مي رسد، اين شجاعت و صداقت 
و جوانمردي مي خواهد كه به مردم بگويیم اشتباه كرديم. باز 
گلي به جمال آن فوتبالیس��ت مشهور كه اخیراً در يك جمله 
براي مردم نوش��ت حاللم كنید. اينكه خودمان را به نفهمي 
بزنیم و بنري را كه ديگران خارج كشور تهیه و تدارك ديده اند 
و به دستمان رس��انده اند همزمان و به طور زنجیره اي منتشر 
كنیم كه اسمش دفاع از مردم نیست. اينكه يك پايمان ايران 
باشد و پاي ديگرمان امريكا و اروپا و كانادا و از آنجا فكر كنیم 
داريم فضاي كشور را رصد مي كنیم خیالبافي بیش نیست. اين 
نمي شود كه داخل كش��ور پول دربیاوريم، خارج كشور خرج 
كنیم، مالی��ات هم ندهیم، فیلم هاي س��خیف و ضدفرهنگي 
بسازيم و بازي كنیم و براي خوشامد خارجي ها فیلم هاي سیاه 
از داخل بس��ازيم و از فقر مردم پول دربیاوريم و آبروي كشور 
و مردم خودمان را براي پول ببريم و دس��ت آخر براي خالي 
نبودن عريضه يك بنر و يك بیانیه منتشر كنیم كه بله يعني 
ما ايراني هستیم و از غم هموطنانمان مي سوزيم. اين رسمش 
نیست و اگر رسمش كرده اند رسم جوانمردانه اي نیست. اگر 
واقعاً دوستدار مردمیم بايد از اشتباهاتمان درس بگیريم و آنها 
را در انتخاب سرنوشتشان به اشتباه نیندازيم و اگر مردم را به 
اشتباه انداختیم و كشور را به عقب برگردانديم، دست كم اگر 

شهامت عذرخواهي نداريم، طلبكار نباشیم. 

جواد محرمي     یادداشت

بازيگ�ر تئات�ر ش�دن حتم�ًا نيازمن�د حض�ور در 
كاس ه�اي تئات�ر نيس�ت. ام�روزه در آم�وزش 
تئاتر، ب�ه پ�ول و پارتي اهمي�ت زيادي داده مي ش�ود. 
 بهروز غريب پور و منوچهر اكبرلو دو اس��تاد برجسته تئاتر 
كودك و نوجوان در نشست »ضرورت آموزش تئاتر از مقطع 
ابتدايي به دانش آموزان به مثابه يك نیاز جدي« به گفت وگو 

نشستند. 
بهروز غريب پور اس��تاد و مدرس هنرهاي نمايش��ي در اين 
نشست، گفت: بايد بدانیم اگر تئاتر بخواهد به نظام آموزش 
و پرورش وارد ش��ود، ابتدا بايد كس��اني كه وظیفه تعلیم را 
برعهده دارند يعني معلمان و مربیان وارد اين عرصه شوند. 
وي با اشاره به فهم غلط از تئاتر حتي در كتاب هاي منتشر 
شده آموزش تئاتر، افزود: اگر تئاتر را درست نشناسیم، بهتر 
است فراموشش كنیم، حتي در سطوح عالي در دانشگاه ها 
ولي اگر بشناسیم، اين را خواهیم دانست كه تئاتر از ابتداي 
خلقت تاكنون، با تركیب بی��ان و بدن، محمل آموزش بوده 
اس��ت. وقتي وظیفه تئاتر را ن��ه صرفاً تربی��ت بازيگر بلكه 
فرصتي براي انتقال مفاهیم درس��ت انساني و اجتماعي به 
كودكان بدانیم، پس درس تئاتر بايد پیش از الفبا به كودكان 
آموزش داده شود. غريب پور افزود: تئاتر الفباي زندگي است. 
در يونان باس��تان، تئاتر را ادامه كالس فلسفه مي دانستند، 
يعني در تئاتر مي گفتند چگونه نگاه كنیم. تئاتر در س��طح 
عالي، يعني چگونگي نگاه به جهان. م��ا در تئاتر، زندگي را 
تعطیل نمي كنیم. وي در موضوع ديگري، ضمن برشمردن 
آسیب هاي آموزش تئاتر در كشور بیان كرد: حتماً نبايد در 
كالس تئاتر بازيگر شد. تئاتر نیاز به طراح صحنه، گريمور، 
كارگردان و... نیز دارد ولي در آموزش هاي تئاتري كه امروزه 
وجود دارد، به چهره زيبا و پول و پارتي اهمیت زيادي داده 
مي شود. مجري برنامه در ادامه گفت وگو، ضمن بیان اينكه 
مخاطب اين جلسه بايد مسئوالن و تصمیم گیرندگان باشند، 
عنوان كرد: بحث اصلي اين اس��ت كه ابت��دا بايد معلمان و 
مربیان ساخته ش��وند. بايد بدانیم رس��الت معلمان در اين 
زمینه چیست. وي سپس اين سؤال را مطرح كرد كه چطور 
مي توانیم اين نگاه را در معلمان تقويت كنیم و آيا برنامه اي در 

اين سال ها براي تقويت اين قضیه داشته ايم يا نه؟
منوچهر اكبرلو پژوهشگر، مدرس و نمايشنامه نويس كودك 
نیز در پاسخ به اين سؤال، سخنان خود را اينگونه آغاز كرد: من 
اعتقاد دارم اتفاقاً مخاطب اين جلسه معلمان نیستند، چون 
ما هنوز چرايي آموزش تئاتر براي كودكان را نمي دانیم. وي 
ادامه داد: به نظر من چیزي تحت عنوان آموزش تئاتر براي 

كودكان در مدارس، غلط است، غیر از هنرستان ها كه وظیفه 
آموزش مهارت را دارند. هدف مدرسه چیست؟ هدف نهايي 
آموزش و پرورش در تمام دنیا، تربیت يك شهروند متعهد و 
مسئول اس��ت كه قوانین را بداند، قانونمند باشد و بتواند در 
جامعه درست زندگي كند. وي در توضیح اين مطلب افزود: 
اگر قرار باشد يك شهروند مسئول تربیت كنیم، در اين میان، 
دادن نمايش��نامه به يك كودك كار غلطي است. من ابتدا 
موافق زنگ تئاتر در مدارس بودم ول��ي االن مخالفم، چون 
االن خودم معلم هستم و سرباز پیاده اين مسیر و آگاهم. من 
تئاتر را نفي نمي كنم ولي با دوستانم به اين نتیجه رسیده ايم 

كه تئاتر يك ابزار تربیتي است. 
اكبرلو در تكمیل سخنان خود ادامه داد: مشكالت مدارس 
دو دسته اند؛ اصطالحاً مشكالت سخت افزاري و نرم افزاري. 
مدارس ما تا زماني كه در اين سطح از مشكالت سخت افزاري 
نظیر مدارس استیجاري، نبود امكاناتي مثل وسايل سرمايشي 
و گرمايشي استاندارد، تعداد زياد دانش آموزان و نسبت كم 
معلمان به دانش آموزان در م��دارس، حقوق كم معلمان و... 

هستند، نمي توانند زنگ تئاتر داشته باشند. 
وي در ادامه عنوان كرد: تئاتر بايد خود برود س��راغ مسائل، 
زيرا ابزار تربیتي است، البته نه تحت عنوان تئاتر بلكه به شكل 
نمايش خالق. هیچ كش��وري در دنیا درسي به نام آموزش 
تئاتر ندارد، بلك��ه آموزش خالق دارند. ب��ا بچه ها به عنوان 
بازيگر برخورد نمي كنند. در آموزش خالق، بازي مي كنند، 
مثل خاله بازي و دكتر بازي. قرار نیست به هیچ عنوان به آنها 
میزانسن ياد بدهیم بلكه نمايش خالق، برگرفته از بازي هايي 
است كه ويژگي هاي نمايشي دارند. نمايش خالق، تركیبي از 

هنرهاي ديگر است مثل موسیقي و داستان گويي و... 
اكبرلو با اش��اره به اينكه اول خودمان باي��د بدانیم در حوزه 
آموزش در مدارس چه مي خواهی��م، افزود: رويكرد ما غلط 
اس��ت. ما تا وقتي كه ندانیم چه مي خواهیم، نمي توانیم به 

آسیب شناسي طرح و ايده خود بپردازيم.

مديركل دفتر موسيقي وزارت ارشاد مطرح كرد

حوزه موسيقي »نقشه راه استراتژيك« ندارد

مديركل دفتر موسيقي وزارت ارش�اد با اشاره به ضعف و فقدان 
اسناد باالدستي در حوزه موسيقي معتقد است حوزه موسيقي از 
فقدان يك »سند جامع« يا يك »نقشه راه استراتژيك« رنج مي برد. 
محمداللهیاري فومني با اش��اره به اينكه موسیقي جزو حوزه هايي 
است كه اس��ناد باالدس��تي زيادي ندارد به مهر مي گويد: همین 
موضوع باعث شده كه در فرآيندهاي اداري به صورت روزمره دچار 
عدم شفافیت و تكرار برخي رويه هاي اداري شويم كه همین شرايط 
موجب بروز اشكاالتي مي ش��ود كه مي توانیم نسبت به اصالح آنها 
گام هاي مؤثري برداريم. در اين راستا طبیعي است كه قدري ضعف 

در اسناد و قوانین باالدستي حوزه موسیقي وجود داشته باشد. 
مديركل دفتر موس��یقي وزارت ارش��اد در ادامه مي افزايد: به طور 
مثال ش��ما در مصوبات مجلس ش��وراي اسالمي، ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي و برنامه هاي توسعه كشور، ممكن است احكامي را 
مشاهده كنید كه مرتبط با حوزه موسیقي است اما اين احكام قطعاً 
در فعالیت هاي ديگر از جمله كتاب و كتابخواني، نمايش، هنرهاي 

تجسمي و سینما شكل پررنگ تري دارد. به عبارتي مي توان گفت 
ضعف و فقدان اسناد باالدس��تي در حوزه موس��یقي، شرايطي را 
فراهم آورده است كه بسیاري از امور روزمره در رابطه با هنرمندان 
موسیقي به دلیل عدم شفافیت ، موجب بروز سوءتفاهم ها و كندي 
در رويه هايي ش��ده كه مي توانیم روي آنها تمركز بیشتري داشته 

باشیم. 
اين مدير فرهنگي خاطر نش��ان مي كند: آنچه براي من از همان 
ابتداي ورود به دفتر موسیقي به شدت مورد توجه بود، در دستور 
كار قرار دادن يك برنامه مهم و ف��وري بود كه بتواند اين نقیصه را 
در رابطه با قوانین باالدس��تي حوزه موسیقي جبران كند، چراكه 
معتقديم اين حوزه از فقدان يك »سند جامع« يا شايد يك »نقشه 

راه استراتژيك« رنج مي برد. 
اللهیاري فومني با تأكید بر اينكه به رس��میت ش��ناختن صنوف 
حوزه موسیقي يكي از نكات بسیار مهم و حیاتي است كه ما روي 
آن تمركز زي��ادي داريم، اظه��ار مي دارد: ما در س��اير حوزه هاي 
فرهنگي- هنري با اصنافي روبه رو هستیم كه در حوزه فعالیت هاي 
صنفي خود كارهاي زيادي انجام مي دهند، اما در حوزه موسیقي 
سن فعالیت هاي صنفي كمتر اس��ت، با اين همه ما طي اين مدت 
ش��اهد فعالیت مجموعه هايي چون »خانه موس��یقي«، »مجمع 
تولیدكنندگان آثار شنیداري« يا »انجمن هنرمندان موسیقي« 
بوده ايم كه هر كدام مي توانند به سهم خود در ارتقای شرايط فعلي 
حوزه موسیقي همراه ارزش��مندي باشند. من معتقدم بسیاري از 
مسائلي كه ما در رابطه با اجراهاي صحنه اي و تولیدات موسیقي 

داريم با كمك اين اصناف قابل حل است.

    سینما

    هادي عسگري
در روزهايي ك�ه موضوع كيفي�ت فيلم هاي 
متقاضي حضور در سي و هشتمين جشنواره 
فيلم فجر ب�ه عنوان مس�ئله اي جدي مطرح 
ش�ده اس�ت، بعض�ي از محاف�ل س�ينمايي 
و رس�انه اي ب�ا پي�ش كش�يدن مس�ئله اي 
حاش�يه اي با عنوان »كاخ جش�نواره« باعث 
انح�راف خواس�ته برحق�ي چون ب�اال بردن 
ميزان كيفيت آثار جش�نواره فجر ش�ده اند. 
كاخ جشنواره، عنواني است كه براي محل استقرار 
رسانه ها و منتقدان در جشنواره فیلم فجر به كار 
مي رود، البته نه »مركز همايش هاي برج میالد« 
و نه »پرديس سینمايي ملت« هیچ كدام به لحاظ 

شكل و كاركرد به كاخ شباهتي ندارند. 
    ملت يا مياد مسئله اين است؟!

در حال��ي كه س��ینماي اي��ران سال هاس��ت از 
بي برنامگي و نداش��تن راهبرد مش��خص براي 
ارتقاي كیفیت هنري و محتوايي آثار رنج مي برد 
برخي رسانه ها با طرح مسائل كاماًل فرعي مثل 
مكان برگزاري و پرديس رس��انه ها به طور كلي 

مطالبات اصلي را به حاشیه مي برند. 
س��ینماي ايران بیش از هر زمان ديگري درگیر 
نوعي مديريت باري به هر جه��ت و بي برنامگي 
است و اين را مي شود از نوع محتوا و جنس ضعیف 
كیفیت آثار سینمايي اين سال ها مشاهده كرد. 

سینماي ايران حاال بي برنامه تر از هر زمان ديگري 
گذران امور مي كند و به جاي اتاق فكرهاي قوي 
كه بار كارشناسي بااليي دارند اين سرمايه گذاران 
و محافل پشت پرده هستند كه فضاي محتوايي 

فیلم ها را مديريت مي كنند. 
در چنین وضعیتي مش��اهده مي شود كه برخي 
رسانه هاي سینمايي مطالبات اصلي را به سمت 
حاش��یه هايي چون مكان برگزاري جش��نواره 
مي برن��د و بديهي اس��ت كه مديري��ت ضعیف 
س��ینمايي وزارت ارش��اد هم ترجی��ح مي دهد 

مطالبه اصلي در همین سطح باقي بماند. 
اينكه اهالي رسانه در كدام س��ینما يا پرديس 
سینمايي مستقر ش��وند، برخالف آنچه بعضي 
از اهالي رس��انه مطرح مي كنند، مس��ئله مهم 
و حادي به ش��مار نم��ي رود. برعك��س اينكه 

خبرنگاران سینمايي و منتقدان فیلم در كدام 
سینما حضور داشته باش��ند، تقريباً مسئله اي 
صنفي است و براي میلیون ها دوستدار سینما 
كه فیلم هاي جش��نواره فجر را در سینماهاي 
منتخب تهران و شهرستان ها تماشا مي كنند، 
اصاًل موضوع قابل بحث و داراي اهمیتي نیست. 
با اين وجود، هر س��اله برخي از رسانه هايي كه 
اغلب جزو جريان اصلي رس��انه اي كش��ور هم 
نیس��تند، كانال هاي تلگرام��ي و خبرنامه هاي 
گمنام در شبكه هاي اجتماعي با ايجاد موجي 
از انتقاد، به گونه اي وانم��ود مي كنند كه هیچ 
مسئله اي براي برگزاري جشنواره فجر مهم تر از 
محل استقرار خبرنگاران و منتقدان نیست! اين 
درحالي اس��ت كه صرفاً كاركرد محل استقرار 
اهالي رس��انه به دلیل میزباني از نشس��ت هاي 
رسانه اي فیلم هاست و غیر از اين كاركرد خاصي 

براي آن نمي توان متصور بود. 
خسرو دهقان، منتقد پیشكسوت سینما در اين 
باره به تس��نیم مي گويد: » اصحاب رسانه طي 
سال هاي گذشته در مكان هاي مختلفي حضور 
داش��ته اند و هرب��ار تجارب متفاوتي را كس��ب 
كرده اند. اساساً كجايي مكان حضور خبرنگاران 
و اصحاب رسانه در جشنواره فیلم فجر چندان 
تعیین كننده نیست و نمي دانم چرا اكنون چنین 
بحث هايي م��ورد توجه برخي از اهالي س��ینما 
قرار گرفته اس��ت، انگار حالم��ان خیلي خوب 
شده و تمام مشكالتمان حل شده كه به چنین 
موضوعي در قامت مس��ئله اي مهم در سینماي 
ايران نگاه مي كنی��م! توجه به اي��ن موضوع در 
وضعیت كنوني سینماي ما بسیار عجیب است! 
اينكه پرداختن به مكان برگزاري جشنواره فیلم 

فجر به مسئله اي فراگیر تبديل مي شود، ناشي 
از بي مسئلگي برخي دوس��تان است. ما مسائل 
جدي و مهم تري در سینماي ايران داريم و انگار 

دوستان بي مسئله شده اند.«
   عزم جدي براي پايان خانه به دوشي

حمیدرضا مدقق، منتقد سینما مي گويد: ساخت 
مكان معیني كه مختص برگزاري جشنواره فیلم 
فجر باشد، اتفاقي بوده كه بايد طي سال هاي قبل 
رخ مي داد و الزم بود معاونت سینمايي، سازمان 
سینمايي و شهرداري با همكاري يكديگر فضاي 
معیني را در قسمتي از شهر تهران به عنوان مكان 
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي- هنري به ويژه 
رويدادهاي سینمايي در نظر مي گرفتند. بیشتر 
جشنواره هاي معتبر دنیا يا شهرهايي كه در آنها 
جشنواره هاي فرهنگي- هنري برگزار مي شود، 
مكان مخصوصي براي برپايي جشنواره ها دارند، 
اين اتفاق درباره جشنواره فیلم فجر نیز بايد رخ 
مي داد كه تاكنون ب��ه داليل مختلف روي نداده 
است،  با اين  وجود، ماهي را هر وقت از آب بگیريم 
تازه اس��ت و بهتر اس��ت اين موضوع را به شكل 
ريشه اي حل كنیم و به امید خدا طي سال هاي 
آينده ش��اهد احداث و اختص��اص مكاني ويژه 
برگزاري جشنواره هاي سینمايي به ويژه جشنواره 

فیلم فجر باشیم.«
دبیر جشنواره فیلم فجر از سوي رئیس سازمان 
سینمايي منصوب مي شود و جشنواره فیلم فجر 
هويتي فراتر از س��ازمان س��ینمايي ندارد. براي 
همین اگر قرار اس��ت براي اين جشنواره اتفاق 
نو و مثبتي رخ دهد، اين اتفاق ابتدا بايد در ذهن 
مديران سازمان س��ینمايي و مس��ئوالن ارشد 

وزارت ارشاد رخ دهد. 
تهران، مح��ل دائمي برگزاري جش��نواره فیلم 
فجر، داراي پرديس هاي س��ینمايي متعددي 
است. در كنار آن س��ینماهاي بزرگ و مراكزي 
مانند »مركز همايش هاي ب��رج میالد« وجود 
دارند ك��ه عماًل تواناي��ي میزبان��ي از جمعیت 
باالي خبرن��گاران و منتقدان س��ینما را دارند. 
 اگر چه در ذهن برخي از اهالي رسانه دوقطبي 
»ملت- میالد« ايجاد شده، ولي مي توان حتي 
فراتر از اين دو گزينه، به محل هاي ديگري براي 
استقرار آنچه خبرنگاران به آن »كاخ جشنواره« 
مي گويند، فكر ك��رد ولي اينكه چرا س��ازمان 
سینمايي نمي خواهد فكري براي پايان دادن به 
اين حاشیه هر ساله بدهد، سؤالي است كه هنوز 

براي آن پاسخي پیدا نشده است. 
به نظر مي رسد اين س��ازمان مي تواند با تعیین 
محل��ي دائمي ب��راي برگزاري جش��نواره هاي 
ملي و جهاني فیلم فجر، حداقل باعث ش��ود تا 
دعواهاي سطحي میان اهالي رس��انه ها درباره 
اينكه كجا براي برگزاري جش��نواره بهتر است، 
خاتمه يابد، البته به ش��رط اينك��ه مديران اين 
نهاد دولتي خودشان از اينكه اهالي رسانه درگیر 
چنین دعواي پیش پاافتاده اي باشند و به مسائل 
جدي تر سینما و برگزاري جش��نواره فجر فكر 

نكنند، راضي و خشنود نباشند!

جشنواره فجر باز هم درگير حاشيه اي به نام »كاخ جشنواره« شد

 مسير انحرافي از ملت تا ميالد 
براي گم شدن خواسته هاي اصلي فجر

 در حالي كه سينماي ايران سال هاست از بي برنامگي و نداشتن راهبرد مشخص براي ارتقاي كيفيت هنري 
و محتوايي آثار رنج مي برد برخي رسانه ها با طرح مسائل كامًا فرعي مثل مكان برگزاري و پرديس رسانه ها 

 

به طور كلي مطالبات اصلي را به حاشيه مي برند

 تجليل خانواده شهداي فاطميون 
از عوامل »منطقه پرواز ممنوع«

خان�واده ش�هداي لش�كر 
فاطمي�ون از هنرپيش�ه هاي 
نوجوان فيلم سينمايي »منطقه 
پرواز ممنوع« تجليل كردند. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، فیل��م 
سینمايي »منطقه پرواز ممنوع« 
با حضور خانواده شهداي لشكر 
فاطمی��ون و عوام��ل فیلم در 

سینماي تربیت و فرهنگ استان قم اكران و در پايان از هنرپیشه هاي نوجوان 
اين فیلم توسط خانواده ش��هداي فاطمیون تجلیل شد. در اين فیلم كه براي 
مخاطب نوجوان تولید شده است، يكي از سه قهرمان نوجوان فیلم، افغانستاني 

است كه با خالقیت و هوش سرشارش در مسیر نخبگي گام برمي دارد. 
فیلم س��ینمايي »منطقه پرواز ممنوع« روايتگر داستان سه نوجوان است كه 
حین آماده شدن براي مسابقه س��اخت پهپاد، با پیدا شدن يك يوزپلنگ در 
حوالي محل زندگیشان، وارد مسائل و درگیري هاي مختلف و مهیجي مي شوند. 
فیلم سینمايي »منطقه پرواز ممنوع« پرمخاطب ترين فیلم جشنواره كودك 
و نوجوان اصفهان بوده و جايزه بهترين بازيگر اين جش��نواره را هم از آن خود 
كرده است. شهرهاي بدون سینما يكي از اهداف فروش فیلم سینمايي »منطقه 
پرواز ممنوع« بود كه از همان ابتدا و حتي پیش از زمان اكران در سینماهاي 
سراسر كشور، امكان نمايش در آنها فراهم شد. اكران در شهرهاي بدون سینما 
به وسیله سینماسیار انجام ش��د و تاكنون در اين نقاط بیش از 30هزار نفر به 

تماشاي فیلم »منطقه پرواز ممنوع« نشسته اند.

 كتاب زندگي شهيد هسته اي
دكتر مجيد شهرياري به چاپ دوم رسيد

چ�اپ دوم كت�اب »اس�تاد« خرده روايت هاي�ي از 
زندگ�ي ش�هيد هس�ته اي، دكت�ر مجي�د ش�هرياري 
انتش�ارات ش�هيد كاظم�ي منتش�ر ش�د.  توس�ط 
به گزارش »ج��وان« در اين كت��اب ح��دود 200 خاطره از 
دوستان، دانشجويان، همكاران، همسر و فرزند شهید مجید 
شهرياري كه همگي از آن استاد شهید درس گرفته اند، ذكر 

گرديده است. 
در بخشی از اين كتاب می خوانیم:»تمام آنها كه آموخته اند، 
از تعهدش، نكته سنجیش، س��خاوت علمیش، پدرانه هاش، 
رفاقتش، اخالصش، عاشقانه هاش، لطافتش، جديتش، صبر 

و ايستادگیش و... 
كه تمام اينها، تنها گوشه اي از وجود شهید است. او به راستي 
تحقق يك مسلمان واقعي بود در يك جسم خیلي عادي. تجلي 

يك عالمه صفات ناب و متفاوت، همه در كنار هم. 
 اين كتاب نقل روزهايي است كه شايد ديگر در بین آدم ها غريب 
باشند. نقل فضايي اس��ت كه در آن، درس ها دروني و جزئي از 
وجود مخاطب او مي شد، فرقي نمي كرد كه آن مخاطب شاگرد 
بود، استاد بود، دوستش، همس��رش يا دختركش، دفتردار يا 
حتي كارمند ساده آبدارخانه دانشكده. مهم اين بود كه درس 
مي گرفت و آن درس را فراموش نمي كرد. اين كتاب نقل فضايي 
ساده و صمیمي است كه در آن، سخت ترين مسائل علمي روز 
دنیا، به زيباترين نحو حل مي شد، با تالشي پر از انگیزه، توكل، 
با لبخند و عشق به رش��د و باال رفتن و باال بردن.« چاپ دوم 
كتاب »استاد« خرده روايت هايي از زندگي استاد شهید دكتر 
مجید شهرياري به قلم فاطمه شايان پويا در قطع رقعي و 232 
صفحه، همزمان با ايام سالروز شهادت شهید شهرياري و هفته 

بسیج توسط انتشارات شهید كاظمي منتشر شد.

    كتاب

انتقاد بهروز غريب پور از وضعيت تئاتر 

پول و پارتي جاي آموزش تئاتر را گرفته است

خسرو دهقان: اساساً كجايي 
مكان حض��ور خبرن��گاران 
در  رس��انه  اصح��اب  و 
جشنواره فيلم فجر چندان 
موض��وع بااهميتی نيس��ت


