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چاپچهارمرمان«كهكشاننيستي»رمانيمستندبراساس
زندگيآيتاهللسيدعليقاضيطباطبايينوشتهمحمدهادي
اصفهاني توس�ط انتش�ارات فيض فروزان منتش�ر ش�د.

به گزارش مهر« ،كهكشان نيستي» نام رماني است كه بر اساس
حيات ۸۱س��اله آيتالحق س��يدعلي قاضيطباطبايي توسط
محمدهادي اصفهاني در ش��هر نجف اش��رف به رشته تحرير
درآمده است .نويسنده س��عي كرده زندگي آيتاهلل سيدعلي
قاضيطباطبای��ی را از بدو ورود به نجف و آش��نايي ايش��ان با
اساتيدشان و همچنين نحوه تربيت و س��ير و سلوك و تربيت
شاگردان به طور مستند داس��تاني به رشته تحرير درآورد و به
تصوير كشد .تاكنون چهار دوره اين كتاب تجديد شده است.
مرحوم آيتاهلل سيدعلي قاضيطباطبايي ( ۱۲۴۸تا  ۱۳۲۵ش)،
عارف و استاد اخالق اهل تبريز بود كه در حوزه علميه نجف در قرن
چهاردهم قمري حضور داشت .بسياري از برجستهترين علما ،فقها،
مراجع تقليد و عرفاي معاصر در مكتب اخالقي او حضور داشتند.
از برجستهترين ش��اگردان او ميتوان به آيات محمدتقي بهجت،
عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي و سيدهاشم حداد اشاره كرد.
اين چهره تابناك جهان اس�لام كه عالقه بسياري نيز به «مثنوي
معنوي» مالي روم داشت ،در هشتم بهمن  ۱۳۲۵در نجف جان به
جان آفرين تسليم كرد و در واديالسالم به خاك سپرده شد.
...........................................................................................................

نخستين نمايش�گاه مجازي كتاب تهران تا ساعت  24روز
جمعه تمديد شد.

به گزارش «جوان» به نقل از راوبط عمومي مؤسسه خانه كتاب
و ادبيات ايران ،نخس��تين نمايشگاه مجازي كتاب تهران كه از
ششم تا هشتم بهمن بهمدت دو روز تمديد شده بود ،به دليل
درخواستهاي مردمي مجددا ً بهمدت دو روز تمديد شد .به اين
ترتيب نمايشگاه مجازي تا ساعت ۲۴جمعه ۱۰بهمن برپاست.
ساعت بازديد و خريد در نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران
به صورت  ۲۴ساعته است و كتابهاي ناشران داخلي با تخفيف
۲۰درص��دي و كتابهاي ناش��ران خارجي ب��ا تخفيف حداقل
۵۰درصدي ارائه ميشود .همچنين روابط عمومي مؤسسه خانه
كتاب اعالم كرد تا ابتداي روز هشتم نخستين نمايشگاه مجازي
كتاب تهران۸۷۸ ،هزار و  ۷۶۶نسخه كتاب به مبلغ ۴۶۰ميليارد و
۶۱۲ميليون و ۱۸۲هزار و  ۶۴ريال خريداري شده است.
عالقهمندان ب��راي بازديد و خريد كتاب ميتوانند به س��امانه
 tehranbookfair. irمراجعه كنند.
...........................................................................................................

ويژه برنامه «چهل تيكه»
براي ايام جشنواره فيلم فجر

برنامه «چهل تيكه» شبكه نسيم در ايام برگزاري جشنواره
فيلم فجر ويژه اي�ن رويداد س�ينمايي روي آنتن ميرود.

الهام حاتمي تهيهكننده برنامه «چهل تيكه» در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره ويژهبرنامه شبكه نسيم در ايام جشنواره
فيلم فجر گفت :با توجه به شرايط كرونا ،ادامه برنامه «چهلتيكه» با
تغييراتي مواجه شد .وي ادامه داد :قرار است به بهانه آغاز جشنواره
فيلم فجر «چهلتيكه» ويژهبرنامهاي داشته باشد و نوستالژيهاي
۳۸دوره جشنواره فيلم فجر را مرور كند .همچنين گفتوگوهاي
پخش نشده از سينماگران در سالهاي گذشته را پخش ميكنيم.
حاتمي عنوان كرد :در بخش ويژهاي هم آخرين خبرها و اتفاقات
جشنواره فجر  ۳۹را اعالم ميكنيم.
رویداد

به گزارش «جوان» حجتاالسالم علياصغر سهرابي ،مديركل
تبليغات اس�لامي اس��تان تهران در مراس��م اختتاميه اولين
جشنواره سرود «رفيق خوشبخت ما» با اشاره به كاركرد سرود
در دوران انقالب گفت :مدتي بود جريان سرود با جلوههاي ملي
به محاق رفته بود اما گروههاي مختلفي شكل گرفت ه و ب ه عنوان
يك جريان زنده ظهور و بروز داشتهاند.
وي ادام��ه داد :آنچه بايد مدنظر گروههاي س��رود ق��رار گيرد،
خلق پيامهاي مورد نياز جامعه و مكتب انقالب است .در تكريم
ش��خصيتها آثار زيادي توليد شده اس��ت اما بايد سعي كنيم
به ابع��اد مختلف زندگي مردم ه��م بپردازيم ،مث� ً
لا در موضوع

انجام دهد.
(بيان و التبين ص)179

نسلي كه گام دوم انقالب را برميدارد
مخاطب ماست

محمدصادق عابديني

همزمان با آغ�از بهمن م�اه و در آس�تانه دهه
فج�ر ،ش�بكه راديوي�ي «انقلاب» فعالي�ت
خ�ود را آغاز ك�رده اس�ت و ت�ا پاي�ان بهمن
ب�ه فعالي�ت خ�ود ادام�ه خواه�د داد .رض�ا
كوچ�كزاده ،مدي�ر اي�ن ش�بكه راديويي در
گفتوگو ب�ا «جوان» درباره اه�داف راهاندازي
اي�ن ش�بكه تلويزيون�ي توضيح داده اس�ت.

رادي�و انقالب يك ش�بكه مناس�بتي
اس�ت .به نظر شما اين ش�بكه به دليل
گس�تردگي موضوع�ات و اهميت آن
قابليت دائمي شدن را دارد؟
واقعيت اين اس��ت كه ارائه يك رواي��ت جامع از
انقالب اسالمي با همه ظرفيتها و استعدادهاي
آن نيازمند نگاه متمركز به اين پديده اس��ت كه
تالش ش��ده اس��ت با تأس��يس اين راديو در يك
مقطع زماني تعريف شده ،گفتمان ممتاز و پيشرو
انقالب اس�لامي با محوريت ايده «ما ميتوانيم»
و البت��ه االن بايد بگوييم كه «ما توانس��تهايم» را
به نحو مطلوب��ي انعكاس دهيم .س��عي ما بر اين
اس��ت كه «راديو انقالب» بتواند آينه تمام نماي
پوياييهاي ملت انقالبي ايران باشد .يادمان باشد
كه راديو انق�لاب اگر چه فرصت و مجالي اس��ت
كه بستر تبيين مكتب انقالب اس�لامي و روايت
دستاوردهاي كالن انقالب اسالمي را دارد اما اين
فرصت و مجال بايد شايد بيش از گذشته در ساير
شبكههاي راديويي و تلويزيوني تسري يابد .راديو
انقالب هر چند راديوي فصلي محسوب ميشود اما
فراتر از آن عمل كرده و در تالش اس��ت به تقويت
گفتمان انقالب اسالمي با تأكيد بر شاخصهايي
همچون تمدنسازي و نقشآفريني رسانه جهت
تحقق آن پرداخته و ضمن مطالبهگري ،مخاطب
را با واقعيتهاي رسانهاي موجود آشنا و نسبت به
توانمندسازي جامعه اقدام كند.
در س�الهاي اخير روايت ش�بكههاي
ماهوارهاي از انقالب كه با هدف تطهير
سلسله پهلوي منتشر ميشود ،افزايش
چشمگيري داشته اس�ت .چه اتفاقي
باعث گرديد اين شبكهها بعد از حدود
چهار دهه به اين فكر افتادهاند؟
اين مسئله چيز جديدي نيس��ت و در طول اين
چهار دهه هم آنها به دنبال تطهير نظام گذش��ته
بودند .شايد مهمترين علت اين باشد كه بسياري
از مردم نس��بت به تاريخ بياطالع هستند و اين
مس��ئوليت م��ا را در انقالب س��نگينتر ميكند

رتبه ويژه گروه «نسيم رحمت» در جشنواره «رفيق خوشبخت ما»

سيدمرتضي ذاكر

كاري است كه به خوبي ميتواند

مدير راديو انقالب در گفتوگو با «جوان»:

م��ا ت�لاش ميكني��م در
برنامهه��اي مختلفم��ان
ضمن بيان تاريخ ش��فاهي
انق�لاب از زبان بس��ياري از
كارشناس��ان ناگفتهه��ا
را با توج��ه ب��ه مقتضيات
و ش��رايط روز بي��ان كني��م
چراكه اين بيتوجهي يا كمتوجهي به تاريخ باعث
شده است دشمن به تطهير رژيمي بپردازد كه به
اس��تقالل و هويت ايراني ضربهه��اي زيادي زده
اس��ت .اين رس��انهها بر مواردي همچون آزادي
بيان در دوران شاهنش��اهي ،نبود فق��ر در رژيم
پهلوي و عزت و احترام ايران در زمان محمدرضا
پهلوي تأكيد دارند و در مقابل به موضوعاتي چون
ناكارآمدي مس��ئوالن نظام جمهوري اس�لامي،
نبود آزادي بيان يا به پيشرفتنکردن ايران پس
از انقالب ميپردازن��د ،در حالي كه مروري كوتاه
بر دستاوردهاي نظام در حوزههاي مختلف چيز
ديگري بيان ميكند و بررسي عملكرد رژيم پهلوي
به ما ميگويد وابستگي اين رژيم به غرب نتيجهاي
جز سركوب روحيه خودباوري براي ساخت ايران،
اوضاع بد معيش��تي ،فقر آموزشي ،وخامت وضع
بهداشت و درمان ،توسعه صنعتي بيمار ،نابودي
كشاورزي و ...براي مردم ايران نداشت .با توجه به
اينكه جريانهاي ضدانقالب و اپوزیسيون نظام،
يك به يك ماهي��ت و چهره واقع��ي و خيانتبار
آنها لو رفته اس��ت ،اين مس��ئله باعث شد ديگر
ضدانقالب آنچنان بيمايه شود كه دوباره تالش
کند دست به دامن خاندان فاسد پهلوي شود كه
مردم براي بي��رون راندن آنها انق�لاب كردند ،از
همين جهت مرتب در تالشند چهره منفورشان را
تطهير كنند و توسط امپراطوري رسانهاي لعاب و
پوشش به صورت آنها بكشند.
براي برنامههاي رادي�و انقالب گروه
سني هدف انتخاب شده است؟
راديو انقالب همه سنين را مخاطب خود ميداند
اما با توجه به نقش روش��نگرانه آن طبيعي است
نسلهاي جوان و نوپاي انقالب اسالمي كه رخداد
انقالب  1357را درك نكردند ،ذائقه رسانهايشان
در اين ش��بكه بيشتر ديده ميش��ود .اين نسلها
امروز بيش��تر در معرض جنگ رواني و رس��انهاي

اختتاميه جشنواره سرود«رفيق خوشبخت ما» برگزار شد

مراس�م اختتاميه اولين جش�نواره س�رود «رفيق خوشبخت
ما» كه ب�ه مناس�بت س�الگرد ش�هادت س�ردار دله�ا حاج
قاس�م س�ليماني از اول آذرم�اه آغ�از ش�ده و ت�ا 13ديم�اه
ادامه داش�ت با معرفي آث�ار و گروههاي برگزيده برگزار ش�د.

قيمت و ارزش هر ك�س به اندازه
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آلبوم «كجا رفت�هاي» به آهنگس�ازي محمدامين همايي
يك�ي از تازهترين آثاري اس�ت ك�ه طي روزه�اي اخير به
خوانندگي س�االر عقيلي پيش روي مخاطبان قرار گرفت.

برپايي نمايشگاه مجازي كتاب تهران
تمديد شد

امام علي(ع):

www.javanonline.ir

«كجا رفتهاي» ساالر عقيلي شنيدني شد

به گزارش «جوان» «كجا رفتهاي» عنوان يكي از تازهترين آثار
موسيقايي در روزهاي اخير است كه به آهنگسازي محمدامين
همايي و خوانندگي ساالر عقيلي منتشر شده است .اين آلبوم
سومين اثري است كه با صداي ساالر عقيلي در بهمن ماه امسال
پيش روي مخاطبان قرار گرفته است.
احس��ان افش��اري ش��اعر مجموعه درباره اين آلبوم نوشته است:
«محمدامين همايي اين مجموعه را با رويكردي مينيمال و خالي از
پيچيدگيهاي هارمونيك در بافت موسيقي كالسيك غربي نوشته
است .موسيقي ساده و سيالي كه خود تماماً در اختيار بيانگري شعر
و اجرا قرار داده است .ساالر عقيلي با حفظ شخصيت آوازي خود در
فضاي موسيقايي كه براي نخستين بار به استقبال آن رفته است،
كيفيتي ستودني و بينقص از خود ارائه داده است .وي متأثر از مكتب
آوازي اصفهان چه در اوجها ،چه در تحريرها چنان به تحويل دادن
درست كلمات و فراتر از آن اجراي نمايشي شعر وفادار است كه راهي
جز همراهي و همحسي براي شنونده باقي نميگذارد .شعرهاي اين
مجموعه درونمايه تغزلي دارند؛ عاشقانهاي نئوكالسيك كه در قالب
غزل ،مثنوي و چهار پاره شكل گرفتهاند».
...........................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

كسبوكارهاي ايراني ـ اس�لامي يا حتي محيط زيست و غيره
ورود و در قالب سرود ،پيا م صحيح را منتقل كنيم .گروههاي سرود
ميتوانند در عرصههاي گوناگون و در قالبهاي فرهنگي و هنري
با مردم هم تعامل داشته باشند ،نمونههايي از خلق اين آثار اخيرا ً
وجود داشته كه مورد استقبال نيز قرار گرفته است.
حجتاالسالم قمي ،رئيس س��ازمان تبليغات اسالمي نيز به صورت
كوتاه به تكريم خانوادههاي شهدا پرداخت و گفت :رسالت تبليغ دين
را بهعهده خانواده اهلدين گذاش��تهاند ،همانطور كه پس از رحلت
پيامبر(ص) ،اهلبيت ايشان(ع) رسالت تبليغ دين را برعهده گرفتند،
ن
بنابراين خانوادههاي معظم شهدا هستند كه در صف مقدم تبليغ دي 
هستند .سازمان تبليغات هم اگر توفيقي داشته باشد بهواسطه تكريم
خانوادههاي معظم شهداست و هر آنچه از خلق آثار گروههاي سرود در
اين جشنواره و سراسر كشور رقم خورده در راستاي تكريم خانوادههاي
شهدا و متعلق به آنهاست .در اين جشنواره از پنج اثر برگزيده در بخش
صوت و پنج اثر برگزيده در بخش نماهنگ تقدير و از آلبوم اختصاصي
جشنواره كه با همين عنوان توليد شده است ،رونمايي شد.
گروه نسيم رحمت با ارائه اثري درباره حاج قاسم سليماني رتبه
ويژه را در اين جشنواره كسب و لوح تقدير ،تنديس و هديه نقدي
خود را از حجتاالسالم قمي دريافت كرد .رتبه دوم تا يازدهم اين
جشنواره نيز بهترتيب به گروههاي رايهالزهرا(ع) ،سحاب تهران،
مصباح ،نغمههاي افالكي ،احلي من العسل ،شبكه سرود انقالب
اسالمي ،شهيد بهنام محمدي ،سراج ،رهپويان واليت و شميم
ياس رسيد .همچنين اسامي شايستگان تقدير اولين جشنواره
سرود «رفيق خوشبخت ما» بنا بر نظر هيئت داوران اعالم شد.

ن هس��تند و عمدتاً اطالعاتشان نيز از جهان
دشم 
مجازي تأمين ميش��ود .در اين راس��تا اگر راديو
انقالب بتواند بخشي از جوانان را همراه خود کند و
با تأمين محتوا در فضاي مجازي نيز توليدات خود
را در سطحي بيشتر ارائه نمايد ،كاري مفيد صورت
پذيرفته است .در مجموع نقطه تمركز اين راديو بر
نسلهاي جديد ،جوياي حقيقت و در معرض جنگ
نرم و رسانهاي دشمن است.
آيا برنام�ه ويژهاي براي رفع ش�بهات
جواناني ك�ه هيچ خاط�رهاي از انقالب
ندارند ،داريد؟
اساساً تأسيس شبكه راديو انقالب براي روشنگري
پيرامون عملكرد گذش��ته و اهداف آينده انقالب
اسالمي به صورت اختصاصي در بازه زماني بهمن
اس��ت .طبعاً در اين مسير و در بس��تر برنامههاي
گفتوگومحور ،مستندها ،مصاحبهها و غيره ،هم
به برخي(نه همه) ش��بهات پاسخ داده خواهد شد
و هم در حد توان پاس��خگوي نسل جوان خواهيم
بود .قطعاً اولويت با جوانان و نسلهاي نوپايي است
كه قرار اس��ت گام دوم انقالب بر دوش آنها باشد؛
جواناني كه بنا به فطرت پاكشان مستحق و مستعد
دريافت حقيقت هستند.
ش�ايد يك�ي از بخشه�اي ج�ذاب
برنامههاي رس�انهاي ،پخش ناگفتهها
باش�د ،در راديو انقلاب ،طرحي براي
پخش ناش�نيدههاي انقالب اسلامي
وجود دارد؟
بله .ما تالش ميكني��م در برنامههاي مختلفمان
ضمن بيان تاريخ ش��فاهي انقالب از زبان بسياري
از كارشناس��ان ناگفتهها را با توجه به مقتضيات و
ش��رايط روز بيان كنيم كه طبعاً داراي حالوتند و
تأثيرگذاري خاص خود را دارند ،مانند بخشهايي
از تاريخ سالهاي نخست پيروزي انقالب كه شاهد
نفوذ نفاق در بدنه اجرايي كشور بوديم.
معاون صدا در مراسم آغاز به كار راديو
انقالب درباره دشمنيهاي نظام سلطه
با جمهوري اسلامي در بعد رس�انهاي
نيز سخن گفت ،آيا راديو انقالب در اين
بخش نيز ورود خواهد داشت؟
بله ،اساساً تأسيس راديو انقالب يك عملكرد ميداني
در جنگ رس��انهاي اس��ت .اين راديو قرار است در
مواجهه با انواع و اقس��ام ش��بهات و شكبرافكني
رس��انههاي معاند در عرصه جنگ ن��رم ،به مقابله
برخيزد و رفع ش��بهه كن��د .از طرف ديگ��ر نيز در
س��طحي كنش��ي و فعال به تبيين اهداف و آرمان
انقالب اس�لامي ،عملكرد 40س��ال گذشته نظام
اسالمي و تبيين مس��ير فراروي ملت ايران در گام
دوم انقالب بپردازد .از منظر تأسيس و فعاليت راديو
انقالب خود بخشي از جبهه رسانهاي انقالب اسالمي
براي مقابله با جنگ نرم و رسانهاي دشمن است.
دسترس�ي به محتواي راديو انقالب
در فض�اي مج�ازي ب�ه چ�ه صورت
خواهد بود؟
روشه��اي متعددي امكانپذير ش��ده اس��ت از
جمله از طريق تارنماي راديو انقالب به نش��اني
 www. radioenghelab. irكه از اين طريق
همراهان راديو انقالب هم ميتوانند شنونده راديو
باش��ند و هم بيننده راديو و هم ب��ه اخبار و متن
مكتوب بس��ياري از برنامهها و همچنين آرشيو
برنامهها دسترسي داشته باشند.

مستند

مدير شبكه مستند در مراسم تقدير از بيوك ميرزايي:

هنرمند صادق ،محبوب مردم است

مردم ش�ما را دوست دارند
و محبوبيت شما به راحتي
به دس�ت نيام�ده و برايش
زحمت كشيدهايد .هنرمند
ص�ادق ،محب�وب م�ردم
اس�ت و آق�اي ميرزايي از
جمل�ه كس�اني اس�ت كه
م�ردم او را دوس�ت دارند.

محسن يزدي مدير شبكه مستند در مراس��م تجلیل از بیوک میرزایی با اشاره به
توليد و پخش مستند پرتره ميرزايي با نام «داستان بيوك» گفت :كارهايي كه درباره
هنرمندان راديو و دوبله در شبكه ساخته ميشود ،جزو برنامههاي پربيينده ماست
و بازتاب زيادي دارد ،چون مردم آنها را دوس��ت دارند .براي ما هم س��اخت چنين
فيلمهايي مهم اس��ت و پيگيري ميكنيم .وي از ادامهدار بودن اين مستندها خبر
داد و گفت :ما دوست داريم اين دست مستندها ادامه داشته باشد .ما عالقهمنديم
ب هستند ،تبديل به مستند شوند.
برنامههايي كه در راديو پرمخاط 
يزدي در پايان خطاب به بيوك ميرزايي گفت :مردم شما را دوست دارند ،اميدوارم
بتوانيم زحمات چندين ساله شما ،عرق و تعصبتتان به تلويزيون و راديو را جبران
كنيم .همه بايد بدانيم محبوبيت شما به راحتي به دست نيامده و برايش زحمت
كش��يدهايد .مردم ما خيلي خوب دورويي ،تكبر و خودشيفتگي را ميشناسند و
صداقت را تشخيص ميدهند .هنرمند صادق ،محبوب مردم است و آقاي ميرزايي
از جمله كساني است كه مردم او را دوست دارند و براي ايشان احترام قائلند.

يونهمين دوره جشنواره تئاتر فجر:
حسين مسافرآستانه در نشست خبري س 

توقع كيفيت از جشنواره كرونازده نداشته باشيد

مصطفي شاهكرمي

دبير سيونهمين دوره جشنواره تئاتر فجر ضمن اعالم
اينكه هم�ه گروههاي حاض�ر در جش�نواره به صورت
رايگان توسط وزارت بهداش�ت تست كرونا ميدهند،
معتقد اس�ت كه اين دوره از جش�نواره ،دوره سخت و
غيرقابل پيشبيني بوده است و نبايد جشنواره امسال را
از نظر كيفيت و كميت آثار با هيچ دورهاي مقايسه كرد.

يونهمين دوره جشنواره تئاتر
حسين مسافرآستانه دبير س 
فجر در نشست خبري اين رويداد گفت :هنرمندان تئاتر و
متفكران آن با طرح و برنامهه��اي متعدد براي برگرداندن
روحي��ه و اميد و احس��اس بودن ب��ه جامع��ه وارد ميدان
ش��دند و نقش مهمي را ايفا كردند .ما با ش��رايط سخت و
طاقتفرسايي روبهرو هستيم كه جهان با آن مواجه است،
به رغم اينكه تئاتر نتوانسته اجراهاي عمومي مثل گذشته
داشته باش��د و به التيام روحي و رواني جامعه بپردازد ،اما
بيكار هم ننشسته بود ،هر چند امكان اجرا پيدا نكرده ،اما
از كار دست نكشيده است .ميخواهم از گروههايي بگويم
كه در اين شرايط سخت كار كردند ،چه روي صحنه رفتند،
چه وقتي نرفتند دست از تالش برنداشتند ،اميدوارانه كار و
نقش خود را در ارتباط با مردم ايفا كردند و كم از ايثارگران
ديگر رشتهها نداشتند.
مسافرآس��تانه با تقدير از مدافعان س�لامت عنوان كرد :از
مدافعان سالمت تشكر ميكنم كه مثل زمان جنگ تالش
كردند .به نظ��رم هنرمندان تئاتر هم در اين ايثار ش��ريك
هستند ،چون خواستند روح و روان مردم را التيام بدهند.
اين جشنواره از مهمترين فرصتهايي است كه حاصل كار
خود را ارائه بدهند.
دبير اين رويداد گفت :ما در ش��رايط س��ختي هس��تيم،
تجربه برگزاري دورههاي گذش��ته چن��دان در اين دوره
براي ما كاربرد نداش��ت ،همه چيز را انگار ب��راي اولين بار
تجربه ميكنيم .من و همكارانم در س��تاد سابقه طوالني
در برگزاري جش��نواره داش��تيم ،ولي اين دوره از هر نظر
دوره س��خت و غيرقابل پيشبيني بود .آن اول اين گمان
نميرفت كه اينقدر كار س��ختي داريم .تطبيق جشنواره
با ش��رايط فعلي از كارهاي س��خت بود ،وقتي حضور آثار
شهرستاني و تعداد آثار آنها را ديديم كه بيش از دورههاي
گذشته است ،خيلي خوشحال شديم و از طرفي فكر كردن
به اين موضوع به دليل رفت و آمد و اسكان دادن آنها سخت
بود .وقتي قرار بر اين شد اجزاي فيزيكي داشته باشند ،تازه
آغاز سختيهاي ما بود.

وي افزود :اين دوره از جش��نواره ،ش��ش بخ��ش اجرایي
مجموعاً  ۱۰۷نمايش (ك��ه  ۴۹نمايش از تهران و مابقي از
ساير استانهاست) در دو بخش رقابتي و غيررقابتي روي
ش غيراجرايي داريم كه شامل بخش
صحنه ميروند .پنج بخ 
تلهتئاتر و گزارشهاي صحنهاي ،مسابقه نمايشنامهنويسي،
مسابقه و نمايشگاه عكس تئاتر ،مسابقه و نمايشگاه پوستر
تئاتر و نمايش��گاه اسناد ۴۰س��ال تئاتر مقاومت میشود.
در بخش «س��رباز انقالب» كه ويژه شهيد سليماني است،
۱۲نمايش حضور دارد .اين بخش با همكاري بنياد شهيد
برگزار ميشود و بخشي از هزينهها را اين مجموعه به عهده
گرفته است.
يونهمين جش��نواره تئاتر فجر در بخش ديگري از
دبير س 
اين نشست يادآور ش��د :همه گروهها بدون استثنا توسط
وزارت بهداشت به صورت رايگان تس��ت كرونا ميدهند.
اين كار از چند روز پيش انجام شده است .همچنين حدود
۲۰۰نفر از همكاران ستادي ما تست دادهاند.
وي در ادامه توضيح داد :ما در هر بخش��ي تالش��مان اين
بود كه در انتخاب آثار و داوري يكي از افراد مؤثر در س��اير
استانها را همراهمان داشته باش��يم ،توجه به هنرمندان
استانها نگاه ما بوده است .بنا را بر اين نگذاريم كه هر كسي
ميخواهد در تئاتر ديده ش��ود ،بايد به ته��ران بيايد .بايد
شهرستانها را هم ببينيم ،چون آنها پتانسيلهاي خوبي
در حوزه تئاتر دارند.
مسافرآستانه با اش��اره به تقديرهاي اين دوره از تئاتر فجر
يادآور شد :در مراسم اختتاميه از اختر تاجيك كه از عكاسان
قديمي تئاتر اس��ت و از همايون عليآبادي از اصحاب نقد
تجليل خواهيم كرد .بهرام ابراهيم��ي از بازيگران قديمي
تئاتر و تلويزي��ون نيز م��ورد تجليل ق��رار خواهد گرفت.
همچنين جمش��يد داورپناه از هنرمندان خراسانشمالي
هم مورد تقدير قرار ميگيرد.

سينما

بازيگر و كارگردان سينما:

«سردترين» دوره جشنوار ه فيلم فجر را تجربه ميكنيم

كارگردان «چند ميگيري گريه كن�ي» ميگويد قرار بر اين
بود كه جش�نواره فيلم فجر با برگزاري هرچه باش�كوهتر و
رونق بيش�تر ،اميد را به س�ينماها و زندگي مردم بازگرداند
اما حض�ور تنها ۱۶فيلم خالف وعدههاي داد ه ش�ده اس�ت.

شاهد احمدلو بازيگر و كارگردان س��ينما با نقد شيوه برگزاري
يونهمين جشنواره فيلم فجر به تسنيم گفت :هر جشنوارهاي
س
در دنيا قوانين و آيين مخصوص خودش را دارد و بر اس��اس آن
اصول هر دوره برگزار ميش��ود ،البته بس��ته به ش��رايط زماني
امكان دارد تغييرات كوچكي در آن دوره از جش��نواره رخ دهد
اما متأسفانه جشنواره فيلم فجر هر سال سا ِز مخصوص مديران
خودش را مين��وازد و برنامهريزي مجزاي��ي دارد ،بهطوري كه
معلوم نيس��ت اهداف و مباني آن اص ً
ال چيس��ت ،اين روال باعث
ميشود جشنواره فيلم فجر هر ساله بر اس��اس ساليق مديران
و سياستگذاران آن تغيير كند و هر بار به يك صورت مخصوص
ديگري برگزار شود ،اين شيوه باعث ميشود جشنواره فيلم فجر
ضوابط و آييننامه محتوايي ثابتي نداشته باشد.
وي در ادامه افزود :اينطور كه من تجربه حضور در جشنواره فيلم
فجر را دارم ،هر س��ال 20فيلم در بخش سوداي سيمرغ شركت
ميكرد و 10فيل��م در بخش فيلماوليها اما امس��ال اين ريزش
چشمگير باعث ش��د رونق و انرژي از س��ينماي ايران خصوصاً
براي سال بعد گرفته ش��ود ،اين روال باعث شده است فيلمهاي
زيادي كه با سختي در س��ال جاري توليد شدهاند ،امكان حضور
به صورت
در جشنواره فيلم فجر را نداشته باشند ،بنابراين شرايط 
عادالنه برقرار نشده است ،البته اين مشكل تنها شامل فيلماوليها

نيست بلكه فيلمهاي تأثيرگذار ديگري نيز ناديده گرفته شدند
و باعث شد تنها 16فيلم در جش��نواره فيلم فجر شركت كنند.
احمدلو با انتقاد از حض��ور داوراني كه خود را ج��داي از جريان
دولتي معرفي ميكنند ،بيان كرد :نكته ديگر درباره داوران اين
دوره از جش��نواره فيلم فجر است ،داوران امس��ال كارگرداناني
هستند كه در سالهاي قبل فيلمهايشان در رقابت با فيلمهاي
دولتي ،ارگاني و سازماني كنار گذاشته و حذف ميشد و همواره
نسبت به آن شكايت داشتند اما امسال همان كارگردانان در مقام
داوران جشنواره دولتي فيلم فجر قرار دارند كه بهنوعي حاكي از
تناقض است .كارگردان «چند ميگيري گريه كني؟» در پايان
بيان كرد :احساس ميكنم بيشتر مديران جشنواره و سينمايي
كشور ما شعار دادند تا اينكه عمل كنند ،قرار بر اين بود سينمايي
پراميد و پررونق داشته باشيم تا تجليبخش نشانههاي حيات و
زندگي براي مردم باشد ،اما اتفاقي كه افتاده خالف آن است ،آيا
با 16فيلم چنين اتفاقي رخ خواهد داد؟

