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با انتصاب اعض�اي كميته تخصيص ،توزي�ع و نظارت بر
كاغذ از س�وي معاون ام�ور فرهنگ�ي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي ،اولين جلس�ه اين كميته تشكيل شد و
درخواست ۱۲۲ناشر براي دريافت كاغذ به تصويب رسيد.

با انتص��اب اعضاي كميته تخصيص ،توزي��ع و نظارت بر
كاغذ از س��وي معاون ام��ور فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،اولين جلسه اين كميته دوشنبه شب در
محل خانه كتاب و ادبيات ايران تشكيل شد و درخواست
۱۲۲ناش��ر براي دريافت كاغذ به تصويب رسيد .مراحل
توزيع موارد مصوب نيز با فوري��ت در هفته جاري انجام
خواهد شد.
.......................................................................................................

درگذشت پيشكسوت موسيقي
بختياري در سن  ۹۵سالگي

درويشعل�ي فتحيپ�ور از نوازن�دگان پيشكس�وت
موس�يقي بختي�اري در س�ن ۹۵س�الگي ب�ر اث�ر
ابتلا ب�ه بيم�اري ري�وي دارفان�ي را وداع گف�ت.

به گزارش مهر ،يوس��ف قناتي ،فيلمس��از كه چندي پيش
فيلم مس��تندي از اس��تاد فتحيپور را توليد كرده بود ،خبر
درگذشت اين استاد موسيقي را اعالم كرد و گفت :متأسفانه
درويشعلي فتحيپور باسابقهترين نوازنده كرنای بختياري
متولد شهر مسجد س��ليمان در آستانه يك قرن زيستن روز
شنبه ششم آذرماه بر اثر بيماري ريوي در شهر اهواز دار فاني
را وداع گفت.
.......................................................................................................

www.javanonline.ir

مدير صدور اسناد و مدارك بينالمللي كانون جهانگردي
و اتومبيلراني از راهاندازي دفتر جديد صدور گواهينامه
رانندگ�ي بينالملل�ي ب�ا هم�كاري پلي�س راهنمايي
و رانندگ�ي راه�ور ناجا در ش�هرك آزمايش خب�ر داد.

حوريوش عسكري با اعالم اين خبر گفت :اين دفتر در راستاي
تسهيل و تسريع در ارائه خدمات شايسته به متقاضيان ،فراهم
آوردن بيش از پيش رفاه حال مشتريان ،ارتقاي سطح كمي و
كيفي همكاري و تعامل بين كانون جهانگردي و اتومبيلراني
و پليس راهور ناجا و كاهش ترددهاي متقاضيان بين دفاتر و
نمايندگيهاي صدور گواهينامه رانندگي بينالمللي و پليس
راهور راهاندازي ميشود.
.......................................................................................................

نگاه «نيمنگاه» به كسب و كار زنان
در فضاي مجازي

برنامه «نيمنگاه» كه از ش�نبه تا چهارش�نبه روانه آنتن
رادي�و سلامت ميش�ود ،ب�ه رف�ع چالشه�اي حوزه
سلامت ميپردازد و به مطالبات م�ردم اختصاص دارد.

برنامه نيمنگاه با هدف اعتمادسازي مسئوالن نسبت به رفع
چالشهاي حوزه سالمت و پاسخ به مطالبات مردم توليد و
و پخش ميشود.
اين برنامه كه به مسائل و مش��كالت روز مردم در حوزههاي
مختلف س�لامت ميپ��ردازد ،از ش��نبه تا چهارش��نبه و از
گروههاي مختلف برنامهس��ازي راديو س�لامت ساعت12
روي آنتن ميرود.
رسانه

محمدصادق عابديني

دوره جديد ،دوره تحول در رس�انه ملي بر
مبناي دو اصل هويت و عدالتگستري است.

پيمان جبلي ،رئيس س��ازمان صداوس��يما
در مراس��م اختتاميه پنجمين جش��نواره
تلويزيون��ي مس��تند ب��ر تحولآفريني در
اين س��ازمان تأكيد كرد و گف��ت« :مبناي
تحول رسانه ملي بر اساس دو اصل هويت و
عدالتگستري است .هر دوي اين عبارات و
اين سرفصلهاي بزرگ نتيجه تاريخ پرفراز
و نشيب انقالب است كه بيش از ۴۰سال از
عمر بابركتش را شاهد بودهايم».
جبل��ي تصري��ح ك��رد« :انقالب اس�لامي در
سرزميني منحصربهفرد در ايران و در جامعهاي
بينظير با مردم وفادار و سربلند ،ايران اسالمي
را رقم زده است و هر دوی اينها خالصه زندگي
مردم در دوره معاصر است».
وي با بيان اينكه هويتي كه ايران را شكل داده
همان هويتي است كه تمدن ايران اسالمي و در
ادامه آن انقالب اسالمي را تشكيل داده است،
گفت« :اين هويت سبب عدالت در زندگي مردم
در دوران معاصر شده است ،از اين رو چشم اميد
جامعه به محقق ش��دن و ديده شدن مصاديق
عدالت در اين كشور است».
رئيس رس��انه ملي در ادامه تأكيد كرد« :آنچه
از تقاطع مستند و ش��عار اصلي تحول در دوره
جديد ميتوان برداش��ت كرد ،اين اس��ت كه
مس��تند ميتواند نگاهي دقي��ق ،مطالبهگر و
روايتگر به هر دو حوزه داشته باشد».
وي اف��زود« :ما هم ب��ا نگاهي عمي��ق ،دقيق
و نكتهس��نج روبهرو هس��تيم و هم ب��ا نگاهي
مطالبهگر و روايتگر به حوزهاي كه بايد عدالت
از آن برخيزد و محقق شود».
جبلي با تأكيد بر اينكه مستند محدود به يك
عرصه ،س��رفصل و ژانر نيس��ت و در هنرهاي
مختلف تجلي پيدا ميكند ،گفت« :مس��تند
در روايت ،عكس ،فيلم و هر عرصهاي كه چشم
انسان ميبيند ،حضور دارد».
رئيس رسانه ملي با بيان اينكه مستندساز،
چش��م بينا و ديدهباني وفادار ب��راي جامعه
اس��ت ،گفت« :او نگهبان وفاداري است كه
به خوبي ميبين��د و درك ميكند ،به خوبي
تش��خيص ميدهد و اجزا و اليههاي پنهان
را كش��ف ميكن��د و به نماي��ش ميگذارد.

شكست غولهاي رسانهاي در وجههسازي براي اسرائيل

حجتاالسالم ميثم امرودي ،رئيس سازمان فرهنگي-هنري شهرداري
تهران در نشستي كه به مناسبت روز جهاني همبستگي با ملت فلسطين
در سفارت فلسطين برگزار شد ،عنوان كرد :از همه مجموعههاي فعال
در عرصه حمايت از فلسطين و نمايندگان گروههاي مقاومتي فلسطين از
جمله دو جنبش حماس و جهاد اسالمي تشكر ميكنم .امام(ره) فرمودند
ببينيد دشمن كجا را هدف قرار ميدهد ،همان موقعيت را مورد حمايت
قرار دهيد .وي افزود :ماه نوامب��ر يادآور حوادث تلخي ب��راي آزادگان
فلسطيني است .كساني كه هيچ گونه اشرافي بر قضيه فلسطين ندارند،
خواستند اسرائيل را مشروعيت ببخش��ند و اين در سايه حمايتهاي
انگليس از اسرائيل با امضاي توافقنامه بالفور انجام شد ،اما بهرغم همه
تالشهاي غرب ،ملت فلسطين بيدار و آگاه در مقابل اشغالگري ايستادند.
ما هم از آزادگان جهان ميخواهيم كه در مقابل اين دش��من بايستند.
علت نام نهادن اين روز ( ۲۹نوامبر) به نام همبستگي از ملت فلسطين نيز

اندوه و زه�د و بـىميلى به دنيا
سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول ،ص )358

رسانه ملی را قرارگاه امید و نشاط
و مبارزه با امواج تحریف میخواهیم

جبلی :اصلیترین تصویری
ک��ه همیش��ه از رس��انه ملی
داش��تیم تصوی��ر دانش��گاه
ب��ود .اینک��ه ص��دا و س��یما
دانشگاه است را بارها از مقام
معظ��م رهب��ری ش��نیدهایم
مستندس��از از اين حيث جاي��گاه مقدس و
ارجمندي را دنبال ميكند».
توصيف چهارگانه مقام معظم رهبري
از صداوسيما
جبلي با اش��اره به چهار جاي��گاه مدنظر مقام
معظم رهب��ري براي صداوس��يما عنوان كرد:
«اصليترين تصويري كه هميشه از رسانه ملي
داشتيم ،تصوير دانشگاه بود .اينكه صداوسيما
دانشگاه است بارها شنيده شده اما مقام معظم
رهبري سه توصيف ديگر براي رسانه ملي مطرح
نمودند.در كالم مقام معظم رهبري صداوسيما
آسايش��گاه چش��م و روح براي بهرهمندي از
زيباييهاست .دومین تعبير ،قرارگاه پراكندن
اميد و نشاط در جامعه و سومين مورد آوردگاه
مبارزه با امواج تحريف و فتنهگري است».
وي افزود« :اين جايگاهها كه مقام معظم رهبري
به زيبايي در يك خط تحت عنوان صداوسيما
توصيف كردند ،جايي است كه مستندساز در
آن سنگر دارد و در آن فعاليت ميكند .در اين
توصيف هم در نقش آموزش��ي براي پراكندن
اطالعات از تاريخ و تمدن ،رويدادها و اتفاقات
تلخ و شيرين صحبت شدهاست و هم در جايگاه
پراكندن اميد و نشاط با جستوجو در اليههاي
اميدبخش زندگي انسانها و از اليههايي كه از
چشم دور مانده ،اين فضا توصيف شدهاست».
رئيس رس��انه ملي در اين مراس��م از شهداي
مستندساز ياد كرد و گفت« :در آوردگاه مبارزه
با تحريف و فتنهگري چه بسيار مستندسازاني
كه جان خ��ود را در اين عرصه گذاش��تند و از
جواني و س��رمايه وجودش��ان ب��راي مقابله با
تحريف گذشتند».
وي افزود« :در هر چهار جايگاه كه در لسان
مقام معظم رهبري در توصيف صداوس��يما
آمده ،مستندس��از صاحب اي��ده و صاحب
سخن است».

حجتاالسالم امرودي مطرح كرد

رس�انههاي غولپيكر جهان در مسير وجههس�ازي براي اسرائيل
شكست خوردند.

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و

رئيس رسانه ملي در اختتاميه جشنواره تلويزيوني مستند مطرح کرد

بي�ش از  ۳۶عن�وان س�رگرمي و اس�باببازي در س�ه
س�ال گذش�ته از س�وي كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوان�ان تولي�د و ب�ه ب�ازار عرض�ه ش�ده اس�ت.

شهرك آزمايش
گواهينامه بينالمللي ميدهد

امام صادق(ع):
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توليد  ۳۶عنوان اسباببازي
در كانون پرورش فكري

ادارهكل س��رگرميهاي س��ازنده و بازيهاي رايانهاي
كانون پرورش فكري با برگزاري روي��داد ملي ايدهآزاد
اس��باببازي و همچنين ايدهآزاد بازيه��اي رايانهاي
در زمين��ه توليد محصوالت س��رگرمي وي��ژه كودكان
و نوجوانان در س��الهاي اخير پيش��رفت قابل توجهي
داشته است.
اين محصوالت در حوزه توليد اس��باببازي در س��ال  ۹۷و
12 ،۹۸عنوان س��رگرمي به تعداد ۱۲۱هزار و  ۷۰۰در سال
14 ،۱۳۹۹عنوان به تعداد ۱۷۴هزار و  ۷۸۰و در سال ،۱۴۰۰
۱۰عنوان و به تعداد ۳۳هزار بوده است.
همچنين س��رگرمي باغ ف��رش ،كمي بزرگتر ،كلمهس��از
انگليس��ي ،كتاببازي كرم اندازهگير ،بردگيم ميهمانهاي
ناخوانده ،كتاب پازل آهو و پرنده از ديگر محصوالتي است كه
كانون در دست توليد دارد.
بر همين اساس با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در زمينه
پيوست فرهنگي ،كانون اقدام به توليد محصوالت جديدي از
جمله اسباببازي در اين حوزه داشته است.
.......................................................................................................

حكمت

نما | حسین کشتکار

همين بود و در راستاي حمايت از حقوق ملت فلسطين انجام شد.
رئيس س��ازمان فرهنگي -هنري تصريح كرد :يكي از چالشهايي كه
در ۳۰سال گذشته با آن روبهرو بودهايم ،تالش براي تبيين اسرائيل و
تعريف ماهيت غده سرطاني بودن اين رژيم است .رژيم صهيونيستي
ميخواست القا كند كه اين گونه نيست ،ولي امروز چهره فلسطين و
اسرائيل به شكل واقعي آن به دنيا نمايان شده است .رژيم صهيونيستي
و همپيمانانش مجبور هستند اين وضعيت را با توان رسانهاي خودشان
جبران كنند .وي ادام��ه داد :ما در جمهوري اس�لامي ايران و انقالب
اسالمي طعم شيرين مقاومت را چش��يدهايم .مقاومت در هر كجا كه
مردمي بوده به پيروزي رس��يده اس��ت .اين روزه��ا نهادهاي مردمي
در سرتاس��ر جهان حرف اول را ميزنند .ما ه��م بايد تالش كنيم اين
رسانههاي غولپيكر صهيونيس��تي را به كمك همين شبكه جهاني
از پاي دربياوريم .حجتاالس�لام امرودي توضي��ح داد :اين خردهريز
كشورهايي كه به اصطالح دم درآوردهاند ،بايد در مقابل اذهان عمومي
جواب پس بدهند .اين فلسطيني را كه از بس��ياري كشورهاي غربي
تاريخچه طوالنيتر و غنيتري دارد ،كشورهاي غربي چگونه ميتوانند
اين حق و تاريخچه را ناديده بگيرند؟ اينكه اينها به گروههاي فلسطيني
لقب تروريس��ت ميدهند و تالش دارند جاي ش��يطان و ش��هيد را با
يكديگر عوض كنند ،هميشه به همين شكل باقي نخواهد ماند.
رئيس س��ازمان فرهنگي -هنري در پايان گفت :ملت فلس��طين تنها
نيست ،نه تنها در يمن ،نه تنها در لبنان و عراق و سوريه و ايران بلكه در
دنيا حمايتهاي مردمي وسيعي در پشتيباني از ملت فلسطين تشكيل
شده است .امروز ديگر پيروزي مردم فلسطين آرزو نيست ،امري عيني
است كه محقق شده است.

جبل��ي در پيان س��خنانش براي ش��فاي نادر
طالبزاده هنرمند پيشكس��وت و مستندساز
صاحبنام كش��ورمان كه مدتي است در بستر
بيماري است ،آرزوي شفاي عاجل كرد.
تلويزيون حامي مستند است
حميدرضا ش��اهآبادي ،معاون سيما در مراسم
اختتاميه جش��نواره تلويزيوني مستند گفت:
«قال��ب مس��تند از بهتري��ن و پرنفوذتري��ن
قالبهاست و خدا را شكر تلويزيون در اين چند
سال حامي آنها و وسيعترين حوزه و قويترين
پايگاه براي نشر و پخش آثار مستند بوده است.
ما خوش��حاليم از اين ظرفيت در برنامهسازي
استفاده ميش��ود .بايد كمك كنيم اين فضا را
بهتر از گذشته پيش ببريم».
شاهآبادي اضافه كرد« :آنچه به دنبالش هستيم
اين اس��ت كه با نگاه بومي و از پايگاه وطني و
خاستگاه ديني آثاري در تراز جهاني خلق شود
و االن به آن رسيدهايم ،مستندهاي ما عمق دارد
و صداقت و راستي و نزديكي به ذهن مخاطب
در اين آثار ديده ميشود و براي مخاطب بيش
از هر بخش ديگري باورپذير اس��ت .شايد در
بخشهاي ديگر نمايشي مخاطب بيشتر داشته
باش��يم اما باورپذيري اين حوزه بس��يار مهم
است».
برگزيدگان جشنواره مستند
در آيين اختتاميه پنجمين جشنواره تلويزيوني
مس��تند ،برگزيدگان در بخشه��اي مختلف
معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند.
در بخش بهترين مستند كوتاه مردمي ،فاطمه
صافي براي مستند «زندگي ليال» برگزيده شد.
در بخش بهترين مس��تند نيمه بلند مردمي،
تنديس جشنواره به مس��تند «قصه آقگل»
ب��ه تهيهكنندگي بهم��ن ابراهيمي رس��يد.
مستند «آدور» به تهيهكنندگي محمدصادق
اسماعيلي عنوان بهترين مستند بلند مردمي
را به دست آورد .جايزه بهترين فيلمبرداری به
مستند «قصه آقگل» ،جايزه بهترين تدوين
به مستند «قطعه  ،»19جهايزه بخش صدا به
مستند «چشمها و دس��تها» و جايزه بخش
بهترين پژوهش ب��ه «طاهر» رس��يد .جايزه
ويژه هيئ��ت داوران به مس��تند «بازگش��ت
دوباره» س��اخته فرهاد ورهام تعلق گرفت .در
بخش بهترين كارگرداني مستند كوتاه «حاج
ابوالقاسم قناد و پسران» برگزيده شد .تنديس
جشنواره در بخش كارگرداني مستند نيمهبلند
به «آسك» س��اخته مهدي زمانپوركياسري
رسيد .جايزه بهترين كارگرداني مستند بلند
به فيلم «خانهاي براي تو» به كارگرداني مهدي
بخشيمقدم تعلق گرفت .در بخش ويژه كرونا،
«قطع��ه  »19به كارگرداني مس��عود دهنوي
صاحب تنديس جشنواره شد .همچنين جايزه
ويژه دبير جشنواره به مستند «قصه آقگل»
تعلق گرفت.
اختتاميه پنجمين جشنواره تلويزيوني مستند
با حضور حمي د شاهآبادي معاون سيما ،محسن
يزدي دبير جشنواره ،جمعي از مستندسازان و
اهالي رسانه در مركز همايشهاي صداوسيما
برگزار شد.
سينما

فعاليت سينماها به حالت عادي بازگشت

لغو محدوديتهاي كرونايي براي سينماها

پس از دو سال كرونايي محدوديتهاي ۵۰درصدي سينماها لغو شد.

به دنبال نشست مشترك رئيس سازمان سينمايي و محسن فرهادي ،معاون
فني سالمت محيط وزارت بهداش��ت امكان فعاليت عادي براي سالنهاي
سينما فراهم شد .محمد خزاعي ،رئيس س��ازمان با اشاره به افزايش ظرفيت
بسياري از مشاغل و صنوف و مطالبه خانواده سينما و مردم گفت :اواخر هفته
گذشته جلسهاي با معاون فني سالمت محيط وزارت بهداشت در محل سازمان
سينمايي داشتيم و توضيح داديم كه بسياري از مردم ،مديران سالنهاي سينما
و صنوف تقاضا كردند با توجه به فروكش كردن كرونا در پي واكسيناس��يون
سراسري شرايطي فراهم شود تا محدوديت سقف ظرفيت ۵۰درصدي براي
بليتفروشي در سالنهاي سينما برداشته شود .وي ادامه داد :با توجه به اين
درخواست و مذاكره ،نشستهايي را هم نمايندگان سازمان سينمايي با وزارت
بهداشت انجام دادند كه سرانجام با هماهنگي ستاد ملي مبارزه با كرونا و وزارت
بهداشت موافقت شد فعاليت سالنهاي سينما به حالت عادي برگردد.
رئيس سازمان سينمايي عنوان كرد :بر اساس اين تصميم تمامي سالنهاي
سينما با رعايت كامل پروتكلهاي بهداشتي ميتوانند از ظرفيت خود براي
بليتفروشي استفاده كنند .بديهي اس��ت پروتكلهاي بهداشتي همچنان
بايد از طرف سينماداران و مخاطبان سينما رعايت شود .خزاعي بيان كرد:
اميدواريم تصميم جديد باعث شود تا دوباره سالنهاي سينما به رونق گذشته
بازگردد و بخشي از ضررهاي ناشي از همهگيري كرونا در دوساله اخير جبران
شود .الزم بود مانند بسياري از مشاغل و كسب و كارها سينماداران هم بتوانند
به فعاليت عادي برگردند و از ظرفيت سالنها استفاده كنند.

بازتاب

عضو شوراي پروانه ساخت و نمايش
با اشاره به غيراستاندارد بودن بيش از  90درصد فيلمهاي سينما:

اوضاع سينماي ما از باغهاي معلق بابل هم عجيبتر است
بسياري از فيلمها نسبتي با «ايران» و «ايرانيت» ندارند و سينماگران
بايد از هالهاي كه به دور خود پيچيدهاند بيرون بيايند و مردم را ببينند

مصطفي شاهكرمي

عضو شوراي پروانه س�اخت و نمايش فيلمهاي سينمايي
در حالي كه معتقد است به دليل ضعف ساختاري فيلمهاي
سينمايايراننبايدبه۹۰درصدازفيلمهايسينماييپروانه
نمايش داده شود ،بروز برخي اتفاقات در سينماي كشورمان
را از پدي�ده باغهاي معلق باب�ل هم عجيبت�ر ميداند.

سعيد مستغاثي ،منتقد سينما كه چندي پيش از سوي وزير
ارش��اد به عنوان عضو ش��وراي پروانه نمايش و شوراي پروانه
ساخت منصوب گرديد ،در واكنش به اظهارات بيژن نوباوهوطن،
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس و يكي ديگر از اعضاي
جديد شوراي پروانه س��اخت كه گفته بود «بيش از ۳۰فيلم
مس��ئلهدار از كميته ش��وراي نمايش مجوز نمايش گرفتهاند
كه در اين فيلمها ارزشهاي اخالقي ،انقالبي و ملي زير سؤال
رفته است» ،ضمن اشاره به اينكه آقاي نوباوهوطن تاكنون در
جلسات شورا شركت نكرده است ،به مهر ميگويد :آييننامه
فعلي شوراي نمايش از سال  ۸۲هيچ تغييري نكرده و همين
۱۴بند بوده و ما بر اس��اس همين ۱۴بند قانوني كه مرتبط با
محتوا و ساختار آثار است ،فيلمها را مورد بررسي قرار ميدهيم.
ما ب ه عنوان اعضاي شوراي پروانه نمايش فيلمهايي را كه ارائه
ميشود ،بر اساس آييننامهاي كه مصوب هيئت وزيران در سال
 ۸۲است ،بررسي و طبق همان آييننامه رفتار ميكنيم.
عضو شوراي پروانه ساخت سازمان سينمايي در ادامه با تأكيد بر
اينكه ما همه سينمايي هستيم ،يعني بحث اول ما سينماست،
ميافزايد :بهعنوان منتقد سينما كه نزديك ۵۰سال است فيلم
ميبينم و در جريان س��ينماي روز دنيا و جشنوارهها هم قرار
دارم ،معتقدم بيش از ۹۰درصد از توليدات س��االنه سينماي
ايران زير خط اس��تاندارد «س��ينمايي» قرار دارد .هر فيلمي
اول بايد «سينما» باش��د .با دليل و برهان معتقدم كه بيش از
۹۰درصد فيلمهاي ما فاقد بيان س��ينمايي و زير اس��تاندارد
هس��تند .اگر نظر شخصي من باش��د۹۰ ،درصد اين آثار را رد
ميكنم و نه به آنها پروانه س��اخت ميدهم و نه نمايش .اينها
اساس��اً فيلم نيستند .فيلمس��ازي كه «ريتم» را نميشناسد،
اساساً فيلمساز نيست .اگر قرار است فقط «حرف بزنيد» ،برويد
سخنراني كنيد و مقاله بنويسيد ،كمخرجتر هم است .چرا وقت
مردم را ميگيريد؟ اينكه مركز آمار در سال  ۹۸اعالم كرد تنها

 ۵تا  ۶درصد مردم ايران به س��ينما ميروند و از پرفروشترين
فيلم استقبال ميكنند ،به همين دليل است كه اين فيلمها قبل
از هر چيز ديگر ،اساساً «فيلم» نيستند .در درجه بعدي اين آثار
نسبتي با «ايران» و «ايرانيت» ندارند.
اين منتقد سينما با ابراز تأسف نسبت به فيلمنامه آثار سينمايي
ادامه ميدهد :اغلب فيلمها امروز «شعار» است .اغلب فيلمسازان
ما «حرف» ميزنن��د به جاي اينك��ه چيزي را نش��ان دهند.
فيلمنامههايي هم ك��ه در اين مدت بررس��ي كردهايم ،اغلب
«حرف» هس��تند .در فيلمها هم چيزي به عن��وان «تصوير»
مشاهده نميكنيد ،بيشتر سخنراني و نمايش راديويي است .اين
«سينما» نيست .با اين وضعيت اين شوراها خيلي به فيلمها رحم
ميكنند كه اجازه ميدهند وارد شبكه توزيع شوند و اين مسئله
موجب خسران سينمادار و تماشاگر ميشود ،فقط تهيهكنندهها
پول به جيب ميزنند! يكي از عجايب در دنيا همين است كه در
سينماي ما قبل از اكران فيلم هم تهيهكننده پولش را به جيب
زده است ،اين پديده از باغهاي معلق بابل هم عجيبتر است!
مستغاثي در ادامه اظهار ميدارد :خيلي بد است سينمايي با اين
همه ادعاي جهاني و جايزه اسكار و كن ،تنها ۵درصد از مردمش
فيلمهاي��ش را ببينند! آدم از اين ش��رايط ش��رم ميكند .بايد
فيلمهاي قويتری بسازيم و بيشتر به دغدغههاي مردم بپردازيم.
دغدغههاي مردم آن چيزي نيس��ت كه فالن شبكه خارجي يا
شبكههاي اجتماعي مطرح ميكنند .بايد به بطن جامعه برويم.
سينماگران بايد از هالهاي كه به دور خود پيچيدهاند بيرون بيايند
و مردم را ببينند .اي كاش الاقل كتاب بخوانند و فيلم ببينند.
خيلي از فيلمسازان ما كه من ميشناسمشان ،افتخارشان اين
است كه فيلم نميبينند! الاقل برويد فيلم ببينيد!

کتاب

با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر

جايزه شهيد اندرزگو برگزيدگانش را شناخت

سيدمرتضي ذاكر

دومي�ن دوره جاي�زه ش�هيد س�يدعلي اندرزگ�و ب�ا
حض�ور وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اسلامي و جمع�ي
از اهال�ي فرهن�گ و ادب ،در مجموع�ه فرهنگي ش�هداي
انقلاب اسلامي ب�ا معرفي نف�رات منتخ�ب برگزار ش�د.

به گزارش «جوان» در بخش روايت تاريخ از بين سه كتاب «رضا نام
تا رضاخ��ان»« ،روز آزادي زن» و «گوهر صب��ر» ،كتاب «رضا نام تا
رضاخان» توانست بيش��ترين آراي هيئت نخبگاني را دريافت كند.
هدايتاهلل بهبودي در «رضا نام تا رضاخان» ب��ا بهرهگيري از قالب
زندگينامهنويسي و ب ه شكل سالشمار ،روايتي جامع را از زندگي رضا
پهلوي از دوره تولد تا كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹و تبديل رضاخان
به فرمانده نظامي كودتاي  ۱۲۹۹ارائه كرده است .اين اثر را انتشارات
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي منتشر كرده است .در بخش
كودك و نوجوان پن��ج كتابي كه نامزد اي��ن دوره بودند ،عبارتند از:
«تونل سوم»« ،جايي آن طرف پرچين»« ،رد انگشتهاي اصلي»،
«سلفي با خرابكار» و «گزارشهاي امير ،پسر عاشق» .هيئت نخبگاني
دومين دوره جايزه شهيد اندرزگو بيشترين آراي خود را به دو كتاب
«تونل سوم» نوشته فاطمه الياسي از انتشارات شهيد كاظمي و «رد
انگشتهاي اصلي» نوشته حسين قربانزاده از انتشارات سورهمهر
اختصاص داد و اين دو اثر منتخبان اين بخش معرفي شدند.
داوران بخش داستان بلند و رمان بزرگس��ال از بين آثار ارسالشده
به دبيرخانه ،پنج كتاب «بينام پدر»« ،تشريف»« ،جامانده از پسر»،
«چهل و يكم» و «ماتيخان» را منتخبان هيئت داوري دومين دوره
جايزه شهيد اندرزگو در بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال» معرفي

كردند .در اين ميان ،رمان «تشريف» نوشته علياصغر عزتيپاك از
انتشارات شهرستان ادب و «ماتيخان» نوشته عبدالرحمن اونق از
انتشارات س��ور ه مهر انتخاب نهايي نخبگان اين بخش شدند .بنا بر
اعالم دبيرخانه جايزه شهيد اندرزگو ،در اين دوره به نويسندگان آثار
منتخب يك لوح تقدير به همراه 220ميليون ريال جايزه نقدي و به
نويسندگان تمامي آثار نامزدشده يك لوح تقدير به همراه 50ميليون
ريال جايزه نقدي اهدا شد .در اين دوره براي اولين بار در تاريخ نشر
كشور ،به سه اثر از بين آثار ارسالشده «جايزه ويرايش كتاب» اهدا
شد .بر اساس اعالم هيئت داوران جايزه شهيد اندرزگو ،ندا ابنعلي
ويراستار كتاب «تشريف» ،فاطمه مرادي ويراستار كتاب «سلفي با
خرابكار» و نرجس توكلي ويراستار كتاب «روز آزادي زن» برگزيدگان
«جايزه ويرايش كتاب» ش��دند .در بخش ديگري از اين مراس��م از
تالشهاي منصور انوري براي نگارش رمان 12جلدي «جاده جنگ»
كه بخشي از تاريخ پرفراز و فرود كشور را از آغاز جنگ جهاني دوم تا
پايان جنگ تحميلي روايت ميكند ،تقدير به عمل آمد.

