
هنر به زبان ساده در فرهنگسرای گلستان
کارگاه آموزش��ی نقاشی با عنوان "هنر به زبان ساده" 
به منظور آموزش هنر با موضوع تحلیل هنر نقاش��ی، بیان 

ایده ها و عواطف در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.
 همزمان با پرپایی نمایش��گاه نقاشی " مونولی " شامل 
آثار دانش��جویان هنر دانش��گاه علمی - کارب��ردی، دومین 
نشست تخصصی " هنر به زبان ساده " با بررسی کیفیت های 
زیبایی ش��ناختی معین در یک زبان و روایت مستندنگار و 

داستان پردازی با حضور استاد کاظم چلیپا برگزار می شود.
 کاظم چلیپا دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د نقاشی 
از دانش��کده هنرهای زیبا دانش��گاه تهران اس��ت.تدریس 
در رشته هنر دانشگاه های کش��ور و داوری نمایشگاه های 
مختلف تجس��می نی��ز از دیگر فعالیت ه��ای این هنرمند 
محس��وب می ش��وند. او همچنین عضو افتخ��اری انجمن 

نقاشان آذربایجان )باکو( است.
کارگاه آموزش��ی »هنر به زبان ساده« امروز از ساعت 
10 تا 12 با بررس��ی تخصصی مروری برآثار نقاشی استاد 
کاظ��م چلیپا و با حض��ور هنرجویان هنرس��تان های فنی 
حرف��ه ای منطق��ه 8 و هنرس��تان بانو خدیج��ه جهان در 

نگارخانه فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.
عالقه مندان برای ش��رکت در این ورک شاپ می توانند 
به نشانی نارمک، میدان هالل احمر، خیابان گلستان، ضلع 
ش��مالی بوس��تان فدک، فرهنگسرای گلس��تان، نگارخانه 
گلس��تان مراجعه کنند و یا با تلف��ن 77813802 تماس 

بگیرند.

سال تحویل احسان علیخانی روی آنتن شبکه 3
شبکه سه سیما در تدارک ساخت برنامه های ویژه ای 
ب��رای نوروز ۹۶ اس��ت. احس��ان علیخانی امس��ال نیز در 
لحظات س��ال تحویل میهم��ان خانه ه��ای مخاطبان این 

شبکه می شود.
 ش��بکه سه سیما برای س��ال ۹۶ برنامه ویژه ای را در 
نظر گرفته اس��ت که نزدیکترین و برجس��ته ترین، برنامه 
نوروزی احسان علیخانی اس��ت که چندین ساعت قبل از 
س��ال تحویل آغاز می شود و در لحظه سال تحویل نیز در 
کنار مخاطبان خواهد بود. همچنین »میهمان ما باشید«، 
»آقای گزارش��گر«، »جادوی صدا2« برنامه های ویژه دیگر 

این شبکه برای نوروز ۹۶ خواهد بود.
این شبکه سیما در تدارک آماده سازی سریال»نفس« 
به کارگردانی جلیل سامان برای ماه مبارک رمضان است. 
داس��تان »نفس« درباره جوانی پُرَش��ر و شور است که در 
بحبوحه وقایع انقالب رازی در زندگی اش فاش می ش��ود. 
او برای رس��یدن به حقیقت حوادث پیچیده ای را پش��ت 
سر می گذارد. مسعود رایگان، ژاله صامتی، علیرضا کمالی، 
بهناز جعفری، قربان نجفی، احسان امانی، شهاب شادابی، 
هادی عامل هاش��می. با معرفی س��اناز سعیدی و با حضور 
هدایت هاش��می، رامین راستاد و خس��رو شهراز از جمله 

بازیگران هستند.
همچنی��ن »پنچری« و فص��ل دوم»لیسانس��ه ها« از 
جمله س��ریالهای دیگر هستند که این شبکه تلویزیون در 

فکر ساخت آنها هستند.

حسن معجونی با سه خواهر به صحنه می رود
حس��ن معجونی قصد دارد نمایش »س��ه خواهر« اثر 
چخوف را اردیبهش��ت ماه س��ال ۹۶ در تماشاخانه پالیز به 

صحنه ببرد.
سرپرست گروه تئاتر »لیو« که پیش از این تمرین های 
»س��ه خواهر« را آغ��از کرده و قرار بود در س��ال جاری به 
صحنه ببرد گف��ت: تمرین های نمایش ادام��ه دارد و قرار 
است نمایش »س��ه خواهر« را از اول اردیبهشت سال ۹۶ 

در تماشاخانه پالیز به صحنه ببریم.
وی درباره اینکه آیا »س��ه خواهر« نیز به لحاظ نگاه و 
ش��یوه اجرایی به مانند تجربیات سابق گروه »لیو« از آثار 
چخوف اس��ت، اظه��ار کرد: نمایش »س��ه خواهر« هم در 
راس��تای تجربیات قبلی ما اس��ت. متن را به عنوان اساس 
اصلی کار با تغییرات کمی حفظ و در تعداد شخصیت های 

نمایش نیز تغییراتی ایجاد کردیم.
سرپرس��ت گروه تئاتر »لیو« در پایان با اش��اره به کم 
کردن 1 تا 2 شخصیت از نمایشنامه »سه خواهر«، درباره 
گروه بازیگری این اثر نمایش��ی گفت: تعدادی از بازیگران 
نمای��ش از گ��روه تئاتر »لیو« و باقی بازیگ��ران از خارج از 

گروه هستند.
نمایش »سه خواهر« با حضور حسن معجونی، مهدی 
بجستانی، پوریا رحیمی سام، به آفرید غفاریان، آوا شریفی، 
فریبا جدیکار، حس��ین حس��ینیان، فراز س��رابی، حسین 
امیدی، آناهیت��ا درگاهی، فرزانه میدانی، میالد ش��جره و 

سیاوش نائینی به صحنه می رود.

مومن انقالبی در کتابفروشی ها
کت��اب »مومن انقالبی« ش��امل مروری ب��ر زندگی و 
س��یره مرحوم حاج ش��یخ عباس پورمحمدی از روحانیون 

رفسنجان منتشر شد.
انتشارات صهبا در تازه ترین اثر خود شرحی از زندگی 
و س��یره مبارزاتی حاج ش��یخ عباس پورمحمدی و ش��رح 
دوس��تی ایش��ان با رهبر معظم انقالب اسالمی را در قالب 

کتابی با عنوان »مومن انقالبی« منتشر کرده است.
این کتاب، ب��ه معرفی یکی از مؤمنان راس��تیِن عصر 
انقالب اس��المی می پ��ردازد؛ مرح��وم حاج ش��یخ عباس 
پورمحمدی، که به باور بس��یاری از دوس��تان و آشنایانش 
عالِمی روحانی، مجاهد، مبارز، شجاع، بصیر و مردم دار بود 

و عمری در راه اسالم و انقالب اسالمی خدمت کرد.
کت��اب »مؤمن انقالبی، ش��یخ عب��اس پورمحمدی« 
ضمن پرداختن به گوشه هایی از زندگی حاج شیخ عباس، 
نگاهی دارد به دوس��تی و ارتباط ایشان با رهبر انقالب، که 
س��ابقه ای نزدیک به پنجاه سال دارد. این کتاب همچنین 
در بخش ضمیمه خود، اس��ناد و تصاوی��ر قابل توجهی را 
درباره زندگی مرحوم پورمحمدی به نمایش گذاشته است 
که زندگی و س��یرۀ مبارزاتی حاج شیخ عباس، و همچنین 

دوستی و رابطۀ ایشان با رهبر انقالب را روایت می کنند.
این کتاب نخستین اثر از مجموعه کتاب هایی با عنوان 
»َفرَوست« است که به معرفی برخی از یاران و پیروان صدیق 
رهبر معظم انقالب اس��المی می پردازد. انتشارات صهبا این 

کتاب را با قیمت ۶ هزار تومان منتشر کرده است.

جبار آذین:
 آنچه امسال شاهد بودیم
یک فاجعه ملی در قالب 
»جشن پاره« فیلم فجر بود

منتقد و مدرس س��ینما همزمان با خاتمه 
منتق�د سی و پنجمین جش��نواره فیلم فجر گفت: می�ز 

آنچه که امس��ال به عنوان ویترین سینمای 
کش��ور در معرض نگاه و قضاوت سینماگران، منتقدان، رسانه ها و 
مخاطبان ق��رار گرفت یک فاجعه ملی در قالب جش��ن پاره فیلم 
فجر بود؛ بخش اعظم مس��ائل و مشکالتی که سبب ساز بروز این 
فاجعه س��ینمایی، فرهنگی و ملی ش��د به دلیل ناکارآمدی و نگاه 
غلط و دیکته های تحمیلی سیاس��ی و جناحی متولیان اشتباهی 

سینمای کشور و برگزارکنندگان این رویداد بود.
جبار آذین در گفت وگو با س��ینماپرس اف��زود: به علت تداوم 

اش��تباه ها و خطاها در گزینش رفاقتی مدیر سینمای کشور و دبیر 
جشن پاره فیلم فجر و گلچین شدن عواملی از بیرون و درون سینما 
و حوزه های سیاسی به عنوان هیأت های انتخاب )انتصاب( و داوری 
)ناداوری( جشن پاره ای ش��کل گرفت که از منظر ساختار هنری و 
س��ینمایی و فرهنگی و استانداردهای برگزاری جشنواره سینمایی 

دور بوده و تنها در جهت پز و سوء استفاده سیاسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: آنچه در قالب ساختار و محتوا در برگزاری این 
رویداد که به دلیل دوری از ارزش ها و آرمان ها و اهداف فرهنگی 
و اجتماع��ی از میثاق های خود با مردم فاصله گرفته با هیچ معیار 
س��ینمایی، هن��ری و فرهنگی قابل تحلیل و بیان نیس��ت چراکه 
آشفتگی ها و سفارش ها در معرفی فیلم ها سیاسی بود نه فرهنگی 
و لذا برگزاری آن بر مبنای هیچ کدام از اصول س��ینمایی استوار 

نبود و روندی رو به فرسایش داشت.
این منتقد سینما سپس با بیان اینکه همین رویه در گزینش 
فیلم ها و محتوا و مضامین آن ها قابل اشاره است اظهار داشت: به 
دلیل غیرس��ینمایی بودن مسئوالن سینما و نگاه صرفاً سیاسی و 
جناحی به این ابزار تجاری و فرهنگی در سال های اخیر و به ویژه 
س��ال جاری تولید فیلم هایی باب شد که از فرهنگ جامعه فاصله 

داش��ته و اهدافی غیرمردم��ی و غیرفرهنگی را دنبال می کردند از 
همین زاویه تعداد کثیری از فیلم های جشن پاره 3۵ با آنکه عنوان 
اجتماعی را با خود یدک می کش��یدند ولی عموماً آثاری تلخ، تباه 
و آیینه ای از مناس��بات نامناس��ب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

کشور به روایت کارگردانان های آن ها بودند.
وی تأکی��د کرد با آنکه در می��ان فیلم های این دوره چند فیلم 
ارزش��مند محتوایی، اجتماعی و دفاع مقدس��ی هم ارائه شده بود که 
بعضاً مورد تحس��ین و توجه قرار گرفتند ولی تعدادی از این آثار هم 
روایت شخصی فیلمسازان از برخی سوژه های تاریخی و اجتماعی بود 
که اگر حمایت ارگانی پشت آن ها وجود نداشت نمی توانستند ساخته 
شوند. یکی از ویژگی های این دوره جشنواره گسترده بودن انتقادها 
و اعتراض ها به غلط های فراوان جشن پاره و انتخاب های سفارشی و 
فرمایش��ی آن بود به گونه ای که انصراف بسیاری از سینماگران را از 

شرکت در آن و حتی حضور در بین نامزدها درپی داشت.
آذین خاطرنش��ان کرد: این وقایع نمایشگر رو به ویرانی رفتن 
ساختار و اهداف مدیریتی و اجرایی در تشکیالت سازمان سینمایی 
و اداره س��ینما و همچنین راهبری غلط آن و س��پری شدن تاریخ 
مصرف جش��نواره سابق فیلم فجر اس��ت که این همه گویای نیاز 

جامعه برای داشتن س��ینمای متعهد و جشنواره ای مردمی است؛ 
چیزهایی که در شرایط کنونی در شرف نابودی هستند و کالم آخر 
اینکه تمام آنچه که س��ازمان س��ینمایی و جشن پاره فرمایشی آن 
ارائه کردند یک واقعه تلخ فرهنگی و اجتماعی بوده و به عبارتی آوار 
ساختمان پالسکوی سینمای ایران بر قامت اجتماعی کشور است.

این منتقد س��ینما تصریح کرد: جش��نواره فیلم فجر پس از 
پی��روزی انقالب ش��کوهمند اس��المی به لحاظ تغیی��رات زیادی 
که در فرهنگ کش��ور ش��کل گرفته بود آغاز به کار کرد و هدف 
اصلی اش این بود که دس��تاوردهای نظام و انقالب اس��المی را در 
هنر -صنعت س��ینما به تصویر کشیده و آن را به جهانیان عرضه 
کند اما متاس��فانه پس از سال ها رویه آن به شدت با تغییر مواجه 
ش��د و همین امر علت اصلی تولید فیلم هایی شد که رسما هیچ 
توجهی به اصل اساسی نظام و انقالب ندارند. وی متذکر شد: من 
معتقدم تنها راه نجات، رشد و تعالی سینمای کشور این است که 
پدرخوانده های سینما که هنر هفتم ما را اینگونه به سمت سیاهی 
و تباهی کش��انده اند س��اقط ش��وند و با جایگزین شدن نیروهای 
ارزش��ی و انقالبی به ج��ای آن ها بتوانیم س��ینمای مان را مجددا 

براساس ارزش ها و اهداف و آرمان های انقالبی بنا کنیم.
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با حضور کارشناسان دینی پخش می شود
فصل دوم »پیاده آمده ایم« در شبکه اول سیما

فصل دوم برنامه »پیاده آمده ایم« با ساختاری کامال متفاوت 
از امروز به صورت زنده از کربال پخش خود را آغاز خواهد کرد.

به گ��زارش »پویا«، فصل دوم برنامه »پیاده آمده ایم« در 12 
قس��مت با حضور سه کارشناس مذهبی حجت االسالم محمدرضا 

زائری، حجت االسالم شهاب مرادی و حجت االسالم علی سرلک با 
س��اختاری کاماًل متفاوت و به صورت زنده از امروز پنجشنبه، 28 

بهمن ماه و از کربال، روی آنتن شبکه اول سیما خواهد رفت.
محبت،گفت وگو و مسئولیت پذیری در خانواده عنوان موضوعاتی 

است که در فصل جدید برنامه از آنها صحبت می شود. فصل نخست 
برنامه تلویزیونی »پیاده آمده ایم« در ایام اربعین حسینی و به مدت 
10 شب، با حضور حجت االس��الم شهاب مرادی روی آنتن شبکه 

یک سیما رفت که با استقبال مخاطبان همراه شده بود.

فرهنگستان

و  نویس��ندگان  »مجم��ع 
منتق��دان س��ینمای انقالب« جناح فرهنگی

اخیر  طبق رس��م چندس��ال 
خود با برگزاری یک نظرس��نجی از میان منتقدان و 
سینمایی نویسان رسانه های انقالب دست به انتخاب 

آثار برتر جشنواره فیلم فجر زده است.
این ب��ار البته ای��ن نظرس��نجی با ی��ک بیانیه 
تحلیلی در نقد بایکوت چهارساله ی سینمای انقالب 
در دول��ت یازده��م و همچنی��ن داوری های عجیب 
جش��نواره اخیر همراه ش��ده اس��ت. در ادامه بیانیه 
»مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقالب« را 

به همراه نتایج نظرسنجی این مجمع می خوانید:
قطعاً نمی ش��ود از جشنواره ی سی و پنجم فجر 
نوشت و به ماجرای داوری ها اشاره نکرد. جشنواره ای 
ک��ه جمع بندی در م��ورد آن، بی��ش از هر دوره ی 
دیگری وابسته به قضاوت ما در مورد داوری های آن 
اس��ت. چنانکه ضعف داوری های امس��ال، باعث شد 
تا نقاط مثبت جش��نواره ی س��ی و پنجم فیلم فجر 
همچون قصه گوتر ش��دن فیلم های سینمای ایران، 
کم ش��دن تعداد آثار متکلف خسته کننده ی کند و 
بدون مخاطب هنر و تجربه و پرداختن به گونه هایی 
همچون س��ینمای حادثه ای و ماجراجویانه و اکشن 
در کنار حضور پرش��مار و بعضا قدرتمند فیلمسازان 
زن کمت��ر دیده ش��ود و در کنار آن، تعدد فیلم های 
تل��خ اجتماعی که ش��باهت های زی��ادی هم به هم 
داش��تند، تکرار رقت انگیز س��ینمای فرهادی و نبود 

فیلم های خوب، خیلی بیشتر جلوه کند.
البته قرار بود جشنواره ی سی و پنجم فیلم فجر 
جشنواره ای به شدت آرام و بی حاشیه باشد؛ حتی به 
قیمت از دس��ت دادن تع��دادی از فیلم های احتماالً 
مسئله س��از و جنجالی که روی کاغذ می توانس��تند 
تنور نه چندان گرم جش��نواره را ح��رارت دوباره ای 
ببخشند. اما به هر حال، توافق نانوشته به سیاق سال 
گذش��ته بر این بود که فیلم ه��ای ملتهب و احتماال 
جنجالی بیرون بمانند تا جش��نواره در آرامش برگزار 
ش��ود. ملتهب سازان هم اعتراض خاصی به جا ماندن  
آثارشان از لیست فجر سی و پنجم نداشتند. اعتراض 
که نداشتند هیچ، حتی به نحوی جلوه دادند که گویا 
فیلم های شان اصوال قرار نبوده به جشنواره برسد. به 
هر حال، آنها معامله کرده بودند. اکران بی دردس��ر و 
بدون ممیزی در ازای برگزاری جش��نواره ای آرام. اما 
جش��نواره ی س��ی و پنجم با وجود این معامله هم، 

جشنواره ی آرامی از کار درنیامد.

حاال بعد از چند روز، راحت تر می توان »پدیده ی 
داوری« جشنواره ی سی و پنجم فیلم فجر را تحلیل 
کرد. ش��اید دست اندرکاران جشنواره و در راس آنها، 
»محم��د حی��دری« انتظار نداش��تند ای��ن حجم از 
اعتراضات به سوی آنها روانه شود. اما حقیقت ماجرا 
این است که این اعتراضات، سرریز چهار سال سکوت 
در برابر داوری های جانبدارانه و عجیب و غریب فجر 
در دولت یازدهم بود. سرریز چهار سال بی اعتنایی به 
جریان فیلمسازی انقالبی و بایکوت و نادیده گرفتن 
آثاری چون »چ« و بیرون گذاش��تن »شیار 143« از 
لیس��ت اولیه ی فیلم های فجر در دوره ی سی و دوم، 
 بایک��وت معنادار »روب��اه« و »ایران برگ��ر« در فجر 
سی و سوم و حتی حذف آنها از آرای مردمی، ندیدن 
ارزش های فنی و مضمونی »بادیگارد« و »س��یانور« 
 در جش��نواره ی سی و چهارم فجر و حاال جشنواره ی 
س��ی و پنجم و ح��ذف »امپراتور جهنم« از لیس��ت 
اولی��ه ی فیلم ه��ا، بایک��وت کام��ل فیلم ارزش��مند 
»ویالیی ها«، ندیدن ارزش های فیلم دوست داشتنی 
»بیست و یک روز بعد« و حذف سوال برانگیز شاهکار 
»ماجرای نیمروز« از برخی رش��ته های اصلی فنی. و 

چه کسی می داند که همین سیمرغ »بهترین فیلم« 
هم، اگر نبود اعتراضات وس��یع رس��انه ها و جامعه ی 
سینمایی و اتهاماتی از قبیل تابعیت دوگانه ی هیئت 
داوران، آیا در دستان تهیه کننده ی »ماجرای نیمروز« 
آرام می گرف��ت یا نه؟ چه آنکه تش��کر تهیه کننده ی 
این فیلم از تدبیر رئیس سازمان سینمایی روی سن 

اختتامیه، بسیار معنادار بود.
احتماالً مشکل اینجاس��ت که نمایندگان تفکر 
انقالب��ی در چهار س��ال اخیر، هر ب��ار الاقل با یکی 
دو اثر ارزش��مند که هم��گان بر کیفی��ت فنی آنها 
معت��رف بوده ان��د، قدم ب��ه جش��نواره ی فیلم فجر 
گذاش��ته و خود را در قامت دریافت سیمرغ بهترین 
فیل��م معرفی کرده ان��د، اما علی رغم یافتن کرس��ی 
خود در میان��ه ی رقابت فیلم ها، هنوز نتوانس��ته اند 
در میان کرس��ی های هیئت داوران، س��همی داشته 
باشند. چنانکه تصمیم گیران پشت پرده حتی حاضر 
نیس��تند الاقل یک کرس��ی از هفت کرس��ی هیئت 
داوران را به نمایندگان سینمای انقالب واگذار کنند 
تا جریانی که در چهار س��ال اخی��ر، همواره مدعی 
دریافت سیمرغ بهترین فیلم جشنواره و بهترین اثر 

از نگاه تماش��اگران بوده، حت��ی یک حامی در میان 
هیئت داوران نداشته باشد. 

واقعا چه کس��ی می تواند ادع��ا کند از هفت نفر 
داور جش��نواره ی س��ی و پنجم فیلم فج��ر، حداقل 
یک نفر با مفهومی به ن��ام جبهه ی فرهنگی انقالب 
قرابت دارد؟ و این یک نفر کیس��ت؟ مدیر سینمایی 
که چند س��الی در کانادا زندگی کرده و بعد از روی 
کارآمدن دولت یازدهم به ایران بازگش��ته یا مش��اور 
تولید فیلم سرتاسر توهین »یک خانواده ی محترم«؟ 
چرا س��ازمان س��ینمایی سال هاست بر اس��تفاده از 
چهره های��ی در هیئت داوران اص��رار دارد که به نام 
انقالبی گری ترق��ی کرده ان��د و روزی خورده اند، اما 
در هیئت داوران اتفاقا مهم ترین مخالفین س��ینمای 
انقالب هستند؟ جبهه ی فرهنگی انقالب چگونه باید 
فریاد بزن��د که به این چهره ها ی دوزیس��ت وکالتی 
نداده اس��ت؟ و چگونه است که س��ازمان سینمایی 
حت��ی از ق��رار دادن دکوری و فرمالیت��ه یک نفر از 
نماین��دگان واقعی تفکر س��ینمای انقالبی در میان 
ترکی��ب هفت نفره داوران هم رع��ب و هراس دارد؟ 
آی��ا واقعا چهره های اس��تفاده ش��ده در میان اهالی 
سینما به عنوان چهره های سینمایی انقالبی شناخته 
می ش��وند؟ اگر جواب این سوال منفی است، پس آیا 
سینمای انقالب که با نمایندگانی چون »ایستاده در 
غبار« و »بادیگارد« و »سیانور« و »ماجرای نیمروز« 
تحسین همگان را برانگیخته، شایستگی حضور حتی 
یک نماینده را در میان هیئت داوران جشنواره ای که 
منتسب به انقالب اسالمی است، ندارد؟ آیا این سطح 
از تمامیت خواهی، شایسته ی همین فضاحتی که در 

داوری فجر سی و پنجم دیدیم، نخواهد شد؟
جالب اس��ت بدانی��د که جمع��ی از نمایندگان 
مجم��ع نویس��ندگان و منتقدان س��ینمای انقالب 
در ه��راس از تک��رار اتفاقات داوری جش��نواره های 
پیش��ین، در جلس��ه ای حضوری همین دغدغه را با 
آقای »محمد حیدری« -دبیر جش��نواره- در میان 
گذاش��تند و اتفاقاً با ابراز تأسف دبیر در قبال برخی 
از اش��تباهات داوری دوره ی پیشین امیدوار و حتی 
به آنها نوید داده شد که در داوری های این دوره، از 
همه ی جریانات سینمای ایران استفاده می شود. اما 
شوربختانه باز هم همان اتفاقی که بیم آن می رفت، 

این بار در ابعاد وسیع تری تکرار شد. 
بدت��ر آنکه عده ای چنین متصورند که این همه 
جدال بر س��ر داوری، نزاع به خاطر چند س��یمرغ و 
س��که و جایزه ی نقدی اس��ت. کاش اما کارشناسان 

مش��اور، برای آقایان تبیین کنند که چگونه اعطای 
۹ سیمرغ بلورین س��ال گذشته  به فیلم »ابد و یک 
روز«، باع��ث چرخ��ش و روی گردانی فیلمس��ازان 
س��ینمای اجتماعی و ب��ه خص��وص فیلم اولی های 
جش��نواره ی س��ی و پنجم از پرداختن به قصه های 
طبقه ی متوس��ط و در عوض س��وق یافتن به سمت 
روای��ت قصه های طبقه ی آس��یب پذیر و فرودس��ت 
شده است. کاش می دانس��تند که جشنواره ی فیلم 
فج��ر هنوز هم در الگودهی به س��ینمای ایران و به 
خصوص ت��ازه واردان س��ینمای ایران، موثر اس��ت. 
که اگر می دانس��تند، ش��اید متوجه می ش��دند که 
دادن جایزه های پرش��مار به فیلمی چون »ماجرای 
نیم��روز« و تحس��ین »ویالیی ه��ا«، در حقیقت باز 
کردن مسیری تازه برای سینمای ایران جهت نجات 
از قصه ه��ای نخ نماش��ده ی آپارتمان��ی ذیل عنوان 
پرطمطراق س��ینمای اجتماعی و پرداختن به وقایع 
مهیج و ملتهب و ناگفته ی تاریخ انقالب خواهد بود. 
و با این زاویه نگاه، می توان دقیق تر قضاوت کرد که 
چه فرصتی از سینمای ایران با این داوری ها به هدر 
رفت. ه��ر چند »ماجرای نیم��روز« و امثال آن، راه 

خود را پیدا خواهند کرد. انشا اهلل.
ب��ه هر ح��ال، امید اس��ت دولت بع��دی از هر 
گرای��ش و تفکری که می خواهد باش��د، با نگاهی به 
تجربیات پیش��ین، جش��نواره ی فیلم فجر را اس��یر 
تمامیت خواهی و نگاه های سیاس��ت زده  نکند تا این 

رویداد ملی، باشکوه تر از همیشه برگزار گردد.
با این همه اما در نظرس��نجی امس��ال »مجمع 
نویس��ندگان و منتقدان س��ینمای انقالب« از میان 
بیش از 40 منتقد سینمایی فیلم »ماجرای نیمروز« 
س��اخته محمدحس��ین مهدوی��ان ب��ا 204 امتیاز، 
»ویالیی ها« س��اخته منیره قیدی ب��ا 12۵ امتیاز و 
»21 روز بعد« س��اخته محمدرضا خردمندان با 80 
امتیاز به عنوان سه اثر برتر جشنواره سی و پنج فجر 
انتخاب شدند و دو فیلم »فراری« ساخته ی علیرضا 
داوودن��ژاد و »رگ خ��واب« ب��ه کارگردان��ی حمید 

نعمت اله نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
در این نظرس��نجی برای محاس��به امتیازات به 
ترتیب اولویت به فیلم های اول هر لیس��ت ۵ امتیاز، 
فیلم دوم 4 امتیاز، فیلم سوم 3، فیلم چهارم 2 و فیلم 
پنجم 1 امتیاز اختصاص یافته و در انتها امتیازات هر 
فیلم محاسبه شده است. جدول کامل آرای منتقدان 
»مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقالب« در 

سایت سیاست روز قابل مشاهده است.

بیانیه »مجمع منتقدان و نویسندگان سینمای انقالب« در تحلیل جشنواره سی و پنجم فجر:

بایکوت چهارساله  آثار درخشان سینمای انقالب در جشنواره فجر دولت امید
دلیل هراس از حضور معتقدان واقعی سینمای انقالب در هیئت داوری فجر چیست؟

 فراخوان مقاله »نقش هنر و رسانه
در فرهنگ سازی قرآنی« اعالم شد

همایش »نقش هنر و رسانه در فرهنگ سازی قرآنی« 
از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با همکاری 

معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد برگزار می شود.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری معاونت 
ق��رآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی همایش 
»نقش هنر و رس��انه در فرهنگ سازی قرآنی« را 18 اسفند 
13۹۵ برگ��زار می کند. مبانی به  کارگی��ری عناصر هنر و 
رس��انه در توس��عه فرهنگ قرآن، ارزیابی و آسیب  شناسی 
وضعیت فعالیت های هنری و رسانه  ای موجود در حوزه قرآن 
و راهکارهای توسعه و تقویت نقش آفرینی ابزار هنر و رسانه 
در فرهنگ  سازی قرآنی محورهای اصلی این همایش است. 
اندیشمندان، پژوهشگران، استادان و دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی می توانند مقاالت خود را حداکثر تا 10 اسفند ۹۵ 
به نشانی الکترونیکی ertebatat@ricac.ac.ir دبیرخانه 

همایش ارسال کنند.

 ۱۰ اسفند آخرین مهلت ثبت نام
در سی وپنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر

دهم اسفندماه به عنوان آخرین مهلت ثبت نام فیلم ها 
در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجراعالم شد.

طبق فراخوان سی وپنجمین جش��نواره جهانی فجر 
که اول اکتبر 201۶ )دهم مهرماه ۹۶( در س��ایت رسمی 
جش��نواره و رس��انه های عمومی منتشر شد، عالقه مندان 
به ش��رکت در س��ی و پنجمی��ن جش��نواره جهانی فیلم 
فجر می توانند تا دهم اس��فندماه در سایت ثبت نام کنند 
و تا بیس��تم اس��فندماه ۹۵ مطابق با دهم مارس 2017 

فیلم های خود را به دفتر جشنواره ارسال کنند.
 فراخوان منتش��ر ش��ده، ش��امل قوانی��ن و مقررات، 
اهداف، ش��رایط پذیرش آثار، فرایند انتخاب و برنامه ریزی، 
برنامه ها، بخش ها، جوایز، فرم ثبت نام و گاهشمار جشنواره 
است. بخش های اصلی جش��نواره شامل سینمای سعادت 
)مس��ابقه بین الملل(، جلوه گاه ش��رق )پانورامای سینمای 
کشورهای آسیایی و اس��المی( و جام جهان نما )جشنواره 
جش��نواره ها( خواهد بود و از نمایش فیلم های کالس��یک، 
مستند زیر ذره بین و نمایش های ویژه به عنوان بخش های 
جنبی یاد ش��ده است. بخش هایی چون دارالفنون )اردوی 
استعدادیابی(، نشست های دانشگاهی و کارگاه های آموزشی 

نیز از جمله رویدادهای جشنواره سی و پنجم هستند.
آدرس س��ایت رس��می جش��نواره Fajriff.com و 
پست الکترونیکی جشنواره film@fajriff.com است.

دفتر جشنواره نیز در خیابان شریعتی سه راه طالقانی به 
طرف میدان سپاه نبش کوچه طاهریان پالک 27۶ واحد 2 
واقع است. سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، 28-21 آوریل 

2017 )8-1 اردیبهشت 13۹۶( در تهران برگزار می شود.

اپلیکیشن کتاب های شعر آیینی رونمایی می شود
موسس��ه فرهنگی هالل اپلیکیش��ن کتاب های شعر 

آیینی را هم زمان با ایام فاطمیه رونمایی می کند.
موسس��ه هنر و ادبیات هالل نخس��تین اپلیکیش��ن 
کتاب های اش��عار آئینی را در نخس��تین روز از اسفندماه 
رونمایی می کند. در این اپلیکیشن بیش از ده ها هزار بیت 
محتوای فاخر و ارزشمند در مدح و منقبت ائمه اطهار)ع( 

در قالب کتاب الکترونیک ارائه شده است.
موسس��ه هن��ر و ادبیات هالل در ی��ک دهه فعالیت 
خود توانسته است اش��عار و سروده های اساتید و شعرای 
آیینی را در قالب منش��ورات گوناگون به عموم مردم و به 
خصوص مداحان سراسر کشور عرضه کند و به تازکی نیز 
کتاب های تولید ش��ده خ��ود را در قالب های گوناگون در 

اختیار مخاطبانش قرار داده است.
بنا بر اعالم این موسس��ه در راس��تای گسترش سرانه 
مطالع��ه ب��ا رویکرد مع��ارف اهل بی��ت)ع( فراخوانی برای 
تمامی مداحان کش��ور از طریق پیامک جهت عضویت در 
این اپلیکیشن ارس��ال خواهد شد و مداحان پس از نصب 
و ثبت نام این اپلیکیش��ین از تسهیالت خرید و تخفیفات 
ویژه بهره مند می ش��وند ضمن اینکه تمامی کتاب های این 
اپلیکیش��ن نیز به صورت نیم بها قیمت گذاری ش��ده اند تا 

عموم مردم نیز به آسانی از این محتوا بهره مند شوند.
این اپلیکیشن از طریق پایگاه اینترنتی مدایح به نشانی 

www.madayeh.com در حال حاضر قابل دریافت است.

تولید سری جدید نوشت افزار »شاهزاده روم«
دومین سری از نوشت افزار ایرانی - اسالمی براساس 
ش��خصیت های پویانمایی »شاهزاده روم« تولید شد تا در 

اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.
مجتبی رمضانپور، مدیر شرکت فطرس در گفت وگو با 
مهر از تولید سری دوم نوشت افزار براساس شخصیت های 
»ش��اهزاده روم« خب��ر داد و اف��زود: »ش��اهزاده روم« نام 
فیلم س��ینمایی انیمیشن به کارگردانی هادی محمدیان و 
تهیه کنندگی حامد جعفری است که در جشنواره فیلم فجر 
دو سال قبل رونمایی شد و مورد توجه منتقدان و همچنین 
مخاطبان قرار گرفت که این پروژه را در کنار آنچه در قالب 
نوشت افزارهای این پویانمایی در دست تولید است به نوعی 

می توان مصداق پیوست فرهنگی توصیف کرد.
رمضانپ��ور که از اعضای مجمع نوش��ت افزار ایرانی - 
اسالمی است به ضرورت وجود پیوست های فرهنگی اشاره 
و بیان کرد: پیوست فرهنگی به این معناست که براساس 
یک شخصیت داستان نوشته و فیلم ساخته شود. اگر بچه ها 
شخصیت های والت دیسنی یا مرد عنکبوتی و باب اسفنجی 
را می شناس��ند به این خاطر اس��ت ک��ه در قالب فیلم و 
کارتون با این ش��خصیت ها آشنا شده و با عروسک هایش 
بازی کرده اند اما چند درصد با شخصیت ها و داستان های 
ایرانی آش��نا هس��تند. وی رقابت با ش��خصیت های آشنا 
برای بچه ها را کار دش��ورای دانس��ت و افزود: بسیاری از 
تولیدکننده ها ترجیح می دهند از چهره ها و شخصیت های 
ش��ناخته شده روی نوشت افزارهای خود استفاده کنند اما 
معدود افرادی هم هس��تند که دلشان می خواهد بچه ها با 

شخصیت های ایرانی- اسالمی آشنا شوند.
پیش از این، حامد جعفری تهیه کننده »شاهزاده روم« 
در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه »ایران نوشت« با 
اش��اره به این پروژه سینمایی که قرار است دومین سری 
از نوش��ت افزارهای آن منتشر شود، گفته بود: ما طی 1۵ 
ماه این فیلم را تولید کردیم و برای نخس��تین بار بود که 
در جش��نواره فیلم فجر از یک پویانمایی تقدیر می ش��د. 
نخستین اکران ما در کشور لبنان با فروش خوبی روبه رو 
ش��د. آبان ماه 13۹4 این فیلم در ای��ران به اکران درآمد 
و س��ومین فیلم پرمخاطب س��ال ش��د. همه این موارد و 
توجهات ما را بر آن داشت که به تولید و ارائه محصوالت 

جانبی برای »شاهزاده روم« بپردازیم.


