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   محمدصادق عابديني
سي وهفتمين جش�نواره فيلم فجر ميزبان 
پنج فيلم مس�تند است. س�ينماي مستند 
برخالف س�ال گذش�ته كه در بخ�ش اصلي 
جش�نواره حضور داش�ت، امس�ال ب�از هم 
ب�ه حاش�يه رانده ش�ده اس�ت. كم توجهي 
دست اندركاران جش�نواره فجر به سينماي 
مستند، كوتاه و انيميش�ن در نوع چينش و 
حضور آثار در جشنواره مشخص است. رضا 
فرهمند مستندس�ازي اس�ت كه با مستند 
تحسين شده »زناني با گوشواره هاي باروتي« 
درباره داعش سال گذشته در جشنواره بود، 
او امس�ال هم با »نت هاي مس�ي يك رؤيا« 
بار ديگ�ر در جش�نواره فجر حاضر اس�ت. 
»جوان« در گفت و گو با وي به مسئله جايگاه 
مستند در جشنواره فيلم فجر پرداخته است. 
درب�اره حض�ور مس�تند در فجر دو 
دي�دگاه وج�ود دارد؛ دي�دگاه اول 
مي گويد فجر جاي مس�تند نيست و 
ديدگاه دوم طرفدار حضور مس�تند 
در جشنواره فيلم فجر است، به نظر 
شما جشنواره فيلم فجر جاي مستند 

است يا نيست؟
جشنواره فیلم فجر ويترين فرهنگي كشور در 
سینماس��ت و نمي توان گفت كه س��ینما فقط 
س��ینماي داس��تاني اس��ت و ديگران از جمله 
انیمیشن و كوتاه و مس��تند را از آن حذف كرد. 
در فجر تالش هاي يك س��اله سینماي ايران را 
نگاه مي كنیم. نمي شود سینماي ايران را فقط 
سینماي داس��تاني منهاي آثار كوتاه، مستند 
و انیمیش��ن ديد. پارس��ال مس��تند »زناني با 
گوش��واره هاي باروتي« در جش��نواره لوكارنو 
حضور داشت؛ جش��نواره اي كه حداقل هشت 
سال است س��ینماي ايران به معناي سینماي 
داس��تاني در آن حضور نداشته است. سینماي 
داس��تاني با همه امكان��ات موفقیتي در چنین 
جشنواره اي به دست نمي آورد اما مستند مي آيد 
و آنچ��ه بايد از اي��ران ديده ش��ود را به نمايش 
مي گذارد. اينكه فجر جايگاه ديده شدن مستند 

است، امری بديهي است. 
پارس�ال بعد از حذف مس�تند ها از 
داوري بخش س�وداي س�يمرغ نامه 
تندي به دبير جش�نواره نوش�تيد و 

از نگاه جشنواره به مستند شكايت 
كرديد، امس�ال حتي مس�تند ها به 

بخش اصلي راه پيدا نكردند!
پارسال من از دبیر جش��نواره و سیاستگذاري 
جش��نواره ش��اكي نبودم، چون حركت خوبي 
انجام دادند و مس��تند را در س��وداي سیمرغ 
قرار دادند. اينكه مس��تند در س��وداي سیمرغ 
باش��د و با آثار بیگ پروداكشن س��ینما رقابت 
كند، باعث مي شود مستندس��از جايگاه خود 
را بشناسد و اين باعث رش��د سینماي مستند 
مي شود. من از اقدام داوران جشنواره ناراحت 
بودم كه مستند را داوري نكردند. اقدام ابراهیم 
داروغه زاده كار ساختارشكنانه و رو به جلويي 
بود. در نظرس��نجي سال گذش��ته از منتقدان 
سینما، مستند »زناني با گوشواره هاي باروتي« 
در نیمه جدول ارزش��گذاري جش��نواره فجر 
بود، يعني يك مس��تند از نظر منتقدان سینما 
باالتر از 10 فیلم سینمايي بود كه در جشنواره 

حضور داشتند. 
امسال دبير جشنواره تغيير نكرده اما 
وضع مستند به جاي اينكه بهتر شود، 

چرا اوضاع بدتر شد؟
امسال جشنواره فجر يك عقبگرد داشته و فقط 
آثار سینماي داستاني در رقابت سوداي سیمرغ 
قرار گرفتند. بخشي از جامعه مستندسازها اصوالً 
با حضور در جشنواره فجر مخالفند اما من موافق 
حضور هستم، حتي اگر در بخش سوداي سیمرغ 
هم حضور نداشته باشند. به هر حال فجر، فجر 
است و هر چقدر هم موافق يا مخالف آن باشیم، 
اين جشنواره بستر مناس��بي براي ديده شدن 
آثار سینمايي است و هیچ فیلمساز ايراني وجود 
ندارد كه بگويد جشنواره فجر را به طور كامل از 
ذهنم پاك كرده ام. انتظارم اين بود كه حركت 
سال گذشته ادامه پیدا كند. من چند بار گفتم 

كه بزرگ ترين قرباني جشنواره فجر هستم، به 
همان دلیل حركت داوران در سال گذشته! اما 
مي بینم كه در جشنواره هاي برلین، كن، لوكارنو 
و همه جش��نواره هاي »الف« دنیا، مس��تند را 
در بخش اصل��ي نمايش مي دهن��د، در آلمان 
ساالنه باالي 50 تا 60 جشنواره مستند برگزار 
مي شود، اما وقتي صحبت از برگزاري جشنواره 
برلین مي شود، همه سینما در آن حضور دارند 
و هیچ كس نمي گويد مس��تند ها بروند در آن 

جشنواره هاي تخصصي شركت كنند. 
در اي�ران مي گوين�د براي مس�تند 
جشنواره سينما حقيقت وجود دارد 
و لزومي به حضور در جشنواره فجر 

نيست!
اگر اين طور است چرا نمي گويند براي سینماي 
داستاني اين همه جشن و جشنواره است، مگر 
جشن خانه سینما و جشن حافظ براي سینماي 
داستاني نیس��ت؟ خب چرا در فجر حضور پیدا 
مي كنند، بروند در همان ها شركت كنند! هويت 
جشنواره فجر هويت تمام سینماي ايران است، 
اما ما هر سال اين دعوا را داريم كه مستند باشد 

يا نباشد. 
به عنوان مستندس�از به اي�ن روند 

اعتراضي نداشته ايد؟
امسال كه اوضاع فاجعه است، سانس اول جشنواره 
را به فیلم كوتاه، مس��تند و انیمیشن اختصاص 
داده اند؛ سانس��ي كه خبرنگاره��ا و منتقدان به 
جش��نواره نمي آيند، حتي اك��ران مردمي هم 
نداشتند، باالخره با پافشاري مستندساز ها قرار 
شد دو اكران مردمي هم براي مستند ها بگذارند. 
ما در روز قرعه كش��ي جش��نواره به اين موضوع 
اعتراض كرديم اما از جش��نواره به ما گفتند كه 
اگر اين ش��رايط را نمي خواهی��د كاًل فیلم تان را 
برداريد و از جشنواره برويد. بچه هاي مستندساز 
مي خواستند فیلم شان را در اعتراض به اين شرايط 
از جشنواره فجر بیرون بكشند، ولي من مخالفت 
كردم و گفتم بايد مستند در جشنواره بماند و آنها 
بايد مجبور شوند مستند را ببینند. همین حضور 
كم كم مي تواند ش��رايط را براي مستند درست 
كند، حتي اگر آنها با نهاي��ت بي اعتنايي به آثار 
مستند نگاه كنند، نبايد خودمان را از اين رويداد 

فرهنگي حذف كنیم. 
چه كس�اني نمي خواهند مستند در 
بخش اصلي جش�نواره فجر حضور 

داشته باشد؟
سینماي مس��تند نقش اساسي در شكل گیري 
جريان سینماي ايران داشته است. من نمي دانم 
كه چه آنهايي كه مخالف حضور مستند هستند 
از كجا و براي چه اين موضوع را دنبال مي كنند 
اما هر چه هستند نتیجه كارشان براي سینماي 
ايران مضر است. سینماي مستند به بسیاري از 
موضوعاتي كه سینماي داستاني هنوز فرصت 
حضور پیدا نكرده، ورود داشته و هر جا سینماي 
داستاني كم آورده، اين سینماي مستند بوده كه 
جلو رفته است. سینماي مستند بخشي از هويت 
سینماي ماست و به شخصه مي گويم هر اتفاقي 
كه براي مستند بیفتد، اين سینما بايد محكم بر 

سر حضور در جشنواره فجر بايستد.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند »نت هاي مسي يك رؤيا«

 جشنواره فجر بايد مجبور شود 
مستند را ببيند

   مصطفي شاه كرمي
دبي�ركل پنجمين جش�نواره هن�ر مقاومت گف�ت: قصد 
رقابت با جش�نواره تجس�مي فج�ر را نداريم؛ جش�نواره 
هنرهاي تجس�مي فجر و هنر مقاوم�ت مكمل يكديگرند. 
مسعود نجابتي دبیركل جشنواره در دومین نشست خبري پنجمین 
جشنواره هنر مقاومت گفت: هدف ما در اين دوره دريافت صرف آثار 
و اكران آنها نبود، بلكه پرداختن به رويش ها و نسل جوان و مستعد 
انقالب بود كه براي رس��یدن به اين مهم، به برپاي��ي 20 كارگاه در 
سراسر كشور اقدام كرديم كه خوشبختانه اين كارگاه ها با همكاري 
مراكز و نهادهايي چون بسیج هنرمندان و شعب مختلف حوزه هنري 
در شهرهاي مختلف كشور برگزار شد. نجابتي به موضوع تغییر زمان 
جشنواره مقاومت نسبت به سال گذشته و همزماني آن با جشنواره 
تجسمي فجر اشاره كرد و افزود: تالقي زمان برگزاري جشنواره با ايام 
چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي مهم ترين دلیل تغییر زمان 
جشنواره در دوره پنجم بود و ما قصد رقابت با جشنواره تجسمي فجر 
را نداريم. جشنواره هنرهاي تجس��مي فجر و هنر مقاومت مكمل 
يكديگرند و تفاوت مهم جشنواره هنر مقاومت با جشنواره تجسمي 
فجر اين است كه ما موضوع محوريم و اين كار را براي هنرمندان دشوار 
مي كند اما جشنواره تجسمي موضوعي نبوده و آزاد است، بنابراين 

همه هنرمندان با هر اثري مي توانند در آن شركت كنند. 
وي در ادامه با اشاره به استقبال پرشور شركت كنندگان از پنجمین 
جشنواره هنر مقاومت، گفت: استقبال بیش از حد و فراتر از انتظار 
هنرمندان شهرستان ها ما را به وجد آورد كه اين فضا را ادامه دهیم. 
اكنون بسیاري از تشكل هاي مردمي براي اكران آثار اعالم آمادگي 

كرده اند. همچنین در تالش هستیم در برخي مناطق محروم نیز 
نمايشگاه هايي را در بعضي رشته هاي هنري برگزار كنیم. 

اين گرافیست سرشناس كشور با تأكید بر اهمیت معرفي رشته هاي 
هنرهاي تجسمي در میان مردم گفت: معرفي رشته هاي تجسمي 
در طول برگزاري جشنواره هدف ديگر ما بود، بدين منظور 16 برنامه 
تلويزيوني حدوداً 45 دقیقه اي را پیش بیني كرده ايم كه در آنها به 
معرفي بهتر رشته هاي تجسمي و ضرورت و اهمیت آنها نزد مردم 
مي پردازيم. در ادامه اين نشست، سیدمسعود شجاعي طباطبايي 
دبیر اجرايي پنجمین جشنواره هنر مقاومت نیز با تأكید بر ويژگي 
مردمي بودن اين جش��نواره گفت: يكي از كلیدواژه هاي اصلي ما 
در اين دوره مردمي بودن جش��نواره و لزوم كش��ف استعدادهاي 
جوان و رويش هاي انقالب بود. در اين راستا از همراهي و هم افزايي 
مجموعه هاي جوان و انقالبي اي چون كانون هنرهاي شیعي، خانه 
طراحان انقالب اسالمي، كارگاه طراحي سه در چهار، بنیاد فرهنگي 

روايت فتح، حوزه هنري انقالب اسالمي و... بهره برديم.
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و  شمش�ير  باقی مان�دگان 

جنگ، شمار ش�ان بادوام تر و 

فرزندانشان بيشتر است.

مدير راديوقرآن خبر داد 

راه اندازي كاروان راديوقرآن براي كشف استعداد هاي قرآني

   محمدصادق عابديني
احم�د ابوالقاس�مي مدي�ر راديوق�رآن از راه ان�دازي كاروان 
ش�بكه راديوي�ي ق�رآن ب�ه مناس�بت چهلمي�ن س�الگرد 
پي�روزي انق�الب اس�المي در ش�هرهاي مختل�ف خب�ر داد. 
ابوالقاسمي با اعالم خبر راه اندازي كاروان شبكه قرآن، گفت: بزرگ ترين 
رويدادي كه در اين ايام از سوي راديوقرآن اجرايي مي شود، راه اندازي 
كاروان قرآني انقالب اس��ت كه از روز اول تا 22 بهمن ماه سال جاري 
به 11 استان و 33 شهر سفر و محافل قرآني ويژه اي را برگزار مي كند. 
مدير ش��بكه قرآن معاونت صدا، ادامه داد: 22 روز ب��ا قاريان و عوامل 
اجرايي برنامه هاي فرهنگي به استان هاي مختلف مي رويم تا با مردم 
ويژه برنامه هاي مختلف قرآني داشته باشیم، البته تمام اين لحظات و 

برنامه ها به صورت زنده روي آنتن راديوقرآن خواهد رفت. 
وي يكي از اهداف اين برنامه فرهنگي را كشف استعداد هاي قرآني در 
شهرستان ها عنوان كرد و گفت: محافل مختلف توسط تیم راديوقرآن 
ضبط و در موقعیت هاي مختل��ف اين تالوت ه��ا از راديوقرآن پخش 

مي شود، همچنین گروهي هم از ش��بكه قرآن همراه كاروان هستند 
كه برنامه هاي مختلف را ضبط و با يك روز تأخیر از اين ش��بكه پخش 
مي كنند. ابوالقاسمي در پاسخ به س��ؤال »جوان« درباره تداوم حضور 
كاروان شبكه قرآن در شهر هاي مختلف گفت: احتماالً براي ايام نوروز 
هم كاروان شبكه قرآن يا برنامه مشابهي را خواهیم داشت. مدير شبكه 
راديويي قرآن افزود: بسیاري از استان ها به دلیل شرايط جغرافیايي و 
سرماي هوا در مسیر حركت كاروان قرار نگرفتند، اما در فصل گرما اين 

كاروان قطعاً به مناطقي از جمله آذربايجان شرقي اعزام خواهد شد. 
وي ادامه داد: اغلب برنامه هاي درنظر گرفته شده براي كاروان قرآني 
بدين صورت است كه اعضاي كاروان كه شامل تیم هاي مختلف از 
راديوقرآن با همراهي قاريان و حافظان و گروه هاي تواشیح استان هاي 
مختلف هستند، پس از ورود به هر شهر در گلزار شهدا حضور می يابند 
و سپس به اجراي محل قرآني در هنگام ظهر و تالوت اذانگاهي مغرب 
مي پردازند كه تالوت اذانگاهي توس��ط يكي از قراء بومي اس��تان و 
محفل قرآني نیز پس از نماز مغرب و عش��ا با حضور سه قاري قرآن 

كريم و يك گروه تواشیح اجرا مي شود. 
مدير شبكه راديويي قرآن درباره ويژه برنامه هاي اين شبكه به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي گفت: برنامه »انقالب آيه ها« 
به بررس��ي معارف انقالب اس��المي از منظر قرآن مي پ��ردازد، برنامه 
»بانوي انقالبي« به ويژگي هاي بانوان قرآني كش��ور مي پردازد، برنامه 
»قصه هاي انقالب« در رابطه با قصه هاي انقالبي براي كودكان است و 
برنامه»405۷« نیز به تبیین دستاوردهاي قرآني انقالب با حضور فعاالن 
قرآني اس��تان هاي خواهد پرداخت. همچنین در برنامه »رهاورد« به 

دستاوردهاي 40ساله دستگاه ها و نهادهاي قرآني اشاره مي شود.

    فرزين ماندگار
 دوسال پیش بود كه نقد مسعود فراستي بر فیلمي از كمال 
تبريزي در برنامه »هفت« منجر به حمله تند اين فیلمساز 
شد تا حدي كه طي تماس با مديران صداوسیما خواستار 

حذف فراستي از برنامه هفت شده بود. 
حمالت حتي تا مطالبه براي ش��الق زدن فراستي هم 
پیش رفت. مدعاي حمالت هم اين بود كه فراستي در 
نقد فیلم تندروي كرده اس��ت اما حمله كمال تبريزي 
به دو منتقدي كه اخیراً در برنامه تلويزيوني میزانس��ن 
خیلي علمي و محترمانه فیلم در ح��ال اكران او را نقد 
كرده اند ثابت مي كند كه او اساس��اً با نقد مشكل دارد، 
حاال مي خواهد مسعود فراستي پشت میز نقد نشسته 
باشد يا مهرزاد دانش به همراه نیما حسني نسب، واقعا 
تفاوتي نمي كند. هر كس در هر جاي��گاه با هر گرايش 
سیاس��ي و فكري فیلم او را نقد كند م��ورد حمله قرار 

خواهد گرفت. 
واكنش تبريزي از اين قرار اس��ت: »ديش��ب به دعوت 
يك همكار قديمي كه البته از دشمنان خانه در دوران 
ش��مقدري بود به گمان اينك��ه توبه ك��رده در برنامه 
میزانس��ن ش��ركت كردم و در ادامه دو منتقد نام آشنا 
در نقدي كهنه و عقب افت��اده بر مارموز، م��دام مرا به 
تكرار لیلي و مارمولك تش��ويق مي كردن��د؛ دو نفري 
كه با همراهي مجري، ب��دون درك تفاوت ها و ويژگي 
مارموز، ش��بیه دو كوه منجمد و متوقف ش��ده بودند! 
اما از همه جالب تر اينكه با وج��ود حضور من در برنامه 
تصمیم گرفتند در غیاب كارگردان، تیغ از نیام بركشند 
و حرمله وار، مارموز بي پناه! را ناجوانمردانه سر از تن جدا 
كنند ! و سخن آخر... نسل هاي آتي ما را زير نظر دارند، 
نقد سفارشي و باسمه اي و خوش��ايند سیماي میلي به 
همه جهان نمي ارزد چه رس��د به حق الزحمه سازمان 

صداوسیما«.
نیما حسني نسب يكي از منتقدان حاضر در برنامه در اين 
باره مي نويس��د: »از طنز تلِخ روزگار همین بس كه يكي 
از دست اندركاران و فعاالِن تسخیر سفارت امريكا، امروز 
راجع به تندروها و عمله و اكره »قدرت« فیلم س��اخته، 
همان طور كه س��ال ها پیش كاراكتر ترسوي دنباِل وام 
را بس��یجي مخلص جلوه داده بود و چند س��ال بعدش 
هم يك دزد و م��ال مردم خور را لباس ديانت پوش��انده 
بود. بايد به اين اشاره مي كردم كه در بیست و چند فیلِم 

جناحي و رانتي ش��ما در اين س��ه دهه، تنها فیلم هايي 
موفق و ماندگار ش��دند كه صادقانه حدي��ث نفس بود و 
به جزئیات رفتاري و درونیات آن آدم ها اِش��راف داشتید 
)كاراكتر شريفي نیا در »شیدا« هم هست البته(. حاال اما 
در مارموز قصد كرديد راهنماي چپ بزنید و به راس��ت 
بپیچید و ديديد كه نمي ش��ود. ش��ما نمي توانید، چون 
كاراكتِر قدرت خود ش��ماهايید و س��خت است كه اين 
واقعیِت تلخ را قبول كنید ي��ا ماجراها را جور ديگري جا 
بزنید. يك مرور كوتاه روي عكس هاي 30 سال اخیرتان 
معلوم مي كند اين همه تیپ س��ازي جورواجور و رنگ به 
رنگ شدن ها چه الگوي خوبي براي گريمور مارموز بوده 
اس��ت. جالب تر اينكه وقیحانه و حق ب��ه جانب نصیحت 
كرده بوديد كه نس��ل هاي آتي ما را زير نظ��ر دارند! اگر 
اندكي به اين حرفتان اعتقاد داش��تید، چرا اين س��ال ها 
يزيدوار به جان اين سینماي مظلوم افتاديد و سالي يك يا 
دو فیلم بیهوده با سرمايه هاي بادآورده ساختید و نعل را 
به میخ گره زديد و هي رنگ عوض كرديد و براي يك تكه 
نان به هر ساِز ناساِز سیاس��ت و قدرت و جناح ها واكنِش 

موزون نشان داديد؟ 
منتقد برنام��ه تلويزيوني میزانس��ن در ادام��ه به كنايه 
زدن هايي اشاره مي كند كه با كلمه سیماي میلي صورت 
مي گیرد؛»اگر تلويزيون را »س��یماي میلي« مي دانید، 
چرا سیاهه سريال هاي ش��ما اينقدر طوالني است و چرا 
همین االن فاز نمي دانم چندم سريال عظیم و بودجه خوار 
»سرزمین كهن« را هم ول كن نیس��تید؟ اگر ما را براي 
دريافت حق الزحمه ناچیز برنامه متهم مي كنید، خودتان 
چرا انبان تان از غ��ارت بودجه ها و ارقام برآورد تلويزيون 
پُر نمي شود و دودستي به اين سفره چسبیديد و بودجه 

سیماي میلي را »میل« مي كنید.

دبيركل پنجمين جشنواره هنر مقاومت: 

جشنواره هنر مقاومت و تجسمي فجر مكمل يكديگرند

بخشي از جامعه مستندسازها 
اصواًل با حضور در جش��نواره 
فج��ر مخالفند اما م��ن موافق 
حض��ور هس��تم، حت��ي اگ��ر 
در بخ��ش س��وداي س��يمرغ 
ه��م حضور نداش��ته باش��ند

 تقدير از 40 چهره فرهنگي- هنري
در »فصل رويش«

س�ازمان فرهنگي- هنري ش�هرداري تهران به مناسبت 
چهلمي�ن س�ال انق�الب اس�المي در ويژه برنام�ه اي ب�ا 
عن�وان »فصل روي�ش« از 40 چه�ره برت�ر در عرصه هاي 
فرهنگ�ي- هنري با اهداي نش�ان رويش تقدي�ر مي كند. 
سید علیرضا فاطمیان پور معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري 
شهرداري تهران درباره برگزاري برنامه »فصل رويش« به مناسبت 
40 س��الگي انقالب اس��المي گفت: اين برنامه براي اولین بار در 
فرهنگس��راهاي تهران با هدف تقدير از رويش ها و دستاوردهاي 
انقالبي با اهداي نشان رويش به 40 چهره فرهنگي- هنري برگزار 
مي ش��ود. وي حوزه هاي تقدير از اين 40 چهره را در برنامه فصل 
رويش شامل بخش هاي ادبیات و شعر، هنرهاي تجسمي، سرود 
و موسیقي، نمايش و تئاتر، فیلم، سريال، انیمیشن، رسانه، قرآن 
و معارف اسالمي، ايثار و شهادت، علم و فناوري، جوانان، اقتصاد 
و تولید ملي و بانوان برش��مرد. امیدواريم اج��راي اين برنامه در 
س��ال هاي آينده نیز انجام پذيرد تا با ظرفیت بیشتري بتوانیم از 

چهره هاي برتر فرهنگي- هنري تقدير كنیم. 
...........................................................................................................
پخش »زنداني ها« از سوی حوزه هنري 

فيلم س�ينمايي »زنداني ها« به زودي در سينماهاي كشور 
اكران مي شود. مؤسس�ه بهمن سبز وابس�ته حوزه هنري 
پخش كننده جديدترين س�اخته مس�عود ده نمكي است. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از روابط عموم��ي فیلم »زنداني ها«، 
تازه ترين ساخته مسعود ده نمكي در نوبت اكران است و به زودي 
اكران مي شود. موسسه پخش بهمن سبز)حوزه هنري( اين فیلم 
را در س��ینماهاي كش��ور اكران مي كند. همچنین لوگوي فیلم 
س��ینمايي »زنداني ها« كه محصول مركز فیلم و سريال سازمان 
هنري رسانه اي اوج است، به تازگي توسط خانه طراحان انقالب 
اسالمي طراحي شده است. اين فیلم از دوم تیرماه سال جاري كلید 
خورد و پس از پايان مراحل تصويربرداري و انجام مراحل فني، آماده 
نمايش شده است. فیلم سینمايي »زنداني ها« داستان دانشجوي 
جواني است كه قصد دارد براي پايان نامه اش روي تعدادي زنداني  
تحقیق كند. هدايت هاشمي، هومن برق نورد، بهنام تشكر، برزو 
ارجمند، بهاره افش��اري، بهنوش بختیاري، اصغر نقي زاده و امیر 

نوري از جمله بازيگران فیلم سینمايي »زنداني ها« هستند. 
...........................................................................................................

كاغذ باز هم گران شد
قيم�ت كاغ�ذ چ�اپ و تحري�ر در ب�ازار آزاد از م�رز 
۳00ه�زار تومان گذش�ت و ب�ه ۳0۶ه�زار تومان رس�يد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا ، كاغذ در هفته گذشته باز 
هم شاهد افزايش قیمت شد و از مرز 300هزار تومان گذشت، 
بر اين اس��اس هر بند كاغذ تحرير ۷0گرمي اندونزي به قیمت 
306هزار تومان ب��ه فروش م��ي رود، اين در حالي اس��ت كه 
كارشناس��ان پیش بیني مي كنند ، روند افزايش قیمت كاغذ تا 

پايان سال به همین منوال ادامه پیدا كند. 
كند بودن توزيع كاغذ در بین ناشران به دلیل كمبود واردات كاغذ 
به كشور است؛ كاغذي كه با روال اداري پیچیده اي بین وزارت 
ارشاد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت تازه به سد بانك مركزي 
براي دريافت ارز مي رسد؛ ارزي كه در چند ماه گذشته چندان 
هم به كار واردكنندگان نیامده است ، زيرا به جاي پرداخت يورو با 
واحدهاي ديگر پرداخت مي شود. به باور بسیاري از كارشناسان 
كمبود عرضه كاغذ در بازار و متمايل شدن مصرف كنندگان به 
خريد كاغذ از س��امانه توزيع وزارت ارش��اد موجب گران شدن 

بي سابقه كاغذ در بازار آزاد شده است.
...........................................................................................................
۶04  اثر به يازدهمين جشنواره تجسمي 

فجر راه يافتند
اس�امي راه يافت�گان به نمايش�گاه يازدهمين جش�نواره 
هنره�اي تجس�مي فج�ر اع�الم ش�د ك�ه ب�ر اس�اس 
آن ۶04 اث�ر از 48۵ هنرمن�د انتخ�اب ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« به نقل از س��تاد اطالع رس��اني يازدهمین 
جشنواره هنرهاي تجس��مي فجر، در حالي كه روزشمار آغاز 
به كار يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر كلید خورده 
است، دبیرخانه اين رويداد اسامي راه يافتگان به نمايشگاه اين 

جشنواره را به تفكیك رشته ها اعالم كرد. 
بنا بر اعالم دبیرخانه يازدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر 
و پس از برگزاري بیش از دهها جلسه داوري توسط 30 داور و 9 
دبیر طي ماه گذشته 604 اثر از 485 هنرمند در 9 رشته هنري 
به اين دوره از جشنواره راه يافتند. بیشترين تعداد آثار راه يافته 
به نمايشگاه يازدهمین دوره جشنواره هنرهاي تجسمي فجر به 
ترتیب متعلق به رشته هاي نقاشي، تصويرسازي، خوشنويسي 
و كارتون و كاريكاتور، عكاسي، مجسمه، نگارگري، گرافیك و 
هنرهاي جديد است. همچنین از نكات قابل توجه اين دوره از 
جشنواره حضور پررنگ بانوان در میان اسامي پذيرفته شدگان 
است، به طوري كه از 485 هنرمند نزديك به نیمي از هنرمندان 

)223 هنرمند( از میان بانوان هستند.

مصطفي  محمدي     ديده بان

    سینمـا

علي دهكردي: 

سينمايی های دهه ۶0 و 70 مردمی تر بود
عل�ي دهك�ردي آث�ار دهه ه�ای ۶0 و 
70 را ب�ه لح�اظ مردم�ي دلنش�ين تر از 
آث�ار ام�روز دانس�ت و باب�ت ب�ازي در 
فيل�م »از كرخ�ه ت�ا راي�ن« نس�بت ب�ه 
ابراهي�م حاتمي كي�ا اب�راز دي�ن ك�رد. 
به گزارش »ج��وان« دهكردي ك��ه به بهانه 
فیلم سینمايي از كرخه تا راين مهمان برنامه 
تلويزيوني دست به دست شده بود، درباره نحوه 

حضورش در اين فیلم گفت: به هرحال نخستین حضور جدي من در اين عرصه 
با فیلم از كرخه تا راين رقم خورد و من بابت حضور در اين فیلم دعاگوي آقاي 
حاتمي كیا هستم چراكه ايشان س��هم جدي و مهمي در كارنامه حرفه اي من 
دارند و البته يادي هم مي كنم از بهرام عظیمي پور كه در آن فیلم دستیار آقاي 
حاتمي كیا بودند و معرف من به ايشان بابت حضور در اين فیلم. بازيگر فیلم از 
كرخه تا راين ادامه داد: نگراني بابت قضاوت شدن توسط جامعه سینما به خاطر 
اولین حضور جدي در اين عرصه براي من هم وجود داشت ولي به هرحال اين 
كار سختي داشت و حیف است اگر يادي نكنیم از مرحوم هما روستا و  اي كاش 

ايشان هم االن در كنار ما بودند تا با هم پیرامون اين فیلم صحبت می كرديم. 
برنامه تلويزيوني دست به دست با محوريت مرور خاطرات مشترك دهه هاي 
بعد از انقالب هر روز حوالي س��اعت 1۷:15 روي آنتن م��ي رود و امروز هم به 
مناسبت سال ش��هادت شهید س��یدمرتضي آويني به گفت وگو با رضا برجي 

مستندساز باسابقه انقالب اسالمي اختصاص دارد.

 معلوم شد كمال تبريزي 
با نقد مشكل دارد نه با فراستي


