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گزارش «ایران» از روزهای ششم و هفتم جشنواره در سینما «ملت»

فرهنگ

ایسنا

آرزوی سخنگوی دولت
برای سالمتی جمشید مشایخی

محمدباقر نوبخت ،ســخنگوی دولــت از همزمانی
جشــن اهالــی ســینما در جشــنواره فیلــم فجــر و
در بســتر بیمــاری بــودن جمشــید مشــایخی گفت .بــه گــزارش خبرآنالین،
محمدباقــر نوبخــت ،ســخنگوی دولــت بــا انتشــار مطلبــی در توئیتــر برای
جمشید مشایخی ،بازیگر پیشکسوت آرزوی سالمتی کرد .نوبخت در توئیتر
نوشت« :در روزهای شور و شعور دهه فجر و در حالی که جشن اهالی سینما
در جریان برگزاری جشــنواره فجر برقرار اســت ،مطلع شــدم چهره ماندگار
سینمای ایران استاد نامدار جمشید مشایخی در بستر بیماری هستند .برای
ایشان آرزوی عافیت و صحت کامل و عاجل دارم».

رمان رضا امیرخانی رونمایی شد

رمان جدید رضــا امیرخانی
بــا اســتقبال بســیار گســترده
مخاطبــان رونمایــی شــد.
بــه گــزارش مهــر ،مراســم
رونمایــی و جشــن امضــای
رمــان «ر ه ش» اثــر جدیــد
رضــا امیرخانــی عصــر
پنجشنبه  ۱۹بهمن با حضور این نویسنده و جمعی از مخاطبانش
در کتابفروشــی نشــر افــق واقــع در خیابــان انقــاب برگــزار شــد.
امیرخانــی در ابتدای این برنامه در ســخنانی کوتاه گفت :افرادی
کــه برنامــه امــروز را میبیننــد ،فکر میکننــد که این کتــاب ،فقط
نتیجه کار یک نویســنده اســت ولی خیلی از افراد تالش کردند تا
رمــان «ر ه ش» بــه چاپ رســید و من از ناشــر کار تشــکر میکنم.
در ادامــه امیرخانــی بــه خوانــش بخشهایــی از رمــان «ر ه ش»
پرداخت .در این برنامه به دلیل گنجایش کم کتابفروشــی ،صف
طویلی از مخاطبان تشــکیل شــد .افراد حاضر در این صف ،پس
از تخلیــه کتابفروشــی از افراد قبلی ،به کتابفروشــی رفته و ضمن
خریــد کتاب بــرای امضــا آن را بــه امیرخانــی میســپردند.رمان
جدیــد این داســتان نویس ،درباره زندگی شــهری و تحول زندگی
آدمهاست که در سال  ۹۵نوشته شده است.

درگذشت یک بازیگر سینما و تلویزیون

فریده صابری ،بازیگر تئاتر ،ســینما و تلویزیون روز پنجشنبه ( 19بهمن ماه)
به دلیل ابتال به بیماری ســرطان درگذشــت .به گزارش ایسنا ،این بازیگر در
تئاترهــای «الــو تریــا»« ،ایوانف»« ،آقــا محمدخان کالیگوال»« ،شــام آخر»،
«ریچــارد ســوم»« ،آوازخــوان طــاس»« ،وقــت ناهــاری»« ،لبخند باشــکوه
آقــای گیل»« ،مالقــات بانوی ســالخورده»« ،کرگدن»« ،هرکــول» و «طویله
اوجیاس» ایفای نقش کرده است و سریالهای «دلنوازان»« ،همه بچههای
من»« ،بگذار آفتاب برآید»« ،در قلب من»« ،تنهاترین ســردار»« ،ســنگ و
شیشــه» و فیلمهای «مارال»« ،روز شیطان»« ،روز واقعه» و ...را در کارنامه
هنری خود دارد.

نرگس عاشوری

روزهــای آخــر هفتــه روز وزرا و جشــنواره بــود.
ســیدعباس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی شــامگاه روز پنجشــنبه  19بهمنمــاه
از پردیــس ســینمایی ملــت بازدیــد و البتــه از
تماشــای فیلمهــا صرفنظــر کــرد تــا بــه گفتــه
خــودش از شــائبه ســفارش خــاص بــه هیأت
داوران پیشــگیری شــود .در ایــن روز همچنین
محمدجواد ظریف از نمایش خصوصی فیلم
تــازه ابراهیــم حاتمیکیــا خبــر داد و با انتشــار
متنــی کوتــاه «به وقت شــام» را تحســین کرد.
پنجشــنبه یــک روز خلــوت برای اهالی رســانه
بود؛ در روزی که طبق برنامهریزی روز نمایش
فیلمهــای «جشــن دلتنگــی»« ،هایالیــت» و
«ماهــورا» بــود .روز چهارشــنبه  18بهمــن اما
«ملــت» تحــت تأثیــر فضــای ســینمای دفاع
مقــدس بــود و در ایــن روز «ســرو زیــر آب» و
«تنگــه ابوقریب» در کنار «اتــاق تاریک» برای
اهالی رسانه به نمایش درآمد.
ëëمورد عجیب «سرو زیر آب»
پــس از فیلــم «ملکه» که هم در جشــنواره
و هــم در اکــران بــا برخــورد ســردی از طــرف
مردم و منتقدان مواجه شد ٬محمدعلی باشه
آهنگــر چنــد ســال فیلمــی را جلــوی دوربیــن
نبــرد تــا اینکــه امســال پــس از مدتهــا باالخره
طلســم ســاخت «ســرو زیر آب» شکســته شد
و این فیلمســاز پس از شــش ســال با پنجمین
فیلمش در جشنواره سی و ششم حضور دارد.
ایــن فیلم کــه داســتانش دربــاره دوران جنگ
تحمیلــی و فعالیــت در معــراج شــهدا اســت
نخســتین ســانس نمایــش روز چهارشــنبه 18
بهمنماه را در اختیار داشــت .باشــه آهنگر در
نشســت خبری این فیلم از مشــکالت پروســه
ســاخت فیلم و موارد ممیزی عجیب که حتی
دامنگیر اسامی شخصیتها با عنوان جهانگیر
و جهانبخش شــده بود سخن گفت و در ادامه
از تصمیــم بــه ســاخت ســریالی  ۳۰قســمتی
م «ســرو زیــر آب» خبــر داد .به
براســاس فیلــ 
گفته او حتی بحث زرتشتی بودن یکی از شهدا
هم از مســائل مورد ممیزی بود درحالی که در
جنــگ شــهدای مســیحی و کلیمی و زرتشــتی
زیادی داشــتیم« :حتی دو شهید بهایی داریم
که میشــود دربــاره آنها فیلم ســاخت و نباید
از اینهــا بترســیم .برای رفع آن مثــاً میگفتند
زرتشــتیها را اهل سنت کنید ».او به ممانعت
از اســتفاده طنــاب برای بســتن دســت شــهدا
بهعنــوان یکی دیگــر از موارد عجیــب ممیزی
اشــاره کــرد« :گفتنــد بــه جــای طنــاب بنویس
روبان و معلوم نبود چه رنگی باید مینوشــتم
چون ما در این مملکت با رنگها هم مشــکل
داریم».
ëëهویت ایرانی در «تنگه ابوقریب»
بهــرام توکلــی کــه بیشــتر بــا رویکــرد
روانشناســانه شــناخته میشــود در ششــمین
فیلمــش تغییر مســیر داده و امســال بــا فیلم
جنگــی در جشــنواره حضــور دارد .او در ایــن
فیلــم دفاع گردان عمار در تنگه ابوقریب را در
پنــج روز پیش از قطعنامــه  ۵۹۸میان ایران و
عراق روایت میکند .فیلم «تنگه ابوقریب» از
معدود فیلمهای این دوره از جشــنواره اســت
کــه با اســتقبال حداکثری منتقــدان همراه بود
و مخاطبــان را تحــت تأثیــر قــرار داد .بهــرام
توکلی که این فیلم را با مشــارکت اوج ســاخته
در نشســت خبری ایــن فیلم از نبود ســینمای
مســتقل در ســینمای ایــران صحبــت کــرد که

شعـر

نعیم احمدی  /ایران

نشســت شــهرداران و مدیران ارشــاد  ۲۰شــهر حاضر در مرحله نهایی پایتخت
کتــاب ایران بــه میزبانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و با
حضــور ســیدعباس صالحــی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و محمــد جوادی
معاون فرهنگی این وزارتخانه برگزار شد .موضوع این نشست ،انتخاب  ۶عضو
شورای هماهنگی شبکه شهرهای دوستدار کتاب و  ۲بازرس این شورا بود .عضو
هفتم این شــورا نیز شــهری خواهد بود که امســال بهعنوان پایتخت کتاب ایران
معرفی خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در این
نشست نکاتی را درباره طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران گفت .او از طرحهایی
گفت که وقتی مطرح میشــوند زیبا به نظر میرســند اما قابلیــت اجرا ندارند و
ادامه داد :ویژگی طرح پایتخت کتاب این بود که نقشه راه دارد .امسال ما شاهد
این هستیم که در فرصتی اندک  ۱۵۰شهر درگیر این طرح شدهاند .در این طرح
فوایــدی بــود که ما دیدیم که ســال به ســال که از اجــرای آن میگــذرد انگیزهها
کاهش پیدا نکرده و استقبال از آن بیشتر شده است.
صالحی ،تغییر تصویر از شــهر را نکته دیگر طرح پایتخت کتاب عنوان کرد و
گفت :این طرح باعث شده است که ایدههای فرهنگی مجال بیشتری پیدا کنند.
این طرح باعث فعال شدن سرمایههای اجتماعی در حوزه فرهنگ شده است.
ما باید بدانیم که سرمایههای یک شهر صرفاً منابع مادی و معدنی آن نیست و
این سرمایه اجتماعی است که پشتوانه توسعه پایدار است .صالحی مزیت دیگر
طرح پایتخت کتاب ایران را ارتقای ســطح برنامهریزی و کار کارشناسی در حوزه
فرهنگ دانست و گفت :ما در حوزه فرهنگ کمتر به کار کارشناسی و برنامهریزی
توجه میکنیم .این طرح توانسته است کارشناسی مدیریت فرهنگی را در سطح
ت کل شهرستانها و استانها فعال کند .این نکتهای است که فواید
ادارات و ادارا 
آن را پس از  ۱۰سال از اجرایی شدن این طرح شاهد خواهیم بود.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی یک مزیت مهم این طرح را نگاه به آینده آن
توصیف کرد و گفت :این طرح به داشتههای شهرها توجه نمیکند بلکه به این
توجه میکند که هر شهر چه میآورد .اگر این طرح قرار بود به داشتهها اکتفا کند
رقابت تنها در کالنشــهرها اتفاق میافتاد و شــهرهای کوچک حذف میشــدند.
این باعث شــد که ظرفیتها و تواناییها در شــهرهای کوچک به چشــم بیاید و
آنان مجال رقابت با شهرهای بزرگ را پیدا کنند.
صالحی فعال شــدن زنان در این طرح را مزیت دیگر آن عنوان کرد و گفت:
در طرح پایتخت کتاب زنان بســیار فعال بودند و مجال این پیدا شــد که بتوانند
خالقیت خود را به نمایش بگذارند و ایدههای خالق بسیاری به دست آمد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی به حضور شــهرداران در جلســه نیز اشاره کرد
و گفت :منابع مادی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بســیار محدود است و این
حضور شهرداران و استفاده از ظرفیتهای آنان در شهرشان بود که توانست ایده
شهر فرهنگبنیان را به جلو ببرد .ما با توجه به محدودیت منابع نباید بهدنبال
فضاهای بزرگ فرهنگی باشیم .گاهی یک خانه ،یک فضای کوچک را میتوان
تغییر کاربری فرهنگی داد و آن را به فضای فرهنگ مکتوب تبدیل کرد و اینگونه
فضای شــهری را فرهنگیتر کرد .صالحی در پایان ســخنانش از ضرورت پایش
پیوسته آسیبها و نقاط ضعف این طرح گفت و تأکید کرد :این مسابقهای است
کــه بازنــده ندارد .نه تنها نفر اول بلکه نفــر دوم و نفر صدم هم برندهاند چرا که
یک انرژی مثبت برای کار فرهنگ شهرشان به وجود آمده است.
او همچنین وعده داد که در بودجهریزی اســتانی شــهرهایی که جزو  ۲۰شهر
نهایــی آمدند و بعد شــهرهایی که جزو  ۵شــهر برتر انتخاب شــدند و همچنین
پایتخت آینده کتاب ایران ،نگاه ویژهای به لحاظ بودجهای به آنان شود.

از تحسین فیلم حاتمیکیا توسط ظریف تا ممیزی عجیب یک فیلم
کانال تلگرام فیلم « به وقت شام»

وعده وزیر ارشاد به نامزدهای
چهارمین دوره پایتخت کتاب
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نشست خبری فیلم «تنگه ابوقریب»

غبطه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به اهالی رسانه

بــرش

در کمتــر از دو روز مانــده بــه پایــان
جشــنواره فیلم فجر وزیر فرهنگ و
ارشاد اســامی از پردیس سینمایی
ملــت و رونــد برگــزاری جشــنواره
بازدید کرد .ســید عباس صالحی با
حضور در سالن نشستهای خبری
و دیــدار با محمــود گبرلــو مجری و
برگزار کننده نشست از دغدغهها و مسائل مدنظر اهالی
رســانه مطلع شــد .او اعالم کــرد که بر خالف ســالهای
گذشــته برای اولین بار هیچ فیلمی را تماشا نکرده برای

اظهارات او حاشیهســاز شــد و با واکنش اصغر
نعیمــی کارگــردان «جشــن دلتنگــی» همــراه
بود .در این نشســت همچنین از تصویر حمله
بیرحمانــه علیــه مــردم ایــران و ناخوشــایند
بــودن برخــی از ایــن صحنههــا ســؤال شــد که
توکلــی مواجــه شــدن بــا چنیــن صحنههایــی
را در یــک فیلــم جنگــی طبیعــی عنــوان کرد.
او همچنیــن در واکنــش بــه صحبــت یکــی از
خبرنــگاران کــه بــه نقــل از منتقــدان توکلی را
صاحــب نگاهــی پوچگرایانــه عنــوان کــرد و
رویکردش را از ســاخت فیلم جنگی جویا شد،
گفت« :ایــن حرف نگاه منتقدان نیســت بلکه
عــدهای هســتند که هر کســی شــبیه خودشــان
نباشد آن را نهیلیست میدانند و کامالً بیپایه
و اساس است ».مهدی پاکدل یکی از بازیگران
فیلــم نیز در بخشــی از صحبتهایــش درباره
تأثیرگــذاری ایــن فیلم گفت دختری  16ســاله
بــا گریــه به او گفته کــه پس از مدتها بخشــی از
هویت ایرانیاش را پذیرفته است.
ëëانتقاد از رسانههای اصولگرا در نشست «اتاق
تاریک»
روحاهلل حجــازی ســه ســال پــس از «مرگ
ماهی» امســال با «اتــاق تاریــک» وارد رقابت
جشــنواره شــده اســت .او در پنجمین فیلمش
بــه موضــوع سوءاســتفاده جنســی از کــودکان
پرداختــه و اجتماعی که تاریک و ناامن اســت.
آخرین فیلم روز ششــم جشــنواره به این فیلم
با بازی ســاره بیات و ساعد سهیلی اختصاص
داشــت .او در نشست خبری این فیلم ممیزی
را مشــکل اصلــی ســاخت فیلمهایــی بــا ایــن
محوریت عنوان کرد و گفت که دوســت داشته
صرفــاً در ســطح باقــی نمانــد و در موضــوع
عمیق شــود .بخشهایی از این نشســت تحت
تأثیــر انتقادهای حجازی از برخی رســانههای
خبــری بــود .او گفــت« :چنــد روز قبــل یکی از
خبرگزاریهــای اصولگــرا نقــد حجالــتآوری
بــا نــام مســتعار منتشــر کــرد کــه چند رســانه
اصولگــرای دیگر آن را بازنشــر کردند .در اینجا
میخواهم به این رسانهها بگویم حرمت قلم
را پــاس بداریــد ».در واکنش بــه گفتههای این
کارگردان ،یکــی از خبرنگاران هم به نام بردن
رســانهها و متهــم کــردن همه این رســانههای
اصولگرا اعتراض کرد.

اینکه متهم به دخالت در داوریها نشود و از این بابت
به خبرنگاران غبطه خورد.
ســید عبــاس صالحــی در مــورد انتخاب دبیر ســی و
هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر هــم گفــت که ســازمان
ســینمایی هنــوز در ایــن مــورد بــه نتیجــه نرســیده و
تصمیمــی نگرفتــه اســت .او به صــورت تلویحــی مکان
برگزاری جشنواره در سال آینده را نیز پردیس سینمایی
ملــت عنــوان کــرد و اطمینــان داد که بــرای دوره بعد با
احداث پارکینگ طبقاتی مشکالت امسال برطرف شود.
ســید عبــاس صالحــی البتــه گفت کــه در نظرســنجی با

ëëرد ارتباط «جشن دلتنگی»
با خواننده خارجنشین
هفتمیــن روز «ملــت» اما روز خلــوت و کم
رضایتــی برای اهالی رســانه بــود .فیلمهای به
نمایــش درآمــده در ایــن روز توفیــق چندانــی
در کســب رضایت مخاطبان نداشــتند .در این
روز همچنیــن تعــدادی از منتقــدان مســتقل
ســینمای ایــران طی نامــهای به جواد طوســی
رئیــس انجمن منتقدان و نویســندگان ســینما
خواستار احیای اعطای زرشک زرین به بدترین
فیلم شــدند .نخستین ســانس نمایش در این
روز بــه فیلــم «جشــن دلتنگــی» ســاخته پوریا
آذربایجانــی اختصــاص داشــت« .روایتهای
ناتمــام»« ،تجریــش؛ ناتمــام» و «اروند» ســه
فیلــم اول پوریــا آذربایجانــی بخــت حضور در
جشــنواره فیلــم فجــر را نداشــتند و او بــا ایــن
فیلم برای نخســتین بار حضور در جشــنواره را
تجربه میکند .این فیلمســاز جوان در «جشــن
دلتنگی» بــه موضوع تأثیر شــبکههای مجازی
و بویژه اینســتاگرام در زندگیها پرداخته است.
پوریا آذربایجانی در جلسه پرسش و پاسخ این
فیلــم از نقش شــبکههای اجتماعی در شــکل
گرفتــن فیلمنامه «جشــن دلتنگی» صحبت و
ارتباط نام فیلم بــا آهنگ یکی از خوانندههای
خــارج نشــین را رد کرد .او گفــت علت انتخاب
نــام فیلــم بــه ایــن قطعــه ارتباطی نداشــت و
برداشتی که از فضای مجازی در جامع ه داشته
دلیــل نامگــذاری آن بــوده اســت .کارگــردان
«جشــن دلتنگــی» خروج برخی تماشــاگران از
ســالن هنگام نمایش فیلم را هم امری عادی
خوانــد و در بخش دیگری از صحبتهایش در
واکنــش بــه اظهــارات توکلی مبنی بر نداشــتن
ســینمای مســتقل گفت من تا به امروز فیلمی
حزبی در سینمای مستقل نساختهام.
ëëهمه هزینهها برای ایشان است
ســانس دوم روز پنجشنبه به «هایالیت» به
کارگردانــی اصغــر نعیمی اختصاص داشــت.
چهارمیــن فیلــم ایــن روزنامهنــگار ســینمایی
مضمونــی اجتماعی دارد و خیانت یک زوج را
به تصویر میکشــد .به بهانه نمایش این فیلم
جمشــید هاشــمپور بازیگــر ایــن فیلــم پــس از
مدتها به کاخ رســانه آمد و با استقبال عکاسان
مواجــه شــد ،اگر چه ایــن همراهی در نشســت

اهالی رســانه در این باره تصمیمگیری خواهد شد .وزیر
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در بخشی از صحبتهایش در
پاســخ به اهالی رســانه از لــزوم ردهبندی ســنی کودکان
برای تماشای سینما و تئاتر سخن گفت.
طبــق گــزارش ایســنا ،او در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی
براینکــه اخیــراً گفته اســت قبــل از اینکه دختــرش را به
تئاتــر ببــرد خــودش آن را میبینــد ،گفــت :مــن نگفتم
خودم اول یک بار تئاترها را میبینم ولی معتقدم باید
رده بندی ســنی وجود داشته باشد که این هم در تئاتر و
هم در سینما اهمیت دارد.

خبــری ادامــه نیافــت و ایــن بازیگــر در جلســه
پرسش و پاسخ فیلم حاضر نشد .نعیمی دیگر
کارگردانــی بود کــه در این روز بــه صحبتهای
بهــرام توکلــی واکنــش نشــان داد و خواســتار
عذرخواهــی این کارگردان شــد« :شــنیدن این
حرف از زبان ایشــان که همیشــه همه هزینهها
برایشــان بــوده دردنــاک اســت .کســانی کــه از
شیرخشــک تا بودجه فیلمهای میلیاردیشان
از رانــت بــوده اســت ،حــق ندارنــد ســینمای
مستقل را انکار کنند ».در بخشی از این نشست
میان مینا وحید و خبرنگاری که او را به شناخت
نداشتن از دین متهم کرد درگیری لفظی ایجاد
شــد و این بازیگر ابراز تأســف کــرد از اینکه مرد
فیلم را بیغیرت نامیدید .پژمان بازغی هم در
توضیحــات تکمیلی گفت نه شــخصیت فیلم
بیغیرت اســت نــه او .بازغی در انتهــا با تأکید
گفت «الاقل من بیغیرت نیستم».
ëëمظلومیت یک طایفه که کسی
به آنها نگفت بجنگند
«ماهورا» ســاخته حمید زرگرنــژاد ،آخرین
فیلمــی بود که روز پنجشــنبه بــرای خبرنگاران
بــه نمایش درآمد .این فیلم به ماجرای دزدی
زیباتریــن دختــر یــک روســتای مــرزی بــه نــام
ماهــور در روزهــای نخســت جنگ میپــردازد.
زرگرنــژاد چند ســال قبــل از ســاخت این فیلم
مســتندی دربــاره این حادثه ســاخته بود که در
آن ضمــن گفتوگــو بــا بازمانــدگان آن حادثه
و ثبــت تصاویــری مســتند فجایع ایــن اتفاق را
بخوبــی تصویر کرده بود .نشســت ایــن فیلم با
یــک دقیقه ســکوت بــه احترام مرحــوم حمید
آخونــدی ،تهیهکننده این فیلم ســینمایی آغاز
شد .علیرضا جاللی دیگر تهیهکننده این فیلم
به سختی تولید این فیلم در خوزستان و کمبود
امکانات اشاره کرد« :در آنجا برخی ما را تحریم
کــرده بودند چــون فکر میکردنــد میخواهیم
علیه مردم خوزستان فیلم بسازیم .برای تولید
ایــن فیلــم بســیار اذیــت شــدیم ».او در بخش
دیگــری از صحبتهایــش ایــن نکتــه را اضافه
کــرد کــه نشــان دادن مظلومیــت یــک طایفــه
که کســی بــه آنهــا نگفتــه بجنگند و خودشــان
احســاس تکلیــف کردنــد ،قابــل تقدیر اســت:
«متأســفم که تاکنون این قوم دیده نشــدهاند و
به آنها پرداخته نشده است».

نخستین دوره جشنواره ملی شعر جایزه نیما برگزیدگان خود را شناخت

نخســتین دوره جشنواره
ملی شعر جایزه نیما که
پنجشــنبه ( 19بهمن) در
ســالن همایشهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرســتان نــور در اســتان مازندران آغــاز به کار
کــرده بود بــا اعطای جوایز شــاعران برتــر بهکار
خود پایان داد.
بهگــزارش ایرنــا ،در این جشــنواره تندیس و
نشــان ملی نیمــا بهعنوان جایزه برتر نخســتین
جشــنواره سراسری شــعر مازندران به سیروس
شمیســا محقــق و منتقد ادبی تعلــق گرفت که
بهعلت غیاب وی به نمایندهای از سوی او اعطا
شــد .بهگفتــه احد جاودانــی دبیر این جشــنواره
اعطــای تندیــس نیمــا بــا هــدف برندســازی
جشنواره ملی شعر جایزه نیما و جاودانگی اسم
این شاعر پرآوازه مازندران صورت میگیرد و بر
این اســاس امســال در نخســتین دوره جشنواره
شــعر مازندران با بررسیهای انجام شده و رأی
هیــأت داوران ایــن نشــان به ســیروس شمیســا
بهدلیــل برخــورداری از آثار شــاخص تحلیلی و
جایگاه فاخر در ادبیات اهدا شد.
ëëمازندران داشتههای فرهنگی
افتخارآمیزی دارد
ســید هادی حســینی معــاون حقوقــی ،امور
مجلــس و اســتانهای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی کــه دراین جشــنواره حضور داشــت در

ســخنانی گفــت :اگــر بخواهیــم چیــزی از ایران
در عرصــه جهانی ارائه دهیم بــه یقین معرفی
صنعــت و کشــاورزی نیســت ،بلکــه فرهنــگ
مــا اســت .ماندگارتریــن مردم کســانی هســتند
کــه موضــوع مانــدگاری آنــان فرهنــگ و ادب و
داشــتههای فرهنگی آنان است و زیباترین زبان
ادب و فرهنگ زبان شــعر است .امروز اگر نیما،
حافظ ،سعدی موالنا و شمس و همه گذشتگان
از این جنس ماندگار شــدند به ســبب این است
که حــوزه فرهنگ و ادب ایرانی را به زبان شــعر
و نثر آوردند.
او افــزود :نیمــا افتخــار مازنــدران اســت امــا
تنهــا منحصــر به نــور و مازنــدران نیســت ،نیما
محفظه و فضای بســته دوران شــعر را شکست
و بهشعرای جوان جرأت داد به زبان ساده خود
ذهنیــات خود را بــه قلم بیاورنــد و فضای نو در
شعر و ادب فارسی ایجاد کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازندران
هم گفت :رویکرد ما در برگزاری جشــنواره شعر
مازنــدران در نــور توســعه دامنــه فعالیتهــای
فرهنگــی بــه جاهــای گوناگــون اســتان و
تمرکززدایی از مرکز است.
احــد جاودانــی با اشــاره به اســتقبال پرشــور
شــاعران کشــور از ایــن جشــنواره گفــت :بیش از
پنــج هــزار اثر از یک هزار و  753شــاعر سراســر
کشــور به دبیرخانه این جشنواره رسید که توسط

شــاعران باتجربه و پیشکسوت همچون احسان
مهدویــان ،منصــور خورشــیدی ،امیــر کریمــی،
عقیل زورک و منصور علی اصغری داوری شد.
ëëســه راهــکار نماینــده نــور بــرای شناســاندن
نیما یوشیج به جامعه
نماینــده مــردم شهرســتانهای نــور و
محمودآباد در مجلس شورای اسالمی نیز بیان
داشت :برای شناساندن نیما یوشیج به جامعه
بویــژه جوانان دســتکم ســه کار باید در اســتان
مازندران انجام شــود که یکــی از آنها مربوط به
خانه و محل زندگی وی است.
علــی اســماعیلی افــزود :نماینــدگان
مازندران در مجلس شورای اسالمی نامهای
درباره خانه نیما تهیه و درخواســت کردهاند
تــا این خانــه در اختیار هنرمندان قــرار گیرد.
او کار دوم بــرای شناســاندن نیمــا به جامعه
را ســاماندهی جــاده یــوش و بلــده موســوم
بــه کمربنــدی هــراز بــه کنــدوان دانســت.به
گفتــه اســماعیلی ثبــت ملی کمربنــدی هراز
بــه کنــدوان و انجــام زیرســاختهای الزم
میتوانــد در دسترســی بهتــر گردشــگران بــه
مجموعههــای هنــری و تاریخی ایــن منطقه
مؤثر باشد.
کار ســوم بــرای شناســاندن نیمــا تدریس
اشــعار نیمــا در مــدارس و دانشــگاههای
مازندران است.

ëëپیام اســتاندار مازندران به جشنواره ملی شعر
جایزه نیما
اســتاندار مازندران نیز در پیامی به نخستین
جشنواره ملی شــعر جایزه نیما تأکید کرد :نیما
یوشــیج بــا مجموعــه تأثیرگــذار «افســانه» کــه
مانیفســت شــعر نو فارســی بود ،در فضای راکد
شعر ایران انقالب به پا کرد.
محمــد اســامی در بخشــی از ایــن پیــام از
شــعر فارســی بهعنــوان «یکــی از متعالیتریــن
جلوههای فرهنگی و تمدنی ملت ایران و تاریخ

ëëاز تمجید فیلم حاتمیکیا
توسط ظریف تا عذرخواهی عوامل «التاری»
فیلــم «بهوقــت شــام» از دیگــر فیلمهایی
است که در این روز اسم آن بواسطه دیده شدن
توســط چهرههای سیاســی ســر زبانهــا افتاد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان
عصــر روز پنجشــنبه بههمــراه همســرش در
یــک نمایــش خصوصی به تماشــای «بهوقت
شــام» نشست و با انتشار یادداشتی در صفحه
اینستاگرام آخرین ســاخته ابراهیم حاتمیکیا
را بینظیر عنوان کرد.
او همچنیــن در کلیپــی که در کانــال تلگرام
فیلــم «بهوقــت شــام» منتشــر شــد در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه چــه صحنــهای از فیلــم در
خاطرتــان باقی مانده ،با بغض و گریه پاســخ
داد« :تقریباً همه آن .برای کسانی که احساس
میکننــد منطقــه مــا دچار بــای بزرگ شــده
اســت و افــراد پــاک این کشــور و منطقــه برای
اینکــه ایــن بــا به بقیــه ســرایت نکنــد از همه
چیزشــان گذشــتند ،لحظه به لحظه این فیلم
یادآور یک مجاهدت بینظیر است».
امــا یکی از چالشهای فرامتنی ایجاد شــده
بــرای جشــنواره مربــوط بــه فیلــم «التــاری» و
گفتوگوهای تلویزیونــی عوامل این فیلم بود.
در هفته گذشته ابتدا گفتوگوی محمدحسین
مهدویــان با رضــا رشــیدپور در برنامه «هفت»
بابــت لو رفتــن قصه ایــن فیلم توســط مجری
برنامه خبرساز شد و روحاهلل حجازی در کامنتی
در اینســتاگرام از کارگردان فیلــم ،گالیه کرد که
چــرا «در دهــان مجری نــزده اســت» .بازخورد
ایــن اتفاق در فضای مجازی باعث شــد که این
بازیگر پنجشــنبه شــب در گفتوگویی تلفنی با
برنامه «سینما دو» از رضا رشیدپور عذرخواهی
کنــد .همچنیــن در ایــن برنامه محمدحســین
مهدویــان نیــز در مورد اظهارنظــرش در رابطه
با«شــاهنامه» فردوســی در برنامــه «هفــت»
کــه آن را اثــری فاشیســتی عنــوان کــرده بــود
عذرخواهی و اعتراف کرد که از کلمات درســتی
استفاده نکرده اســت .با توجه به نزدیک شدن
به روز اختتامیه جشنواره فیلم فجر باز هم بازار
ســیاه کارت اختتامیه داغ شــده و مجوز ورود به
ایــن مراســم در یــک ســایت اینترنتی بــه مبلغ
 ۵۵۰هزار تومان! به فروش گذاشته شده است.

فرهنــگ و ادب جهان» یاد کــرد و افزود :اهدای
تندیس و نشــان ملی نیما یوشــیج در نخســتین
جشــنواره سراســری شــعر ،طلیعــهای نــو برای
تربیت ادب فاخر و متعالی این سرزمین است.
او نوشت :بزرگی این شاعر بزرگ مازندرانی
بــه آن اســت کــه در پایهگــذاری شــعر نو ســنت
عظیم ادب فارســی را نادیــده نگرفت و همواره
در تحکیم بنیان شــعری خود بر آن نظر داشت
و از آن بهــره بــرد تا جایی که خــود میگوید من
وارث نظامی گنجوی هســتم .افشین اعال شاعر
مازندرانی و همشــهری نیما یوشــیج نیز دراین
مراســم ســخنرانی کرد .در پایان این جشنواره
صاحبــان آثــار برگزیــده دو بخــش شــعر
کالســیک و آزاد تجلیل شــدند .هیــأت داوران
جشــنواره در بخش شــعر کالســیک اثر علیرضا
رجبعلیزاده از کاشــان ،محمدعلی رضازاده از
فریدونکنار ،علی بیخویش از کالردشــت ،سید
محمدرضــا طباطبایــی از قــم و فاطمه حلیمی
از مشهد را بهعنوان آثار برگزیده معرفی کرد.
در بخــش شــعر آزاد نیــز جوایــز برترینهــا
بــه مهــرگان علیدوســتی از الهیجــان ،مهــدی
قالیــی از کــرج ،مهــدی عســکری از کرمانشــاه،
آســیه حیدری از تهران و آیــت نامداری از ایالم
رســید .همچنین کتاب جشــنواره هم متشکل از
آثــار برگزیده در  120صفحه تهیه و در پایان این
جشنواره به عالقهمندان اهدا شد.

