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مجسمه تناولی گرانترین اثر حراج پانزدهم

پانزدهمین دوره ح ــراج تــهــران در مجموع بــه فــروش
۱۵۸میلیارد و ۸۹۰میلیون تومان دست یافت ۸۰.اثر از
۶۰هنرمند در این دوره از حراج تهران شرکت داشتند
که از این تعداد ۳۵اثر با قیمت پایه باالی یک میلیارد
تومان برآورد شده بودند.در این حراج عنوان گرانترین
اثر به «شاعر نشسته» پرویز تناولی اختصاص پیدا کرد
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واکنش رسمی وزارت دفاع آمریکا به یک پویانمایی ایرانی
در روزهــای اخیر پویانمایی برگزیده پویش «قهرمان»
که به موضوع انتقام از قاتالن شهید سلیمانی پرداخته
بازتاب گسترد های در بین رسانهها و سیاستمداران
آمریکایی داشــتــه اســت.ایــن پویانمایی کــه بــا عنوان
«انتقام حتمی است» توسط پایگاه اطالعرسانی دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب منتشر شد به ابعاد

مستضعفین»بهاثر«محاصره ۳۶۰درجه»ساختهحامد
هادیانرسید.فانوسبخش«مستند؛جنگاقتصادی»به
«یکیازما(بیبی)»ساختهامیراطهرسهیلیرسیدولوح
افتخارجشنوارهدربخش«مستند؛رؤیایایرانی»بهاثر
«رفاقتهایتک»بهکارگردانیهاشممسعودیومحمدصادق

درباره جشنوارهای مردمیکه دوازدهمین دوره خود را پشت سر گذاشت

صحنه

استقبالازبخشرادیوتئاتر
جشنواره فجر

عمار؛ سینمای امید

◾

◾امید ،نیاز امروز جامعه
امــی ـراطــهــر ســهــیــلــی ،بــرنــده
فانوس عمار بخش «مستند؛
جــنــگ اق ــت ــص ــادی» درب ـ ــاره
جــزئــیــات س ــاخ ــت مستند
«ب ـ ـیبـ ــی» بـ ــه خــبــرنــگــار ما
میگوید :من شخصیت «بیبی» را از گزارشی
که در هفتهنامه «شهربانو» شهرآرا دربــاره زنان
کارآفرین چــاپ شــده بــود یافتم و براین اساس
طرحی  20قسمتی از کارآفرینان زن نوشتم که
شخصیتهای کمنظیری داشتند .برای ساخت
این مجموعه مستند خیلی پیگیری کــردم ولی
مدیران وقت شهرداری مشهد ما را معطل کردند
و دیدم از این مسیر به نتیجهای نمیرسم .آقای
مسعود حکمآبادی به عنوان سرمایهگذار پای
کار آمد و همزمان با خانه مستند رایزنی کردیم
تا روایــت قصه دو شخصیت زن کارآفرین را در
مجموعه مستند «یکی از ما» به گروه ما بسپارند
که یکی از ایــن شخصیتها «بـیبــی» بــود .این
کارگردان با بیان اینکه مستندش با بودجه محدود
و همت جمعی دوستانش ساخته شده و همه
آنها با جان و دل پای کار آمدند ،اضافه میکند:
مستند «بیبی» سرشار از امید است؛ چیزی که
جامعه امروز ما به آن نیاز دارد .یکی از مخاطبان
فیلم پس از تماشای آن به من گفت تماشای این
فیلم ،روح تــازهای به من بخشید و حالم را خیلی
خوب کرد چون امید در فیلم بیبی جریان داشت.
او درباره تأثیری که جشنواره عمار در ایجاد ارتباط
میان فیلمساز دغدغهمند و سرمایهگذار دارد،
خاطرنشان میکند :جشنواره عــمــار ،مردمی
برگزار میشود و نگاه متفاونی نسبت به دیگر
جشنوارههای فیلم دارد .استمرار در برگزاری
جشنواره یعنی نگاه متفاوت آن نتیجهبخش بوده
است از اینرو میتواند پل ارتباطی میان فیلمساز
و سرمایهگذار باشد.

◾

◾«بی بی»؛ الگوی زن ایرانی

به گفته این فیلمساز ،درد امروز جامعه ما ناامیدی
است و هر قدمی که برای امیدبخشی در جامعه

بــرداریــم ،خــوب اســت .او خاطرنشان میکند:
«بیبی»فیلمیبودکهبرایدلخودمانساختیمو
یک اتفاق خودجوش و دوستانه بود .سینما یعنی
اتحاد و حمیت جمعی و در «بیبی» این امر اتفاق
افتاد .من این فیلم را خیلی دوست دارم چون این
زن ،شخصیت خارقالعادهای دارد و به بهانه این
فیلم میتوان برای «بیبی» بزرگداشت گرفت.
این زن ،بیسواد است و لکنت زبان دارد اما اراده
عجیبی دارد ،تماشای قصه این زن برای زنهای
جامعه ما بسیار امیدبخش است چون میتواند
الگوی زن ایــرانــی باشد.سهیلی معتقد است:
زنان ما فراموش کردهاند مسئولیت امیدبخشی
به خانواده و جامعه را دارنــد .بخشی از جریان
ناامیدی در جامعه به زنهای ما برمیگردد چون
مسئولیت امیدبخشیشان را فراموش کردهاند.
او یادآور میشود :برای من مهم نیست مستند
«بیبی» از جشنواره عمار جایزه گرفته ،مهم
این است که این فیلم دیده شود و زنان جامعه
ما به یاد بیاورند چه مسئولیت مهمی در تزریق
امید به جامعه و تحکیم خانواده دارنــد .من در
«بیبی» کاری نکردم جز اینکه چنین شخصیتی
را کشف کردم و تالش داشتم با کمک گروه خوبی
که گرد هم آمدیم این روایت ناب را با فرمی خوب و
متفاوت به مخاطب نشان دهیم.

◾

◾قصه اعتماد به توان داخلی

محمدصادق رمضانیمقدم،
بـ ــرنـ ــده جـ ــایـ ــزه بخش
«م ــس ــت ــن ــد؛ رؤی ـ ــای
ایرانی» بهخاطر اثر
«رف ــاق ــت هایتک»
نــیــز بــه خــبــرنــگــار ما
م ـ ـیگـ ــویـ ــد :ای ــن
م ــس ــت ــن ــد
روایــتــگــر
دوستی
دو نفر
اســت
ک ــه از

دوران کودکی در فضای کانونهای مساجد با هم
رفیق شدند و در آنجا یک اتفاق متفاوت برایشان
افتاد .مسئول وقــت بسیج مسجد در دهــه 70
به آنها میگوید امروز وظیفه و مسئولیت ما به
عنوان یک بسیجی ،کار علمی است .این دو نفر از
دوران نوجوانی با هم کارهای مشترک علمی انجام
میدهند و رفاقتشان ادامه مییابد تا اینکه پس از
به نتیجه رسیدن ابداعات و اختراعات کاربردی ،به
کمک یکدیگر پروژههای بزرگی را انجام میدهند و
باسرمایهارزشمندرفاقتشان،مسیرهایخالقیت
را پیش روی خــودشــان مـیگــشــایــنــد.او اضافه
میکند :در یکی از پروژههایشان ،پیشنهادهایی
را به نیروگاه برق مشهد میدهند ،یکی از مدیران
وقــت نیروگاه به آنهــا اعتماد میکند و موجب
میشود آنها دستگاهی که مشابه خارجی آن
به دلیل تحریمها وارد کشور نمی شد را بسازند.
ای ــن اتــفــاق ســرآغــاز تــأســیــس شــرکــت «آه ــار»
میشود ،شرکتی که  150نیروی متخصص را در
حــوزه صنعت نیروگاهی گــرد هم جمع کــرده تا
قطعاتیکهبهدلیلتحریمهاواردکشورنمیشودرا
بسازند،قطعاتیکهبانمونههایآمریکایی،آلمانی
و ژاپنیاش قابل رقابت است.این مستندساز با
بیان اینکه در مستند «رفاقت هایتک» به مسئله
اعتماد به جوانان ایرانی اشــاره میشود ،عنوان
میکند :بیاعتمادی بــه سرمایههای داخلی،
ضــررهــای مالی و معنوی زیــادی را به ما میزند
در حالیکه اگر به تــوان داخلی خودمان اعتماد
ش ــود دره ــای
پــیــشــرفــت
بـ ـ ـ ــه روی
ک ــش ــور بــاز
خواهد شد.

◾

◾جایی برای اصالتبخشی به محتوا
کارگردان مستند «نه کوچک ،نه بزرگ» با اشاره
به اتفاق فرامتنی که در حاشیه روایــت «رفاقت
هایتک» رخ داده است ،یادآور میشود :چند سال
است نیروگاه برق امام به عنوان تأمینکننده برق
پتروشیمی با مشکل فرسودگی تجهیزات روبهرو
شده است اما جرئت جایگزینی نمونههای ایرانی
با نمونه های خارجی فرسوده را نــدارد و به دلیل
تحریمها نمیتواند قطعات خارجی را وارد کند،
اما در چند روز گذشته خبر خوبی را شنیدیم که
مدیران نیروگاه بندر امام باالخره به جوانان ایرانی
اعتماد کردند و سیستم کنترلیشان را به این
شرکت داخلی سپردند .این موفقیت و اعتماد به
جوانان ایرانی برای ما از جایزهای که در جشنواره
عمار بــردیــم ،دلچسبتر اســت و خوشحالیم
بــا ساخت ایــن مستند ،تأثیری هرچند انــدک
رسانهای در این ماجرا داشتیم.
رمضانیمقدم بــا بیان اینکه جــشــنــواره عمار
از دو منظر قابل بــررســی اســت یکی اکــرانهــا و
دیگری انتخابها ،خاطرنشان میکند :معموال ً
جشنوارهها با نگاه کلی موضوعی برگزار میشوند و
مسائلفنی،نکتهاصلیانتخابهایشاناست.در
چنینفرایندیفیلمهاییکهمحتوایخوبیدارندو
مسئلهمهمیرابازنماییمیکننداماممکناست
به لحاظ فنی ،جای کار داشته باشند از گردونه
انتخاب چنین جشنوارههایی حذف میشوند،
ضمن اینکه با برچسبهایی مانند اینکه چنین
فیلمهایی تلویزیونی هستند یا خــارج از قواعد
فیلمسازی ساخته شدهاند ،جایی برای دیده شدن
پیدانمیکنند.
ً
او اضــافــه میکند :ایــن آثــار معموال محتوای
امیدبخش و آیــنــد هنــگــری دارن ــد کــه فرصت
نمایش پیدا نمیکنند ولی جشنواره عمار با
گستردگی عناوین موضوعی و پــرداخــت به
موضوعاتی که در دیگر جشنوارهها به آ نها
اهمیتی داده نمیشود سعی کرده به محتوای
امیدبخش ،اصالت ببخشد و آثــار متفاوت
محتوایی در ایــن جــشــنــواره فرصت نمایش
پیدا میکنند.

شب «شورجه» در موزه سینما برگزار شد

صبا کریمی مراسم بزرگداشت
«جمال شورجه» به همت کانون
کارگردانان سینمای ایران با همکاری
موزه سینمای ایران و حضور جمعی
از سینماگران ،جمعه گذشته 24دی ماه در سالن
سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد.
محسن امیریوسفی ،رئیس کانون کارگردانان در
سخنانی گفت :امشب برای بزرگداشت کارگردانی
گرد هم آمدیم که دانشآموخته گرافیک است
و به گفته خودش اگر انقالب نمیشد هیچگاه به
سراغ سینما نمیرفت .آقای شورجه و تعدادی از
دیگر فیلمسازان همنسل و همفکر ایشان متر و
معیار سینمای دفاع مقدس و انقالب هستند که
امیدواریم بتوانند در مسیر سینمای مورد عالقه
خود به راحتی کار کنند ،همانطور که سینماگرانی
با تفکرات و اندیشههای دیگر هم حق کار و ادامه
حیات سینمایی دارند.

◾

◾شورجه همانند یک آرتیست زندگی میکند
در ادامـ ــه سیداحمد مـیــرعــایــی ،تهیهکننده
پیشکسوت سینما و مدیر فرهنگی در بخش
دیگری از این مراسم گفت :سالیان سال است

«جمال» سینمای انقالب

در خدمت جمال شورجه بوده و هستم و افتخار
میکنم از فیلم اول «روزنــه» و سریال «حضرت
مــوســی(ع)» کنار ایشان حضور داشـتــم .ما در
سینما ت ــاش میکنیم ب ــرای م ــردم آرتیست
بیافرینیم؛ ایــن آفــر یــدن در نوشته و کارگردانی
بسیار دشــوار اســت .اما آرتیست زندگی کردن
بسیار سخت و دست نیافتنی است .چند نمونه
آرتیست در سینما دار ی ــم که ایــن گونه زندگی
کنند؟ مگر میشود کارگردانانی که در این سینما

کارگردانی کردهاند در یک پروانه ساختشان اسم
آقای شورجه نباشد؟ وی ادامــه داد :امــروز اینجا
جمع نشدهایم به جمال شورجه احترام بگذاریم،
بلکه جمع شدهایم به خودمان احترام بگذاریم.
امیدوارم این شبها و حرکتها ادامه پیدا کند و
رفاقتها و دوستیها پایدارتر شود.

◾

◾شورجه نماد سینمای انقالب است
در ادامه این مراسم جواد شمقدری گفت« :جمال

موضوع انتقام خون شهید سلیمانی میپردازد.
جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مصاحبه
با شبکه فاکسنیوز در مورد پویانمایی «انتقام حتمی
اس ــت» ،میگوید :مــا بهتازگی از ایــن مــوضــوع مطلع
شدهایم و در حال بررسی آن هستیم .ما هر تهدیدی از
سوی ایران را کامال ًجدی میگیریم.

رمضانیمقدمتقدیمشد.اثر«نانگزیدهها»۲بهکارگردانی
محمدرضاحاجمحمدحسینیفانوس«نقددرونگفتمانی»
راگرفتوفانوسجشنوارهدربخش«جنگنرم»به«قیچی
تیز»اثرعلیرضاباغشنیاهداشد.فانوس«داستانیکوتاه»به
«نگینسلیمان»ساختهمحمدامینامامیتعلقگرفت.

مصطفی رودکی  -میزان

مسعود جعفری
جوزانی در مراسم
بزرگداشتش در
اختتامیه عمار گفت:
از تمام کسانی که به
هر دلیلی به مدیریت
فرهنگی کشور
منصوب شدند و قرعه
به نامشان افتاده و
چند روزی بر مسندی
هستند ،از کسانی که
سالهاست راه تنفس
را بر هنرمندان جوان
و استعدادهای کشور
بستند و بستگان خود
را برگزیدند و زانوی
مرگبار خودشان را
روی گلوی هنرمندان
گذاشتهاند ،خواهش
کنم این زانوی مرگبار
را بردارند ،هنر و
هنرمند نیاز به آزادی
و تنفس دارد ،هوای
تازه میخواهد.

زهره کهندل جمعهشبمراسم اختتامیهدوازدهمین
دورهجشنوارهمردمیفیلمعماربرگزارشد.دراینمراسم،
عالوهبرمعرفیبرگزیدگانبخشهای«مستند»و«داستانی»،
پاسداشتمسعودجعفریجوزانینیزبرگزارشد.
فانوسجشنوارهدربخش«مستند؛نهضتجهانی

گزارش

هنرمند نیاز به
آزادی دارد

که مجسمهاش به رقم ۱۴میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان
به فــروش رسید .به ترتیب طراحی روی شیشه منیر
فرمانفرماییان با ۱۳میلیارد ،اثری از سهراب سپهری به
قیمت ۱۱میلیارد و ۸۰۰تومان و اثری از حسین زندهرودی
به قیمت ۱۱میلیارد پس از تناولی به عنوان گرانترین آثار
فروخته شد ه این دوره از حراج شناخته شدند.
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شورجه» نماد سینمای انقالب است؛ شخصی
مثل «ژرارد دوپــاردیــوو» که در کار «احمد بای»
بــازی میکرد؛ عاشق او شــده بــود و اگــر امکانش
بود امشب در این جمع درباره این استاد سینما
صحبت میکرد .عمده کارهای «جمال شورجه»
براساس نیاز روز جامعه و سینمای ایــران بوده
است.
جمال شورجه نیز در مراسم بزرگداشت خود در
موزه سینما طی سخنانی گفت :از همه دوستانی
که در این مراسم شرکت کردند و مدتها ندیده
بودمشان ممنونم ،خدا حفظتان کند .از تورج
منصوری که یار غار من بود و در فیلم «احمد بای»
دلسوزانه به من کمک میکرد ممنونم ،به من
دلگرمی میداد که طاقت بیاوریم چرا که «احمد
بای» به لحاظ تولید و تهیه ،فیلم بسیار سختی
بــود و من دو هفته پس از آن سکته کــردم .این
فیلم درباره احمد بیگ پاشا قهرمان ملی الجزایر
است که در آن کشور مانند سردار سلیمانی ما
محبوب اســت و بــرای او احترام قائلاند .حاج
قاسم در کشور ما مظلوم واقــع شد ولی احمد
بیگ پاشا یکی از سرداران عثمانی بود که بسیار
محبوب بود.

مهدیه قمری چــنــد ســالــی اس ــت کــه در
جشنواره تئاتر فجر دوب ــاره بخش رادیوتئاتر
اضافه شده و عالقهمندانی که مخاطب نمایش
رادیویی هستند این بار نمایش رادیویی خود را
در جشنواره تئاتر فجر به طوری که در صحنه
تئاتر اجرا میشود میبینند.
این در حالی است که در رادیو ،نمایشنامه با
تأکید بر اصول دراماتیک نوشته میشود ،اما
عنصر اصلی صداست و نویسنده باید تمام
فضا و شخصیتها را در قالب کلمات ،افکت
و موسیقی به شنونده عرضه کند.
از سوی دیگر تئاترمعمولی به تصویر کشیدن و
طراحی صحنه است که سبب میشود مسیر
نوشتن یک درام را از نمایشنامه رادیویی جدا
کند .در چند سال اخیر هنرمندان حوزه نمایش
رادیویی به ابتکار جدیدی در این وادی دست
یافتند با عنوان رادیوتئاتر.
راه یافتن  12اثر به بخش چهلمین جشنواره
تئاتر فجر خبری بود که هفته گذشته اعالم و
سبب شد با امین رهبر ،دبیر بخش رادیوتئاتر
چهلمین دوره جــشــنــواره تئاتر فجر در این
خصوص صحبت کنیم.
بــه گفته او ،رادیــوتــئــاتــر یعنی نمایشهای
رادیــویــی که در صحنه تئاتر اجــرا میشوند،
این بخش از سال  85به جشنواره تئاتر فجر
اضافه شده ،اما چند سالی تعطیل شد و در
حال حاضر چهارمین سالی است که برگزار
میشود.
به گفته دبیر بخش رادیوتئاتر در این بخش
100اثر به دبیرخانه ارسال شده که این نشان از
استقبال هنرمندان دارد .رهبر گفت :از میان
این آثــار 12اثــر به مرحله بعد راه یافتهاند که
انتخاب این آثــار بر عهده حمید منوچهری،
مجید نظر ینسب و محسن حبیبی بــوده
است.

 12اثر راه یافته به بخش رادیوتئاتر چهلمین
جشنواره تئاتر فجر به شرح زیر است:
«حــدیــث ب ـیقــراری لیال» بــه نویسندگی وفا
مــصــطــفـیپــور کــیــاســری و کــارگــردانــی مبین
بویافراز از بابلسر« ،راه حل» به نویسندگی
لیال روغنگیر قزوینی و کارگردانی پیام نوروزی از
قزوین« ،راهبندان» به نویسندگی و کارگردانی
سولماز ملکی از اردبــیــل« ،زخمه ربــاب» به
نویسندگی سیدمحسن موسوی و کارگردانی
محمد علییاری از اصفهان« ،ســانــدی» به
نویسندگی منصوره عسکری دشتبیاض
و ک ــارگ ــردان ــی هــانــیــه پــیــرامــی از بــیــرجــنــد،
«سووشون» به نویسندگی و کارگردانی آرش
جــمــالالــدیــنــی از شــیــراز« ،ضــیــافــت مــرغــان
مهاجر» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی
شیرین سپهراد از تهران« ،قاصد روزان ابری»
به نویسندگی حامد مقدم و کارگردانی میثم
کریمی از تهران« ،کمدی کافه» به نویسندگی و
کارگردانی پیمان قریبپناه از تهران« ،مافگه»
به نویسندگی و کــارگــردانــی زهــرا اسماعیلی
از شهرکرد« ،معمای شــام» بــه نویسندگی
مصطفی جعفریخوزانی و کارگردانی محمد
رادمهر از اصفهان و «یوا شتر شلیک کن»
به نویسندگی و کارگردانی محمد حمزانلویی
از بجنورد.
در بــخــش رادیــوتــئــاتــر از مــیــان بــخـشهــای
صــدابــردار ،طــراح صــدا و افکت ،بازیگری زن
و بازیگری مــرد ،بازیگران برگزیده زن و مرد،
نمایشنامهنویسی و کارگردانی ،برگزیدگان
انتخاب میشوند و به آنها جایزه نقدی ،لوح
سپاس و دیپلم افتخار تعلق میگیرد.
گفتنی است؛ چهلمین جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر از  ۱۴تــا  ۲۶بهمنماه بــه دبیری
حسین مسافر آستانه برگزار میشود.

