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۲۳ روز مانده

آوردگاه جوانان 
با اینکه هنوز ترکیب آثار حاضر در چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر معرفی نشده، ولی با توجه به گزینه های موجود و 
گمانه زنی های صورت گرفته، می توان حدس زد که جشنواره 

امسال آوردگاه جوانان خواهد بود. 
همیشه پیش از شروع جشنواره، عالقه مندان سینما بیشتر 
پیگیر حضور نام آوران و نام های آشنا هستند. این سنت همه 
فستیوال های سینمایی اســت که تا پیش از آغاز جشنواره 
نام های بزرگ، بیشترین کنجکاوی عمومی را ایجاد می کنند. 
نام ها و نشانه ها، حضور ستاره ها و کارگردان های سرشناس، 
باعث رونق جشنواره ها می شود و توجه مخاطبان و رسانه ها 
را به دنبال دارد. این اما فقط یک روی سکه است. جشنواره ها 
همیشه محل کشف چهره های جوان بوده و سینما همیشه با 

حضور تازه نفس ها جان گرفته است. 
همه نام های آشنایی که امروز به عنوان بزرگان سینما شناخته 
می شوند، روزگاری چهره های گمنام یا کمتر شناخته شده ای 
بودند. تاریخ فجر نشان داده که جشنواره همیشه محل کشف 
کارگردان های جوان بوده است. مســعود جعفری جوزانی 
و کیومرث پوراحمد به عنوان 2کارگردان شناخته شــده و 
باتجربه ای که احتماال در فجر چهل و یکم حاضر خواهند شد، 

روزگاری جزو کارگردان های جوان فیلم فجر بودند. 
۴دهه پیش این دو جزو کارگردان های جوان نســل انقالب 
بودند و حاال با موی سپید جزو فیلمسازان کهنه کاری هستند 

که یک نسل را نمایندگی می کنند. 
نگاهی به فهرست گزینه ها و اسامی فیلم هایی که رسانه ها 
به سنت همه این ســال ها در مورد حضورشان در جشنواره 
گمانه زنــی کرده اند، نشــان می دهد جشــنواره امســال 
بیشتر محل حضور فیلمســازان جوان خواهد بود. فجر در 
۴1سالگی جوان تر از ســال های اولیه برگزاری اش خواهد 
بود؛ جشنواره ای که سال هاســت آیینه تمام نمای سینمای 
ایران نیست ولی همیشه بازتابی از حال و روز این سینما را 
 به نمایش می گذارد و حاال این فیلمسازان جوان هستند که 

از راه می رسند.
 آوردگاه جوانان همان قدر جذاب اســت که حضور نام های 
آشنا و چهره های شاخص. فیلم که بر پرده بیفتد و ضیافت 
آغاز شود، بازی اعتبار و شهرت هم شروع می شود؛ اعتباری 
که حفظ می شود و شهرتی که به دست می آید و نام هایی که 
تا پیش از شروع جشنواره ناشناخته بودند و حاال به نام هایی 
آشنا تبدیل می شوند و مسیری که همچنان ادامه می یابد و 
این جوان ها هستند که با گام های بلندشان از راه می رسند؛ 
برای فردایی بهتر برای این ســینما و جشــنواره فیلم فجر 

همیشه به امید زنده است.

جشنوارهسعید مروتی؛ روزنامه نگار

تئاتر

دیکتاتور نباشید
دبیر شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت 
با ارائه روایتی صریح و مســتند از پشت 
پرده تالش های ناکام بــرای تحریم این 
رویــداد از روحیــه دیکتاتــوری برخی 
نقش آفرینان در ایــن جریان انتقاد کرد. 

محمد حمیدی مقدم به مهر گفت: شما حتی اگر امروز به جشنواره 
لوکارنو هم فیلمی را ارائه بدهید، تا زمانی که به صورت رســمی و 
مکتوب انصراف  خود ار اعالم نکنید، از نظر حقوقی جشنواره اجازه 
ندارد فیلم شما را کنار بگذارد. تا همین امروز که صحبت می کنیم، 
تنها 3 نفر حاضر شدند به صورت مکتوب انصراف دهند که به نظرم 
اتفاقاً اینها آدم های صادقی بودند. در میان تمام فشارهای دیگر هم 
مجموعاً ۹ فیلم بودند که به بهانه هایی مثل مسائل فنی کنار کشیدند 
که از این موضوع می گذرم. او اضافه کرد: مهم این است که همه این 
افراد برای حضور در جشــنواره آزاد بودند و تصمیم گرفتند که در 
»حقیقت« حضور داشته باشند. نفس این حضور برایشان مهم بود. 
آنهایی که تصمیم به کنشگری نسبت به حوادث اخیر گرفتند و در 
جشنواره حاضر نشدند هم مشکلی نداشتند. مشکل من با کسانی 
است که می خواستند کنشگری خود را به دیگران تحمیل کنند. آیا 

این نوعی از دیکتاتوری نیست؟  

آغاز جشنواره سردار آسمانی
جدول اجراهای جشنواره تئاتر 
سردار آسمانی همزمان با آغاز 
اجــرای نمایش هــا در تهران 

منتشر شد.
 بــه گــزارش ســتاد خبری 
جشنواره، اجراهای جشنواره 
تئاتر سردار آسمانی به صورت 
خیابانــی در برخــی مدارس 
مشــخص شده شــهر تهران، 

ایوان انتظار و میدان امام حســین)ع( آغاز شده است. این 
اجراها هر روز از ســاعت 1۵ تا 1۷ طبق جدول زمان بندی 
شده و تا اختتامیه جشنواره، بیســتم دی ماه ادامه خواهد 
داشت. نمایش های »سردار نامی«، »شــعر به توان زیاد«، 
»تنهای تنها«، »این مکان مجهز به دوربین مداربسته است«، 
»الالیی برای فرزندان ننه ایران«، »فالش بک« و »تیرنامه« 
در زمان های مشخص شده اجرا می شــوند. جشنواره تئاتر 
سردار آسمانی به دبیری محمدکاظم تبار و با همت انجمن 
تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح در حال 

برگزاری است. 

جوایزادبینشاندهنده
زندهبودنجریانادبی

 نامزدهای پانزدهمین جایزه جالل معرفی شدند
روز گذشته، نامزدهای برگزیده پانزدهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد توسط علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران و وجیهه ســامانی، دبیر عملی پانزدهمین دوره 
جایزه ادبی جالل آل احمد معرفی شدند. به گزارش همشــهری، در ابتدای این نشست، رمضانی گفت: در 
شصتمین سالگرد انتشارکتاب غربزدگی جالل آل احمد هستیم و معتقدیم با نگاهی که جالل آل احمد به نحوه 
مواجهه ما ایرانی ها با غرب و فضای فکری آن دارد، نیازمند بازخوانی مجدد   در این زمینه هستیم و امیدواریم به 
بهانه این اتفاق، این نگاه به عرصه جامعه بیاید و به همه آنهایی که به نگاه جالل وفادار هستند به طور ویژه سالم 
می کنیم. رمضانی درباره مبلغ جایزه جالل آل احمد نیز افزود: هم اکنون جایزه جالل  آل احمد گران ترین جایزه 
ادبی در کشور است. سال گذشته نیز تالش شد نزدیک به قیمت سکه و تعداد سکه شویم که به ۲۵۰میلیون 
تومان تغییر کرد. مبلغ جایزه ۱۴سکه است که شورای عالی انقالب فرهنگی تعیین کرده است. امیدواریم امکان 
اجرای مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی وجود داشته باشد. همچنین ۵۰میلیون تومان هم برای برگزیده 
در بخش شایسته تقدیر درنظر گرفته شده است. در ادامه این جلسه، وجیهه سامانی، دبیر عملی این جایزه، 
گفت: تکثر جوایز ادبی نشان دهنده زنده بودن جریان ادبی آن جایزه است و هر جایزه مانند شمعی است که 
مسیر را روشن می کند و ما باید تالش کنیم تعداد جوایز روزبه روز بیشتر شود و چرخه نشر پر قدرت بچرخد. 
جایزه جالل از قدمت زیادی برخوردار است و هیچ نویسنده ای نیست که نخواهد اثرش در این رویداد ادبی 

دیده شود. این جایزه منزلت خود را از نام جالل  آل احمد و انتخاب هایش می گیرد.

مسعود پویا ادبیات
روزنامه نگار

جایزهجاللبهروایتاعداد

جایزهجاللبهروایتاعداد

 مجموع آثار رسیده

۲۶۷۶ اثر
 رمان

۱۵۰۸ اثر
 مبلغ جایزه برگزیده ها

۲۵۰ میلیون تومان

 مبلغ جایزه شایسته های تقدیر

۵۰ میلیون تومان
آثار نامزد شده   در  

 پانزدهمین جایزه جالل

۱۵ اثر

 داستان

۴۰۱ اثر
 مستندنگاری

۶۹۰ اثر

 تعداد داور

۱۹ نفر
 نقد ادبی

۷۷ اثر
 تعداد ناشران

۸۵۸ ناشر
 رشد کمی آثار

۷۴ درصد

نامزدهایبخشنقدادبی

 داوران:
 ابوالفضل حری، محمود بشیری

 جواد کامور بخشایش

نامزدهایبخشمستندنگاری

 داوران:
 بهناز ضرابی زاده، مهدی کاموس 

و گلعلی بابایی 

اینجا سوریه است 
صدای زنان راوی جنگ
 نوشته زهره یزدان پناه 

پاییز آمد
 نوشته 

گلستان جعفریان 

عقیله 
  نوشته

 الهام امین 

نبرد تنگه ها
 نوشته 

مصطفی رحیمی

نامزدهایداستانکوتاه

 داوران:
 هادی خورشاهیان، یوسف قوجق

 و محمدعلی رکنی 

نامزدهایبخشرمان

 داوران:
رحیم مخدومی، محمدرضا شرفی خبوشان و 

سیدمیثم موسویان 

سازمان سیاسی بهائیت
نوشته حمیدرضا اسماعیلی 

سیاه گالش 
  نوشته

 ابراهیم اکبری دیزگاه 

صور سکوت
 نوشته 

محمد قائم خانی  

صور 
 نوشته 

حسین علی جعفری 

عزرائیل
 نوشته

 نیما اکبر خانی 

3بخش
جنبیجایزه

جاللآلاحمد

 بخش مستندنگاری
  با موضوع 

 شهید سردار
 قاسم سلیمانی

بخش ویرایش کتاب   
امسال برای دومین بار 

برگزار می شود

 بخش
 مدافعان سالمت

۶۳۹ اثر

۴۲۰ اثر

تماشای روایت  
 بررسی تحلیلی روش انتقال عناصر داستان

 از روایت به درام  نوشته مجید آقایی 

خود انتقادی ادبی 
  رساله ای در نقد خویشتن در عرصه ادبیات 

 نوشته مهرداد نصرتی

درآمدی بر ادبیات تطبیقی
 خاستگاه، مبانی نظری، چالش ها  

نوشته منصور پیرانی

راننده رئیس جمهور و چند داستان دیگر 
 نوشته 

سلمان کدیور 

گور گم و چند داستان دیگر
 نوشته

 عماد عبادی 

ویروس عاشق
 نوشته 

مجید رحمانی 


