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ونقی »وارنیش« را جلوی دوربین برد مه ناز ر
فیل��م کوتاه »وارنیش« به تهیه کنندگی و کارگردانی مه ناز 
رونقی استاد جامعه شناسی و ارتباطات پس از چند سال تحقیق 

و مطالعه به مرحله تولید رسید.
فیل��م کوتاه »وارنیش« با مدت زم��ان 18 دقیقه روایتگر 
زندگی نویس��نده ای است که با ش��رایط ویژه به زندگی ادامه 
می ده��د. فیلم نام��ه »وارنی��ش« به قلم مه��دی امیری مطلق 

دانش آموخته جامعه شناسی تدوین شده است.
رویا جاویدنیا، حامد ش��ریفی، پوریا فالح و هادی عامری 
از جمل��ه بازیگران این فیلم هس��تند. همچنین مهرداد خانی 
مدیر تولید، رامتین فیروزیان مدیر تصویربرداری، مسیح سراج 

مدیر صدابرداری، نهال صادقی منشی صحنه، عاطفه بغدادچی 
گریمور، اس��ماعیل حق پرس��ت مش��اور رس��انه ای و تبلیغات 
 و رامتی��ن فیروزی��ان تدوینگ��ر و اصالح گر رن��گ »وارنیش« 

هستند.

وایتی ساده از ماجرایی پیچیده منتشر شد ر
رمان نوج��وان »روایتی س��اده از ماجرایی پیچیده« 
نوشته ابراهیم حسن بیگی، به همت حوزه هنری کودک و 
نوجوان و توسط نشر سوره مهر به بازار کتاب عرضه شد.

این اثر با ارائه روایتی ساده از ماجراهایی که شخصیت 
نوجوان باید از س��ر بگذراند، فراز و نشیب های زندگی او را 
بازگو می کند و در عین حال روایتگر یک برهه تاریخی است. 
این اثر روایت نوجوانی است به نام الیاس از ترکمن صحرا که 
کودکی و نوجوانی من درآن رقم خورده است و آدم هایش 
تاکنون در داس��تان های من نقش زیادی داشته اند. روایت 
الیاس در این رمان روایت زمین است و خان و رعیت و صد 

البته ظلم و ستم با چاشنی عشقی ناخواسته در الیاس. 
رم��ان »روایتی س��اده از ماجرایی پیچیده« توس��ط 
انتشارات سوره مهر در 2500 نسخه به بازار کتاب عرضه 

شده است.

پا می شود کافی شاپ در حوزه هنری بر
نمایش »کافی ش��اپ« به نویس��ندگی و کارگردانی 
حسینعلی بینوایی از امروز 22 آبان ماه در تماشاخانه  ماه 

حوزه هنری به صحنه می رود.
این نمایش، داستان رساندن خبر شهادت رزمنده ای به 
اسم عباس به مادرش است که از بیماری قلبی رنج می برد.

حسین پرستار، محبوبه یزدانی، محمد رضایی مقدم 
و بهادر میرناصری به عنوان بازیگر در این نمایش ایفای 

نقش می کنند.
گفتن��ی اس��ت نمایش کافی ش��اپ ب��ه کارگردانی 
حس��ینعلی بینوایی از 22 آبان تا 10 آذر  ساعت 18:30 

در تماشاخانه  ماه به صحنه می رود.
عالقه من��دان جهت تهیه بلیت می توانند به س��ایت 
تیوال به نشانی www.tiwall.com مراجعه کرده یا با 

شماره تلفن 09022262766 تماس حاصل کنند.

فراخوان مسابقه عکس من و کتاب هایم
فراخوان مسابقه عکس »من و کتاب هایم« همزمان 
ب��ا بیس��ت و پنجمین دوره هفته کتاب از س��وی کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوان اعالم شد.
عالقه مندان در س��ه گروه س��نی 7 تا 12 سال، 12 
تا 18 س��ال و بزرگساالن می توانند آثار خود را در پرتال 
koodak24.ir به اش��تراک گذاش��ته و از آرای عموم 

کاربران در این مسابقه بهره ببرند. 
عالقه من��دان پس از ثبت نام در این س��ایت مراحل 
بارگ��ذاری عکس را طی خواهند کرد. ش��رکت کنندگان 
تا 15 آذر 1396 فرصت دارند در مس��ابقه  عکس »من و 

کتاب هایم« شرکت کنند.
در بخش بزرگس��االن نیز 500 هزار تومان بن خرید 
محص��والت فرهنگی و هنری کانون ب��ه عنوان جایزه در 

نظر گرفته شده است.

سفیرفیلم با ۶ اثر در جشنواره عمار
موسس��ه س��فیر فیلم با 5 مس��تند در هش��تمین 

جشنواره مردمی فیلم عمار شرکت می کند.
مستند بلند »پرزیدنت آکتور سینما« به کارگردانی 
محمدرضا برونی و مستند نیمه بلند »باال« به کارگردانی 
س��یدمهدی کرباس��ی به همراه چهار مجموعه مس��تند 
دیگر متقاضیان حضور در هش��تمین جش��نواره مردمی 

فیلم عمار هستند.
چهار سری کار کوتاه هم در حوزه مستند برای حضور 
در هشتمین جش��نواره عمار انتخاب ش��ده که مجموعه 
مستند کوتاه »سنجد« نخستین س��ری از این آثار است. 
دیگر مجموعه مس��تند »کوتاه از هاش��می« ن��ام دارد و 
مجموعه مس��تند کوتاه »آمپاس« هم قرار اس��ت در این 
جشنواره حضور پیدا کند. آخرین محصول سفیر فیلم برای 

حضور در جشنواره عمار »معارضین میانه رو« نام دارد.

سفرنامه اربعین

ششم: اشک شیعیان ترکیه
دکتر محمدمهدی شیرمحمدی

ب��رای نماز ظه��ر دقایقی پی��ش از اذان در موکبی 
توقف می کنیم که قبل از شهرک قریه الغدیر است.

حس��ینیه ای دارد نوس��از و ویال باغی با عمارتی نیم 
ساخت و باغچه ای که چند نخل در آن برپا ایستاده است.

حسینیه گنبدی دارد طالیی و محراب آن نیز مطال 
است با اسامی مبارک چهارده معصوم.

پی��ش از م��ا کاروانی از ش��یعیان ترکی��ه با چهار 
دس��تگاه اتوبوس و چند خ��ودروی تدارکاتی هم توقف 
کرده اند. آنها تازه به نجف آمده اند و بنا است بعدازظهر 

به زیارت حضرت امیرمومنان)ع( روند.
در حسینیه که چندان بزرگ نیست مردان کاروان 
ج��ا گرفته اند. پیرمردی به ترکی از فضائل حضرت موال 
و مصائ��ب بی بی دو عالم می گوی��د. گرچه کلمات او را 
نمی فهم��م اما موض��وع را اجماال در می یاب��م با لحنی 
پرسوز و گداز. و آهنگین سخن می گوید و اشک همگان 

حتی من که ترکی نمی فهمم را نیز جاری می  کند.
بع��د از مجلس او به امامت می ایس��تد. نماز را هم 
مثل خودمان و ب��ا تجوید خوبی می خواند. پس از نماز 

جوانی زیارت عاشورا می خواند. 
در حیاط حسینیه زنان کاروان ترکیه نماز جماعت 
دیگ��ری به امامت مردی برپا کرده اند. او نیز بعد از نماز 

زیارت عاشورا و مجلس روضه برپا می کند.
در کاروان آنها پیر و جوان و حتی طفل نیز هستند. با 
ما که نسبت به آنها غریبه ایم یک خانواده افغانی هم همراه 
هس��تند. بعد از نماز ظهر و عصر یکسره تا یک ساعت به 
مغرب را تا عمود 132 می رویم تا ش��ب را در حسینیه و 

موکب "دکتر شیخ احمد وایلی" بیتوته کنیم.
این ش��یخ احمد که تا 4 سال پیش در راهپیمایی 
اربعین تصاویر او فراوان بود و موکب های منسوب به او 
از موکب های قدیمی و ساختمان دار مسیر بود خطیبی 

پرمخاطب بوده است.
غروب نماز در حیاط موکب به امامت طلبه سیدی 
به نام "سیستانی" اقامه می شود. روحانی میانسالی است 
خوش س��یما و اندکی شبیه به شهید "س��یدعبدالعزیز 

حکیم". 
نماز عش��ا را ه��م. چهار رکع��ت می خواند و معلوم 
است که احتماال مقیم نجف باشد. پس از نماز منتظرم 

منبری داشته باشد ولی خبری از منبر او نیست.
موکب شیخ احمد وائلی شام با نان و کباب کوبیده 
از زائران پذیرایی می کند. زائر در حیاط موکب نیز بسیار 

است و شام به گروهی از زنان نمی رسد.
با نوای کاروان پاکستانی

س��حر کاروانی از س��وگواران پاکس��تانی در حرکت 
هستند با وانتی که به اندازه تزئینات اتوبوس های پاکستانی 
به آن بلندگو وصل است. با نوحه سرایی پرضرباهنگی که 

خیلی ها را یک ساعت پیش از اذان بیدار می کند.
یک پاکس��تانی دیگر در حیاط موکب خوابیده است. 
صدای نوحه سرایی بلندگوهای پاکستانی او را هم به وجد 
می آورد و می زند زیر آواز. هیات های پاکستانی در راهپیمایی 
اربعین زیاد می بینیم. با زن و فرزند و پیر و جوان. در سامرا 
و وادی السالم هم بودند. گهگاه گدایی هم می کنند. از دیگر 

زائران مخصوصا ایرانی ها که دلرحم هستند.
پیرمرد وائلی

پیرمرد حواس��ش به هم چیز و همه کس هس��ت. 
خادم موکب شیخ احمد وائلی است. می گوید این شیخ 
از عموهای من بوده اس��ت. اما سیمای خودش عجیب 
ش��بیه پیرمردان الموتی و طالقانی خودمان است. البته 
شمایل لباسش عربی است. دشداشه ای سیاه پوشیده و 
کمرش را با فانوسقه قهوه ای کهنه سربازی بسته و کاله 

عرقچینی سفید فرسوده ای بر سر گذاشته است.
یک دم می نشیند دم در ورودی حیاط. یک لحظه می رود 
به توالت ها سرک می کشد و چشمه ای که گرفته با چند ابریق 
آب ب��از می کند. چند دقیقه دوری می زند در حیاط تا اگر از 

روی زائری پتو کنار رفته و می چاید روی او را بپوشاند.
دو پیرم��رد زائ��ر ل��رزان و لنگ لنگان ق��دم پیش 
می گذارند و وارد حیاط موکب می ش��وند. پیرمرد وائلی 
می دود تا به آنها پتو برساند. دو پتو بیشتر نمانده است 
و لرز پیرمردان زائر را کفایت نمی کند. پیرمرد وائلی دو 
پیرم��رد زائر را در آغوش هم می خواباند و هر دو پتو را 

روی آنها می کشد تا گرم شوند.
یک زائر به نافله شب ایستاده ولی رو به قبله نیست. 
پیرم��رد وائلی جلو م��ی دود و جای مه��ر او را جابه جا 

می کند و به او می فهماند جهت قبله کدام است.
یک زائر بی خوابی به س��رش زده و می خواهد قرآن 
بخوان��د. پیر مرد وائلی می جهد ب��ه درون مخزن موکب 
که همان انبار باش��د و جعبه ای قه��وه ای را می آورد که 
درون آن ی��ک جلد قرآن و یک جل��د مفاتیح الجنان با 
جلدی قهوه ای و نفیس است. قرآن را به زائر بیداری زده 
می دهد. چند لحظه بعد اشک آسمان می ریزد و نزدیک 
است قرآن نفیس خیس شود. پیرمرد وائلی داخل موکب 
م��ی دود و البالی زائران خ��واب زده جایی می یابد و زائر 
بیداری زده را به آنج��ا راهنمایی می کند تا راحت قرآن 
بخواند. داخل موکب تاریک اس��ت. پیرم��رد وائلی کنار 
زائر بیداری زده و قرآن نفیس جلد قهوه ای می نش��یند. 
چراغ قوه ای به انداز شست انگشت خودش را از جیب در 
می آورد و روش��ن می کند و نور آن را به مصحف شریف 

می اندازد تا زائر بیداری زده قرآنش را بخواند.
زائر می پرسد: "قرآن بلدی بخوانی؟!"

پیرمرد وائلی به فارسی شکسته بسته می گوید: سواد 
نیست. مدرسه نبود. فقر بود. صدام بود. قرآن گوش دادم. 

بلد شدم. بعد سوره "یاسین" را از حفظ می خواند.
بهانه بابونه!

بین الطلوعی��ن روز دوش��نبه 17 صف��ر. 15 آب��ان 
حرکت می کنیم.

بین راه چند موکب کرمانی مشغول پذیرایی هستند. 
پیرم��ردی در یک��ی از ای��ن موکب ها با کت��ری بزرگی 
دمج��وش بابونه برای زائران می ری��زد و صدا می زند: بیا 

بخور بابونه. دیگه نگیر بهونه!
اسئله شرعیه

امس��ال از اقدامات جالب حوزه علمیه نجف اش��رف 
اس��تقرار تعداد زیادی طالب جوان و اغلب نیز س��ید در 
مسیر زائران است. با میزی و حداقل دو صندلی و تابلویی 
با طراحی ثابت که روی آن نوشته شده "اسئله الشرعیه" 
و در مواردی هم "االستفتاعات الشرعیه" این طالب حتی 
در مسیر کم ترددتر کوفه به کربال هم بود و نشان دهنده 

وسعت برنامه ریزی حوزه علمیه نجف است.

آگهى ارزيابى و برگزارى مناقصه

كد 1396/3589                            سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى                           شركت ملى صنايع پتروشيمى 

اين سازمان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد:
الف) موضوع پروژه : ارائه خدمات فرهنگي ، سمعي و بصري

ب) مبلغ برآورد پروژه: در حدود ٢/٦٣٦/٢٠٠/٠٠٠ ريال (دو ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون و دويست هزار ريال)
ج) مدت انجام کار: ١٢ ماه 

د) محل اجراي کار: استان خوزستان ، بندرامام خميني (ره) ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 
هـ) مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال

 (به حساب شماره ٩١٠١٧٠٠٠٠٠٠٢١٧٤٦٦٢٢١٣٠٠٦ بانک ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت ٣٩١٠٠٠٠٣٧)
و) مبلغ تضمين: ١٣١/٨١٠/٠٠٠ ريال (ضمانتنامه معتبر بانکي ، فيش واريز به حساب سازمان)

ز) معيارهاي ارزيابي کيفي:
١- داشتن تجربه در کار فرهنگي 

٢- داشتن حس سابقه 
٣- داشتن توانائي مالي

ح) حداقل شرايط پيمانکاران:
داشتن شخصيت حقوقي يا کانون تبليغاتي

ط) محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست با در دست داشتن اصل مدارک بند «ح» جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني (ره) ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ، سايت يک ، 
ميدان آزادي ، ساختمان نخل زرين ، دفاتر مديريت مهندسي ، امور پيمانها (تلفن: ٥٢١١٠١٨٣-٠٦١) مراجعه فرمايند.

ي) مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ ٩٦/٨/٢٠ لغايت ٩٦/٨/٢٩ مي باشد.
ک) زمان تحويل مدارک ارزيابي و مناقصه: از ساعت ٨ صبح لغايت ١٦ روز دوشنبه مورخ ٩٦/٩/١٣ 

ل) مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت ٨ صبح لغايت ١٦ روز سه شنبه مورخ ٩٦/٩/١٤ مي باشد.
م) مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاکات مي باشد.

الزم به توضيح است که اين سازمان پس از ارزيابي ، پاکات پيشنهاد قيمت مناقصه گراني را که صالحيت آنها مورد تائيد کميته فني بازرگاني قرار گرفته است در ساعت ١٤:٣٠ عصر روز سه شنبه مورخ 
٩٥/٩/٢١ گشايش مي نمايد.

اطالعات تکميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت «پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور» به آدرس http://iets.mporg.ir   و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد. 

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى

ت دوم
نوب

حسین سلیمی

چن��د روز پی��ش مدیرعامل 
ن ا ز ا بنیاد رودک��ی اعالم کرد که دلن�و

شورای ارکس��ترها را دوباره 
راه اندازی می کند! راه اندازی دوباره ش��ورا درحالی 
بیان ش��ده که از منحل شدن شوراهای پیشین و 

سرنوشت  آنها هیچ سخنی به میان نیامده است.
در اردیبهشت ماه 1395بنیاد رودکی به دستور 
معاون��ت هن��ری در حال��ی که دس��تمزد 8 ماهه 
نوازندگان را پرداخت نکرده بود، ناگهان اعالم کرد 
که ارکستر سمفونیک و ملی نیاز به شورایی دارند. 
با چند نف��ر از هنرمندان همیش��ه حاضر در همه 
ش��وراها مانند داودگنجه ای، حمیدرضا نوربخش و 
محمد سریر را که از قضا هیچ کدام هم تجربه جدی 
کار ارکستری حداقل در حیطه موسیقی کالسیک 

غربی نداشته اند، شورای ارکسترها تشکیل شد. 
ای��ن در حالی بود که هر دو ارکس��تر س��ال 
1394 را تقریبا با موفقیت به پایان رس��انده  بودند 

و معاون��ت هن��ری نتیج��ه کار هن��ری و کیفیت 
ارکس��ترها را چندین بار بس��یار عال��ی ذکر کرده 
بود. با وجود مضیقه مالی فراوان این شورا تشکیل 
ش��د که نهایتا فرهاد فخرالدینی و علی رهبری در 
جلس��ات ابتدایی ش��ورا را با اعتراض ترک کرده و 

هیچ گاه هم به شورا بازنگشتند. 
ام��ا وقت��ی مدیرعامل ت��ازه روی کار آمد، در 
نشس��ت خب��ری ش��هریورماه 95 دوب��اره خبر از 
راه ان��دازی ش��ورا داد و گفت: »ش��هرداد روحانی، 
هوش��نگ کامکار، محمد س��ریر و حس��ن ریاحی 
عضو متخصص موس��یقی و ی��ک نماینده از بنیاد 
رودکی برای حل و فصل امور اداری و مالی در این 
ش��ورا حضور دارند باالتر از این شورای فنی، یک 
شورای عالی مش��ورتی داریم که البته قباًل بوده و 
االن احیا ش��ده اس��ت و نزدیک دو هفته از انجام 
فعالیت های دوباره آن می گذرد. این شورا متشکل 
از داوود گنج��ه ای، فری��دون ش��هبازیان، فره��اد 
فخرالدین��ی، حمیدرضا نوربخ��ش، فرزاد طالبی و 

حمید شاهنگیان هستند.«
اما جالب اس��ت بدانید ک��ه در جریان انتخاب 

رهبر میهمان ارکس��تر ملی و اعتراضات دامنه دار 
اهالی رس��انه و موس��یقی، معلوم ش��د که شورای 
ارکس��ترها تش��کیل نش��ده  اس��ت و افرادی مثل 
نوربخ��ش و کامکار به طور کل��ی عضویت در این 

شوراها و تشکیل جلسه را رد کردند.
اما اتفاق جالب تر اینجاست که مدیرعامل بنیاد 
رودکی در قبال شورای فنی و شورای مشورتی عالی 
که خود راه اندازی کرده ب��ود، هیچ حرفی نمی زند 
و کال این مس��ئله را به روی خود ه��م نمی آورد و 

در کم��ال تعجب در گفت وگویی با خبرگزاری مهر 
سخن از تش��کیل دوباره یک شورای دیگر می زند: 
»در حال حاضر حمید شاهنگیان را به عنوان رئیس 
شورای سیاس��تگذاری انتخاب کردیم البته حمید 
شاهنگیان حدود یک ماه در مرخصی به سر می برد 
که به محض بازگش��تش نس��بت به معرفی اعضای 
شورای سیاستگذاری یا شورای فنی ارکسترها اقدام 
می کنیم.شورای فنی ارکسترها قرار است چند کار 
را انجام دهد؛ بررس��ی و تصویب برنامه های ساالنه 

اجراه��ای ارکس��ترها، دعوت از رهب��ران میهمان، 
ارزیاب��ی نوازنده ها و تصمیمات اساس��ی که باید در 

حوزه ارکسترها داشته باشیم«
حال با این تفاس��یر در حالی ارکس��ترها اصال 
وضعی��ت خوبی حداقل ب��ه لحاظ کیف��ی ندارند؛ 
شاهد ادامه چرخه مدیریت معیوب در بنیاد رودکی 
هستیم؛ هر روز یک شورای تازه تشکیل می شود و 
یکی دیگر هم منحل! یک روز قرار اس��ت ش��ورای 
عالی همه کارها را بر نتیجه برساند یک روز شورای 
سیاس��ت گذاری! یک روز از س��اختمان روبه رویی 
بنیاد و از میان دوس��تان به اسم حمایت از جوانان 
)بخوانید حمایت از اطرافیان(، رهبر میهمان انتخاب 
می کنی��م یک روز دیگر صحب��ت از کیفیت خوب 
ارکستر می زنیم! یک روز تاالر وحدت را به جوالنگاه 
رنو تبدیل می کنیم و روزی دیگر صندلی های ردیف 

مدیران تاالر را عوض می کنیم!
آنچ��ه که بی��ش از هرچیز امروز ب��رای اهالی 
رسانه و موسیقی واضح است، امکان اصالح چرخه 
معیوب مدیریت بنیاد رودکی اس��ت. اتفاقات تلخ 
بنیاد رودک��ی این روزها آنقدر تکراری ش��ده که 
حتی اهالی رس��انه را هم برای پیگیری موضوعات 
بی انگیزه کرده؛ چراکه اساس��ا ان��گار دیگر امیدی 
ب��ه اصالح پذیری و ع��دم تکرار اش��تباهات واضح 
نیس��ت. تم��ام اتفاقاتی که در س��ال های اخیر در 
بنیاد رودکی افت��اده به همه ثابت کرده که چطور 
مدی��ران بی رب��ط و نابلد می توانند ب��ه پیکره هنر 

آسیب بزنند. )فارس(

شورایارکسترهادوبارهراهاندازیمیشود!

انحالل در سکوت
ادامهچرخهمعیوبمدیریتبنیادرودکی

جهانگی��ر الماس��ی درپی اظه��ارات رئیس 
دی�د س��ازمان س��ینمایی که گفته بود: »بخش زاوی�ه

جشن جش��نواره فجر در حال غالب شدن 
اس��ت و قطعاً یک��ی از اصلی  ترین جش��ن های انقالبی اس��ت و 
امس��ال باشکوه تر خواهد ش��د« گفت: متأسفانه اهداف جشنواره 
فجر نامش��خص اس��ت و به همین دلیل این جشنواره مرتب در 
حال تغییر مسیر است و همه ساله با تغییر دبیران این جشنواره 
و همچنین مدیران س��ازمان س��ینمایی ش��اهد تغییر و تحوالت 
عجیب در روند اجرایی و برگزاری این جش��نواره هستیم و هنوز 

این رویداد سینمایی به یک ثبات نرسیده است.
کارگردان فیلم س��ینمایی »رنج و سرمس��تی« در گفت وگو با 
سینماپرس افزود: بنده معتقدم جمله بندی آقای حیدریان و آنچه 
در رابطه با جشنواره فیلم فجر امسال بیان کرده اند عین هوشمندی 
و دقت اس��ت! ایشان بر اساس اهداف خود بش��ارت این را داده اند 
که برای »فجر« یک هدف گی��ری و طراحی جدید در نظر دارند و 
می خواهند تا زمانی که بر مسند مدیریت سینمای کشور نشسته اند 

با ظرافت های خاص خودشان این اهداف را گام به گام جلو ببرند!
وی ادامه داد: هدف آقایان و نقش��ه بعضی افراد این است که 
جشن خانه سینما را به عنوان جشنواره اصلی کشور جا بیندازند! 
آن ها می خواهند با این کار حمایت همه جانبه خود را به س��وی 
یک جریان فکری خاص که مدیریت خانه س��ینما را در دس��ت 
دارد اعالم کنند و به این ترتیب بتوانند کلیت امور اداره سینمای 

کشور را به دست جریان خانه سینما بیندازند؛ جریانی که سبقه 
و س��ابقه آن برای همگان روشن و آش��کار است و همه می دانند 
که چه کس��انی به این جریان وابس��ته اند و چه کسانی نیستند و 

امروزه خانه نشین شده اند!
این س��ینماگر س��پس با انتقاد از جش��ن خواندن مهمترین 
رویداد س��ینمایی کش��ور اظهار داش��ت: ما س��ال ها است شاهد 
برگزاری جش��ن های دهه فجر تحت عنوان جش��ن های سالگرد 
بزرگداش��ت و پیروزی انقالب ش��کوهمند اس��المی هس��تیم و 
متأسفانه طی سال های اخیر جشنواره فیلم فجر رسماً دیگر فقط 
عنوان یک جش��نواره را به یدک می کش��یده و همانند دورهمی 
برگزار می ش��ده اس��ت. همه این ها دست در دس��ت هم داده تا 
این جش��نواره هی��چ گاه نتواند در جرگه جش��نواره های مهم و 

جریان ساز بین المللی قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: متأسفانه جشنواره فیلم فجر در این اواخر به 

جای آنکه درپی ایجاد یک اتحاد ملی میان س��ینماگران و مردم 
باشد اس��باب درگیری بین گروه های فکری و سیاسی و مدیران 
مختلف س��ینمایی ش��ده اس��ت و همه درپی آن بوده اند تا این 
جشنواره بخت برگشته را از آن خود کنند و هر هدف سیاسی و 

فکری که دارند در آن جا بیندازند.
بازیگر فیلم سینمایی »افسانه آه« خاطرنشان کرد: جشنواره 
فیلم فجر در این سال ها محملی برای برخوردهای تخریبی شده و 
سلیقه های مدیران و سیاست گذاران همواره در آن حاکم و دخیل 
بوده است. این در حالی است که اگر اداره این جشنواره از ابتدا در 
دس��ت جریان فکری و فرهنگی سینما می افتاد قطعاً تاکنون این 
جشنواره توانسته بود توسعه فرهنگی و هنری کشور را در عرصه 
بین المللی درپی داشته باشد و به جای رو به اضمحالل رفتن همه 

ساله اش می توانست شاهد شکوه و رونق باشد!
الماس��ی در همین راس��تا متذکر ش��د: ما در این س��ال ها 

هیچگونه تناس��بی میان انقالب اسالمی با این جشنواره که بهانه 
س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود ندیده ایم و همه 
این ه��ا به دلیل همان تفکرات و سیاس��ت های غلطی اس��ت که 
آقای��ان برگزارکننده این رویداد در س��ر دارند. این اتفاق ش��وم 
در حالی در کش��ور م��ا رخ می دهد که در دنیا جش��نواره هایی 
نظیر جش��نواره فیلم کن مرتباً درپی آن هس��تند تا جریان های 
فکری و فرهنگی شان را در جشنواره های شان به خورد مخاطبان 
بدهند و از س��وی دیگر با برنامه ریزی های کالن درپی آن باشند 
تا اقتصادش��ان را با برگزاری این جش��نواره رونق بخش��ند اما ما 
هیچ گاه درپی این چیزها نبوده و نیستم و تنها به منافع حزبی و 

جناحی مان کار داشته ایم!
بازیگ��ر فیلم س��ینمایی »دیگ��ه چه خب��ر؟« در خاتمه این 
گفت وگ��و با کنایه اظهار داش��ت: خوب اس��ت ک��ه مدیر فعلی 
س��ینمای کش��ور ش��فاف و روش��ن اعالم کرده اند که دیگر قرار 
نیست جش��نواره ای در کار باشد ما شاهد برگزاری یک جشن و 
دورهمی در س��ینمای ایران هستیم چراکه حداقل دیگر تکلیف 
همه س��ینماگران با این رویداد س��ینمایی و خودشان و مدیران 
س��ینمایی مش��خص می ش��ود!؛ بنده معتقدم اتفاقاً باید از حرف 
آقای حیدریان اس��تقبال کرد چراکه ایش��ان بعد از مدت ها یک 
تعریفی از این رویداد سینمایی ارائه کرده اند. به راستی چه ثمری 
دارد که جش��نواره ای که هیچ نشانی از یک جشنواره ندارد را ما 
جشنواره خطاب کنیم؟ همان بهتر که بگوییم جشن فیلم فجر!

جهانگیرالماسی:

برخیهامیخواهندجشنخانهسینمارا
بهعنوانجشنوارهاصلیکشورجابیندازند!


