نیم قرن تالش بیوقفه

شورای تامین مخالف
نمایشگاه بینالمللی بود

به انگیزه بزرگداشت «غالمعباس توسلی»

 14امیرمسعود ش��هرامنیا؛ مدیرعامل موسس��ه نمایشگاههای
فرهنگی با اشاره به جابهجایی مکان برگزاری نمایشگاه کتاب
تهران از شهر آفتاب به مصال ،گفت :در بررسیهای اولیه مشخص شد
که حدود  25هزار مترمربع فضای مسقف نسبت به...

 16مقا ِم استاد غالمعباس توسلی در سپهر جامعهشناسی ایران برای
تمامی اس��اتید ،پژوهشگران و عالقهمندان حوزه علوم اجتماعی
مثالزدنی اس��ت .توسلی پس از پایان تحصیالت آکادمیک خود
در فرانسه و بازگشت به ایران ،در سال  1345به دعوت احسان نراقی ،مدیر
موسس��ه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در آن موسسه به
تحقیق و پژوهش پرداخت و چندین طرح پژوهشی را سرپرستی کرد .وی
در سالهای ابتدایی ورود جامعهشناسی...

روایت شهرامنیا از انتخاب مصلی  
برای نمایشگاه کتاب

دوشنبه  11دی 1396
سال اول ،شماره 51
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یادداشت روز

موسیقی خیابانی؛ ریشهها ،آسیبها و بازخوردها

نسبت دروغ به بزرگان

موسیقیخیابانی
تکدیگری نیست

محمدهاشم اکبریانی

عضو شورای سردبیری

«جه��ان ،بالهایی دارد که اگر بش��کند همه س��قوط
میکنند ،آن بالها اندیشه آدمی است ».انیشتین
کافی است پای ش��بکههای مجازی ،برای چند دقیقه
بنشینی و چنین جمالتی را که به شخصیتهای علمی،
هنری ،ادبی ،سیاسی و  ...نسبت دادهاند ،فراوان ببینی.
همه میدانند که بخش بزرگی از این نس��بت دادنها،
بیپایه و غیرواقعی است .کار به جایی رسیده که بسیاری
از مخاطبان به نادرستی این نسبتها و به دروغ بودنشان
اعتراض می کنند.نکته مهم مفاهی��م و معانی موجود
در این جمالت اس��ت .نمیتوان گف��ت این جمالت ،از
سر بیس��وادی و حماقت نوشته شده .بس��یاری از آنها
حرفهایی برای گفتن دارند که الحق برخی نیز عمیق
و قابل تاملاند .اما چرا این جمالت به نام شخصیتهای
برجس��ته در س��الیان قبل عرضه میشوند؟گذشته از
عواملی چون پذیرش دروغ و خصلت شایعهپراکنی که در
ظهور چنین پدیدهای تاثیرگذارند باید به عدم تولید فکر
و اندیشه و شعر در عصر حاضر نیز اشاره کرد .اگر شاعران
ما ،متناسب با نیاز نس��ل امروز و جامعه حاضر ،شعری
میسرودند بیشک آن شعر بود که در شبکههای مجازی
دست به دست میشد.جامعهشناس و روانشناس و مورخ
و داستاننویس و ...هم از همین نقیصه برخوردارند .آنها
دغدغههای جامعه را تحلیل و بیان نمیکنند تا جمالت
آنها نماینده روح جمعی باش��د .ما تولید فکر و اندیشه
نداریم و برای همین جمالتی که آینه روزگار ما هستند
و توسط مردم عادی نوشته میشوند از زبان بزرگانی که
دیگر نیستند بیان میشوند.

ما در کجای جهان ایستادهایم؟
سیدفرزام حسینی

روزنامه نگار

با معرفی اعضای هیات انتخاب

هشتمینجایزه«شید»فراخوانداد
فراخوان هش��تمین دوره جایزه «شید» که
بهمن سال  96برگزار میشود ،منتشر شد.
شید (به معنای نور و روش��نایی) یک جایزه
مستقل و تخصصی عکاسی است که هرسال
به یک ع��کاس در حوزه عکاس��ی مس��تند
اجتماعی اعطا میشود.
آخرین مهلت ارسال آثار برای هشتمین دوره
ساعت  24روز جمعه  22دی  1396است که
برطبق فراخوان ،مهلت ارسال آثار تحت هیچ
شرایطی تمدید نخواهد شد.
هشتمین دوره در بهمن سالجاری در گالری
«راه ابریشم» با انتخاب آثاری از سوی نیوشا
توکلیان ،مهدی وثوقنیا ،آرش خاموش��ی و
روش��ن نوروزی برگزار میش��ود .جوایز این
دوره شامل تندیس ش��ید ،لوح تقدیر و یک
سکه بهار آزادی اس��ت که به انتخاب هیات
داوران به یک عکاس اعطا میشود.
در آییننامه هش��تمین جایزه عکس ش��ید
آمده اس��ت که تنها «مجموع��ه عکس» در
ژانر «مس��تند اجتماعی» پذیرفته میشود
و مجموع��ه عکسهایی پذیرفته میش��وند
که در مح��دوده جغرافیایی ایران عکاس��ی
ش��ده باش��ند .در مورد مجموعه عکسهای
مس��تندی که در خارج از کش��ور عکاس��ی

شدهاند ،آثاری پذیرفته میشوند که موضوع
آنها بهطور مستقیم با «ایران» یا «ایرانیان»
در ارتباط باشد.
مجموع��ه عکسها بای��د در دو س��ال اخیر
عکاسی شده باش��ند .در مورد مجموعههای
بلندمدت که در بازه زمانی بیش از دوس��ال
گذش��ته عکاس��ی ش��دهاند ،بای��د فریم یا
فریمهایی از سالهای  2016و  2017وجود
داش��ته باش��د که به تکمیل مجموعه کمک
کند .همچنین هر ع��کاس میتواند حداکثر
با یک مجموعه عکس ش��امل  7تا  15فریم
عکس در جایزه شید شرکت کند.
در فراخ��وان هش��تمین دوره در مورد نحوه
ارس��ال آثار عنوان شده اس��ت که عکاسان

باید آثارش��ان را ب��ه ایمیل دبیرخانه ش��ید
( )info@sheedaward.irارسال کنند.
آثار باید بهصورت  Jpegارسال شوند و اندازه
ضلع بزرگ حداقل  1500پیکس��ل باش��د.
ترتی��ب اولوی��ت عکسهای ی��ک مجموعه
براساس نامگذاری فایلها خواهد بود .ضمن
اینک��ه مجموعهها باید متنی ش��امل عنوان
و توضیح��ات کل��ی مجموع��ه و زیرنویس
عکس (کپش��ن) برای تکت��ک عکسهای
ارس��ال ش��ده باش��ند .عنوان ،توضیحات و
زیرنویس هر مجموعه باید در قالب یک فایل
 WORDداخل فولدر عکسها ارسال شود.
مجموعههایی که فاقد این اطالعات باش��ند
بررسی نخواهند شد.
هر عکاس باید اطالعات تماس خود شامل نام
و نامخانوادگی ،شماره تماس و آدرس خود را
نیز ضمیمه ایمیل کند.
در بخش دیگ��ری از این فراخ��وان در مورد
قوانی��ن مربوط به عکسهای ارس��الی آمده
اس��ت«:هیچگونه ترفندی که جنبه مستند
ب��ودن عکس را مخدوش نمای��د مورد قبول
نیس��ت .اصالح رنگ ،کنتراس��ت ،تیرگی و
روش��نی ،ک��راپ در عکسه��ا در حدی که
اصالت عکس را تغییر ندهد قابل قبول است».

گزارش خبری

گزارشی از کنسرت «کاوه آفاق»

شبی برای خوانندگان زیرزمینی
سحر طاعتی
روزنامه نگار

سال  1382بود که گروه موسیقیای در ژانر راک متولد شد بهنام
«د وی��ز»((.the waysدر آن زمان که تع��داد گروههای راک به
اندازه انگش��تان یک دس��ت هم نبود ،این گروه توانست به همت
کاوه آفاق و علیرضا پورامید و تنی چن��د از نوازندگان قطعاتی را
تولید و به صورت غیررس��می منتشر کند در واقع این گروه که با
عنوان گروه زیرزمینی فعالیت داشتند با انتشارآهنگهایشان که
امروزه به نوستالژیکترین قطعات کاوه آفاق بدل شدهاند ،توانست
نگاههای بسیاری را به خود معطوف کند.
هرچند که سرنوش��ت گروه «د ویز» نیز همانند برخی گروههای
موس��یقی به متالشی ش��دن منتهی ش��د ،چراکه کاوه آفاق که
موسس اصلی بود در سال  1392از آن جدا شد و در نهایت گروهی
جدید با نام خودش تشکیل داد و از همان زمان سعی کرد با گرفتن
مجوزهای الزم از فعالیت زیرزمینی خارج ش��ود .او توانس��ت در
همان سال  92با اجرایی در پنجمین جشنواره موسیقی مقاومت
اولین اجرای صحنهای دارای مجوز را تجربه کند.
این خواننده موس��یقی راک که در همکاری با ابوالحسن داوودی
کارگردان س��ینمای ایران ،موس��یقی تیتراژ فیل��م رخ دیوانه را

عکس :نيلوفر زارع

بیایید تعارف را کنار بگذاری��م ،بیایید خودمان را گول
نزنیم ،با آمار و ارق��ام بازی نکنیم .وضعیت خری ِد کتاب
پاسخ صریحش
و کتابخوانی در کشور ما چگونه است؟ ِ
این اس��ت :اصال خوب نیست .میپرسید چرا؟ یک نگا ِه
ِ
وضعیت چاپ و فروش کتابها بیندازید،
سرس��ری به
ورق که میزنید کتابه��ا را ،در صفحات اولش معموال
تیراژ و تعداد چاپهای کتاب را نوش��تهاند .در بهترین
حالت ،کتابهایی که آنها را در حوزه ادبیاتِ روشنفکری
یا جدی یا هر نام دیگری که دوست دارید بر آن بگذارید،
دس��تهبندی میکنیم ،تیراژی  2000نسخهای دارند،
این کتابها در بهترین حالت در عرض یک سال چندبار
چاپ میشوند؟  10نوبت؟  20نوبت؟ اصال بیایید فرض
بگیریم  30نوبت 30 .ضربدر  ،2000میش��ود 60000
هزار نس��خه ،ما چند میلیون جمعی��ت داریم؟ چیزی
ِ
جمعیت کالن ،به مدد انواع
حدود82میلیون نفر و از این
و اقسام دانشگاهها در اقصی نقاط کشور ،تعداد کثیری
قشر دانشجو داریم ،بگذریم از دیگر باسوادان جامعه که
باالی 50-60س��ال سن دارند و اغلب نیز بازنشستهاند.
ِ
جمعی��ت عظیمی ،خرید و
حاال بهنظ ِر ش��ما در چنین
خواندهشدن یک کتابِ جدی و خوب فقط  60000هزار
نسخه ،چیزی شبیه به شوخی نیست؟
ح��اال آن اع��داد و ارق��ام را فراموش کنی��د ،بگذارید با
واقعیتی محض و تلخ روبهروتان کنم؛ بیش از  90درصد
ن الصاق
کتابهایی که همان عناوین مذکور را بهش��ا 
میکنیم ،در هر حوزهای که دلتان بخواهد ،از ش��عر تا
داستان تا فلس��فه در تیراژ  500نسخهای و حتی کمتر
منتشر میش��وند و به چاپ دوم هم نمیرسند ،پس ما
طرح پاییزه
از کدام جامع ه کتابخوان ح��رف میزنیم؟ ِ
کتاب در چنین وضعیتی که کاغذ گران است و ناشران
رمق
درآستان هورشکستگیقراردارندوممیزیبیمنطق ِ
نویسنده را گرفته و نویسنده از راه نوشتن نمیتواند امرار
معاش کند ،چه معنای��ی دارد؟ بله ،هیچ طرح حمایتی
در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی بد نیست ،فوایدی
هم دارد ،دستکم عدهای مانند من که شاید پولشان به
خری ِد بعضی کتابهای گرانقیمت نمیرسد ،در چنین
طرحهایی میتوانند دل به دریا بزنند و کتابهای باالی
فروش  460هزار
 50هزار تومنی هم بخرند .اما اعالم آمار ِ
نسخه یا اصال در نظر بگیرید 800هزار نسخهای آن هم از
کتابهایی نظیر «قهوه سرد آقای نویسنده» چه دردی از
فرهنگ و ادبیات ما دوا میکند؟ البد میخواهید بگویید
کتابهای دیگری هم در لیست پرفروشها بودند نظی ِر
س��مفونی مردگان و جزء از کل و سووشون .بله ،بودند.
اما باید در نظر بگیرید که اولی و س��ومین کتاب بدل به
کتابهایی مرجع در حوز ه داستاننویس��ی ما شدهاند
و دومی هم رمانی درخش��ان است اما تکافتاده ،یعنی
چند رمان دیگر میتوانید نش��ان کنید که چنین آمار
فروشی داشته باش��د؟ ادبیاتِ کمجان –اگر نمیگویم
بیجان صرفا از س ِر دلس��وزی است -با تمام جفایی که
بهش روا داشتهاند ،صدایی ندارد ،صدایی هم اگر باشد،
ش��نیده نمیشود ،گم میش��ود در هیاهوی رمانهای
مثل س��الها و دهههای
عامهپس��ند که آنها هم دیگر ِ
ماضی نمیفروشند.خودمان را گول نزنیم ،آمار و ارقام به
کارمان نمیآید ،ادبیات ما به چیزهای دیگری نیاز دارد.
آموزش عمومی ،در مدارس ،دانش��گاهها ،صداوسیما.
ِ
ب و کتابخوانی –نه فقط کتابهای
ترویج و تبلیغ کت��ا 
سفارش��ی -در اماکن عمومی و از همه مهمتر ،تجهیز و
تکمیل فهرست کتابخانههای عمومی در سطح کشور
تاریخ چاپ تازهترین کتابهای
که از نفس افتادهاند و از ِ
مرجع و خوبش��ان  20س��الی میگذرد .ادبیاتِ ما به
چنین چیزهایی نیاز دارد .کفزدن برای آمار و ارقام ناچیز
و آن هم برای کتابهایی سطحی ،هنر نیست.
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نیز خوان��ده و در تئاترهای��ی چون «درخت بل��وط» و «نمایش
خاکستری»به ایفای نقش پرداخته ،سال گذشته عالوه بر اجرای
مس��تقل خود در مرکز همایشهای برج میالد ،در سیودومین
جشنواره موسیقی فجر نیز بهروی صحنه رفت و کنسرتهایی را
نیز بعد از آن برگزار کرد .او همچنین توانس��ت از مرکز موسیقی
ارشاد مجوز آلبوم خود را باعنوان«با قرصها میرقصید»دریافت
کند.
کاوه آفاق که توانسته با فعالیتهای زیرزمینیاش در سالهای دور
و رسمیاش طی سالهای گذشته مخاطبان بسیاری را با ژانر خود
هم��راه کند در جدیدترین تجربه خود نیز با انبوهی از مخاطبانی
روبهرو شد که برای شنیدن موس��یقیهای قدیمی و جدید او به
سالن برج میالد آمده بودند که در این میان چهرههای موسیقی
و سینمایی همچون اعضای گروه رستاک حالج ،مسعود فروتن،
محمد ش��یروانی ،مجید برزگر ،بهرنگ توفیقی ،محس��ن قاضی
مرادی ،مهوش وقاری ،بهاره رهنما ،نازنین بیاتی و معصومه کریمی
نیز به چشم میخورد.
این خواننده در کنسرت  9دی ماه خود عالوه بر تقدیم قطعه «شهر
من کو» به شهدای سردش��ت که اولین قربانیان بمب شیمیایی
در ایران بودند« ،باش��گاه بازندگان» از آلبوم جدیدش را نیز برای
خوانن��دگان زیرزمینی خوان��د و البت��ه در صحبتهایی به روند
فعالیتهای برخی خوانندگان زیرزمینی همچون تتلو و ساس��ی
مانکن نیز انتقاد کرد.
آفاق در این باره گفت :من برای رسیدن به جایگاه کنونیام بسیار
تالش کردم و معتقدم صحنه کنس��رت جای هر کس��ی نیست.
بعضیها جایش��ان در مجالس عروسی اس��ت البته امیدوارم این
حرفم به کسی برنخورد چون من خود نیز در عروسی اجرا داشتهام
و از آنجای��ی که بلد نبودم از مجلس بیرونم کردند .ولی جای تتلو
و امثال او روی صحنه کنسرت نیست من نمیدانم ساسی مانکن
در  60سالگی به نوههایش چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگوید
چه خوانده است؟
وی در ادامه با تش��کر از اصحاب رسانه بیان کرد :اگر این عزیزان
نبودند ش��ما ما را پیدا نمیکردید و اگر شما ما را پیدا نمیکردید
ما هیچ نبودیم.
کاوه آف��اق بعد از صحبتهایش ،کنس��رتش را با خواندن قطعه
«شال» در میان انبوهی از تشویق مخاطبان به پایان رساند.

عکس  :طال جعفری

یادداشت

چند سالی است که میتوان در گوشه وکنار شهر به تماشای گروههای موسیقی با ژانرهای مختلف نشست بیآنکه بخواهیم هزینههای هنگفتی
برای خرید بلیتهای کنسرتها داشته باشیم .موسیقیهایی که بعضا آن را خیابانی میدانند و برخی دیگر از جمله خود گروهها نام موسیقی
شهری بر آن گذاشتهاند.در این اجراها که باعث شده خیابانهای شهرمان مانند خیابانهای دیگر کشورها شود جوانان موزیسینی با سازهای
مختلف کالس��یک و س��نتی میبینیم که بعضا خوانندهای نیز آنها را همراهی میکنند .یکی از نکات قاب��ل توجه در این اجراها حضور فعاالنه
جوانانی است که به تازگی از دانشگاههای موسیقی فارغالتحصیل شدهاند یا همچنان مشغول تحصیل هستند...

اعالم آثار راه یافته به سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر

یک شروع امیدوار کننده

«آشغال های دوست داشتنی» ساعتی پیش از اعالم اسامی از حضور در فجر انصراف داد
جامعه فردا :روز گذش��ته ،دبیر سیوششمین جشنواره ملی فیلم
فجر با حضور در جمع خبرنگاران اسامی فیلمهای راهیافته به بخش
«سودای سیمرغ» را اعالم کرد .احمد امینی به نمایندگی از اعضای
هیأت انتخاب و مسعود نجفی ،مدیر روابط عمومی فیلم فجر ،ابراهیم
داروغ��هزاده را در این جلس��ه همراهی کردند .بر اس��اس اعالم دبیر
جش��نواره 22 ،فیلم داستانی 2 ،فیلم مستند و  1انیمیشن در بخش
مسابقه انتخاب ش��ده اس��ت .همچنین  ۵فیلم به صورت رزرو قرار
گرفتهاند که اگر فیلمی به روزهای جشنواره نرسید جایگزینی برای
آن وجود داشته باشد؛ نام این فیلمها اعالم نمیشود.
«اتاق تاریک» ساخته روحاهلل حجازی؛ حجازی کارگردان  38ساله،
پیشازاینساختفیلمهاییچون«زندگیخصوصیآقاوخانممیم»
و «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» را درکارنامه خود دارد.
«امپراتور جهنم» ساخته پرویز شیخطادی؛ شیخطادی پیش از این
فیلمهایی چون «س��ینه سرخ» و «شکارچی ش��نبه» را کارگردانی
کرده است.
«امیر» س��اخته نیم��ا اقلیما؛ ای��ن کارگردان ج��وان در تولید فیلم
«چهارشنبه» همکاری داشته است.
«بمب» ساخته پیمان معادی؛ معادی به جز بازی در فیلمهای مطرح
و متعدد ،س��اخت فیلم «برف روی کاجها» را در کارنامه س��ینمایی
خود دارد.
«به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمیکیا؛ «بادیگارد» و «چ» دو اثر
اخیر این کارگردان با سابقه سینما هستند.
«تنگه ابوغریب» ساخته بهرام توکلی؛ پیش از این «من دیهگو مارادونا
هستم» و «بیگانه» آخرین ساختههای توکلی بودند.
«جاده قدیم» س��اخته منیژه حکمت؛ «زندان زنان» و «سه زن» از
فیلمهایسابقحکمتهستند.
«جشن دلتنگی» س��اخته پوریا آذربایجانی؛ این کارگردان  36ساله
ساختفیلمهای«اروند»و«روایتهایناتمام»رادرکارنامهخوددارد.
«چهارراه اس��تانبول» س��اخته مصطفی کیایی؛ «بارکد» و «عصر
یخبندان» دو فیلم اخیر کیایی بودند.
«خجالت نکش» ساخته رضا مقصودی؛ وی نگارش فیلمنامههایی
چون «شیدا» و «اخالقتو خوب کن» را در کارنامه خود دارد.
«دارکوب» س��اخته بهروز شعیبی؛ ش��عیبی پیش از این فیلمهای
«دهلیز» و «سیانور» را کارگردانی کرده بود.
«س��رو زیر آب» ساخته محمدعلی باش��هآهنگر؛ «ملکه» و «فرزند
خاک» از جمله فیلمهای این کارگردان هستند.
«سوءتفاهم» ساخته احمدرضا معتمدی؛ «دیوانهای از قفس پرید» و
«قاعده بازی» از آثار قبلی معتمدی هستند.
«شعلهور» ساخته حمید نعمتاهلل؛ «رگ خواب» و «آرایش غلیظ»
از جمله فیلمهای مطرح این کارگردان است.
«عرق سرد» ساخته سهیل بیرقی؛ «من» فیلم قبلی این کارگردان
جوان است که با استقبال مخاطبان روبهرو شد.
«کار کثیف» ساخته خسرو معصومی؛ «تابو» و «پر پرواز» فیلمهای
ساختهمعصومیهستند.
«کامیون» ساخته کامبوزیا پرتوی؛ پرتوی ساخت فیلمهای متعددی
چون «گلنار» و «کافه ترانزیت» را در کارنامه خود دارد.
«التاری» ساخته محمدحس��ین مهدویان؛ «ایس��تاده در غبار» و
«ماجرای نیمروز» دو فیلم داستانی در کارنامه این کارگردان36ساله
است.
«ماهورا» س��اخته حمید زرگرنژاد؛ «پایان خدمت» از ساختههای
قبلی زرگرنژاد است.
«مصادره» ساخته مهران احمدی؛ این فیلم اولین اثر سینمایی بلند
به کارگردانی این بازیگر با سابقه است.
«مغزهایکوچکزنگزده»ساختههومنسیدی؛سیدیکارگردانی
فیلمهایی چون «خشم و هیاهو» و «اعترافات ذهن خطرناک من» را
در کارنامه سینمایی خود دارد.
«هایالیت» ساخته اصغر نعیمی؛ نعیمی کارگردانی فیلم «سایههای

موازی» و نگارش «زندگی خصوصی» را تا کنون بر عهده داشته است.
انیمیشن «فیلشاه» هادی محمدیان و دو مستند «بانو قدس ایران»
مصطفی رزاقی کریمی و «زنانی با گوشوارههای باروتی» رضا فرهمند
نیز آثار راهیافته دیگر به جشنواره هستند.

دلزدگیبرخیهنرمندان

داروغهزاده در این نشس��ت درباره نسخه فیلمهایی که به دبیرخانه
جش��نواره ارس��ال ش��ده بودند هم گفت :از میان ۱۰۰فیلم ثبتنام
کرده تنها  ۶۷فیلم دیده ش��ده ،کامل بودند .او همچنین تاکید کرد:
هیچ مقامی حتی رئیس سازمان سینمایی پیش از انتخاب ،فیلمها را
ندیده است و حتی گاهی دبیر جشنواره هم با اعضای هیأت انتخاب
فیلمها را دیده است.
احمد امینی در همین باره بیان کرد :چند فیلم تنها  ۶۰دقیقه از فیلم
را فرستاده بودند که ما قبول نکردیم و گفتیم باید نسخه کامل باشد
حتی برخی فیلمها را دو بار نگاه کردیم .فیلمهایی که نسخه کاملشان
به دبیرخانه رسید بازبینی شدند.دبیر جشنواره با تأکید بر اینکه همه
فیلمهای داستانی برای حضور در جشنواره باید پروانه نمایش داشته
باش��ند ،درباره فیلم «آشغالهای دوست داش��تنی» و «امپراتوری
جهنم» هم بیان کرد :چهار فیلمی که پارس��ال ناقص بودند امسال
فرصت بازبینی پیدا کردند و «امپراتور جهنم» و «شعلهور» انتخاب
شدند؛ آقای امیر امیریوسفی (کارگردان آشغالهای دوستداشتنی)
هم از حضور در جشنواره انصراف داده است تا در شرایط بدون حاشیه
اکران شود.داروغهزاده درباره بخش مستند و حضور یک انیمیشن در
جشنواره گفت :ممکن است در سالهای اول رقابت فیلمهای مستند
ناعادالنه باشد؛ اما باید تمام تالش خود را انجام دهیم تا جای سینمای
مستند در جشنواره باز شود و داوریهای بهتری صورت گیرد .تا زمانی
همکهتعدادانیمیشنهابهاندازهکافینباشدنمیتوانبخشمجزایی
برای آن درنظر بگیریم .طبیعی است که انیمیشن راه یافته به بخش
مسابقه در برخی از رشتهها داوری نمیشود.وی جشنواره را متعلق به
همه سینمای ایران دانست و درخصوص دلسردی فیلمسازانی مثل
فرم��انآرا و ژکان گفت :آقای فرمان آرا یک زمانی س��یمرغهایش را
پس داد و گفت می خواهد در جشنواره جهانی شرکت کند و دلیلش
مشخص بود .فیلم آقای ژکان هم انتخاب نش��د.داروغهزاده که قرار
بود پس از نشس��ت خبری در مجلس شورای اسالمی حضور یابد ،از
جلسهای با کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد :باید گزارشی از روند
برگزاری جشنواره و اطالعاتی درباره آیین نامه ،تعداد فیلم هایی که در
جشنواره حضور دارد و آثار انتخابی به مجلس ارائه بدهیم.
«آشغالهای دوستداشتنی» سودای سیمرغ ندارد

در اوای��ل دیم��اه س��ازندگان فیل��م س��ینمایی «آش��غالهای
دوستداشتنی» طی بیانیهای خواستار نمایش فیلمشان برای هیأت
انتخابجشنوارهسیوششمفیلمفجرشدندوآنراحقیقانونیبرای
فیلمشانباداشتنپروانهنمایشبرشمردند.امادرساعاتیپیشازاعالم
اسامی آثار راهیافته به سیوششمین جشنواره ملی فیلم فجر از حضور
در این جشن انصراف دادند و اعالم کردند بیش از «سودای سیمرغ»،
«سودایاکران»رادرسرمیپرورندوترجیحمیدهندبهجایتعدادی
تماشاگرمحدود،اینفیلمبهاکرانعمومیبرسد.بااینانصرافمحسن
امیریوسفینیزبهجمعفیلمسازانیکهاکرانعمومیفیلمهایشانرابه
حضور در جشنواره فجر ترجیح دادهاند پیوست.
دربیانیهایکهسازندگاناثرمنتشرکردهاندآمدهاست:باتوجهبهاينكه
«آشغالهای دوست داشتنی» از ابتدا بیشتر سودای اکران داشت تا
سودایسیمرغوباتوجهبهشرایطموجود،تصمیمگرفتیمبرایدوری
ازحواشیجديد،ازحضوردرجشنوارهفیلمفجرانصرافدهیم.درادامه
این بیانیه نوشته ش��ده است« :آشغالهای دوست داشتنی» فیلمی
برای همه مردم ایران با هر عقیده و مرام است که امیدواریم به زودی
در فضایی آرام شاهد اکران آن باشیم .از طرف عوامل فیلم سینمایی
«آشغالهایدوستداشتنی»ازهمهاهالیمطبوعاتبهخاطرحمایت
همیشگیش��ان تشکر میکنیم و برای همه س��ینماگران حاضر در
جشنواره فیلم فجر و دبیر آن نیز آرزوی موفقیت داریم.

