فرهنگ و هنر

یکشنبه  25بهمن 1394

اخبار

یادداشت حبیب رضایی درباره بهترین فیلم
جشنوارهفجر

«ایستاده در غبار»
جادوی غیرمنتظره امسال

از اک��ران فیل��م «ایس��تاده در غب��ار» در
جشنواره سیوچهارم فیلم فجر تاکنون نقدها
و نظرات مثبتی نس��بت به نگاه و ساختار این
اثر ارزش��مند صورت یافته اس��ت .فیلمی که
عنوان بهترین فیلم جش��نواره امسال را از آن
خود کرد .در این میان ،حبیب رضایی ،بازیگر
مطرح سینما در صفحه شخصی اینستاگرامش
ط��ی یادداش��تی ب��ه ارزش واالی ای��ن اث��ر
مستند-داستانی پرداخت که در ادامه میآید:
«حیرت به تمام معنا« .ایس��تاده در غبار» شد
جادوی غیرمنتظره امس��ال .تجرب��های که تا
ام��روز حتی تصورش را هم نمیش��د در ذهن
مرور کرد .این میزان از خالقیت و ش��رافت در
تولی��د و اجرا ،این میزان کار دقیق و بس��تر و
داستانگویی بینظیر از یک حیات بینظیر .با
همه اوج و فرودهای آن زندگی ،در یک عدالت
رویایی که هرگز تا االن کسی به نزدیکی اینگونه
داستانگویی نیز نرسیده بود .یک فکر بکر و یک
همت و دانش عمیق اما بیادعا پشت هر صحنه
این فیلم /داس��تان /روایت منحصر به فرد موج
میزند» .در جش��نواره سیوچهارم فیلم فجر
عالوه بر اعطای سیمرغ بهترین فیلم به حبیب
والینژاد ،تهیهکننده اث��ر جوایز دیگری چون
بهترین جلوههای ویژه میدانی ،بهترین طراحی
صحنه و لباس و جایزه ویژه هیات داوران پخش
«نگاه نو» به محمدحسین مهدویان ،کارگردان
فیلم تعلق گرفت .فیلم «ایستاده در غبار» عالوه
بر بخ��ش فیلمهای اولی در بخش «س��ودای
س��یمرغ» جشنواره س��یوچهارم در  8بخش
کاندیدا شد.

برگزاری آیین نقد و بررسی کتاب
«انقالب اسالمی چرا؟»

کتاب «انقالب اسالمی چرا؟» به مناسبت
سیوهفتمین س��ال پیروزی انقالب اسالمی
ای��ران نقد و بررس��ی میش��ود .آیی��ن نقد و
بررسی کتاب «انقالب اسالمی چرا؟» با حضور
سیدمجید حسینی اس��تاد دانشکده حقوق و
علوم سیاسی دانش��گاه تهران و مؤلف کتاب،
محمد شفیعیفر عضو هیات علمی دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و محسن
ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقالب
اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به
همت دفتر تبلیغ و توزیع آثار کانون اندیش��ه
جوان برگزار میشود .نویسنده این اثر ،کتاب
را در  6فصل و  184صفحه به نگارش درآورده
است .این کتاب توسط کانون اندیشه جوان در
سیوهفتمین س��ال پیروزی انقالب اسالمی
منتش��ر شده است .چرا انقالب مردم ایران در
سال  1357سویهای اسالمی یافت؟ چرا انقالب
اسالمی ایران ،مارکسیستی یا لیبرالیستی یا...
نشد و به ش��کلگیری یک حکومت اسالمی
انجامید که بر پایه گفتمان فقهی بود ،سواالتی
است که در این کتاب به آن پاسخ گفته شده
اس��ت .آیین نقد و بررس��ی کت��اب «انقالب
اسالمی چرا؟» یکشنبه  25بهمن ماه ساعت
 12:45در سالن همایش کانون اندیشه جوان
به نشانی خیابان انقالب اسالمی ،خیابان وصال
شیرازی ،کوچه بهنام ،پالک  19برگزار میشود.

رویدادها

نگاهی به رمان «نعشکش» نوشته محمدرضا گودرزی

غیبت دبیر جشنواره موسیقی فجر به
دالیل شخصی!

دومی��ن روز از برگ��زاری س��یویکمین
جش��نواره موس��یقی فجر در حال��ی میزبان
مخاطبان عالقهمند موس��یقی ب��ود که دکور
صحنه اغلب اجراهای جشنواره از هویت بصری
مرتبط با جش��نواره برخوردار نب��ود .این در
حالی اس��ت که در ادوار گذشته جشنوارههای
موس��یقی فجر دکور مجزایی که در برگیرنده
المانها و عنوان «جش��نواره موسیقی فجر»
باشد در همه تاالرهای میزبان طراحی و ساخته
شده بود .به گزارش مهر ،با گذشت چند روز از
برگزاری سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر
هنوز از حضور حسن ریاحی دبیر این دوره در
تاالرهای وحدت و رودکی خبری نیست .حسن
ریاحی عدم حضور خود را گرفتاری ش��خصی
دانست و این مساله به خودی خود جای ابهام
باقی خواهد گذاش��ت که چه کاری برای دبیر
یک جش��نواره مهمتر از برگ��زاری این رویداد
مهم خواهد بود! در این میان س��تاد برگزاری
س��یویکمین جش��نواره موس��یقی فجر در
بروشوری که اطالعات گروههای شرکتکننده
را در آن منتش��ر ک��رده ،اقدام به معرفی گروه
برگزاری جشنواره به تفکیک انجام وظایف نیز
کرده است.

وطن امروز

س�یدمهدی موس�وی« :هنوز وارد خانه نش��دهام
که زنم بیمقدمه فریاد میکش��د« :پدرسگ! کی
قراره برامون ماش��ین بخ��ری؟!» بازمیگردم در را
ببندم که تولهس��گ اول (پس��رم) از پلهها سالنه
س�لانه پایی��ن میآید و وقت��ی که از کن��ارم رد
میش��ود ،بوی گند سیگارش حالم را بهم میزند.
تولهسگ دوم (دخترم) همانطور که جلوی آینه
روس��ری کوتاه��ش را طوری مرت��ب میکند که
موهای بافتهاش از پش��ت معلوم ش��ود ،میگوید:
«مـــامــــان من امش��ب دیر میام ،برای ش��ام
منتظرم نباش!» در را که میبندد ،به مانتوی قرمز
تنگ کوتاهش که با الک انگشتهایش ست کرده
است فکر میکنم.»...
فرض کنید ش��ما در نقش مرد خانه هستید؛
از خواندن جمالت باال چه حس��ی به شما دست
میدهد؟ حاال با کمی تعدیل محتوا ،کمی چاشنی
لودگی و اندکی تخیل فانتزی میتوانید داس��تان
بلن��د  92صفح��های به نام نعشکش بنویس��ید.
«نعشکش» نوش��ت ه محمدرضا گ��ودرزی ،پاییز
 1393توسط نشر چشمه منتشر شد .از گودرزی
تاکنون کتابهای «پش��ت حصیر»« ،در چش��م
تاریکی»« ،شهامت درد»« ،آنجا زیر باران»« ،بهزانو
درنیا»« ،هیچ کودکی نمیگرید»« ،اگر تو مردی»
و «نعشکش» به چاپ رس��یده اس��ت .داستان
«نعشکش» از آنجا ش��روع میش��ود که مردی
نویسنده  -منتقد به دلیل غرزدنهای زنش مجبور
میشود ماشین بخرد و به خاطر اینکه عالق ه زیادی
به بنز دارد اما پول چندانی ندارد ،یک بنز تصادفی
از بهشت زهرا(س) میخرد .بنز ،جنازه دختری را
با خود حمل میکرده اس��ت ک��ه پس از تصادف،
راننده و برادر دختر هم کش��ته میشوند .ماجرا با
ورود این نعشکش به خانه و ظاهر شدن یک روح،
کمی وجه ترسناک به خود میگیرد اما بالفاصله
داس��تان از تم اصلی خود دور و فانتزی میش��ود.
روح برادر رضای��ت نمیدهد که روح راننده از این
دنیا جدا شود (به اعتقاد نادرست نویسنده در اینجا
توجه داش��ته باشید)؛ به همین دلیل هر سه روح،
شبها به ماشین نعشکش بازمیگردند .نویسنده
عاش��ق روح زن مرده درون بنز شده است اما پس
از اینکه  2روح دیگر از این جهان خارج میشوند،
روح دختر نیز پس از صحنهای عاشقانه(!) ناپدید
گ�روه فرهنگ و هنر :س��یویکمین جش��نواره
موسیقی فجر از چهارشنبه هفته پیش آغاز شد و
گروهها و خوانندگان موسیقی داخلی و خارجی تا
 ۳۰بهمنماه به اجرای برنامه میپردازند و  ۸۰داور
از اهالی موس��یقی ایران نیز داوری آثار را برعهده
خواهند داشت.
سیویکمین جشنواره موس��یقی فجر در روز
اختتامیه جشنواره که اول اسفند برگزار میشود،
 ۱۵برگزیده خود را خواهد شناخت .امسال طبق
اعالم دبیرخانه جش��نواره قرار است نشانی چون
«باربد» به برندگان اعطا ش��ود« .باربد»؛ س��مبل
موسیقی ایرانی عنوان جایزهای است که از این دوره
به بعد نصیب برترینهای جشنواره موسیقی فجر
میشود و جایزه ویژه این دوره با  ۶۰سکه تمام بهار
آزادی به بهترین آلبوم تعلق میگیرد و قرار است
 ۲۶۰سکه بهار آزادی هم به  ۱۵نفر برتر اهدا شود.
شکل برگزاری این جش��نواره و نحوه تعامل
مجریان جشنواره با برخی اهالی رسانه که چندان
ش��فاف و روشن نبوده و حواشی رخ داده پیش از
آغاز این رویداد ساالنه موسیقی ،نگاهها و نکتههای
تاملبرانگیزی را مترتب خواهد کرد که در ادامه
یادداشتی از صابر جعفری ،رهبر کر فرهنگسرای
بهمن به این بهانه بازتاب خواهد یافت .امید است
جشنواره موسیقی فجر که وضعیت نابسامانتری
نسبت به جشنوارههای دیگر دارد ،با اطالعرسانی
درست و س��ازوکاری مشخص از شکل برگزاری
فراخوان یازدهمین جش��نواره تئاتر رضوی در
 4بخش تولید متون ،مسابقه ،استانی (ویژه خراسان
ب��زرگ) و بینالمل��ل اعالم ش��د .یازدهمین دوره
جش��نواره تئاتر رضوی با هدف معرفی اندیشهها و
آموزههای حضرت علی ابن موسیالرضا(ع) به زبان
فاخر نمایش ،بسط و گسترش فعالیتهای مذهبی
و مرتبط ،س��یره ائمه معصومین(ع) بویژه حضرت
رض��ا(ع) ،اش��اعه فرهنگ واالی رضوی در س��طح
جامعه و معاصرس��ازی مفاهی��م دینی در  4بخش
تولید متون ،مس��ابقه تئاتر ،استانی (ویژه  3استان
خراسان شمالی ،خراسان رضوی و خراسان جنوبی)
و بخش بینالمل��ل برگزار خواهد ش��د .دبیرخانه
یازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی در این
فراخوان با س��پاس از همکاران اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اس��تان قزوین که  10دوره مسابقه
نمایشنامهنویس��ی رضوی را مدیریت کرده ،آورده
اس��ت :به اطالع عالقهمندان میرساند با توجه به
مشورتهای صورت گرفته با کارشناسان و ضرورت
کاربردی کردن بخش نمایشنامهنویسی و اهمیت
پیوند نگارش نمایش��نامه و تولی��د نمایش در یک
مدیریت واحد ،این بخش نیز به مأموریتهای اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسانشمالی
و دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی افزوده شد .لذا در

در چشم تاریکی

میشود .به نظر نگارنده بزرگترین مشکل داستان
«نعشکش» بالتکلیفی نویسنده با متن است .ما
نه به ادعای نویسنده شاهد یک زندگینامه هستیم
و نه یک داس��تان مشخص .تغییر ژانر در داستان
نیز بیهدف و خارج از روند
منطقی داس��تان صورت
گرفته اس��ت .گودرزی اما
دس��ت پیش را میگیرد و
در ابتدای داستان میگوید:
«قب��ل از ه��ر چی��ز بهتر
اس��ت بگویم این نوشته،
خاطره یا داستان  -خاطره
اس��ت ...باید اعتراف کنم
که این نوش��ته اص��والً به
تعریف متعارف ،داس��تان
نیس��ت و طبیعی است که
در آن ه��م از ای��ن خبرها
نیس��ت و انتظار آن دسته
از خوانندگان اندیش��مند را
برآورده نمیکند؛ شرمندهام.
خاطره ،خاطره است»( .ص« )7براعت استهالل»
در این رمان ،مش��خصاً تکلیف خواننده با متن را
مش��خص میکند .از طرف دیگر داس��تان توسط
 2راوی روایت میش��ود .من راوی اول شخصیت
پدر یا همان نویس��نده  -منتقد است و من راوی
دوم تولهس��گ اول! یعنی پسر خانواده .شاید یکی
از نقاط قوت داس��تان همین  2زاویه دید متفاوت
باش��د .راوی اول به واس��ط ه نویس��نده بودنش از
رئالیس��م فاصله میگیرد و به تخیل فانتزی پناه
میبرد .اما ما متأس��فانه حتی شاهد یک داستان
سوررئالیستی نیز نیستیم .گودرزی در این رمان
یک ش��خصیت پویا ب��رای پدر خان��واده در نظر
میگیرد و اگر پس��ر را هم یک شخصیت بدانیم،
او در مقابل پدر نهتنها یک ش��خصیت ایستا دارد
بلکه این مقایسه نشاندهنده سطح فکری پایین
پسر و در تعمیمی که به نظر نگارنده ،نویسنده به
کل میدهد ،س��طح فکری جوانان امروزی است.
به طور مثال به برخ��ی از جمالت به کار رفته در
این داستان توجه کنید« :کافی است یکبار مث ً
ال
بخواهم با بروبچهها بروم کوه یا شب بخواهیم خانه
کسی که بابا مامانش رفتهاند جایی ،دور هم جمع

بشویم و ورقی ،سیگاری بزنیم و از دخترها و هزار
کوفت و زهرمار دیگر حرف بزنیم» (ص« ،)10این
خواهر فرشید عجب تکهای است!» (ص« ،)21اص ً
ال
نمیدانم آدم فرهنگی یا حاال ادبی ،بچه میخواهد
چ��هکار؟» (ص« ،)27انگار
همهچیز حتماً باید به یک
دردی بخورد .خب ،خوشم
میآی��د ،ب��ه کس��ی چه؟
نگاهشان که میکنم کیف
میکن��م؛ درد از این بهتر؟
باز خوب است که مونا هم
از پوستر خوشش میآید و
نمیرود پشتسرم صفحه
بگ��ذارد و ت��و کارم موش
بدواند .روی دیوارهای اتاق
او هم پُر از پوس��تر اس��ت،
ول��ی از ای��ن پوس��ترهای
خوانندهها و هنرپیش��هها.
من نمیدانم ب��ا دیکاپریو
چهکار دارد 5 ،پوسترش از
این آقاست( ».ص )28و جمالت بسیار دیگر .پسر،
دوس��ت دخترش و گروه بزرگتری از جوانانی که
در این داس��تان به آنها اشاره میشود ،یک دغدغه
مش��ترک دارند« :دوس��تی با نامحرم و به بطالت
گذراندن زندگی برای فراموش کردن رنجهای آن».
جالب اینجاس��ت که در صفح ه  36داستان ،یکی
از پس��رها با خواهر خودش به همراه بقی ه پسرها
ب��ه کوه آمدهاند و با همی��ن ترفند از گیر مأمورها
عبور میکنند .در داستان نعشکش نهتنها حرفی
از اعتقاد به خدا و دنیای پس از مرگ نیست بلکه
نویسنده در جای جای داستان حرفهای باطل و
نامربوط خودش را به طرق مختلف بیان میکند که
یکی از آنها همان مثال گرفتاری روحها در این دنیا
بود .در جای دیگری از داستان ،راوی میگوید« :راه
پول درآوردن را خوب یاد گرفته .حاال بگذار ارواح
خیکش هی از ایمان و آخرت حرف بزند( ».ص)27
یا «همهچیز مس��خره و بیمعناست .کل زندگی
و هس��تی .نمیدانم اینجا چهکار میکنم .مالل و
دلزدگی هم ه وج��ودم را پر میکند .دلش را هم
ندارم یکبار که تو این حالتها هستم ،که کم هم
نیست ،سیم لختی بگیرم تو دستم یا از باالی برج

استقبال بینظیر مخاطبان از کتاب
«دختر شینا»

میالد خودم را بیندازم پایین یا حداقل از تو بالکن
خانهمان هم که شده با سر شیرجه بزنم!» (ص)49
نویسنده مزخرفات خودش را تا اینجا ادامه میدهد
که به روح دختر میگوید« :ببخش��یدها! اگر شما
روح هس��تید ،که ج��ای خواه��ری (دروغ گفتم
مثل سگ) با این چشمها بعید میدانم باز شامل
همی��ن بحثهای جهان عادی درباره روس��ری و
این حرفها میش��وید؟» (ص )56و در چند خط
پایینتر« :ولی جسارت است ها ،این چشمهایی که
ش��ما دارید احتیاج به عضو دیگری ندارد ،خودش
تنهایی پدر ج��ن و انس را درمیآورد» .نعشکش
اش��ارات مختصر و ابتری هم نس��بت به مس��ائل
سیاس��ی دارد .به طور مثال ب��رادر راوی پدر که از
قضا ریش دارد و تس��بیح دست میگیرد (ص40
و  )44در صفح ه  39میگوید« :نمیگذارند دولت
کار خودش را بکند ،دستهای پنهانی تو کارند که
میخواهند نارضایتی ایج��اد کنند!» و در صفحه
« :45از داخل و خارج دستهایی تو کارند که هی
اخالل میکنند و امثال شماها هم بهجای صبر و
بردباری ،هی نق میزنید» .نویسنده عالوه بر اشاره
ب��ه اینکه پدر و مادر از وضعی��ت اخالقی دختر و
پسرشان آگاه هستند اما جرأت (یا انگیزه) مخالفت
ندارند ،از برخورد عموی خانواده با همس��رش هم
صحبت میکند .عمو که در باال به ریشداشتن و
تسبیح دستگرفتن آن اشاره شد ،اعتراضی نسبت
به وضعیت حجاب افتضاح همسرش ندارد« :عمو
همانطور که حرف میزند ،هی با تس��بیحش ور
میرود .اگر کسی زنعمو را در خیابان ببیند فکر
نمیکند شوهرش این تیپی باشد .به قول بابا این
ه��م از عجایب روزگار اس��ت ولی مامان میگوید:
هیچ هم عجیب نیس��ت ،تو از جایی خبر نداری،
کارت این اس��ت از این کالس بتپی تو آن کالس
َ
و نمیدانی تو دنیا چه میگذرد»( .ص )44ش��اید
بپذیری��م که گ��ودرزی منتقد یا اس��تاد تدریس
داستان خوبی باشد اما به نظر نگارنده« ،نعشکش»
با اش��کاالت ج��دی در نوع ن��گارش رمان ،حرف
چندانی برای گفتن ن��دارد و جذابیت محدود آن
در نوس��ان بین کم��دی و لودگی و ترس آمیخته
از حضور ارواح(!) خالصه میشود .جذابیتی که در
پایان به یأس خواننده از وقتی که برای خواندن این
کتاب هدر داده است ،منجر خواهد شد.

تأملی بر سیویکمین جشنواره موسیقی فجر

عدم شفافیت!

چند کنسرت خصوصی! به جشنوارهای واقعی با
عنوان گرانقدر فجر بدل شود.
■■بیتوجهی جش�نواره به گروههای جوان و
خوشفکر

پس از  8دوره مداوم ،شیوه اجرایی جشنواره
موس��یقی فجر با تغییر در مدیری��ت اجرایی آن
متفاوت شد که با مخالفتها و موافقتهایی همراه
است .فارغ از درگیری خانه موسیقی با منتقدان
خود و حمایت دفتر موسیقی و لغو کنسرتهای
متعدد در س��ال اخیر جش��نواره موسیقی فجر
طبق اخبار با اس��تقبال بینظیری مواجه ش��ده
است که صحت آن نسبت به اخبار فروش بلیت
کنس��رتهای ارکستر سمفونیک تهران در سال
جاری مشخص نیست.
در اینجا به یکی از زوایای جش��نواره امس��ال
میپردازیم و سواالتی بیپاسخ را مطرح خواهیم
کرد .از س��ال  ۸۶بخش رقابتی موس��یقی فجر
گرمی خاصی بین جوانان موزیس��ین ایجاد کرد
و اس��تعدادهای درخشانی از میان این گروههای
نوپا ظهور کردند و توانستند در عرصههای جهانی
نیز موفقیتهای چشمگیری به دست بیاورند .و
هر سال سطح کیفی و تکنیکی بخش رقابتی در

شاخههای کالسیک غربی ،کالسیک ایرانی ،آواز
جمعی و پایاننامهها و مسابقه آهنگسازی با ایجاد
انگیزههای فراوان مانند جوایز نقدی و کنسرت با
شرایط بهتر برای رتبههای برتر بیشتر میشد .از
طرفی هیچ مسابقه موسیقایی معتبری در ایران
وجود نداش��ت که غیر از جشنواره موسیقی فجر
گروههای موسیقی با یکدیگر به رقابت بپردازند و
فرصت حضور پیدا کنند .جشنواره موسیقی جوان
نیز شامل بخش گروهنوازی نمیشود .بحث دیگر
این است که با توجه به کمبود هنرستان موسیقی
و آموزش ناپایدار موسیقی در مدارس و مشکالت
متف��اوت مردم عام ،کودک و نوجوان بااس��تعداد
و عالقهمن��د به موس��یقی در دوران دانش��گاه و
حتی پس از تحصیل دانشگاهی میتواند سطح
نوازندگی و خوانندگی و گروهنوازی خود را به حد
مطلوب برس��اند که آنگاه دیگر سن او به شرکت
در جشنواره موسیقی جوان نمیرسد .حال بخش
رقابتی جشنواره موسیقی فجر نیز برچیده شده
و گروههای موس��یقی کالسیک غربی ،موسیقی
کالسیک ایرانی و گروههای کر دیگر به فکر گیشه
نیس��تند و پس از اینکه یک س��ال به امید تنها
جشنواره معتبر موسیقایی کشور در حال تمرین

انتشار فراخوان یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی

معرفی اندیشههای رضوی به زبان فاخر نمایش

بخش نمایشنامهنویسی پروژه تولید متون با نگاهی
آموزش��ی و تولیدی طراحی شده است که مطابق
آن  3نفر از متخصصان برجسته نمایشنامهنویسی
کش��ور به عنوان مش��اور ،نظارت و هدایت پروژه را
عهدهدار خواهند بود .هیأت مشاوران پس از بررسی
طرحها و ایدهها ،تا س��قف  15اثر را در مرحله اول
انتخاب و معرفی خواهد کرد و منتخبان معرفیشده
بای��د در زمان مقرر اثر نهایی خود را جهت ارزیابی
به دبیرخانه ارس��ال نماین��د .در این مرحله هیأت

مش��اوران آماده ارائه رهنمودهای تخصصی به این
آثار هس��تند و در صورت تمایل صاحب اثر مراحل
اص�لاح و تکمیل نمایش��نامه زیر نظ��ر این هیأت
ص��ورت خواهد گرفت .بخش اس��تانی جش��نواره
یازدهم به منظ��ور ایجاد جریان تئات��ر رضوی در
سطح استانهای خراس��انرضوی ،خراسانشمالی
و خراس��انجنوبی و حمای��ت وی��ژه از گروهه��ای
س��ازمانیافته تئاتری در این  3استان شکل گرفته
و پذیرفتهشدگان باید در محدوده زمانی اردیبهشت

شماره 13 1821

بودند حاال نه به امید جایزه بلکه به امید ارائه هنر
خود و دی��دار با گروههای دیگر پا به جش��نواره
گذاش��تهاند .آیا ارزش فروش بینظیر بلیتهای
جشنواره که در کنسرتهای مستقل نیز امکانپذیر
است بر بها دادن و حمایت از گروههای موسیقی
فعال و باانگیزه و موسیقی علمی ارجحیت دارد؟!
ای کاش ب��ه ی��اد این گروهه��ای بیحمایت
نیز باش��ید .در جش��نوارهای مستقل در حمایت
از گروههای موس��یقایی که برای کس��ب درآمد
موسیقی خود را ارائه نمیدهند.
تا اول مردادماه  1395یک هفته در س��طح استان
اجرای عمومی داشته باش��ند .در فراخوان یادشده
آمده است ستاد برگزاری جشنواره با رویکرد توجه
ویژه به هنر نمایش در جهان اس�لام و کشورهای
همسایه درصدد رایزنی و انتخاب آثار نمایشی واجد
کیفیت مطلوب برای حض��ور در بخش بینالملل
جشنواره اس��ت .نمایشهای تولید مشترک میان
هنرمندان ایرانی و س��ایر کشورها نیز در این حوزه
مورد توجه خواهند بود .مطابق گاهشمار جشنواره
مهلت ارسال متن و طرح و ایده به بخش تولید متون
تا  15فروردین  ،1395بخش مسابقه تا  20فروردین
 1395و استانی تا  15اسفندماه  1394اعالم شده
است .گروههای متقاضی باید ضمن مطالعه دقیق
فراخوان ،موضوعات پیشنهادی مندرج در آن ،فرم
تقاضای حضور و مدارک قیدشده در فراخوان را به
دبیرخانه دائمی جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی در
مجموعه تئاتر شهر بجنورد ارسال کنند .یازدهمین
جش��نواره تئاتر رضوی توس��ط بنی��اد بینالمللی
فرهنگی و هنری امام رض��ا(ع) ،اداره کل هنرهای
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،استانداری
خراسانشمالی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسانش��مالی در مردادم��اه  1395و با میزبانی
خراسانشمالی و شهر بجنورد برگزار میشود.

سومین دور مس��ابقه «کتاب و زندگی» که
با محوریت کتاب «دختر ش��ینا» برگزار شد ،با
استقبال خوب مخاطبان ،اول اسفند ماه به پایان
میرس��د .در طول برگزاری مس��ابقه «کتاب و
زندگی»  150هزار نسخه از این کتاب به چاپ
رس��ید و مورد اس��تقبال مخاطبان قرار گرفت.
نکت��ه مهم در برگ��زاری این دوره از مس��ابقه،
اس��تقبال مخاطبان در شبکههای اجتماعی از
کتاب «دختر شینا» بود؛ کتابی که تیزر سینمایی
آن نیز توسط مرکز رسانهای شیرازه با بازی الیکا
عبدالرزاقی و امین زندگانی ساخته شد .مسابقه
«کتاب و زندگی» تا  15بهمن تمدید شده بود
و مراسم اختتامیه نیز اول اسفند در حوزه هنری
برگ��زار و برگزیدگان آن معرفی خواهند ش��د.
کمکهزینه س��فر به کربال برای  5نفر 5 ،سکه
به��ار آزادی و  60کارت هدیه  2میلیون و 500
هزار ریالی به برگزیدگان این دور اهدا خواهد شد
که در روز اختتامیه  5نفر جوایزشان را دریافت
خواهند کرد .بهناز ضرابیزاده در «دختر شینا»
قدم به قدم وارد زندگی قدمخیر محمدیکنعان
شده اس��ت تا زندگی او با س��ردار شهید ستار
ابراهیم��ی هژیر را روایتکند« .دختر ش��ینا»
از معدود کتابهای خاطرات اس��ت که زندگی
پرفراز و نشیب یک دختر جوان روستایی را در
برابر چشمان ما به نمایش میگذارد ،دختری که
آنقدر میایستد ،میافتد و دوباره برمیخیزد تا
مقاومت را در زندگ��ی تعریف کند .این کتاب
از  19فصل تش��کیل ش��ده و از روایت کودکی
قدمخیر آغاز میش��ود؛ از زمان��ی که نامش را
به خاطر قدم خوش��ی که داش��ت «قدمخیر»
گذاش��تند تا زمانی که حماسه زندگیاش را در
پشت جبههها رقم زد.
مجتبی راعی از اعضای هیأت داوران
جشنواره فیلم فجر:

خطای انسانی وجود دارد

مجتبی راعی با اش��اره به داوریهای انجام
ش��ده در سیوچهارمین جش��نواره فیلم فجر
گفت :این را میدانیم خطای انسانی وجود دارد
بویژه وقتی که پای سلیقه هم به میان میآید.
به گ��زارش فارس ،امس��ال ع��دم انتخاب
فیلم «بادیگارد» ساخته ابراهیم حاتمیکیا در
بخشهای مهم جشنواره واکنشهای زیادی از
طیفهای مختلف را به همراه داشت ،فیلمی که
در رتبه دوم سیمرغ بلورین از نگاه تماشاگران
با اختالف کمی با «ابد و یک روز» قرار گرفت.
مجتبی راعی ،عضو هیات داوران جشنواره
فجر در این باره گفت :در جشنواره فجر فیلمهایی
که در بخش مسابقه پذیرفته میشوند ،پذیرفته
شدنش��ان مشروعیتشان اس��ت ،یعنی اعالم
ن فیلمها اهدا
میکنن��د هر جایزهای که ب��ه ای 
شود اگر حقشان باشد ،اشکال ندارد .معنی این
مشروعیت این است که نمیتوانیم فیلمی را در
مسابقه بپذیریم و بعد با فشار برخی افراد به این
مضمون که این فیلم با س��لیقه ما و معیارهای
م��ا مطابق نیس��ت آن را از داوری خارج کنیم.
مجتبی راعی در پاسخ به عدم انتخاب ابراهیم
حاتمیکی��ا در بخشهای مختلف گفت :هیچ
ک��س به ما نگفت به چه کس��ی جایزه بدهید
یا ندهید .داوران سعی کردند تسلیم فشارهای
جانبی نش��وند البته این معنیاش این نیست
که رای داوران مطلقا درس��ت اس��ت چون ما
انسان هستیم 7 .انسان براحتی میتوانند خطا
کنند؛ گاهی  70هزار یا  70میلیون انسان خطا
میکنند بنابراین طبیعی است که ممکن است
ما خطا کنیم .احمقانه است اگر فکر کنیم رای
داور در همه امور درست است؛ این را میدانیم
خطای انسانی وجود دارد بویژه وقتی پای سلیقه
هم به میان میآید.

انتشار کتاب «معرفتشناسی»

کت��اب «معرفتشناس��ی» نوش��ته رابرت
اممارتی��ن با ترجمه نس��ترن ظهیری توس��ط
انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر ،آنگونه که نویس��نده در مقدمه
کتاب م��یآورد ،این اثر س��عی دارد خواننده را
برای ارزیابی تمام شرایط تشویق کند تا خودش
برای قضاوت درباره صحت و سقم پاسخ سواالت
مختلف ،آستین باال بزند چون یکی از خصوصیات
منحصر به فرد فسلفه ،تردید در موضوعی است
که با آن روبهرو میش��ویم .این کتاب  ۹فصل
اصلی دارد که عنوانشان به ترتیب عبارت است از:
«تعریف دانش»« ،قدرت باور و دلیل»« ،توجیه
و مس��ائل گتیه»« ،درونگرای��ی ،برونگرایی و
توجیه»« ،شالودهباوری و انسجامگرایی»« ،دانش
ماتقدم ،تحلیلی بودن و ضرورت»« ،دانش مبتنی
بر تجربه حسی»« ،شکگرایی» و «رویکردهای
جدید به معرفتشناسی».

