
 لب خوانی یک خواننده آماتور و جویای نام که درک و خرد 
مخاطبانش را به بازی می گیرد تنها یک بخش از ماجرا 
است. پرسش آن است که نمونه هایی این چنین را چه 

کسانی و با چه هدفی پر و بال می دهند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پس 
از باال گرفتن حرف و حدیث ها درباره ماجرای لب خوانی »حمید 
هیراد« به عنوان خواننده ای نورونق در کنسرت تابستان شیراز، 
کمتر کسی فکر می کرد که نمونه ای مشابه با اعتماد به نفسی 
مثال زدنی و با »پلی بک« و میکروفن خاموش مخاطبانش را سر 

کار بگذارد.
پیش از آن یعنی در برنامه تحویل سال یکی از شبکه های 
تلویزیونی، »بهنام بانی« دیگر خواننده نوظهور اقدام به لب خوانی 
کرده بود که با قطع صدای استودیو، لب خوانی او هم آشکار شد.

طی سال های گذشته چنان بازار اسپانسرینگ و چهره سازی 
در حوزه های مختلف هنری و فرهنگی داغ بوده که دیگری کسی 
انتظاری برای شنیدن حتی گوشه ای از »حنجره ای طالیی« و 
»نغمه داوودی« و ... ندارد و عرصه موسیقی ما در کنار ضعف 
محتوا و شعر و آهنگ پر شده از صداهایی که گوش و هوش را می 

خراشد و ذائقه را نازل می سازد.
انتشار محتواهایی در  اخیر فضا مجازی شاهد  طی روزهای 
اعتراض به این روند بود که یکی از بهانه های اصلی این اعتراض را 
لب خوانی »مسعود صابری« پزشک جویای نام در عرصه موسیقی 
فراهم ساخت. در این میان بسیاری به نقش رسانه هایی چون صدا 
و سیما می تازند که از دید آن ها آنتن خود را به شهرت طلبان می 
فروشند یا اجاره می دهند. برخی هم در این میان به فامیل بازی 
و باندبازی در این رسانه اشاره دارند که باعث می شود هنرمندان 
واقعی دیده نشوند و در فضایی که میوه ای یافت نمی شود چغندر 

پادشاهی کند.
فالش  و  ناکوک  و صدای  صابری  علیه  نقدها  گرفتن  باال  با 
خوانی هایش در کنسرت ها به ویژه پلی بک خوانی او، یکی از 
کسانی که به شهرت او کمک کرد یعنی »رامبد جوان« از مردم 
به خاطر دعوت آقای دکتر به برنامه »خندوانه« عذرخواهی کرد. 
شاید این عذرخواهی رامبد جوان که البته سریعا پس گرفته شد، 
می توانست قدری بی احترامی به شنوایی موسیقایی مخاطبان را 
بزداید. شاید این اتفاق می توانست دریچه ای باشد تا برنامه های 
تلویزیونی نسبت به دعوت و معرفی اشخاص، اندکی مسوولیت 
به خرج دهند تا هرکسی را با هر حرفه و داستانی روی آنتن 

تلویزیون نبرند.
 اصواتی که خاموش می شود

داستان سازی ها، اشاعه دستاوردها و موفقیت ها یا استعدادهای 
نهفته که ناگاه کشف می شوند، مثل نقل و نبات در بیشتر برنامه 
های صدا و سیما جاری است. نمونه اخیر و جنجالی آن هم آقای 
دکتر متخصص مغز و اعصاب که در کنار تمامی دستاوردهای 
پزشکی اش، از قضا برچسب خوش صدایی خورد و از او با عنوان 

پزشک »خودساخته« یاد شد.
جدای از این مباحث که هر کدام فرصتی مجزا را برای نقد 
و بررسی می طلبد، در ارتباط با مساله لب خوانی که بارها در 
کنسرت ها دیده ام و در تلویزیون عادی شده است و نیز ورود 
خواننده های ناشی به کنسرت سازی، پژوهشگر ایرنا با »حجت 

اشرف زاده«، خواننده گفت و گو کرد.
وی درباره مساله لب خوانی گفت: حوزه های تصمیم گیرنده، 
مدیران، تهیه کنندگان و سرمایه گذاران موسیقی باید در این باره 

صحبت کنند. ما مسووالن و مقام های ذی ربط داریم که مجوز 
می دهند مثل دفتر موسیقی ارشاد که باید در این باره صحبت 
کنند. سخن ما به عنوان یک خواننده یا آهنگساز در این زمینه 

تاثیرگذاری ندارند.
وی در ادامه گفت: اصال توپ نباید در زمین دوستان هنرمند 
باشد، اهالی هنر و خواننده نباید به این چالش وارد شوند که علیه 
هم صحبت کنند. منتقدان بزرگ هنری و موسیقی که در این 
زمینه هستند باید اظهار نظر کنند. صادرکنندگان مجوز باید 
پاسخگوی این وضعیت باشند. سرمایه گذارانی که روی خواننده 
سرمایه گذاری می کند، برنامه ای دارند که خودشان و منتقدان 

هنری می توانند در این باره نقد کنند و توضیح دهند.
اشراف زاده درباره نقش سرمایه گذاران در موسیقی گفت: کلیت 
راه سرمایه گذاری در موسیقی نمی تواند اشتباه باشد، چنانکه 
در هر صنفی و در هر جای دنیا در بحث درآمدزایی مشکالت و 
خالهای خاصی وجود دارد که با سیاست گذاری درست و روال 

طبیعی گذشت زمان به سمت بهتری خواهد رفت.
به گفته وی، وقتی اقتصاد وارد عرصه هنر و موسیقی می شود، 
چرخه هنر را فعال می کند و می تواند نقطه مثبت باشد چون هنر 
و هنرمند نیاز به چرخه اقتصادی درست دارد، حذف سرمایه گذار 
از عرصه هنر مثل موسیقی، تئاتر و ... کار عبث و اشتباهی است 
ولی سیاست گذاری روی هنر بخشی است که نیازمند توجه تهیه 

کنندگان است تا تاثیرگذاری هنر بیشتر شود.
پروژه ها و کنسرت های موفقی برگزار شده که بیش از سی 
تا چهل شب برگزار شده که هم درآمدزایی خوبی برای سرمایه 
گذار و اهالی هنر داشته و هم بار فرهنگی زیادی داشته است. 
بنابراین تمام کارهای انجام شده را نباید بخاطر چند مورد، زیر 
سوال برد. قطعا باید روال مالی و سود معقولی برای تهیه کنندگان 

موجود باشد که آنان هم عالقه مند به سرمایه گذاری در موسیقی 
باشند. حاال اگر چند مورد خواننده، اجرایش یا اشعارش مشکل 
دارد، نقدهایی است که بسیار درست است و به نظرم همین نقدها 

موسیقی را رشد می دهد.
اشرف زاده اظهار داشت: من به عنوان خواننده مستقل با احترام 
به دوستان همکارم معتقدم که مسیر موسیقی از گذشته تا االن 
همین بوده است، خواننده های مختلفی کنار هم بودند، در زمان 
استاد بنان، خواننده های لب حوضی هم داشتیم. بعد از انقالب 
هم انواع موسیقی، سبک ها و سلیقه ها بودند اما تاریخ نشان می 
دهد که چه اثری ماندگار است. همچنان که ما »جان مریم« استاد 
محمد نوری را می شنویم و امکان ندارد »بوی عیدی« فرهاد از 
خاطرمان برود ولی کارهای بسیاری تولید شده که االن اثری از آنها 
نیست. من اعتقاد ندارم که موسیقی ما سقوط کرده است به نظرم 
فضای نقد و گفت و گو یا فضای مجازی که امکان نقد را فراهم 
کرده است، باعث رشد موسیقی خواهد شد. کارهای جدید و حتی 
تلفیقی را که به دل می نشیند چرا باید به پای کارهایی که ضعیف 

هستند و نقد به آنها وارد است، نادیده گرفت؟
 جوالن صنعت فرهنگی

با توجه به گفته های اشرف زاده درباره ورود و پاسخگویی 
مسووالن ارشاد و سرمایه گذاران کنسرت ها، سوال این است که 
موسیقی های ناشیانه چرا چنین ترویج پیدا می کند که حتی 

بلیت این کنسرت ها سریع به فروش می رود.
از دیدگاه برخی از اهالی تعلیم و تربیت و فعاالن موسیقی، درک 
موسیقیایی ما تحت تاثیر نظام آموزشی است و به دلیل عدم وجود 
جایگاهی برای تعلیم موسیقی، نه تنها ما نمی توانیم از مواهب تاثیر 
موسیقی بر مهارت های حرکتی، آمادگی مغز و ... بهره مند شویم 

بلکه از مواهب اجتماعی برای تحکیم هویت اجتماعی و... غافلیم.

اما از دیدگاه جامعه شناسی، موسیقی همچون کاالیی تلقی 
می شود که ارزش پولی پیدا می کند و بازار خود را دارد. در این 
تحلیل، موسیقی های عامه پسند که عموما بازار و طرفدار بیشتری 
دارد همانند کاالهای پر زرق و برق، هرچه بسته بندی شکیل تری 
داشته باشد و هر چه مصرف کنندگان آن موسیقی، مثل بازیگران 
خود را در معرض نمایش عموم قرار دهند، فروش بهتری نصیب 

سرمایه گذاران خواهد شد.
در این میان، شنوندگان موسیقی بازاری، چنان محصور ضرب 
آهنگ ها، آواها و شعرهای بی محتوا می شوند که دیگر ذهن 
درگیر واکاوی شعر، محتوا و فرم موسیقی نمی شود بلکه گوش 
به موسیقی های تکراری و مشابه عادت می کند. مخاطب شنونده 
درگیر فکر کردن نمی شود و کم کم ذهن غیر فعال می شود و 
پویایی خود را از دست می دهد؛ اینجا است که »صنعت فرهنگی« 

در نبود تفکر جوالن خواهد داد.
این صنعت با عناصر فرهنگی و شبه فرهنگی، درآمدزایی دارد. 
صنعت فرهنگی دائما هنرمند و خواننده متمایز و متفاوت را مطرح 
می کند تا بیشتر بفروشد. برای این صنعت مهم نیست که خواننده 
به شنونده احترام بگذارد یا پلی بک و لب خوانی کند. برای این 
صنعت مهم نیست که خواننده صدای ناخوشی دارد یا فالش می 
خواند. صنعت موسیقی تنها خواننده تولید می کند، خواننده که یا 
دکتر بودنش او را جذاب و متفاوت کند یا با داستان مهیج از فرش 

به عرش، خوش صدایی را به شهرت و ثروت برساند.
همانطور که ذکر شد، قطعا صدا و سیما در رشد این صنعت 
به خصوص مشهور کردن افراد ناشناس به طرز معیوب و ناشیانه 
ای تاثیر گذار است، چنانکه حتی ممکن است مسووالن موسیقی 
ارشاد نیز تحت تاثیر این وضعیت، اقدام به ارائه مجوز برای خواننده 

های جدید کنند. 

6فرهنگی

 ضعف نمایشنامه، مهم ترین آسیب تئاتر استانی است

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با بیان آنکه مهم ترین آسیب تئاتر 
استان ها ضعف نمایشنامه است، گفت: احیا و برگزاری پروژه »چهار فصل 
تئاتر ایران« بر مبنای رفع این آسیب ها و تربیت نیروی انسانی متخصص، 

برنامه ریزی شده است.
 »کوروش زارعی« روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با بیان آنکه ضعف 
و کمبود نمایشنامه های کیفی و اثرگذار در بطن جامعه یکی از مهم ترین آسیب های 
حوزه تولیدات نمایش در کشور است، گفت: به دلیل تمرکز فعالیت حوزه هنرهای 
نمایشی از یک سو و امکانات زیرساختی و سخت افزاری از سوی دیگر در پایتخت، 
آسیب هایی چون ضعف نمایشنامه و کیفیت پایین آثار تئاتری در استان ها و شهرستان ها 

بیشترین نمود را دارند.
وی ادامه داد: ضعف نمایشنامه ها و تولید هنرمندان نمایشنامه نویس در استان ها و 
شهرستان های سراسر کشور طی یک دهه اخیر نمود بیشتری داشته و به همین سبب 
است که ما طی این بازه زمانی شاهدیم بیشتر نمایشنامه های اجرا شده در خارج از 

پایتخت از آثار قدیمی و تولیدات گذشته است.
زارعی مهم ترین دغدغه  اداره کل هنرهای نمایشی حوزه هنری را ارتقای سطح 
نمایشنامه نویسی در استان ها و کمک به رشد ارتقای تئاتر در شهرستان های ایران 
دانست و تأکید کرد: بر همین اساس حوزه هنری در نخستین گام برای رفع این آسیب، 
طی یک دوره 9 ماهه در استان ها و به شکل متمرکز، به برگزاری نشست های متعدد 

تخصصی و برگزاری دوره های نمایشنامه نویسی اقدام کرده است.
وی ادامه داد: همچنین با هدف تاکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه 
نمایشنامه نویسی در سراسر کشور طی گفت وگو با ایوب آقاخانی مدیر پروژه »چهار 
فصل تئاتر ایران« که در سالیان گذشته و با اجرای این پروژه، خروجی های بسیار موفقی 
را به خانواده تئاتر معرفی کرده بود تصمیم گرفتیم بعد از چند سال توقف از اجرای این 
طرح، بار دیگر به احیای آن در حوزه هنری با هدف ارتقای نمایشنامه نویسی ایران همت 
گماریم. مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مهم ترین رسالت برگزاری طرح چهار 
فصل تئاتر ایران در این مرکز را تولید نمایشنامه های کیفی در شهرستان های سراسر 

کشور و به تبع آن ارتقای تئاتر در استان ها همسو با پایتخت دانست.
وی سنگ بنای تولید هر اثر نمایشی کیفی را نمایشنامه دانست و یادآور شد: پروژه 
چهار فصل تئاتر ایران از یک سو می تواند به تربیت نسل هنرمندان متعهد و متخصص 
در حوزه تئاتر کشور کمک کنند و از سوی دیگر باعث ارتقای تئاتر استان ها شود. این 
مساله نه تنها به توسعه اقتصاد تئاتر شهرستان ها کمک خواهد کرد، بلکه به جریان سازی 

این هنر در تمام کشور منتج خواهد شد.
زارعی نکته مهم دیگر در تربیت نمایشنامه نویسان متخصص در سراسر کشور را توجه 
به نگارش موضوعات نمایشی با توجه به منطقه، اقلیم و فرهنگ مختلف مردمان ایران 
دانست و خاطرنشان کرد: وقتی یک نمایشنامه نویس در استان و شهرستان خود دست 
به تولید اثر بزند، نخستین محور نگاه او بر فرهنگ منطقه خود استوار است که این 
مساله می تواند به تقویت فرهنگ های ایران پهناور انقالبی و اسالمی کمک شایانی کند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری با تاکید بر آنکه پروژه چهارفصل تئاتر ایران 
به عنوان طرحی مداوم و مستمر یکی از اصلی ترین برنامه های رشد تئاتر در سراسر ایران 
را شامل می شود، گفت: حوزه هنری خود را مکلف می داند تا در کنار تولید کمک به 
تولید نمایشنامه های کیفی و دارای چهارچوب در سراسر کشور به تربیت سرمایه انسانی 

متخصص برای ارتقای تئاتر ایران همت گمارد.

آسیب شناسی جشنواره تجسمی فجر

 مکان مشخصی را به جشنواره تجسمی فجر
اختصاص دهید

کامبیز درم بخش معتقد است که جشنواره تجسمی فجر نیاز به مکان 
نمایش  را  آثار هنرمندان شرکت کننده  تمام  بتواند  تا  دارد  مشخصی 

بگذارد.
این طراح و کاریکاتوریست پیشکسوت که داوری بخش کارتون و کاریکاتور را 
در یازدهمین جشنواره تسجمی فجر بر عهده دارد، در گفت وگویی با ایسنا در 
بررسی این رویداد فرهنگی، با بیان اینکه »هر سال تجربیاتی به این جشنواره اضافه 
می شود«، اظهار کرد: به عنوان مثال در دوره های گذشته داوران در هر رشته ای 
باید نظر می دادند، اما امسال هر داوری باید در رشته تخصصی خود اظهار نظر کند. 
پیشتر شرایط اینگونه بود که اگر داوری در حوزه خوشنویسی تخخصص دارد، درباره 

ویدئوآرت نیز اظهار نظر می کرد که طبیعتاً کار چندان شایسته ای نبود.
او یادآور شد: من همیشه عیب ها را می گویم، چون دوست هستم و فکر می کنم 
با تعریف کردن های الکی هیچ گاه پیشرفت نمی کنیم؛ بنابراین سعی می کنم هر جا 

که مشکلی هست بگویم.
این کاریکاتوریست در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به یک جشنواره 
تجسمی فجر استاندارد چه مسیری را در پیش داریم، گفت: مسیر طوالنی و سخت 
است؛ اولین مساله این است که پول کافی برای این کار وجود ندارد و همیشه 
با کسری بودجه مواجه بوده ایم. دومین مساله این است که جای مشخصی برای 
برگزاری جشنواره تجسمی فجر وجود ندارد. ایران جایی را کم دارد که هنرهای 
تجسمی اش را بتواند عرضه کند. در واقع ما نیاز به یک سالن بین المللی داریم که 
بتوانیم هنرهای تجسمی امروز را در آن به نمایش درآوریم. زمانی موزه هنرهای 
معاصر برای اینکه کار بود، اما سال گذشته شاهد بودیم که امکان پوشش این حجم 

از آثار نداشت و برخی هنرمندان نتوانستند آثارشان را به نمایش بگذارند.
او خاطرنشان کرد: همانند سایر کشورهای دنیا نیاز به مرکز بزرگی برای ارائه آثار 
تجسمی داریم، اما متأسفانه هنوز به این موضوع توجه نشده است. کنار موزه هنرهای 
معاصر زمین وسیعی وجود دارد که به بازارچه تبدیل شده است، در حالی که با توجه 
به این ظرفیت باید از سال ها پیش آن را می ساختند. همچنین افرادی که روی این 
کار نظارت می کنند باید آگاه و در موضوعات مختلف سررشته داشته باشند. نمی توان 

یک فرد اداری را به عنوان رئیس یک مجموعه هنری معرفی کرد.
این کاریکاتوریست همچنین درباره تأثیر برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بر فعالیت حرفه ای هنرمندان این عرصه، گفت: برخی هنرمندان ایرانی معموالً دنبال 
بهانه ای می گردند و خودشان خیلی کار نمی کنند و این خیلی بد است. در واقع 
باید موقعیتی پیش بیاید تا برخی هنرمندان شروع به کار کردن کنند. در حالی که 
هنرمند باید هر روز هنرمند باشد و هر روز خلق و ابداع کند. به نظرم کسی که منتظر 

جریان ها و رویدادهای هنری می ماند، اصالً هنرمند نیست.
درم بخش خاطرنشان کرد: وجود این جشنواره ها از این نظر خوب است که به یک 
نحوی هنرمندان را به میدان می کشد، اما در عین حال باز هم مشکالت بسیار زیادی 
وجود دارد که به زودی برطرف نمی شود و باید روی آنها تمرکز کرد و وقت گذاشت.

اخبار
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 نتایج جشنواره جام جم بر تولیدات تاثیر می گذارد
 عضو شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: جشنواره تلویزیونی جام جم برای تولیدکنندگان، هنرمندان و مخاطبان اهمیت دارد و نتایج آن تاثیر گذار است. به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مرتضی رزاق کریمی 

عضو شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره گفت: جشنواره به طور معمول در هر رویداد فرهنگی اهمیت ویژه ای دارد چراکه آثار تولید شده ارزیابی می شود و بعد از برگزاری 
جریان جشنواره  همچنان تاثیرگذار است. وقتی جشنواره به رسانه فراگیری به نام تلویزیون اختصاص دارد اهمیت آن دوچندان می شود زیرا خود سازمان صداوسیما بزرگ ترین تولید کننده و توزیع کننده محصوالت فرهنگی در کشور است.

 مسووالن موسیقی و صدا و سیما پاسخ دهند

گوشخراش هایی که پر و بال می گیرند

 همراه با جشنواره فیلم فجر

از استقبال بخش اراده ملی تا انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران
 استقبال از بخش اراده ملی و نحوه انتخاب فیلم برگزیده تماشاگران اهم 

اخبار امروز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است.
به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به روش مکانیزه و از دو طریق کد 

دستوری و اپلیکیشن انتخاب خواهد شد.
مخاطبان فیلم های جشنواره که می خواهند در این رای گیری شرکت کنند می توانند 
رای گیری  در  برای شرکت  انجام دهند. ساده ترین روش  را  کار  این  دو طریق  از 

شماره گیری #7* 710* و طی کردن مراحل از طریق تلفن همراه است.
راه دیگر استفاده از اپلیکیشن رای گیری است که مخاطبان باید جهت دسترسی 
به آن کد »کیو آر« روی بلیت را اسکن کنند و از طریق اپلیکشن از میان پنج گزینه 

موجود، رای خود را به فیلم بدهند.
به شرکت کنندگان در نظرسنجی آرای مردمی سی  و هفتمین جشنواره فیلم فجر 

به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
استقبال از بخش تجلی اراده ملی

خبر دیگر از جشنواره فیلم فجر استقبال 37 سازمان برای حضور در بخش تجلی 
اراده ملی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است.

محمدعلی حجازی مدیر تجلی اراده ملی از مذاکره با 37 سازمان خبر داد که 
متقاضی حضور در تجلی اراده ملی این دوره از جشنواره فیلم فجر هستند.

حجازی گفته پس از مذاکره با سازمان های مختلف، 15 سازمان ثبت نام خود را 
قطعی کرده و حضورشان در بخش تجلی اراده ملی حتمی است و دیگر سازمان ها در 

مرحله فرایند ثبت نام قرار گرفتند.
وزارت دادگستری، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، وزارت ورزش و جوانان، معاونت 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط 
زیست، سازمان بهزیستی، امور اجتماعی و فرهنگی زنان و خانواده شورای عالی انقالب 
فرهنگی، دانشگاه امیر کبیر، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، مجمع جهانی اهل بیت )ع(، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن ویرایش و درست نویسی، انجمن مدیران 

تولید سینمای ایران سازمان هایی هستند که تاکنون حضورشان در تجلی اراده ملی 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر قطعی شده است.

براساس اعالم دبیرخانه تجلی اراده ملی، سازمان ها تا روز هفتم بهمن ماه فرصت 
دارند که فرایند مشارکت در این بخش را نهایی کنند.

 فیلم فجر سی و هفتم
پیش ازاین هم اعالم شده بود که سانس های نمایش فیلم در سینمای اهالی رسانه 

از ساعت 13آغاز می شود.
امسال تمامی سوال ها در نشست پرسش و پاسخ آثار به صورت مکتوب مطرح 

خواهد شد.
سانس های نمایش آثار جشنواره در پردیس سینمایی ملت به اهالی رسانه اختصاص 

یافته است.
نمایش فیلم ها از ساعت 13آغاز می شود و سانس های بعدی به ترتیب 15:30، 
18:30 و 21:30 خواهند بود و پس از نمایش هر فیلم نشست پرسش و پاسخ آن 
برگزار می شود که امسال براساس برنامه ریزی صورت گرفته، تمامی سوال های نشست 

به صورت مکتوب مطرح  شود.
همچنین داوران بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای 

قضاوت 22 فیلم بلند و 3 انیمیشن ،معرفی شده اند.
آثار بخش سودای سیمرغ این دوره از جشنواره

- آشفته گی ،کارگردان »فریدون جیرانی«
- ایده اصلی ،کارگردان »آزیتا موگویی«

- بنفشه آفریقایی ،کارگردان »مونا زندی حقیقی«
- 23 نفر ،کارگردان »مهدی جعفری«

- پالتو شتری ، کارگردان »مهدی علی میرزایی«
- تیغ و ترمه ، کارگردان »کیومرث پوراحمد«

- جمشیدیه ،کارگردان »یلدا جبلی«
- خون - خدا ،کارگردان »مرتضی علی عباس میرزایی«

- درخونگاه ،کارگردان »سیاوش اسعدی«

- سال دوم دانشکده من ،کارگردان »رسول صدرعاملی«
- سرخپوست ،کارگردان »نیما جاویدی«

- سمفونی نهم ،کارگردان »محمدرضا هنرمند«
- شبی که ماه کامل شد ،کارگردان »نرگس آبیار«

- طال ،کارگردان »پرویز شهبازی«
- تختی ، کارگردان »بهرام توکلی«

- قسم ، کارگردان »محسن تنابنده«
- قصر شیرین ، کارگردان »رضا میرکریمی«

- رد خون ، کارگردان »محمدحسین مهدویان«
- متری شیش و نیم ، کارگردان »سعید روستایی«

- مردی بدون سایه ، کارگردان »علی رضا رئیسیان«
- مسخره باز ، کارگردان »همایون غنی زاده«

- ناگهان درخت ، کارگردان صفی یزدانیان.
همچنین در این دوره از جشنواره انیمیشن های، آخرین داستان به کارگردانی 
»اشکان رهگذر« ، بنیامین به کارگردانی »محسن عنایتی« و شب آفتابی به کارگردانی 

»علی مدنی« حضور خواهند داشت.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به دبیری ابراهیم داروغه زاده همزمان با سالگرد 

چهلمین سال انقالب اسالمی 10 تا 22 بهمن ماه برگزار می شود.

چالش های فرهنگ عمومی در ایران درباره نقد کتاب » 
در خانه برادر « با حضور کارشناسان و اهالی قلم بررسی 

خواهد شد.
به گزارش شنبه شب خبرنگار فرهنگی ایرنا از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ، سلسله نشست های چالش های فرهنگ عمومی در 
ایران از سوی پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
اولین  در  برگزار می شود.  ایران  انجمن جامعه شناسی  با همکاری 

نقد  با  ایران همراه  افغانستانی های ساکن  روزمره  زیست  نشست، 
کتاب »درخانه برادر« بررسی می شود. در این نشست که روز یکشنبه 
7 بهمن 97 از ساعت 13 تا 15 در سالن کنفرانس انجمن جامعه 
شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار می شود، 
عباس عبدی)پژوهشگر اجتماعی(، حبیب میرزایی)مهاجر افعانستانی 
و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه یزد(، خدیجه 
افعانستانی( و آرش نصر  ایرانی  بهروزی)زوج  پورکاظمی و محمد 

اصفهانی)نویسنده کتاب و پژوهشگر اجتماعی( سخنرانی خواهند کرد.
»در خانه برادر« ضمن مرور سیاست های دولت جمهوری اسالمی 
افغانستانی، طی چهار دهه  پناهندگان  ایران در قبال مهاجران و 
گذشته، تجربه زندگی در ایران را از نگاه افغانستانی ها بررسی کرده 
است. پژوهشگر این اثر با تحلیلی بر وضعیت مهاجران و پناهندگان 
افغانستانی در ایران، به موضوع بازنگری در سیاست های مهاجرتی و 

امکان های موجود برای خروج از وضعیت کنونی می پردازد.

هدف اصلی کتاب این است نشان دهد چرا ایران همچنان برای 
است؛  نشده  خانه خودشان  و  است  برادر«  »درخانه  افغانستانی ها 
و  نمی شوند  پذیرفته  به عنوان صاحب خانه  و  مهمان اند  هنوز  چرا 
مهم تر اینکه اصرار بر مهمان بودن افغانستانی ها منافع چه کسانی 
را تأمین می کند. به استناد این کتاب، نحوه مواجهه جامعه ایران با 
»افغانستانی ها«، نکات مهمی را درباره فرهنگ عامه ایرانیان نیز آشکار 

می سازد.

 بررسی چالش های فرهنگ عمومی در خانه برادر


