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امام جواد(ع) ،افشاگر خط انحرافی غلو
به مناسبت والدت مسعود امام محمدتقی(ع)

دهــم رجب –امــروز -مصادف بــا والدت با ســعادت
نهمیــن خورشــید هدایــت امــام محمــد تقــی ،جواد
اسماعیل علوی
االئمه(ع)است .امام جواد(ع) توجه فوقالعادهای به
پربار ساختن بنیه اعتقادی مسلمانان داشت وبه رغم
شرایط سخت ودشواری که زمانه آن حضرت را در برگرفته بود با اقدامات مؤثر و
حکیمانه خود فعالیت گسترده و کارآمدی را سامان بخشید تا جامعه اسالمی در
پرتو تعالیم دین به عزت وسعادت حقیقی دست یابد.از جمله میراث علمی-
اعتقــادی امام محمد تقــی(ع) که در بردارنده جوهره دین اســت دســتیابی به
حقیقت توحید از مســیر آموزههای مکتب محمدی(ص) اســت .توحید اساس
و ســنگ بنای عقیده اســامی اســت و زیر بنای دیگر عقاید اســامی محســوب
میشود .امام جواد(ع) در تبیین این رکن رکین دین اهتمام ویژهای بهکار بست
و ابعــاد آن را توضیــح داد.تعالیــم آن حضــرت به «داوود بن قاســم جعفری»
نمونهای از این تالش اســت که ســرلوحه باورهای اســامی قرار گرفته ودر کتب
تفســیر و حکمت بدان استناد میشود.در همین راستا امام جواد(ع) پدیده غلو
و گزافه گویی درباره اهل بیت رسول خدا(ص) را تقبیح واز آن بهعنوان انحرافی
خطرآفرین که ممکن اســت گریبانگیر برخی افراد مسلمان شود یاد میکند.به
گواهــی کتب تاریخی آن حضرت با کســانی که درباره خاندان رســول خدا(ص)
راه غلو میپیمودند ،برخوردی جدی داشت و هماره میکوشید تا مبادا بذر غلو
در میان پیروان و ســاده اندیشان رواج یابد.در همین رابطه نقل است که یکی از
مســلمانان مدینه به نام «عبداهلل بن رزین» قصد میکند تا مشــتی از خاکی که
آن حضــرت بــرآن پای مینهد را بهعنــوان تبرک بردارد ،امــا آن حضرت(ع) با
رفتار خود آن فرد را متنبه ومنصرف میکند.بالندگی و رفتارمسلمانان براساس
اخالق اسالمی از جمله موارد اساسی بود که امام جواد(ع) نسبت بدان اهتمام
داشــت وتعلیــم میفرمود.آن حضــرت بر ضــرورت اتکای جامعه اســامی بر
حکمــت عملی تأکیــد فرمــوده وآموزههای رفتــاری را در فرصتهای مناســب
آمــوزش مــیداد.از آن حضرت نقل اســت که فرمــود« :از کمال یافتگی انســان
همین بس ،آن ســان که نمیپســندد با دیگران برخورد نکند ،در حسن خلقش
همیــن بــس که آزارش را{از دیگران } بازدارد ...و در خردمندی او همین بس که
{در هنگام داوری} میان خود و دیگران انصاف ورزد».

سینما

اعالم اسامی فیلمهای
بازار جشنواره جهانی فجر

اســامی فیلمهای بخــش نمایشهای
بازار ســی و پنجمین جشــنواره جهانی
فیلم فجر اعالم شد.
طبق اعالم ســتاد خبری جشــنواره
جهانــی فجــر ،فیلمهــای بلنــد و مســتند بخــش نمایشهــای بازار در ســی
و پنجمیــن جشــنواره جهانــی کــه انتخاب شــدهاند ،طــی روزهای جشــنواره
برای میهمانــان خارجی ،خریداران و نمایندگان جشــنوارههای بینالمللی
نمایش داده میشوند.
یــوآ (آناهیــد آبــاد) ،ویالییها (منیــر قیدی) ،نــگار (رامبد جــوان) ،ملی و
راههــای نرفتــهاش (تهمینه میالنــی) ،مادری (رقیــه توکلی گــرد فرامرزی)،
ماجرای نیمروز (محمدحسین مهدویان) ،ماجان (رحمان سیفیآزاد) ،لینا
(رامیــن رســولی) ،کوپال (کاظم مالیی) ،فــراری (علیرضا داوودنژاد) ،شــنل
(حسین کندری) ،سارا و آیدا (مازیار میری) ،زار (نیما فراهی) ،دلم میخواد
(بهمــن فرمــانآرا) ،خفگی (فریدون جیرانی) ،خاطــرات پاییزی (علی فخر
موسوی) ،حریم شخصی (احمد معظمی) ،تابستان داغ (ابراهیم ایرجزاد)،
پایــان رؤیاها (محمدعلی طالبــی) ،بیوگرافی (فاطمه ثقفی) ،بیســت و یک
روز بعــد (ســید محمدرضــا خردمنــدان) ،بیســایه (ابوالفضــل صفــاری)،
برگجــان (ابراهیم مختاری) ،آگوســت (ماریــا ماوتی ،محمد اســفندیاری،
احمد زایری) ،آپاندیس (حســین نمــازی) ،آباجان (هاتــف علیمردانی) ،اِو
(اصغر یوسفینژاد) ،ایستگاه اتمسفر (مهدی جعفری) ،ایتالیا-ایتالیا (کاوه
صبــاغزاده) ،انــزوا (مرتضیعلــی عباسمیرزایــی) و خانــه کاغــذی (مهدی
صبا غزاده)  ۳۱فیلم سینمایی بلندی هستند که در این بخش حضور دارند.
همچنیــن مســتندهای پســران ســندباد (رضا حائــری) ،شــاعران زندگی
(شــیرین برقنورد) ،اعتراض وارد نیســت (فرنــاز و محمدرضا جورابچیان)
در بخش فیلمهای مستند نمایشهای بازار اکران میشوند.
ســیوپنجمین جشــنواره جهانی فیلم فجر ۱-۸ ،اردیبهشت  ۲۱(۱۳۹۶تا
 ۲۸آوریل  )۲۰۱۷به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار میشود.

روی
خط خبر

گالیه رضا رویگری
رواج چندباره شایعه فوتش
از ِ

رضا رویگری درباره شــایعه فوتش گفت :من حالم
خوب اســت؛ به شــایعهها توجه نکنید .ایــن بازیگر
ســینما و تلویزیون در گفتوگویی با گله از برخی شایعههای مطرح شده در
فضای مجازی ،خاطرنشــان کرد :امیدوارم خدا این آدمها را که این گونه در
فضای مجازی شایعه پخش میکنند ،شفا بدهد.

یک ایرانی برگزیده جشنواره تصویرسازی سنگاپور

علیاصغــر باقــرزاده ماتــک ،از برگزیــدگان کارگاه خلــق کتــاب
تصویــری ،برگزیــده جشــنواره تصویرســازی کــودک و نوجــوان
سنگاپور  ۲۰۱۷شد.

«راهیابی پیشخدمت» به جشنواره اسپانیایی کارتون

انیمیشــن «پیشــخدمت» ســاخته فرنــوش عابــدی بــه دوازدهمیــن دوره
جشــنواره اســپانیایی کارتــون راه یافــت .جشــنواره بینالمللــی کارتــون
بــرای گرامیداشــت فیلمهــای کوتاه انیمیشــن برگزار میشــود و امســال در
ســیزدهمین دوره خود انیمیشــنهای با کیفیت بینالمللی را که میتوانند
بــه تبــادل تجربیــات بیــن هنرمنــدان و متخصصــان بخشهــا و ژانرهــا و
تکنیکهای مختلف کمک کنند ،ارائه میکند.

نخستین سمپوزیوم در روز جهانی گرافیک
با حضور هنرمندان پیشکسوت و جوان

نخستین ســمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک با رویکرد «تجلیل
از پیشکســوتان و توجــه جدی به جوانان این مــرز و بوم در عرصه
گرافیــک ایــران» در تاریخ  8اردیبهشــت ماه  ١٣٩٦از ســاعت ١٥
الــی  ٢١در مجموعــه صبای فرهنگســتان هنر جمهوری اســامی
ایــران به ریاســت دکتــر منصــور مهرنگار و بــا محوریت مؤسســه
آمــوزش عالــی ناصرخســرو ،در ســه بخــش علمــی ،نشســت
تخصصی ونمایشگاهی برگزار میشود.

قدردانی ویژه از مستند ایرانی در بلژیک

مســتند «مسافران» ســاخته محمود رحمانی ،مورد قدردانی ویژه جشنواره
بینالمللی فیلم «ملینیوم» در کشور بلژیک قرار گرفت.

فرهنگ و هنر
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جدیدترین آمار فروش فیلمها اعالم شد

فروش چشمگیر آثار کمدی ،اقبال تازه به فیلمهای اجتماعی

نخســتین ماه بهار به نیمه رســید و اکران نوروزی
ســینماها رقمــی حــدود  25میلیــارد تومــان را
برای ســینمای ایــران به ارمغان آورد .بر اســاس
اعــام پخش کننــدگان ،جدیدتریــن آمار فروش
فیلمهــای نــوروزی تــا شــامگاه پنجشــنبه 17
فروردیــن ،تغییر چندانی نســبت بــه قبل نکرده
اســت و فیلمهایی کــه قبل از اکران نــوروزی هم
پیشبینــی میشــد خــوب بفروشــند ،در صــدر
فهرســت قــرار دارنــد« .گشــت « ،»2خــوب ،بد،
جلف» و «ماجرای نیمروز» ســه فیلمی هســتند
که در مقایسه با آثار دیگر در گیشه پیشرو هستند
و موفــق شــدند گیشــه نــوروزی ســال  96را رونق
بدهند .این رونق نســبت به ســال پیش که تا 23
فروردیــن 20 ،میلیــارد تومــان بلیــت در سراســر
کشــور فروخته شــده بود ،افزایــش قابل توجهی
را نشــان میدهد؛ هر چند نبایــد افزایش قیمت
بلیت سینما را در فروردین  96نادیده گرفت.
بــا ایــن حــال امــا ،بــاز هــم فیلمهــای طنز و
کمدی موفق شــدند بر کرختی بهاری ســینماها
چیره شــوند و گیشــه یکی از مهمترین اکرانهای
ســینمای ایــران را از کــم رونقی نجــات دهند .در
کنــار دو اثــر کمــدی محبــوب امســال ،فیلمهای
اجتماعــی هــم در قیــاس بــا یکــی دو هفتــه اول
اکران بتدریج با اســتقبال بیشتر تماشاگران روبه
رو شــده انــد؛ «آباجــان» و «یــک روز بخصوص»
که بیشــترین سالنهای سینما را در تهران دارند،
هنــوز بــه فروش ایــده آلــی نزدیک نشــدهاند اما
میزان استقبال از آنها بیشتر شده است .طبق آمار
تــازه فروش ،دو فیلم «ســه بیگانــه» و «ماجرای
نیمــروز» هــم حــاال وارد باشــگاه میلیاردیهــا
شــدهاند .حبیــب اســماعیلی پخشکننده «ســه
بیگانــه» از فــروش ،یــک میلیــارد و  400میلیون
تومانی این ساخته مهدی مظلومی خبر داد.
ایــن پخشکننــده بــه ایســنا ،گفتــه اســت:
«ایــن رقــم فــروش ،مجمــوع فــروش تهــران و

نمایی از فیلم «آباجان»

شهرستانهاست و این فیلم  25سالن در تهران
و حدوداً  40سالن در شهرستان ها دارد».
«ســه بیگانــه» کــه بــا حواشــی زیادی دســت
و پنجــه نــرم میکنــد ،بــا محدودیتهایــی هــم
روی پــرده رفت؛ نام مهدی مظلومــی کارگردان
ایــن فیلــم بــه علــت ســابقه همــکاری با شــبکه
ماهــوارهای جــم از روی پوســترهای تبلیغاتــی
حذف شده است و اسماعیلی هم به محدودیت
دیگــری اشــاره کرد و گفــت« :این فیلــم درحالی
ســومین هفتــه اکرانــش را پشــت سرگذاشــته
اســت که هیچ گونه امکان تبلیغــی ندارد ».علی
سرتیپی مدیرعامل فیلمیران که پخشدو فیلم
«آباجــان» و «یــک روز بخصــوص» را برعهــده
دارد ،دربــاره آخریــن رقــم فروش ایــن دو فیلم
اجتماعــی گفت :فیلــم «آباجان» بــه کارگردانی
هاتف علیمردانی  810میلیون تومان با  28سالن
در تهران و شهرستانها فروخته است.
بــه گفتــه این پخــش کننــده ،فیلم «یــک روز
بخصــوص» بــه کارگردانــی همایــون اســعدیان
نیز در  33ســالن تهران و شهرســتانها فروشش
بــه مــرز  600میلیــون تومــان نزدیــک میشــود.
پارســیان پخشکننــده فیلم «ماجــرای نیمروز»

نیم نگاه

نمایی از فیلم «خوب ،بد ،جلف»

نمایی از فیلم «یک روز بخصوص»

ëëدر کنار دو اثر کمدی محبوب امســال ،فیلمهای اجتماعی هم در قیاس با یکی
دو هفته اول اکران بتدریج با استقبال بیشتر تماشاگران روب ه رو شده اند
ëëفیلــم «آباجــان» بــه کارگردانــی هاتــف علیمردانــی  810میلیــون تومــان با
 28سالن در تهران و شهرستانها فروخته است
«ëëماجــرای نیمــروز» ســاخت ه محمد حســین مهدویان ،تا پنجشــنبه شــب در
مجموع فروشش از مرز  2میلیارد و  360میلیون تومان گذشته است
«ëëســه بیگانه» به کارگردانی مهدی مظلومی ،یک میلیارد و  400میلیون تومان
در تهران و شهرستانها فروخته است

گفت :آخرین ســاخت ه محمد حســین مهدویان،
تــا پنجشــنبه شــب در تهــران یــک میلیــارد و
 750میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت و در
شهرســتانها  610میلیــون تومان فروخته اســت
که در مجموع فروشــش از مــرز  2میلیارد و 360
میلیون تومان گذشته اســت .به گفت ه این پخش
کننــده ،فیلــم «ماجــرای نیمــروز» در تهــران و
شهرستانها  62سالن سینما دارد و طی روزهای
آینــده به تعداد ســینماهای آن در شهرســتانها
اضافه خواهد شد.
پارســیان همچنین خبر داد کــه با آغاز مجدد

ثبتنام اکران دانشجویی 260 ،دانشگاه ثبتنام
کردنــد و گفــت :بــا توجه به بازگشــت مســافران
نــوروزی ،فــروش «ماجــرای نیمــروز» پــس از
تعطیالت ســیر صعودی داشــته است .مختاری
مســئول پخش «هدایــت فیلم» نیز دربــاره آمار
فروش «گشــت »2و «خوب ،بد ،جلف» توضیح
داد« :گشــت  »2در تهــران  5میلیــارد و 450
میلیون تومان و در شهرستانها  3میلیارد و 370
میلیون فروش داشته است که مجموع فروشش
به مرز  8میلیارد و  820میلیون تومان میرسد.
بــه گفت ه او تعداد ســینماهای «گشــت 95 »2

سالن در شهرستانها و  32سالن در تهران است.
مختاری همچنین از فروش  7میلیارد و 320
میلیــون تومانــی «خوب ،بد ،جلــف» در تهران و
 4میلیارد و  210میلیون تومانی در شهرســتانها
خبــر داد که مجمــوع فروش این ســاخته پیمان
قاســم خانی را به رقم  11میلیارد و  530میلیون
تومــان در  30ســینمای تهــران و  85ســالن در
شهرستانها میرساند .اکران نوروزی اما همینجا
کارش تمام نمیشود و با فرا رسیدن اردیبهشت
شــورای صنفــی نمایش خــود را مهیــا میکند تا
فیلمهــای اکــران دوم نوروزی را انتخــاب کند .بر
اســاس آخریــن گمانه زنیهایــی که در ایــن باره
صورت گرفته اســت ،قرار است فیلمهایی که در
ســال گذشــته و حتی پیــش از آن تولید شــدهاند
روانه سینماها شوند.
فیلمهایــی مثل «نقطه کور» ســاخته مهدی
گلســتانه« ،برادرم خســرو» به کارگردانی احسان
بیگلــری« ،تیــک آف» اثــر احســان عبــدی پــور،
«نهنگ عنبر سلکشن رویا» ساخته سامان مقدم
و «دریاچه ماهی» نخســتین اثر ســینمایی مریم
دوســتی به نظر میرســد بخت بیشــتری را برای
نمایش در این اکران دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد

برگزاری دومین نشست دولتمردان با اصحاب فرهنگ و هنر تا پایان فروردین

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از برنامهریزی فرهنگی برای
عملیاتــی کــردن شــعار امســال خبــر داد و گفــت :دومیــن
توگوی فرهنگــی میان دولتمــردان با اصحاب
نشســت گف 
فرهنگ وهنر درباره تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و نظام سالمت تا پایان فروردین ماه برگزار میشود.
به گزارش ایرنا ،سیدرضا صالحی امیری افزود :دولت با
همه توان و ظرفیت برنامهریزی جامع انجام داده است که
در راستای شعار امسال؛ گامهای جدی بردارد.
وی ادامــه داد :در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
در حــوزه شــورای معاونیــن و شــورای فرهنــگ عمومــی
بــرای عملیاتیســازی شــعار ســال ،در حــوزه فرهنگــی و
گفتمانســازی فرهنگــی و اقتصــاد مقاومتــی قدمهایــی را
برداشــتهایم .در حوزههای ســینما ،کتاب ،هنــر و حوزههای
مختلــف دیگر هــم برنامهریــزی را آغــاز کردیم تــا بتوانیم
امســال در جهــت تحقــق ایــن شــعار ،قدمهــای مؤثــری

برداریم .صالحی امیری اضافه کرد :حرکت جدیدی را آغاز
توگوی
کردیــم که دومیــن نشســت آن را تحت عنــوان گف 
فرهنگی میان اصحاب فرهنگ و هنر با دولتمردان تا پایان
فروردین برگزار میکنیم.
وی ادامه داد :در هر نشست ،دولتمردان گزارشهایی را
به اصحاب فرهنــگ و هنر در خصوص تحوالت اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظام سالمت خواهند داد که تا پایان
فروردین نشست دوم را برگزار خواهیم کرد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :دولــت ،عزم خود
را جــزم کرده تا برای حرکت بــزرگ ملی در جهت افزایش
اشــتغال و تولیــد ملــی گام بــردارد .در وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی با همــکاری  30نهاد برای گفتمانســازی و
بسترسازی فرهنگی شعار سال تالش میکنیم.
وی دربــاره اکــران فیلمهــای نــوروزی نیــز اظهــار کــرد:
امســال  20میلیارد تومان ســینماهای کشــور در ایــام نوروز

فروش داشتند که بعد از انقالب اسالمی بیسابقه است.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :در مجموع ســال

گذشــته بیــش از  150میلیــارد تومــان فــروش داشــتیم.
تحوالتی که در حوزه ســینما در حال شــکلگیری اســت هم
در حوزه فیلم و هم در حوزه نمایش قابل توجه است.
صالحــی امیــری افــزود :در اردیبهشــت مــاه ،جشــنواره
بینالمللــی فیلــم فجــر را بــا شــرکت  57کشــور خواهیــم
داشــت که گزارشهــای مرتبط با این جشــنواره در روزهای
آینــده اعــام خواهــد شــد .ایــن اتفــاق بزرگــی در تهــران و
منطقه خواهد بود.
وی درباره برگزاری نمایشگاه کتاب نیز گفت :طبق روال
قبــل ،نمایشــگاه بینالمللــی کتاب در شــهر آفتــاب برگزار
میشــود و همــه برنامهریزیهای الزم در ایــن زمینه انجام
شده و در زمان الزم در اردیبهشت ماه برگزار میشود.
صالحــی امیــری افزود :این نمایشــگاه با حضــور رئیس
جمهوری و به صورت گســترده و قویتر از سالهای گذشته
برگزار میشود.

حمید رضا نوربخش رئیس و سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در گفتوگو با «ایران»:

نقش خانه موسیقی درجشنواره سی و سوم پر رنگتر خواهد بود
ندا سیجانی

بــا آغــاز ســال جدید هم و غــم برگزارکنندگان ســی و ســومین
جشــنواره موســیقی فجر هم بیشتر شــده تا با وجود انتقاداتی
که اهالی موسیقی نسبت به دوره قبل داشتند ،زمینه برگزاری
بهتر دوره جدید را با رفع مشکالت فراهم کنند.
ســی و دومیــن جشــنواره موســیقی فجرباتجربــه دو دوره
مدیریــت حمیدرضــا نوربخش اول بهمن ماه ســال  95به کار
خود پایان داد .جشنوارهای که کوشید با پرمحتوا کردن برنامهها
نقطه ضعفهــا را کاهش دهد؛ اما تا روزی که مســئوالن دوره
ســی و ســوم آن را برگزار کنند این نیاز وجود دارد تا اهالی هنر
توگوی کوتاه ما را با حمیدرضا
به وحدت و همدلی برسند .گف 
نوربخش رئیس جشــنواره ســی و ســوم موســیقی فجــر درباره
جشنواره امسال و برنامههای آتی او در ادامه میخوانید:
ëëبرآورد شما ازکم و کیف جشــنواره موسیقی فجردردورهای که
ریاست آن را برعهده داشتید چیست؟
جشــنواره ســی و دوم درادامــه برنامهریزی ،سیاســتگذاری
و خــط و مشــیهای جشــنواره ســی و یکم با همــت و زحمات
دوســتان وهنرمنــدان بــه پایان رســید .البته جشــنواره امســال
دریک مقطع تاریخی ویژه قرار گرفت .حوادثی مثل درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که موجب تأسف وتأثرهمگان بود
جشــنواره را هم تحــت تأثیر قرار داد و به همین ســبب مجبور
شــدیم با اعالم عــزای عمومی تاریخ دو روزجشــنواره را تغییر
دهیم؛ بعد از آن ،حادثه غمانگیزســاختمان پالسکو به وجود
آمد که طبیعتاً اجراهای جشــنواره را تحــت تأثیر خود قرارداد
ولــی درمجمــوع جشــنواره خوبی بود و توانســت با تمــام این
تعهدات خود را وفق بدهد و بخوبی ازپیچ و خمها عبورکند.
البته مســائل و مشــکالتی دراین مســیر قرارداشــت ولی به
عقیــده مــن ،نقاط مثبــت آن و محتوای جشــنواره در ژانرهای
مختلف بسیارخوب و قابل اعتنا بود .همچنین تعداد اجراهای
ارکســترها در جــدول امســال یــک رکــورد محســوب میشــد.
دربخش موسیقی سنتی و ایرانی نیزیک تم نوستالژیک وجود
داشــت که بخش زیادی از آن موســیقی انقالب بود .دربخش
موســیقی نواحــی نیزاجرای حــدود  13گــروه باعــث پررنگ و
خوب دیده شدن این بخش ازموسیقی بود .در بخش موسیقی
بینالملل هم گروههای شــاخصی حضور داشــتند؛ همچنین

بخش موســیقی پاپ نیز مثل ســالهای گذشــته به روال خود
ادامه داد.
ëëاما بعد از تغییراتی که درجدول ایجاد شد تعداد اجراهای پاپ
افزایش یافت؛ این اتفاق برای کمک کردن به جشنواره صورت
گرفت؟
بخــش موســیقی پــاپ چنــدان رویکــرد هنــری نــدارد و
قرارنیســت دراین بخش اتفاق خاصی بیفتد .طبیعتاً بخشــی
ازموســیقی است که به جهت اشتیاق وعالقه مخاطبان برگزار
میشــود وهــر قــدر کــه بیشــتر بتوانــد مخاطــب را جــذب کند
جذابترخواهد بود البته به لحاظ اینکه شــور و نشــاط را بیشتر
میکند میتواند کمکی به جشنواره محسوب شود.
ëëدر تعدادی از برنامههای جشنواره صندلیهای خالی بسیاری
به چشــم میخورد .آیا به این دلیل است که نوع بلیت فروشی
بخوبیانجام نگرفتهاست؟
خیر .نوع بلیت فروشی مشکلی نداشــت .درواقع برگزاری
بیش از 80اجرا دریک جشــنواره موســیقی فجــرآن هم دریک
مقطع زمانی تفاوت بســیاری با یک زمان خاص و یک برنامه
موســیقی دارد ،بــه ایــن ســبب کــه تعــداد مخاطبــان درایــن
برنامهها مشترک هستند .بنابراین طبیعی است اولویتهایی
وجود داشــته باشــد و نمیتوان انتظار داشت همه بلیتها به
اتمام برســد .اما به هرحال رقم وعدد نشان میدهد استقبال
خوبی صورت گرفته وما توانستیم به میزان سال گذشته تقریباً
فروش خوبی داشــته باشیم و این نشان میدهد جشنواره سی
و دوم موسیقی فجر درمجموع خوب بوده است.
ëëســامانه آنالیــن (حــام) در بیشــتر دیــده شــدن برنامههــای
جشنواره موسیقی فجر چقدر توانسته موفق عمل کند؟
به نظرمن اتفاق بســیارخوبی اســت و مطمئنــاً درطوالنی
مــدت تأثیــرات مثبــت وهمافزایــی خواهــد داشــت .اینکه ما
بتوانیم برنامههای جشــنواره را ازچارچوب سالنهای کنسرت
خارج کنیم وهمزمان عده کثیری از مردم درشهرهای مختلف
یا حتی خارج ازکشور بتوانند برنامه را ببینند نکته بسیار مثبتی
است.
ëëچرا بخش موســیقی پاپ وموســیقی تلفیقی کــه ازمخاطبان
بیشتری برخوردارند تحت پوشش این سامانه قرار نگرفتند؟
بــه ایــن دلیل کــه امکان نــرم افــزاری این ســامانه درهمه
ســالنها مهیــا نشــد و طبیعتــاً چــون مــدت زمــان مذاکــره تا

عملیاتی شدن ،به طول انجامید لذا امکان آن فراهم نشد ولی
قطعــاً این بخشها ازســال آینده اضافه خواهد شــد .اما نباید
اینگونه تلقی شــود که درشــهرها همه موســیقی پاپ دوســت
دارند بلکه همه بخشهای جشــنواره جذاب است؛ یعنی باید
بگوییــم مخاطبان مختلفی درشــهرهای ایران وجــود دارد که
تشنه موسیقی ایرانی ،نواحی ،پاپ و تلفیقی هستند.
ëëازســال آینده تمرکز برگزاری جشــنواره موســیقی فجر تنها در
تهران خواهد بود یا در دیگر شهرها همزمان برگزار میشود؟
این اتفاق بســتگی به اراده ،انگیزه ،توانایی و پوشــش دادن
خــود منطقــه دارد50 .درصــد ایــن مســأله مربوط به ماســت
امــا  50درصــد دیگــر منوط بــه امکانات و شــرایط آنها اســت؛
اگر تقاضایی ازســوی شــهرها واســتانها برســد حتماً استقبال
خواهیم کرد.
ëëدر بخشی از پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که در اختتامیه
ســی و دومین جشنواره موســیقی فجر قرائت شــد بر«تقویت
نهادهای صنفی» تأکید شــده است .شــما بهعنوان مدیرعامل
خانهموسیقیدراینبارهچهبرنامهریزیهاییخواهیدداشت؟
قطعــاً درســالجاری نقــش خانــه موســیقی دربرگــزاری
جشــنواره بســیار پررنگ ترخواهد بود و از پتانسیل همه اهالی
موســیقی و خانه موســیقی اســتفاده خواهیم کــرد و امیدوارم
شاهد جشنواره خوب و پر رونقی باشیم.
ëëدر جاییدیگرآقایصالحیامیریاشارهداشتندکه «جشنواره
موســیقی باید نماد آشــتی ،اتحاد و انسجام باشــد» این پیام به
همدلــی و همراهی هنرمندان تأکیــد دارد ،در این باره چه نظری
دارید؟

همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره کــرده بــودم جشــنواره
موســیقی فجر بهعنوان یک جشــنواره ملــی و بینالمللی باید
یــک ویتریــن جدی و تمــام عیــار از بخش حرفهای موســیقی
مــا باشــد بنابرایــن هرچقدراین جشــن پــر رنگتر و پرشــورتر
برگزارشود طبیعتاً به نفع کلیت موسیقی ما خواهد بود و باید
ازاین بســترحداکثر اســتفاده را داشــته باشــیم .البته الزمه این
امر همدلی وهمگرایی اهالی موســیقی است .اهالی موسیقی
بایــد بــا یک احســاس مشــترک دســت به دســت هــم بدهند
و ایــن اتفــاق را هر چقدر با شــکوهتر برگــزار کننــد .از زمانی که
مســئولیت جشــنواره را برعهــده گرفتم همه تــاش و اهدافم
درهمین راســتا بوده اســت و بارها اعالم کردم ازهمه دوستان
برای شــرکت در جشنواره دعوت میکنیم وازایدهها ،نظرات و
نقدهای سازنده استقبال میشود .اینها نشان دهنده این است
که ما نیز خواستار انسجام ،وحدت و همدلی هستیم و دوست
داریــم این مســأله شــکل بگیرد و اهالی موســیقی بــه دور هم
جمع شــوند و همه برای شکوهمندتر شــدن این اتفاق دست
به دست هم بدهند.
ëëاگــر تعــداد روزهــای جشــنواره افزایــش یابد شــاید ظرفیت
اجراهای بیشتری برای گروههایی که عالقهمند هستند در جدول
جشنواره حضور داشته باشند فراهم شود؟
بلــه ،امــا بــه نظر مــن حداکثــر تعــداد روزهــای جشــنواره
موســیقی فجر باید  10روز باشــد و بیش از آن الزم نیســت چرا
که ممکن است موجب لوث شدن قضیه شود .البته اگر حجم
بیشــتری الزم بــود بهتر اســت ســالنهای بیشــتری در اختیار
داشــته باشیم .گروههای بســیاری هم که عالقهمند به شرکت
در جشنواره هستند باید به ظرفیت موسیقی و بخش حرفهای
موســیقی توجه داشــته باشــند .همچنین نباید ازاســتانداردها
عبور کنیــم؛ اگرعبور کردیم همانی میشــویم که قبــاً بودیم.
درواقــع کیفیــت مــداری یکی از اصول ما درجشــنواره اســت و
اگــر میخواهیم جشــنوارهمان معتبر باشــد باید حتمــاً به این
موضوع بیندیشــیم که آیا هر اتفاقی جایش در جشنواره است
یا خیر؟
ëëبخش انتخاب مردمی در داوری جشنواره اضافه خواهد شد؟
اگــر بتوانیم ممکن اســت این اتفاق بیفتــد ضمن اینکه در
جشــنواره ســال بعد اجراهای کنســرت را هــم داوری خواهیم
کرد.

