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«نفوذ» و «فساد» مورد توجه «اوج»

زهره کهندل کارنامه فیلمسازی «اوج» در سالهای
اخیر نشان میدهد «نفوذ» و «فساد» دو محور موضوعی
تولیداتشاستامافیلمهایشازتیغتوقیفدراماننماندند.
«دیدناینفیلمجرماست»پسازکشوقوسهایفراوانیکه
بعدازدوسالتوقیفطیکرد،سرانجامسالگذشتهتوانست
رنگ اکران را به خود ببیند .پس از آن فیلمهای «مصلحت» و

نکته
روز

گزارش

بازسازی
اورشلیم در
«سلمان فارسی»

مهدی میرچی ،مدیر
شهرک سینمایی
غزالی خبر داد:
ساخت لوکیشن
سریال «سلمان
فارسی» ساخته
داوود میرباقری در
این شهرک به پایان
رسیده
و شهر اورشلیم
برای این سریال
آماده شده است.
به گفته میرچی ،پیش
از این سریال تاریخی
«مریم مقدس(س)»
نیز در این لوکیشن
شهر اورشلیم ساخته
شده بود اما برای
«سلمان فارسی»
همین شهر به
 ۳۰۰سال بعد از آن
برده و بازسازی
شده است.

فرهنگ
و هنر

◾

◾م ـب ـلــغ ج ــای ــزه جـ ــال در
مراسماختتامیهاعالممیشود

علی رمضانی ،مدیرعامل خانه
کتاب و ادبیات ایـران با تأکید بر
تــاش وی ــژه بــرای برپایی جایزه
جــال ،ی ــادآور شــد :استقبال از
حوزهادبیاتنشانگرمطالبهمردموخوانندگانواهالی
کتاب و کتابخوانی است .آنچه جایزه جالل را در این
جایگاه قرار داده ،بخشی به شخصیت جالل بهویژه
حریتوآزادگیاودرنوشتنبازمیگرددوبخشیتوجه
عمومیاست.ماتالشداریمدامنهاینجایزهراافزایش
دهیم.ایناقدامتوسطمجموعهخانهکتاببااقداماتی
کهدرهفتهکتابرونماییشد،پیگیریمیشود.ویبا
بیان اینکه پیمایشهایی که توسط نهادهای رسمی
انجام میشود اثباتی بر این مدعاست ،اظهار کرد:
دستگاههایمتولیکتابخوانیمدعیهستندحوزه
ادبیاتطرفدارانبسیاریداردوکتابهاازفروشخوبی
برخورداراست.طبیعتا ًاینمسئلهخانهکتابوسایر
مجموعههای مرتبط را با مسئولیت سنگینی روبهرو
میکند.رمضانیتأکیدکرد:دربارهجایزهفعال ًاظهارنظر
نمیکنیمومبلغآندرروزاختتامیهمشخصخواهد
شد اما تالش وزارت ارشاد این است که بتواند میزان
جایزهرابهحدمطلوبنزدیککند.

◾

◾جلساتداوریفشردهبرگزارشد
درادامهغالمرضاطریقیبااشاره بهبرپاییدیرهنگام
جلسات اعـضــای جــایــزه جــال گفت :بــا توجه به
حساسیت مدیرعامل خانه کتاب مبنی بر برپایی
جایزه در تقویم اصلی خــود ،سعی کردیم جلسات
داوری را به صــورت فشرده برپا کنیم.به گفته دبیر
اجراییجایزهجالل،اگرداوریدرآبانماهانجاممیشد
امکان داشت بسیاری به این نوع عملکرد و در مدت
زمانی کوتاه به ما انتقاد کنند .اما به فاصله کوتاهی

«لباسشخصی»همگرفتارتوقیفشدندامامحمدرضاشفاه
تهیهکننده «مصلحت» به مهر گفته این فیلم رفع توقیف
شده و مقدمات اکران عمومی آن در حال انجام است .چندی
پیشاحسانمحمدحسنی،رئیسسازماناوج،دلیلتوقیف
«مصلحت» را سوءتفاهم پیش آمده برای قوه قضائیه بیان
کرده بود که به گفته شفاه تا حدود زیادی برطرف شده است.
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«مصلحت» فیلم جسورانهای است که به مسئله فساد در
آقازادهها اشاره دارد .پیشبینی میشود نمایش این فیلم در
صورت عادی شدن شرایط اکرانهای سینمایی فروش نسبتا ً
خوبیداشتهباشد.
موضوعی که در میزان استقبال مخاطب از سریال «آقازاده»
نشان داد مخاطب ایرانی خریدار این محتواست .استقبال
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مردم از تولیدات این سازمان نشان میدهد اوج ،نیاز و ذائقه
مخاطبان را بهدرستی شناسایی کــرده و بر ضــرورت روایت
داخلیازفسادهاییکهازچشممردمپنهاننمیماند،تأکید
دارد .در واقع ناگفتهها و رازهای مگو را خودش روایت میکند
تا مخاطبایرانی مشتری روایت رسانههایبیگانهاز مسائل
داخلینشود.

صبا کریمی نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد هزارو 579اثر به دبیرخانه رسیده که بخش رمان هستند .در این دوره ،آثار۲۰ناشر به عنوان نامزد انتخاب شدند
که هفت ناشر برای نخستینبار به این مرحله راه یافتند .از
و داستان بلند با۹۰۹اثر پرشرکتکنندهترین بخش جایزه بود.
جالل آلاحمد با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و
میان نامزدهای نهایی نیز چهار نویسنده ،کتاب اولی هستند.
ادبیات ایران ،غالمرضا طریقی دبیر اجرایی و مریم بصیری دبیر همچنین میانگین سنی نویسندههای آثاری که نامزد جایزه
علمی ،روز گذشته در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار و نامزدهای ادبی جاللآل احمد شدند ۵۵سال است که جوانترین نویسندگان برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد همزمان
با ۱۲بهمنماه در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل میشوند.
متولد سال ۱۳۷۰و مسنترین آنها هم متولد سال۱۳۲۹
بخشهای مختلف معرفی شدند .در این دوره از جایزه ادبی

نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی «جالل» برگزار شد

« 4کتاب اولی»
در میان نامزدهای نهایی

پسازبرپاییجلساتهیئتعلمیباانتخابداوران،
نخستین جلسه داوری برگزار شد و با توجه به اینکه
تعدادیازداورانساکنشهرستانهایدیگربودندودر
سفربهتهرانطیجلساتمختلفمشکلداشتند،
ناچار شدیم چند جلسه داوری را در یک روز برگزار
یآثارتاهفتهگذشتهادامه
کنیم.بااینحالروندداور 
داشت و به جز چهار بخش اصلی ،دو بخش دیگر
«برترین ویراستار» و بخش جنبی «نگاهی دیگر»
نیزبهجشنوارهاضافهوبرگزیدگانشانتخابشدند.
طریقی افــزود :مطالبه ما از داوران این بود اگر کتاب
متفاوتی را در هر بخشی مشاهده کردند که نگاهی
خــاص به موضوع موردنظر داشــت آن را به عنوان

برگزیده معرفی کنند .به گفته طریقی؛ در بخش
داس ـتــان کــوتــاه ایــن دوره ،مجموعه داس ـتــان کوتاه
«هاملتدرنمنمباران»مرحوماصغرعبداللهینیزاز
جمله نامزدهای نهایی بود که برای حفظ شأن ایشان
داورانتصمیمگرفتنداینکتابراازلیستنامزدهای
نهایی حذف کنند تا در روز اختتامیه از اثر و نویسنده
آنتجلیلشود.

◾

◾معرفیداورانبخشهایمختلف
دبیر اجــرایــی جایزه ادبــی جــال داوران بخشهای
مختلف را اینطور معرفی کــرد؛ قاسمعلی فراست،
منصور علیمرادی و اکبر صحرایی در بخش رمان و

داستان بلند و خسرو باباخانی ،هادی خورشاهیان
و یوسف قوجق در بخش داستان کوتاه ،در بخش
مستندنگاری ابراهیم زاهدی مطلق ،داوود امیریان
و مهدی قزلی و در بخش نقد ادبی ابوالفضل حری،
علی کاشفی خوانساری و محمدرضا سنگری داوری
کتابهارابرعهدهداشتند.

◾

◾ انتخاباثرباچالشپیگیریشد
بصیری ،دبیر علمی جایزه ادبی جالل آلاحمد با
بیان اینکه پس از انتخاب داوران هر بخش ،جلساتی
تشکیلوبرایبرخیدوستان کتابهاارسال میشد،
تأکید کرد :در جلسات داوری ،آثار در چند مرحله
انتخاب میشدند و به مرحله بعد میرفتند تا در
نهایت نامزدهای چهاردهمین دوره جایزه معرفی
شدند .هیئت داوران جایزه جالل فقط آثار را مبتنی
بر کیفیت آنها انتخاب کردند و نکته مهم این است
در انتخاب آثار به ناشر یا حتی نویسنده اثر توجهی
نشدزیرابرایمانمهمبوداسمنویسندهنبایدبهدلیل
یک ناشر شناخته شود و یا برعکس.وی تأکید کرد:
جلسات انتخاب اثر و داوری هم با حضور نماینده
هیئت علمی و البته با چالش بسیار پیگیری شد
و امیدوارم پس از معرفی آثار برتر در روز اختتامیه،
نویسندگان دیگر هم ترغیب شده و در این مسیر
گام بردارند.

◾

◾اسامی نامزدها

داستان بلند و رمان:
پــری کشی ،نوشته علیرضا حسن زاده ،انتشارات
مروارید/بینام پــدر ،نوشته سیدمیثم موسویان،
انتشاراتجماران/سوناتالت،نوشتهمیترامعینی،
انتشاراتنیما/پیامبربیمعجزه،نوشتهمحمدعلی
رکنی،انتشاراتصاد/ماه غمگین ماه سرخ ،نوشته
رضا جوالیی ،انتشارات چشمه.

داستانکوتاه:
قدیس دیــوانــه ،نوشته احمدرضا امیری سامانی،
ان ـت ـشــارات ص ــاد/آم ــاده ت ــرور ب ــاش ،نوشته علی
ب ـراتــی ،ان ـت ـشــارات صــاد/ســاعــت دن ـگــی ،نوشته
محمداسماعیلیحاجیعلیان،انتشاراتسورهمهر/
ح دو چشم ،نوشته محبوبه حاجیان نژاد ،انتشارات
سورهمهر.
در این بخش از اثر هاملت در نم نم باران ،اثر زنده یاد
اصغرعبداللهیتجلیلمیشود.
مستندنگاری:
بابا رجب ،نوشته نسرین رجب پور ،نشر ستارهها/
بــه مــن دســت ن ــزن ،نوشته فائضه غفار ح ــدادی،
انتشارات شهید کاظمی/داغ دلربا ،نوشته میثم
امیری ،انتشارات خط مقدم/ابوباران ،نوشته زهرا
س ــادات ثابتی ،انــتــشــارات خــط مــقــدم/رضــانــام تا
رضاخان،نوشتههدایتهللابهبودی،نشرمطالعات
و پژوهشهای سیاسی /همه فن حریف ،نوشته
سید مجتبی قافله باشی ،سعید حسین رفیعی
و مسعود جلیلوند خسروی ،انتشارات الگو نگار
پیشرفت/همسایههای خانم جان ،نوشته زینب
عرفانیان،انتشاراتشهیدکاظمی.
نقدادبی:
پایداری خاموش ،نوشته مهدی میرکیایی/آلبرکامو
در ایران ،نوشته محمدرضا فارسیان و فاطمه قادری،
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد/روایتشناسی
و نقد روایت در داستانهای انتخابی معاصر ،نوشته
الهام حدادی و فرهاد درودگریان.
برگزیدگانبخشویژه:
تشریف:علیاصغرعزتیپاک
حاججالل:لیالنظریگیالنده
سلولهایبهاری:بهنامباقری
کوهستانآتش:گلعلیبابایی
سبز-آبی:سعیدتشکریباغدار

