
عشق، زندگی، وطن و دیگر هیچ 
 کمتر پیش می آید من کتابی را چند بار بخوانم. خیلی دلم برای کتابی تنگ 

وه فرهنگ و هنر  گر

ی ساناز قنبر

شود، می روم و بخش هایی از آن را که زیرش با مداد خط کشیده ام دوباره 
می خوانم، اما به خوبی یادم هست چند سال پیش وقتی کتاب »کوچه نقاش ها« را خواندم، بدون 
این که حتی یک روز وقت تلف کنم، شروع به خواندن دوباره اش کردم. برای این کارم هم دالیل زیادی 
دارم که اینجا مجالی برای توضیح تک تک شان نیست و صرفا به همین نکته بسنده می کنم که به قدری 
نثر شیوا و رنگارنگ این کتاب تا عمق جان و اندیشه ام نفوذ کرد که مجذوبش شدم. »کوچه نقاش ها« 
با بیانی روان و متفاوت به هشت سال جنگ ایران و عراق می پردازد و همرزمی سید ابوالفضل کاظمی، 
ک کردستان از قسمت های زیبا و خواندنی کتاب  راوی کتاب با شهید چمران و دو سال حضور در خا
کــه شخصا خــوانــدن آن را بــه تمام  ــرای محققان تــاریــخ اســت  کتاب منبع ارزشــمــنــدی ب ــت. ایــن  اس

عالقه مندان تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق توصیه می کنم.
سیدابوالفضل کاظمی، فرمانده گردان بسیجی لشکر 27 محمدرسول ا...)ص( در طول جنگ در چند 
عملیات به صورت نیروی آزاد شرکت داشته و در عملیات کربالی 5 و 8 فرمانده گردان عملیاتی میثم 
بوده است. او خود متولد کوچه نقاش ها در محله گارد ماشین دودی بین خیابان صفاری و خیابان 
خراسان است و به دلیل عالقه به این محله و کوچه، نام کتاب را »کوچه نقاش ها« گذاشته است. این 
کتاب ماحصل مصاحبه راحله صبوری با سیدابوالفضل کاظمی طی سه ماه است و در دنیای امروز که 
خاطرات بسیاری از مجاهدان فراموش شده، تالشی بسیار تحسین برانگیز است. خاطرات ابوالفضل 
کاظمی در این کتاب از آن جهت ســزاوار تأمل و توجه است که فرمانده گردان هم با فضای قرارگاهی 
و رده های باالی فرماندهی جنگ و هم با فضای درون گروهی نیروهای رزمنده و خط شکن ارتباطی 

تنگاتنگ دارد و بازنمایی حضور او در این دو فضای پیچیده جذابیت خاصی به کتاب بخشیده است.
کــه پیش از رزمــنــده بــودن در مــیــدان دفــاع مــقــدس، یکی از  کاظمی چــهــره ای اســت  سید ابوالفضل 
که معروف  کرده و پایه گذارش بوده  گردانی خدمت  لوطی های مشهور تهران به شمار مــی رود. او در 
به گردان لوطی هاست. کاظمی بارها در عملیات مختلف مقابل تیر و ترکش دشمن قرار گرفت و دچار 
مجروحیت های سخت و جانفرسا شد. دیروز 29 آذرماه خبر درگذشت او این نکته را برایم یادآوری کرد 
، اما چقدر تاثیر برانگیز و درخشان است. آنها زمانی که  که شهادت غریبانه این شهدا هر چند دردآور
گوشه ای از  کنند، نمی دانستند تا سال ها در  دل دریایی شان را به آب می زدند تا از وطن مان دفاع 
تاریخ مملکت، آرام و رازآلــود می مانند و مظلومیت شان مانند تمام زندگی و شهادت شان منحصربه 
گر امروز ابوالفضل کاظمی را یکی از دلیرترین ناشناخته های صحنه  فرد می شود. تعبیر ناروایی نیست ا
جنگ بدانیم. دیروز در حالی خبر تلخ شهادت سیدابوالفضل کاظمی مخابره می شد که او همواره پیگیر 
حال جوانانی بود که در دام اعتیاد اسیرند. او با همان روح بزرگش، به دنبال بازگرداندن آنها به جامعه 
و خانواده بود. می دانیم که جای خالی او به این زودی ها پر نمی شود. روحش شاد و یادش گرامی باد. 

یادداشت

وهش سال سینمای  آیین اختتامیه پنجمین جایزه پژ
وز گــذشــتــه بـــا حــضــور مــحــمــد خــزاعــی،  ایـــــران عــصــر ر
شــورای  رئیس  آشنا  قــادر  سینمایی،  ســازمــان  رئیس 
رضا  وهش سال، امیر ی پنجمین جایزه پژ سیاستگذار
وهش سال، مینو خانی،  مافی دبیر پنجمین جایزه پژ
ی، محسن بهلولی، اصــحــاب رســانــه و  رامتین شــهــبــاز

عکاسان در موزه سینما برگزار شد. 

دبیر پنجمین جایزه پژوهش سال اولین سخنران این مراسم 
کــه ضمن تشکر از حضور مــدیــران فرهنگی، اســتــادان  بــود 
دانشگاه و سایر حاضران بیان کرد: خدا را شکر می کنم که به 
این نقطه رسیدیم که امروز اختتامیه جایزه را برگزار می کنیم.  
از همه کسانی که در این مسیر کمک کردند، تشکر می کنم. 
کنون دبیری این جایزه را برعهده  شخصیت های تراز اولی تا
داشتند و شاید من جسارت به خرج دادم که پنجمین جایزه 

پژوهش سال را  اداره کنم. 
امیررضا مافی گفت: در پنجمین دوره جایزه پژوهش سال، 
92 اثر به دبیرخانه ارسال شد و ۳8 اثر به مرحله داوری رسید 
که شرح ماوقع آن در کتاب جایزه پژوهش سال به سمع و نظر 
مخاطبان می رسد. سینمای ایران سینمای بالنده ای است. 
آنچه به عنوان میراث فرهنگی از نسل امروز می ماند، دیگر 
بناهای تاریخی و معماری  نیست، بلکه سینماست که تبدیل 

به میراث فرهنگی امروز ما شده است.
کــرد: این میراث  کید  دبیر پنجمین جایزه پژوهش سال تا
نیازمند این است که بتواند به چیزی تکیه کند. در سال های 
کاسته شده  اخیر به نظر می رسد پیوند پژوهش و سینما 
ــادآوری مــی کــنــد که  ــ اســـت و ایـــن مــســالــه بــه بــدنــه سینما یـ
که  گفته نماند  حیات آن پیوند عمیقی با پژوهش دارد. نا
و  دارد   اغــتــشــاش جــریــان  آن  در  بـــدون پشتوانه  سینمای 
نیازمند پشتوانه  که میراث فرهنگی میرا نباشد  ایــن   بــرای 

پژوهشی هستیم. 
که به  که دانشگاه های ما بیش از آن  مافی با اشــاره به این 
محتوا نگاه کنند به فرم و شکل و ساختار پژوهش ها اهمیت 
کرد: ما دچار فقدان ادبیات بومی سینما  می دهند، مطرح 
این  در  کــه  هستیم  کسانی  همت  نیازمند  پــس  هستیم. 
حــوزه فعالیت می کنند. امیدوارم این قبیل جوایز اهتمام  

پژوهشگران علوم انسانی را به سینما جلب کند.
ــروز بــه لــحــاظ شــرایــط اجتماعی در  کـــرد: امـ او خاطر نشان 
که باید به  وضعیت خاصی هستیم و اتفاقا یکی از جاهایی 
گر چارچوب  کمک ما در این شرایط می آمد، سینما بود که ا
کــنــشــش نــســبــت به  و مــبــنــای نــظــری محکمی داشــــت، وا
ــود. امیدواریم  کــه اتــفــاق افــتــاده اســت، متفاوت ب مسائلی 
ــاری از هــیــجــان بــا پــدیــده هــای  دســـت انـــدرکـــاران سینما عـ
کنش  غ از سیاست زدگی وا اجتماعی مواجه شوند؛ یعنی فار
نشان بدهند. همه  ما فرزندان یک سرزمین  هستیم و آنچه 
از روزگار ما باقی می ماند، سینمای ماست که باید دست به 

دست هم دهیم تا غنی تر شود. 

     اولویت جدی پژوهش
مــعــاون تــوســعــه فــنــاوری و مــطــالــعــات سینمایی ســازمــان 
گفت: بعد از  که  سینمایی، دیگر سخنران ایــن مراسم بــود 
توفیقات فراوان در عرصه علمی و پژوهشی، مسئوالن به این 
نتیجه رسیدند برای دستگاه های اجرایی باید به این سمت 
که فعالیت های شان مبنای پژوهشی و علمی داشته  بروند 
باشد. بر این اساس درصدی از بودجه دستگاه ها به پژوهش 
که هر فعالیتی که مبنای پژوهشی  اختصاص یافته است، چرا
داشته باشد و عقالیی با آن برخورد شــود، توفیقاتی بیشتر 
که این امر تبدیل به  گفته نماند چند سالی است  است. نا

قانون شده است.
قــادر آشنا ادامــه داد: حــوزه پژوهش بــرای وزارت فرهنگ  و 
ارشاد اسالمی و سازمان سینمایی سوره به دلیل گستردگی 
و فراوانی مخاطب و خانواده بزرگی که بهره مند است، اولویت 
جدی دارد و با وجود همه مشکالت، باید به حوزه نظر و عمل 

توجه کنیم. 
مــعــاون تــوســعــه فــنــاوری و مــطــالــعــات سینمایی ســازمــان 
کــه جــایــزه پــژوهــش ســال سینما از  سینمایی بــا بــیــان ایــن 
توجه  کــرد:  مطرح  می کند،  تجلیل  پژوهشی  آثــار  خالقان 
که باید به آن توجه شود.  به امر سینما عنصر موثری  است 
همچنین جایزه پژوهش برای کسانی است که قلم به دست 
کرد:  می گیرند  و آثــار فاخر خلق می کنند.  آشنا خاطرنشان 
آنها  از  و  کردیم  مکاتبه  مختلف  پژوهشکده  های  با  امسال 
خواستیم اولویت های سینمای ایران امروز را برایمان شرح 
که  دهند. این اتفاق نشان می دهد تالش مان بر این است 
کنیم. قرار است تمام  کاربردی توجه  به حوزه پرورش های 
پژوهش های تدوین و اجــرا شده در یک سایت بارگذاری و 
بانک اطالعاتی پژوهشگران نیز کامل شود. این کار هم برای 
کارگردانان  دانشجویان و هم برای تهیه کنندگان، بازیگران، 

و... مفید است تا سینما بالنده تر از این شود .

  گرامیداشت یاد امیرحسین ندایی

در ادامه مراسم، ویدئویی از زنده یاد امیرحسین ندایی که  با 
همکاری رادیو نمایش و دبیرخانه پنجمین جایزه پژوهش 
سال تهیه شده بــود، پخش شد. سپس محمدعلی صفورا 
همکار زنده یاد امیرحسین ندایی در سخنانی بیان کرد: من با 
امیرحسین ندایی سابقه دوستی ۳۰ ساله، همکاری ۱5 ساله 
و همسایگی ۱۰ ساله دارم. امیر به واسطه یوم االطراف بودنش 
فــردی خاص در حــوزه آمــوزش سینما بــود. این به ما کمک 
بینارشته ای شویم چــون ذات  وارد بحث های  کــه  مــی کــرد 
ندایی  امیرحسین  نسل  اســت.  بینارشته ای   هنر  سینما 
که هم فیلم می ساخت، هم درس می خواند و  بــود  نسلی 
که این اتفاق حــوزه آمــوزش را پربارتر  هم عاشق سینما بود 
می کرد. من معتقدم از دانشگاه ها و پایان نامه ها باید بسیار 
استفاده و استادان حوزه پژوهشی بسیار اهمیت داده و حتی 
تجلیل شود تا دانش را به سمت سینمای ایران  گسیل کرد. 
جایزه  پنجمین  به  ندایی  امیرحسین  جایزه  اضافه شدن 

پژوهش سال بسیار مغتنم و باارزش است.

  برگزیدگان جایزه پژوهش 

بخش پژوهش بصری 
: »روزنه آبی« فرزاد فره وشی، برنده لوح و  اثر شایسته تقدیر

مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال
بخش پایان نامه کارشناسی ارشد 

: »بومی سازی ژانرهای سینمایی بر اساس  اثر شایسته تقدیر
برای  و قومی خوزستان  ظرفیت های فرهنگی، جغرافیایی 
سینما و تلویزیون ایران« سعید سراج الدین میرقائد، برنده 

لوح و مبلغ 6۰ میلیون ریال
بخش پایان نامه کارشناسی ارشد

ــت: تحلیل  ــیـ ــانـ ــت، روحـ ــویـ ــده: »گـــفـــتـــمـــان، هـ ــزیـ ــرگـ اثــــر بـ
و   7۰ دهــه  سینمای  در  روحانیت  گفتمانی  نشانه شناسی 

ــوح و مبلغ  8۰ ایـــران« حــجــت ا... نــظــری، بــرنــده تندیس، ل
۱2۰ میلیون ریال 

حمایت:  شایسته  پیشنهاد  پژوهشی:  ح نامه  طر بخش 
کشور )با رویکرد تدوین سند  »اطلس جامع هنر سینمایی 
الگوی راهبردی توسعه هنر سینما در ایران اسالمی(« هادی 

مؤمنی، برنده مبلغ 2۰۰ میلیون ریال
جایزه ویژه دبیر به یادبود دکتر امیرحسین ندایی

گــی هــای تــداخــل روایــــی در سینما  ــی تطبیقی ویــژ ــررس »ب
ک یـــادبـــود، لـــوح و مبلغ  ــدی، پـــال ــم و ادبـــیـــات« فــاطــمــه اح

6۰ میلیون ریال 
بخش مقاله علمی :  اثر برگزیده: »ارائه نگاشت راهکارهای 
سالمی،  احــســان   » فجر فیلم  جهانی  جــشــنــواره  مرجعیت 
مهدی عبدالحمید، فرشاد عسگری کیا، معصومه سروندی، 

برنده تندیس، لوح و مبلغ 2۰۰ میلیون ریال 
: »مطالعه تطبیقی  بخش رساله دکتری:  اثر شایسته تقدیر
کید بر  مفهوم سینمای ملی در سینمای ایــران و مصر با تأ
الگوی روایت« )مطالعه ای بر سه فیلمساز ایرانی و مصری( 

محمدخیر دریب، برنده مبلغ ۱25 میلیون ریال 
: »مطالعه تجربه  ح پژوهشی :   اثر شایسته تقدیر بخش طر
مخاطب در مواجهه با فیلم های سازمان سینمایی سوره 
هناس،  سینمایی  فیلم های   : فجر جشنواره  چهلمین  در 
شــادروان، ضد و دسته دختران« سیاوش صلواتیان برنده 

مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال 
ح پژوهشی: اثر برگزیده: »بهره گیری از ظرفیت های  بخش طر
علیرضا  ایــران«  سینمای  در  ایرانی -اسالمی  هنر  هاپتیکی 

صیاد، برنده تندیس، لوح و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال 
در »بخش جستار علمی« هم هیات داوران هیچ اثری را حائز 

دریافت جایزه ندانست.
ــه« دربــــاره حــادثــه  ــادرانـ ــا نــمــاآهــنــگ »قـــول مـ ایـــن مــراســم ب
تروریستی حرم شاهچراغ و با موضوع آرتین که خانواده خود 
را در این حمله از دست داد به پایان رسید.  ۳6 مقاله علمی، 
27 پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۰ طرح پژوهشی، 8 طرح نامه  
پژوهشی، 5 رساله دکتری، ۳ پژوهش بصری و ۳ جستار علمی 
به دبیرخانه جایزه رسیده بود که به لحاظ تعداد مقاله علمی 
کارشناسی ارشد  در صدر بوده اما به لحاظ حجم پایان نامه 
را داشته اســت. مجموعا در شش بخش مکتوب  رتبه اول 
7۳۳6 صفحه پژوهش داوری شده است. در مرحله انتخاب 
که بدون هرگونه اطالعات مربوط  همه داوران همه 92 اثر را 
گرفته بــود، بــرای ورود به  به صاحب اثــر در اختیارشان قــرار 
مرحله داوری بررسی کردند و ۳8 اثر منتخب شد. 5 اثر طرح 
پژوهشی، 2 رساله دکتری، ۱۳ مقاله علمی، یک جستار علمی، 
یک پژوهش بصری، 4 طرح نامه پژوهشی، و ۱2 پایان نامه 
کارشناسی ارشد به مرحله داوری رسیده اند. چکیده 4۱ اثر در 
کتاب پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران، به همراه 
یادداشت هایی از محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی 
، قادر آشنا،  امیررضا مافی، دبیر پنجمین دوره و گفت وگو  کشور
بــا اعــضــای شـــورای سیاستگذاری و شـــورای علمی و هیات 

داوری این دوره از جایزه منتشر شده است. 

گزارش

برگزیدگان پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران معرفی شدند

نیاز سینما به پشتوانه پژوهشی 
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ویژه فرهنگ - هنر

رسانه - جامعه

سرخی خاطره های
 شب بلند

 »یلدا«،  بی کتاب
 لطفی ندارد

 دورهمی یلدایی 
در »خانه جالل«

فضای مجازی، آفت 
دورهمی های یلدایی 

 هنرمندان در گفت وگو با »جام جم«
 از »یلدا« می گویند

پیشنهاد »جام جم«  برای دوستداران 
مطالعه در طوالنی ترین شب سال

گفت وگوی »جام جم« با محمد پورصباغیان  
تهیه کننده و کارگردان ویژه برنامه یلدا

کارشناسان در گفت وگو با »جام جم« 
هشدار دادند 

11

12

7

8

»جام جم« الگوی ایرانی را برای  دورهمی های امروزی بررسی می کند

یلدا ؛  8000 سال آیین برای دورهم نشینی
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