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امام صادق)ع(:
ســه چيز اســت كـه بـر زمامدار 
واجب اسـت دربـاره خـواص  و عوام 
رعایت كند: پاداش نيكوكار را به نيكي 
دادن تا بر رغبت مردم به كارهاي نيك 
افزوده شود، پوشاندن گناهان بدكار 
تا توبه كند و از گمراهي و انحراف خود 
برگردد و ایجاد الفت بين همه آنان از 

طریق احسان و رعایت انصاف و داد. 
 )تحف العقول، صفحه319(

مصطفي محمدي     دیده بان

رونمايي از ديوارنگاره ميدان 
ولي عصر)عج( با موضوع مقاومت »يمن« 

ولي عصر)عـج(  ميـدان  دیوارنـگاره  جدیدتریـن 
شـعار  بـا  و  مظلـوم  مـردم  مقاومـت  موضـوع  بـا 
»یمـن قـوي  و پابرجاسـت« نصـب و رونمایـي شـد. 
به گزارش »جوان« در توضیح ديوارنگاره میدان ولي عصر)عج( 
كه توسللط خانه طراحان انقالب اسللالمي طراحي و اجرا شده، 
آمده است: »ملت آزاده  يمن ثابت كرده اسللت هرگز زير سايه 
ظلم و اسللتكبار نخواهد ماند و نوكران استكبار نیز در اين هفت 
سال، همواره طعم مقاومت و ضربات سخت اين ملت را چشیده 
است. به امید آن روز كه همه ملت هاي مسلمان گردن خويش را 
از زنجیر بندگي استكبار رها كنند و در صلح و عدالت و آزادگي 

جهان نقش آفرين باشند.«
.........................................................................................................

 افتتاحيه دومين نمايشگاه
مجازي كتاب تهران

مراسـم افتتاحيه دومين نمایشـگاه مجازي كتاب تهران« 
امروز )شـنبه دوم بهمن(  به  صورت مجازي برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از سللتاد خبري دومین نمايشللگاه 
مجازي كتللاب تهللران، مراسللم افتتاحیه دومین نمايشللگاه 
مجازي كتاب تهران« به دلیل رعايت شیوه نامه هاي بهداشتي 
پیشگیري از ويروس كرونا امروز  سللاعت۱4 به صورت زنده از 
 @khaneketab آپارات خانه كتاب و ادبیات ايران به نشاني

پخش مي شود. 
زمان آغاز خريد مخاطبان در دومین نمايشللگاه مجازي كتاب 
تهران يك روز بعد از افتتاح نمايشللگاه، يعني در روز يك شنبه 
»سوم بهمن ماه ۱4۰۰« خواهد بود و عالقه مندان براي بازديد و 

خريد كتاب مي توانند به سايت ketab. ir مراجعه كنند. 
.........................................................................................................

 انتشار يكصدمين چاپ رمان
»رؤياي نيمه شب« 

رمـان »رؤیـاي نيمـه شـب« نوشـته مظفـر سـاالري 
كه داسـتان تشـرف ابو راجح بـه محضـر امام زمان)عج( 
است، توسـط انتشـارات كتابسـتان به چاپ صدم رسيد. 
به گزارش »جوان«، »رؤياي نیمه شب« كه براي يكصدمین بار 
منتشر مي شود، رماني است عاشقانه كه عالقه جواني ثروتمند و 
زيبا به نام هاشم را روايت مي كند؛ عالقه اي كه در مسیر تكاملش 
داراي ابعادي معنوي مي شود و زندگي هاشم را در فرآيند تغییر 
قرار مي دهد. اين اثر، اثري ادبي با پس زمینه عشِق پسري ُسّني 
به دختري شیعه است كه در لفافه حیا و حجاب، معذور از بیان 
دلدادگي خود است و در مسیر نیل به هدف پاك خود با اتفاقات 
مهمي روبه رو مي شللود. هرچند بطن اصلي رمان واقعي بوده و 
بستر آن در فضاي چند قرن قبل حلّه عراق مي گذرد، با اين حال 

مخاطب از ابتدا تا انتهاي آن با اثر همراه مي شود. 
داستان تشرف ابو راجح به محضر امام زمان)عج( نیز همان گونه 

كه در كتاب ذكر شده، واقعي و مستند است. 
رمان »رؤياي نیمه شب« نوشته مظفر ساالري در ۲8۰صفحه و 

با قیمت 6۰هزار تومان روانه بازار نشر شده است. 
.........................................................................................................

 سرقت لوازم 
و دالرهاي تقلبي سريال »طالق«

لوازم صحنه، وسـایل طراحي، آكسسـوارها، جعبـه ابزار، 
وسـایِل سـينه موبيل و حتي كيف دالرهاي تقلبي سریال 
»طالق« جدیدترین اثر ابوالقاسـم طالبي به سـرقت رفت. 
سللريال »طللالق« ابوالقاسللم طالبللي در روزهللاي پايانللي 
فیلمبرداري دچار سرقت شد؛ سريالي كه در خیابان هاي تهران 
فیلمبرداري اش ۲۰درصد پاياني را پیگیري مي كرد، سارقان به 
سینه موبیل و آكسسوار اين مجموعه تلويزيوني حمله و عوامل 

اين سريال را با خسارت عجیب و غريبي روبه رو كردند. 
 مجللري طرح اين سللريال در رابطه با اين سللرقت به تسللنیم 
گفت: پلیس در صحنه سرقت حاضر شللده و در حال پیگیري 
است. امیدوارم هرچه زودتر شللرايط فیلمبرداري پیدا كنیم تا 
۲۰درصد باقي مانده از اين سللريال جلللوي دوربین برود، چون 
لوازم فیلمبرداري رقم هاي وحشتناكي دارد و نمي دانیم تأمین 
اين لوازم چقدر طول مي كشد. اين سرقت براي ما تبعات زيادي 
دارد و پیش بیني اولیه بیش از 8۰۰میلیون تومان خسارت بوده 
و بايد ببینیم چه شرايطي براي ما پیش مي آيد تا كار ادامه پیدا 
كند. امیدوارم بتوانیم شللرايط را فراهم كنیم تا فیلمبرداري تا 

پايان سال و قبل از عید نوروز به پايان برسد.

   محمد صادقي 
چند روز پس از آنكه قاعده داستان »لباس 
پادشـاه« باعث شـده بود كمتر كسـي به 
خود اجازه دهد به معركـه اي به نام »حراج 
تهران« اعتـراض كنـد، باالخـره یك نفر 
پيدا شـد و صراحتًا از ایـن حراجي مرموز 
انتقاد كرد. مسـعود فراسـتي در بخشي از 
برنامه »هفت« نقد كوتاهي را عليه »حراج 
تهران« مطرح كـرد كه نظر عده بسـياري 
بود. فراسـتي با بـه چالش كشـيدن نفس 
برگزاري یـك مراسـم تقليـدي غربي، از 
تضـاد آن با شـرایط فرهنگـي و اقتصادي 
كشـوري گفت كه در آن ميليون ها نفر زیر 
خط فقر زندگي مي كنند ولي یك مجسمه 
برنـزي در آن بيـش از مجموع 320سـال 
حقـوق یـك كارگـر فروختـه مي شـود!

هانس كريستیان اندرسن، نويسنده دانماركي 
در قرن ۱9میالدي داسللتان كوتاهللي به نام 
»لباس جديد پادشاه« نوشللت. اين نويسنده 
مشهور در داستان خود نقد اجتماعي زيبايي را 
در مناسبات قدرت و مردم به نگارش درآورد؛ 
جايي كه به واسطه ننگ بدنامي و تهمت، مردم 
به تقديس عیوب قدرت مي پرداختند. اندرسن 
نشان داد مغلطه شللیادان تا چه حد مي تواند 
افكار عمومي را فريب دهد، به نحوي كه آنچه 
نمي بینند را تأيید و تصديق مي كنند و از چیزي 

كه وجود ندارد، تمجید مي نمايند. 
آنچه در مراسمي موسللوم به »حراج تهران« 
ديده شد، نشللانه هاي زيادي از »لباس جديد 

پادشاه« داشت. 
    آدرس غلـط براي موجـه جلوه دادن 

یك روش غلط
در خبرهاي مربوط به پانزدهمین حراج تهران، 
روي مجموع فروش ايللن دوره از حراج، يعني 
ملبغ ۱58میلیارد و 89۰میلیون تومان، مانور 
زيادي داده شللد. برخي اين مبلغ را به معناي 
شكوفايي بازار هنرهاي تجسمي عنوان كردند 
و آن را به فال نیك گرفتند، در حالي كه امروزه 
دست اندركاران »صندوق اعتباري هنر« كه به 
نحوي به كمیته امداد هنرمندان فقیر تبديل 
شده اسللت، مي توانند آمار هنرمندان عرصه 
هنرهاي تجسللمي را كلله براي برخللورداري 
از كمك هاي ايللن صندوق صف كشللیده اند، 
اعالم كننللد. آدرس غلطي كه حللراج تهران 
روي آن پافشللاري مي كند، صرفاً به درد گول 
زدن كساني مي خورد كه با هنرهاي تجسمي 

آشنايي ندارند و از وضعیت بد معیشتي و درآمد 
ناچیز هنرمنللدان آن بي خبرند. وقتي در يكي 
از مجلل ترين هتل هاي تهران، با كپي برداري 
از شللیوه برگزاري حراجي هاي غربي، چكش 
فللروش آثللار چندده میلیللاردي مي خللورد، 
اين گونه وانمود مي شللود كه درآمد ناشللي از 
چنین حراجي مي تواند به توسعه بازار يا آنچه 
ماركتینگ هنر خوانده مي شد كمك كند، ولي 
آنچه رخ داده است هیچ ارتباطي با عالم هنر و 

زندگي هنرمندان ندارد. 
دولت در بودجه رياضتي كلله در پیش گرفته 
است، تالش مي كند مالیات هاي سنگین تري 
وضع كنللد، ولي خريللداران میلیللاردي آثار 
حراج تهران كلله قطعاً از طبقلله الیت مولتي 
میلیاردر ايراني هسللتند، از پرداخت مالیات 
معاف هستند. خريد يك ساندويچ ساده طبق 
قانون مالیات بر ارزش افزوده شللامل مالیات 
9درصدي مي شود، ولي كسي كه ۱4میلیارد 
و 6۰۰میلیون تومان براي خريد يك مجسمه 
انتزاعي داده است، آيا مالیات بر ارزش افزوده 

آن را خواهد پرداخت؟! 
    آنچه فراسـتي درباره حـراج تهران 

گفت
در بخشللي از برنامه هفت كه از شبكه3 سیما 
پخش شد، فراسللتي منتقد و كارشناس ثابت 
اين برنامه، در سخناني به موضوع حراج تهران 
پرداخت. وي با اشاره به اينكه موضوع برگزاري 
حراج تهران او را از سللال هاي قبل اذيت كرده 
اسللت، گفت: »من نمي فهمم در چه مملكتي 
زندگي مي كنم! در مملكتي زندگي مي كنم كه 
خط فقرش به قول مسئوالن 9میلیون تومان 
است و در شللرايط اينچنیني كه اين همه آدم 
در شرايط بد معیشتي هسللتند، يعني چه در 
يك سالن كوچك براي آثار مثاًل هنري كه هیچ 
كدام اثر هنري نیست۱5۰میلیارد تومان رد و 
بدل می شود! اينجا كجاست؟! يا من نمي دانم يا 

دوستان در قاره ديگري هستند!«

اين منتقد سینما كه هنرهاي تجسمي را در 
دانشگاه پاريس خوانده است، خواستار توقف 
»حراج تهران« شللد و گفت: »يللك جا بايد 
گفته مي شد كه اين مسخره بازي بس است، 
اين نه براي ما و شرايط ماسللت و نه اين آثار 

هنري هستند!«
فراسللتي با اشللاره به اينكه چنین مراسللمي 
مخصوص كشللورهاي سللرمايه دار اسللت، از 
خريللداران آثار میلیللاردي حراج تهللران به 
شدت انتقاد كرد و گفت: كسي كه ۱4میلیارد 
مي دهد يكي از اينهللا را بخرد، اصاًل مي فهمد 

كه نقاشي چیست؟!«
سللخنان فراسللتي بازتاب زيادي در رسانه ها 
و فضاي مجازي داشللت. در حالللي كه اغلب 
واكنش هللا در فضللاي مجازي مؤكللد مواضع 
فراسللتي بود، فرزند يكي از نامزدهاي پیشین 
انتخابات رياسللت جمهوري، فراستي را متهم 
به اظهار نظر در همه امور كرد و سللخنان وي 
را براي تأمین  منافع رفقايش و حل مشكالت 

دنیاي خود عنوان كرد!
    نقدهایي كه حراج تهران به آنها جواب 

نداده است
نفس برگزاري مراسللم حراجي به آن سللبك 
و سللیاقي كه »حراج تهران« برگزار مي كند، 
كاماًل يك كار كپي شللده اسللت و همان طور 
كه فراستي اشاره كرد نه براي فرهنگ ماست 
و نه شرايط اقتصادي كشور ما با چنین رفتاري 
همخواني دارد. نگاه سللرمايه داري به هنر، با 
نگاه اسالم به مقوله هنر، دو نگاه كاماًل متفاوت 
و متضاد اسللت. خريداراني هم كلله در حراج 
تهران شركت مي كنند، نه دوستدار هنر بلكه 
دالالن هنري هستند كه به اثر هنري به چشم 
يك سرمايه نگاه مي كنند، البته حراج تهران 
در چند سال گذشته بارها مورد اتهام پولشويي 
بوده، ولي هنوز چیزي در اين خصوص اثبات 
نشللده اسللت. با وجود اين رشللد غیرطبیعي 
قیمت فروش تابلوهاي بعضللي از هنرمندان 
در اين حراجي و نوع خريللدي كه بانك هاي 
خصوصي و شركت هاي تجاري از حراج تهران 
دارند، شائبه هاي فراواني را در پي داشته است، 
براي نمونه ايرج اسكندري، هنرمند نقاش كه 
در حراجي ای كه سلله سللال پیش در گالري 
ساربان برپا كرده بود نتوانسته بود هیچ اثري 
را به فروش برساند، در حراج تهران قیمت اثر 
هنري اش با عنوان »عقل سرخ« با رشد شش 

برابري به فروش رسید. 
در دوره سللیزدهم نیللز مسللئله كپللي بودن 
اثري كلله آيدين آغداشلللو ارائه كللرده بود و 
گران قیمت ترين اثر حراج شد، مطرح شد ولي 
مديران حراج تهران هیچ توضیح منطقي براي 

آن ارائه نكردند. 
نحوه قیمت گذاري آثار حاضر در حراج تهران، 
يكي از موارد ابهام برانگیز اين مراسم است. هیچ 
قاعده اي براي نوع قیمت گذاري اعالم نمي شود 
و شخص كارشللناس كه قیمت آثار را تعیین 
مي كند مجهول الهويه اسللت. حللراج تهران با 
آنكه به دوره پانزدهم برگزاري رسیده است و 
هر سال ارقام درشت تري در آن براي فروش آثار 
اعالم مي شود، هنوز به استانداردهاي اولیه يك 

حراجي واقعي نزديك نشده است.

 يك هفته پس از حراج تهران
يك نفر گفت پادشاه لخت است!

فراستي خطاب به حراج تهران: این مسخره بازي بس است

هيچ قاع��ده اي ب��راي نوع 
قيمت گذاري اعالم نمي شود 
و ش��خص كارش��ناس ك��ه 
قيمت آثار را تعيين مي كند 
مج�ه�ول اله�وي���ه اس���ت

    موسيقي

معاون هنري وزیر ارشاد در اختتاميه جشنواره ملي موسيقي جوان مطرح كرد

اميدها به بخش جدید آهنگسازي
    مصطفي شاه كرمي

معاون هنري وزیر ارشاد مي گوید: همانطور كه در بيانيه گام 
دوم رهبر معظم انقالب جوانان محور تحول و تمدن سـازي 
هستند، برگزاري رویدادهایي مانند جشنواره ملي موسيقي 
جوان مي توانـد آینده موسـيقي را تا چند دهـه بيمه كند. 
محمود سللاالري، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشللاد اسالمي 
در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشللنواره ملي موسیقي جوان 
گفت: فرهنگ و هنر با توجه به جوانان آينده اش تأمین مي شود. 
همانطور كه در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب آمده اسللت، 
جوانان محور تحول و تمدن سازي هستند. اين جشنواره ها 5۰ 
الي 6۰ سال آينده موسیقي را بیمه مي كنند و هر سال كه برگزار 

مي شود، اين امید را بیشتر زنده مي كند. 
وي افزود: جوانللان و نوجواناني كه با هنر خودشللان اين معركه را 
گرما بخشللیده اند، به عبارتي بیمه كننده موسیقي ايران در حوزه 
موسیقي نواحي و دستگاهي و موسیقي جهان در حوزه كالسیك 
و آهنگسازي هسللتند. اين چهار بخش اصلي در جشنواره حضور 
داشته است و ما شاهد آثار برجسته اي بوديم كه نشان از هنر و ذوق 
ايراني در حوزه هاي مختلف دارد و هوش سرشار جوان ايراني را به 
رخ مي كشد. در ادامه اين مراسم پیام محمدمهدي اسماعیلي، وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به اين جشنواره موسیقي جوان خوانده شد 
كه در بخشي از آن آمده است: »حضور گسترده نوجوانان و جوانان 
از تمام نقاط ايران زمین و تنوع حضور از مناطق و اقوام مختلف جاي 
بسللي خوشللحالي دارد، زيرا باعث ايجاد رنگین كماني از اصالت، 
خالقیت و توانايي در اين جشنواره شده است تا با تداوم حضور خود 

نويدبخش آينده درخشللان فرهنگ و هنر ايران عزيزمان باشند.« 
همچنین هومان اسعدي، دبیر اين رويداد با تأكید بر اينكه بي شك 
جشللنواره موسللیقي جوان يكي از مهم ترين رويدادهاي هنري و 
موسیقايي ايران محسوب مي شود، افزود: هدف اين جشنواره كشف 
و شناسايي اسللتعدادهاي جوان در حوزه هاي مختلف موسیقي از 
موسللیقي نواحي اقوام مختلف ايران گرفته تا موسیقي كالسیك 
ايراني و همینطور كالسیك اروپايي است كه امسال بخش جديدي 

را تحت عنوان آهنگسازي اضافه كرده ايم. 
او با بیان اينكه جشنواره موسیقي جوان در ابعاد مختلف موسیقي 
جدي و هنري فعالیت داشللته و دارد، ادامه داد: امسللال به رغم 
شرايطي كه وجود داشللت حدود ۲هزارو5۰۰ اثر در حوزه هاي 
مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. در حوزه هاي مختلف 
موسیقي ايراني و كالسیك غربي آثار آهنگسازي را شاهد بوديم 
كه همه متمركز بر يك ايده واحد با تمركز بر هويت ايراني و رنگ 

و بو و فضاي ايراني بودند.

اطالعـات چهلميـن  فنـاوري  مدیـر  گفتـه  بـه 
جشـنواره فيلـم فجـر بليت فروشـي فيلم هـاي 
چهلميـن جشـنواره فيلم  فجر بـه صـورت آنالین از 
سـاعت 10 صبح روز ششـم بهمن ماه آغاز مي شـود. 
به گزارش »جوان« میالد شكرخواه، مدير فناوري اطالعات 
چهلمین جشنواره فیلم فجر در گفت وگو با روابط  عمومي 
جشنواره فیلم فجر گفت:  فروش بلیت فیلم هاي جشنواره 
به صللورت آناليللن از طريق سللامانه هاي بلیت فروشللي 
»ايران تیك«، »سینماتیكت« و »گیشه هفت« براي عموم 

مردم در سراسر كشور امكانپذير است. 
او با بیان اينكه  فروش بلیت فیلم هاي جشنواره در 6۱سالن 
سینماي تهران از سللاعت۱۰ روز چهارشنبه ششم بهمن 
آغاز مي شللود، ادامه داد: فروش بلیت فیلم هاي  جشنواره 
امسال، بدون هیچ محدوديتي و تنها به شرط وجود ظرفیت 
باقیمانده در سینماها و سانس هاي نمايش دهنده فیلم ها تا 
۲۲ بهمن ماه براي عموم مردم در سامانه هاي آنالين فروش 

بلیت فعال خواهد بود. 
مدير فناوري اطالعللات چهلمین جشللنواره فیلم فجر با 
اشاره به اينكه هر فرد با يك شماره تلفن همراه مي تواند از 
هر ۲۲ فیلم بخش مسابقه سینماي ايران تا سقف دو بلیت 
تهیه نمايد، گفت: از آنجا كه بلیت هاي خريداري شده در 
جشنواره امكان ابطال يا تعويض ندارند، به مخاطبان گرامي 
توصیه اكید مي شود در انتخاب سینما، سالن و سانس مورد 

نظر دقت الزم را به عمل آورند. 
   خرید بليت فقط به صورت تكي 

ستاد جشنواره فجر از دوره سللي و نهم، به منظور افزايش 
سللطح رضايتمندي تماشللاگران و در راسللتاي سیاست 
انتخاب آزادانه تماشللاي هر فیلم در سینما و سانس مورد 
نظر، فروش بلیت به صورت ِسللري را از دستور كار خارج 
كرده است تا امكان خريد هر قطعه بلیت براي هر فیلم، در 
سانس و سالن مورد عالقه تماشاگران فراهم باشد. در اين 
دوره ما با همین سیاست، فرآيند بلیت فروشي جشنواره را 

انجام خواهیم داد. 
شكرخواه درباره نحوه اخذ آراي مردمي هم گفت: به تعداد 
بلیت هاي خريداري شللده براي هر فیلم، كد شللركت در 
رأي گیري به خريدار آن تعلق خواهللد گرفت، به عبارت 
ديگر هر صندلي به منزله يك كد رأي خواهد بود، بنابراين 

زماني كه تماشاگران بلیت فیلمي را قباًل از طريق سامانه ها 
آنالين خريداري كرده اند، از طريق كیوسللك مستقر در 
سینما چاپ يا از گیشلله دريافت مي كنند، كد شركت در 
رأي گیري براي آنها صادر مي شود و 9۰دقیقه پس از چاپ 
بلیت، تماشاگران پیامك مربوط به شركت در آراي مردمي 

را كه حاوي كد رأي است، دريافت مي كنند. 
مدير فنللاوري اطالعللات چهلمین جشللنواره فیلم فجر 
در مورد ايمني رأي گیري به صللورت آنالين نیز توضیح 
داد: كد رأي بلله صورت رقم عللددي و ترتیبللي تولید و 
براي تماشللاگر پیامك خواهد شللد، لذا امكان تقلب در 
آن امكانپذيللر نخواهد بود، عللالوه بر آن، بلله فیلم هايي 
كه در سانس فوق العاده اكران مي شللوند، كد رأي تعلق 
نمي گیرد. به منظور حفظ حقوق صاحبان آثار و سهولت 
در اخذ آراي تماشاگران گرامي، از زمان پايان فیلم مورد 
نظر تا ساعت۱۲ ظهر روز بعد، امكان ثبت رأي در سامانه 

اخذ رأي فعال خواهد بود. 
   رأي از یك تا 5 ستاره 

او ادامه داد: تماشاگران مي توانند پس از تماشاي فیلم مورد 
 https://fajrvote. samfaa. ir نظر به نشاني اينترنتي
مراجعه و پس از وارد كردن شماره تلفن همراه، انجام عملیات 
اعتبارسنجي و وارد نمودن كد دريافتي از طريق پیامك، رأي 

خود را با ارزش يك تا 5 ستاره ثبت نمايند. 
در اين دوره مبناي محاسبه آرا بر اساس طیف »لیكرت« 
كه يكي از رايج ترين شللیوه هاي امتیازدهي است، خواهد 
بود، در همین راسللتا عللالوه بر ثبت رأي بلله صورت يك 
ستاره كامل، امكان ثبت رأي به صورت »نیم ستاره« هم 

پیاده سازي شده است.

    تئاتر

دبير چهلمين جشنواره تئاتر فجر جزئيات برگزاري این رویداد را تشریح كرد

همه استان ها سهيم در برگزاري تئاتر فجر

    سيدمرتضي ذاكر
نخسـت شـاهد تقاضـاي ۴0 اثـر در جشـنواره تئاتـر فجـر از 
كشـورهاي مختلـف بودیـم امـا بـا گسـترش سـویه اوميكـرون 
بـه  اروپایـي  كشـورهاي  در  ویـژه  بـه  متقاضيـان  برخـي 
كردنـد.  عذرخواهـي  حضورشـان  خاطـر  امكان نداشـتن 
دبیر چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر با بیان اين مطلب درباره بخش 
بین الملل جشنواره تئاتر فجر به سهم گروه هاي استاني اشاره كرد و گفت: 
سهم شهرستاني ها كمتر از گروه هاي تهراني در جشنواره نیست و جشنواره 
تئاتر فجر در مراكز ديگر استان هاي كشللور برگزار مي شود تا اين رويداد 
تنها مختص تهران و تهراني ها نباشللد و به معناي واقعي سراسري و ملي 
برگزار شود. به گزارش »جوان« به نقل از ستاد خبري چهلمین جشنواره 
بین المللي تئاتر فجر، حسین مسافرآستانه، دبیر اين جشنواره درباره نحوه 
برگزاري جشنواره امسال كه قرار است در مراكز استان هاي كشور برگزار 
شللود، اظهار داشت: به واسللطه برگزاري جشللنواره در تهران بسیاري از 
مخاطبان و دست اندركاران از آن محرومند، چون همه امكان آمدن به تهران 

را ندارند، هر چند تلويزيون تئاتر ايران پاسخگوي بخشي از اين نیاز است 
ولي خوب است همه استان ها در برگزاري جشنواره سهیم باشند. وي با ارائه 
آماري از تعداد متقاضیان حضور در چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 
اضافه كرد: ما در بخش نمايش هاي صحنه اي رقابتي شاهد تقاضاي ۲3۲ 
گروه بوديم كه ۱39 گروه از تهران و 93 گروه از سللاير استان ها بودند و با 
توجه به تعداد كمتر متقاضي از ساير استان ها در قیاس با تهران، 54 درصد 

آثار پذيرفته شده از تهران و 46 درصد از ساير استان ها هستند. 
مسافرآستانه در پاسللخ به اينكه چه آثاري در بخش غیررقابتي صحنه اي 
چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر روي صحنه خواهند رفت، اظهار 
داشت: غیررقابتي بودن نه تنها به هیچ عنوان به معناي جنبي بودن و در 
حاشیه بودن نیست بلكه آثار حاضر در اين بخش چه به لحاظ موضوع، چه از 
نظر شیوه اجرا و چه از منظر كیفیت، از ويژگي هاي شاخص تري برخوردارند 
و در واقع حرفه اي هايي هسللتند كه نیازي به رقابت ندارند و اگر در بخش 
رقابتي باشند، فرصت ديده شدن را از ديگران خواهند گرفت. وي در مورد 
كیفیت برگزاري بخش بین الملل چهلمین جشنواره تئاتر فجر كه از آن با 
عنوان بخش »تئاتر ملل« ياد كرد، توضیح داد: در اين بخش، نخست شاهد 
تقاضاي 4۰ اثر از كشورهاي مختلف بوديم اما با گسترش سويه اومیكرون 
برخي متقاضیان به ويژه در كشللورهاي اروپايي به خاطر امكان نداشللتن 
حضورشان عذرخواهي كردند. ما سال هاي سللال است اهمیت الزم را به 
تئاتر كشورهاي منطقه كه با آنها مراوده سیاسي و اقتصادي داريم، نداده ايم 
اما امسال تمركزمان را بیشتر بر كشللورهاي منطقه از جمله تاجیكستان 
به عنوان میهمان ويژه گذاشللته ايم، ضمن اينكه شللاهد حضور آثاري از 
كشورهايي اروپايي هم خواهیم بود. چهلمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر 

از ۱4 تا ۲6 بهمن ماه به دبیري حسین مسافرآستانه برگزار مي شود. 

اعالم تاریخ و نحوه خرید بليت در جشنواره فيلم فجر 

سيمرغ مردمي با پيامك تماشاگران
 كد شركت در رأي گيري 90دقيقه پس از چاپ بليت به وسيله پيامك مربوط به شركت 

در آراي مردمي براي تماشاگران جشنواره ارسال مي شود، لذا امكان تقلب در آن وجود ندارد
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10 قاب ماندگار در چهلمين 
جشنواره فيلم فجر

10 فيلم از گنجينه تاریخ سينماي ایران كه در سال هاي گذشته از 
سوي فيلمخانه ملي ایران و بنياد سينمایي فارابي بازبيني و مرمت 
شده اند، در چهلمين جشنواره فيلم فجر نمایش داده مي شوند. 
به گزارش »جوان« به نقللل از مركز اطالع رسللاني روابط  عمومي 
جشنواره فیلم فجر، ۱۰فیلم از گنجینه هاي تاريخ سینماي ايران در 
بخش »قاب هاي ماندگار« چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمايش 

درخواهد آمد. 
در بخش »قاب هللاي ماندگار« عالوه بر نمايش آثار، نشسللت هاي 
مفهومي پیرامون ايللن فیلم ها با اجراي »اكبر نبوي« نويسللنده و 

كارشناس سینما برگزار خواهد شد. 
بر اسللاس اين خبر، فیلم هاي »ديده بان« )ابراهیم حاتمي كیا(، 
»خانه دوست كجاست؟« )عباس كیارستمي(، »گاو« )داريوش 
مهرجويي(، »ناخدا خورشللید« )ناصللر تقوايللي(، »عقاب ها« 
)سللاموئل خاچیكیان(، »دستنوشللته ها« )مهللرزاد مینويي(، 
»جاده هاي سرد« )مسعود جعفري جوزاني(، »پرده آخر« )واروژ 
كريم مسیحي(، »نیاز« )علیرضا داوودنژاد( و »بچه هاي آسمان« 
)مجید مجیدي( در خانه جشنواره چهلم )سالن همايش هاي برج 
میالد( بر اساس جدول زمانبندي شده كه متعاقباً اعالم مي شود، 

روي پرده خواهند رفت.

نوید پارسا     جشنواره  فجر


