
 شاعران ایرانی و خارجی 
در ابوموسی شعرخوانی می کنند

شش�مین محف�ل هفدهمی�ن جش�نواره بین الملل�ی 
ش�عر فجر، امروز سه ش�نبه ۱۱ بهم�ن میزبان ش�اعران 
فارسی زبان و شاعرانی از کشورهای سوریه و لبنان است.

ششمین محفل هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر با عنوان 
»محفل بین المللی خلیج فارس« امروز، سه شنبه ۱۱ بهمن در جزیره 
ابوموسی میزبان شاعران  فارسی زبان و شاعرانی از کشورهای سوریه 
و لبنان است. در این محفل رضا اسماعیلی از ایران، حسن بعیتی از 
سوریه، محمدباقر جابر از لبنان، سیدسکندر حسینی از افغانستان، 
عسگر حکیم اف از تاجیکستان، شاه منصور شاه میرزا از تاجیکستان، 
احمد شهریار از پاکستان، سیدنقی عباس کیفی از هند، علی کمیل 
قزلباش از پاکس��تان، علیرضا قزوه از ایران، محمدکاظم کاظمی از 
افغانستان، جعفر محمد از ازبکستان و زامیق محموداف از جمهوری 
آذربایجان اشعار خود را می خوانند. محفل بین المللی خلیج فارس از 
ساعت ۱۸ در هرمزگان، خلیج فارس، جزیره ابوموسی، سالن کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود. این محفل در قالب 

جشنواره شعر فجر انجام می شود.
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گزارش »جوان« از نمایشگاه گرافیك »کار خودشونه«

دروغ هاي فضاي مجازي جرقه اغتشاشات بود
   محمدصادق عابدیني

محمدحس�ین نیرومن�د، نمایش�گاهي را ب�ا عنوان 
»کار خودش�ونه« برپ�ا کرده اس�ت ت�ا بگوی�د م�ا 
درگیر یك جنگ ش�ناختي هس�تیم و بای�د مراقب 
دروغ هایي باش�یم که در فضاي مجازي مي ش�نویم. 
نمایشگاه »کار خودشونه«، روز گذشته در حوزه هنري سازمان 
تبلیغات اسالمي افتتاح شد. این نمایشگاه ش��امل آثاري از 
محمدحس��ین نیرومند اس��ت و محوریت آن را دروغ هاي 
فضاي مجازي و نقش این دروغ ها در ایجاد اغتشاشات اخیر 
تشکیل مي دهد. نیرومند در حاشیه برگزاري نمایشگاه »کار 
خودشونه« در گفت و گو با »جوان« در خصوص کارهاي ارائه 

شده توضیحاتي داده است. 
 چند اثر در نمایشگاه »کار خودشونه« حضور دارد؟

من 73 اثر تولید کردم که در این نمایشگاه 45 اثر آن نمایش داده شده 
و در گالري استاد عالي حوزه هنري به نمایش در آمده است. 

 آثار نمایشگاه به موضوع اغتشاشات اخیر اشاره 
دارد، هدفتان از تولید این آثار چه بود؟ 

آثار این نمایشگاه را به این منظور تولید کردم که به مخاطب 
و تماشاگر خود یك تلنگر بزند. به او بگوید که هر چیزي که 
در فضاي مجازي دیدي یا خواندي را باور نکن. ما درگیر یك 
جنگ شناختي هستیم. مي خواهم بگویم مردم در این جنگ 

باید پیش از قبول هر چیزي بیشتر فکر کنند. 
اسم نمایشگاه اشاره به یك کنایه عامیانه دارد که 
همراه با یك بدبیني خاص است، چرا این اسم را 

انتخاب کردید؟
بله دقیقاً منظورم همین بود که بس��یاري از چیز هایي که ما 
فکر مي کنیم کار خودشونه، فراتر از این مسائل است. من فکر 
مي کنم اسامي باید قدرت جذب مخاطب داشته باشد و »کار 

خودشونه« چنین ویژگي را داشت. 
 بیشتر کارهاي نمایشگاه، داراي نقل قول هایي از افراد 
شناخته شده، مثل ولیعهد عربس�تان، یا چهره هاي 

ضدانقالب است، این نقل قول ها چه پیامي دارد؟
از ابتداي اتفاقات، توییت ها و سخناني که منتشر مي شد، برایم 
اهمیت پیدا کرد و شروع به آرشیو کردن آنها کردم. احساسم 
این بود که هر کدام از این حرف ها و شعار ها مي تواند دستمایه 
یك کار هنري باش��د. البته ایده برخي از این کارها را از قبل 

داشتم و آنها را با متناسب با این شعارها تلفیق کردم. 
کار تولید این آثار از چه زماني آغاز شد؟

تقریباً از آبان ماه بود که ش��روع به تولید این مجموعه کردم 

و چون گرفتار کارهاي اجرایي هم هس��تم، اغلب کارها را در 
ساعات پایاني شب تولید کردم. 

پوسترهاي حاضر در این نمایشگاه اغلب بر اساس 
سبك مینیمال  تولید شده است، براي چه سراغ 

این سبك کار رفتید؟
من کاریکاتوریست هستم و میني مالیسم در ذات کاریکاتور 
هست، حال که کاریکاتور را با کار گرافیکي تولید پوستر همراه 
کردم، تالش کردم با مینیمالیسم پیام خودم را برسانم، چون به 
ساده ترین روش ممکن پیام خود را به مخاطب انتقال مي دهد. 
در این کارها، متن، طرح و نوشته اهمیت پیدا مي کند و کار از 

کاریکاتور به سمت پوستر حرکت دارد. 
 یكي از نقاط برجسته این آثار، هشدار آنها نسبت به 
کارکردهاي فضاي مجازي در ایجاد اغتشاشات است، 

چرا این بخش براي شما داراي اهمیت بوده است ؟ 
هدف من این بود که موضوع فضاي مج��ازي و دروغ پردازي 
در فضاي مجازي را جدي بگیریم. این اتفاقات نش��ان داد که 
برخي از چهره ها چقدر نازل فکر  و چقدر راحت دروغ ها را باور 
مي کنند و مشخصاً باز نشر مي دهند. من در برخي از این کارها 
اسامي این افراد را هم آورده ام و احساس کردم که چون اینها به 
مردم ظلم کرده اند، نقل قول هایشان را باز نشر کنم، تا متوجه 

شوند که چطور در فضاي مجازي فریب مي خورند. 
 در این نمایش�گاه در کنار هش�دار و احتراز دادن 
درباره دروغ ه�اي فضاي مجازي، ام�كان نمایش 
آثاري تبییني درباره اس�تفاده درست از این فضا 

وجود داشت؟
در آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه چنین آثاري نیست، 
ولي اتفاقاً بخش��ي از کارهایي که در ذهنم بود و تولید کردم 
این ویژگي تبییني وجود داشت، اما به دلیل محدودیت هاي 
نمایشگاه، امکان نمایش آنها وجود نداشت. امیدوارم در آینده 

فرصتي براي نمایش آنها پیش بیاید. 

    شعر

»شمع حرم خانه« منتشر شد

خاطراتی از شور حسینی زنجانی ها در سوگ حاج قاسم
نظر مرضیه هاشمی درباره پررنگ کردن ارزش های زن مسلمان

ما صرفاً وقتی آنها حمله می کنند واکنش نشان می دهیم
اگر ما در خط مقدم هستیم، باید هماهنگی بیشتری داشته باشیم؛ 
نه تنها در ایران بلك�ه در تمام جهان اس�الم و همزمان با هجمه 
رسانه ای دشمن باید ارزش های اسالمی و ارزش زن را پررنگ کنیم.
مرضیه هاشمی، مجری شبکه پرس تی وی با بیان این مطلب در 
کنفرانس بین المللی »مناره« که این روزها در سالن همایش ایوان 
شمس و با حضور چهره های رسانه ای جهان اسالم در حال برگزاری 
است، گفت: باید هر لحظه منتظر یك بمب رسانه ای علیه ایران و 
اسالم باشیم. همزمان با هجوم دشمن باید ارزش های اسالمی را 

پررنگ کنیم، باید ارزش خانواده و زن را بها دهیم.
هاش��می عنوان کرد: ما باید حس کنیم وسط جنگیم و اکنون هر 
ثانیه برای ما مهم است. جبهه مقابل کامالً روی ما تمرکز کرده است. 
ما باید حس کنیم جبهه مقابل به دنبال نابود کردن ما و ارزش های 
اسالمی و جمهوری اسالمی است و اگر این حس را داریم، هر ثانیه 
برایمان باید مهم باشد. باید هماهنگی و برنامه ریزی داشته باشیم. باید 
هویت سازی کنیم و این وظیفه رسانه است. اگر روی هویت سازی کار 
کنیم، از ارزش زدایی جلوگیری می کنیم. ما صرفاً وقتی آنها حمله 
می کنند عکس العمل نشان می دهیم.  باید حس کنیم به هدفشان 
دارند می رسند. اگر ما در خط مقدم هستیم، باید هماهنگی بیشتری 

داشته باشیم، نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان اسالم.
وی افزود: م��ا باید روی جوانان خودمان کار کنیم. اس��الم اینقدر 
زیباست، چرا برای ما سخت اس��ت؟  اگر واقعاً جبهه حق هستیم 
و نمی ترسیم باید وارد تقابل ش��ویم؛ هرچند گاهی اوقات شرایط 
سخت می شود، اما باید از قبل پیش بینی داشته باشیم. باید هر لحظه 
منتظر یك بمب رسانه ای علیه ایران و اسالم باشیم. همزمان با هجوم 

دشمن باید ارزش های اسالمی را پررنگ کنیم، ارزش خانواده و زن 
را باید بها دهیم. الزمه اش هم این است که ابتدا خودمان باید دین را 
باور کنیم، در این صورت راحت جلو می رویم و محکم  تر به دشمن 

هجوم می بریم، باید اعتماد داشته باشیم که دین حق داریم.
در بخشی از این کنفرانس ابراهیم فرهاد، مدیر شبکه المنار با تأکید 
بر اینکه باید ارزیابی هایی در زمینه رسانه ها وجود داشته باشد، 
گفت: پس از سال ۲۰۱9 شاهد درگیری هایی بودیم که از جبهه 
نظامی به جبهه رسانه ای منتقل ش��د. در جبهه نظامی، دشمن 
شکس��ت خورد، اما بذر شك را با فعالیت رس��انه ای در دل آحاد 
جامعه کاشتند. رهبر معظم انقالب به خوبی از اسم جنگ ترکیبی 
نام بردند که حقیقتاً همین است. ما شاهدیم که حوادث امنیتی، 

نزاع و درگیری به جای دیگری منتقل شده است.
بنا بر این گزارش، نخستین همایش بین المللی مناره با موضوع »رسانه 
و وحدت اسالمی« از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در 

ایوان شمس با حضور شخصیت های ملی و بین المللی برگزار شد.

»شمع حرم خانه«، خاطرات مردم زنجان از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی 
به قلم فاطمه کنعانی و فریده  الیاس�ی فرد چاپ و روانه بازار نش�ر ش�د.

»شمع حرم خانه«، خاطرات مردم زنجان از ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی 
به قلم فاطمه کنعانی و فریده  الیاسی فرد از سوی انتشارات »راه یار« چاپ 

و روانه بازار نشر شد.
باید خودت میان جمعیت عظیم مردم زنجان باش��ی تا بفهمی هشتمین 
روز ماه محرم، چه حال وهوایی دارد. دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، 
سال هاست که در این روز به یاد علم دار کربال، حضرت ابوالفضل عباس)ع( 
به سمت امامزاده س��یدابراهیم)ع( حرکت می کند تا ارادت خود را به ائمه 

اطهار)ع( و اهل بیت ایشان نشان دهد.
همه مردم زنجان از پیر و جوان، زن و مرد، کوچك و بزرگ، خودشان را به 
دریای عظیم عزاداران می رسانند. حاشیه خیابان ها و کوچه های اطراف و 
مسیر دسته عزاداری حسینیه مملو از انبوه عزادارانی می شود که از شهرها 
و روستاهای اطراف و بسیاری از اس��تان های دور به زنجان می آیند تا در 
اجتماع بزرگ عاشقان امام حسین)ع( شرکت کنند. هشتم محرم، نمایش 
عشق و ارادت زنجانی ها به ش��هدای کربال، به ویژه علم دار کربال، حضرت 
عباس)ع( است. حماسه عظیم مردم در عزاداری این روز، به »یوم العباس« 

مشهور شده است: روزی برای علم دار کربال.
صبح جمعه، ۱3 دی ماه ۱39۸، خبری جانگداز و سهمگین در همه ایران 
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن. در حمله بالگردهای امریکایی به فرودگاه  َّا هللِ َوإِن پیچید: »إِن
بغداد، سردار سرافراز سپاه اسالم، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، 

معاون حشدالشعبی به شهادت رسیدند.«
مردم زنجان همانند همه ایرانی ها، عزادار شدند. همه شهرها و روستاهای 
اس��تان زنجان، بوی محرم گرفتن��د. از همه  جا نوای س��وزناك »ای اهل 

حرم، میر و علم دار نیامد« به گوش 
می رسید. در همه جای استان، مراسم 

عزاِی سردار دل ها برپا شد. 
در سومین روز ش��هادت سردار سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، اقشار 
مختلف مردم مؤمن و انقالبی زنجان بار 
دیگر در قالب دسته عزاداری از حسینیه 
اعظم به سمت امامزاده سیدابراهیم)ع( 
حرکت ک��رده و ب��ه  یاد رش��ادت های 
ش��جاعانه این س��ردار عزیز، ع��زاداری 
کردند. هزاران نفر از پی��ر و جوان، زن و 

مرد، کوچك و بزرگ در اجتماعی بی نظیر فریاد می زدند: 
»یاران قیامت اولدی بغداد پر بالده

سردار یمیز یخلدی میدان کربالده«
»بال جبراییل را فرش محرم می کنیم

شِر اسرائیل را از این جهان کم می کنیم«
»ای علم دارِ حسین،  ای علم دارِ حسین.«

مردم با دلی داغدار و چشمی اشکبار، »یوم القاسم« را در پایتخت شور و شعور 
حسینی و دیار ارادتمندان علم دار کربال به ثبت رساندند: روزی برای علم دار 
انقالب. کتاب حاضر تالشی است برای ثبت گوشه ای از ارادت مردم زنجان به 

علم دار انقالب، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
بنا بر این گزارش، »شمع حرم خانه«، خاطرات مردم زنجان از ایام شهادت 
حاج قاسم در ۱۱۰صفحه، شمارگان هزار نس��خه و قیمت 35هزار تومان 

منتشر شده است.

فیلم فجر با طعم فرهنگ ایرانی اسالمی
 دبیر چهل و یكمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از حضور ۵۷۸ اثر در بخش بین الملل خبر داد 

که پس از بازبینی ۲۶ اثر از ۲۵ کشور در این رویداد حضور خواهند داشت

    ادبیات

    رویداد

     تجسمی

 نظر علي محمد مؤدب درباره بحران درك عشق 
در جامعه و وظیفه شاعران

شعر باید در این كشاكش پناه ما بشود
ش�اعر ام�روز از جه�ت س�واد و مبان�ي فك�ري و فرهنگ�ي 
مش�كالتي دارد که نمي تواند با حكم�ت به زمانه ن�گاه کند. 
علي محمد مؤدب، شاعر نام آشنا و مدیر مؤسسه شهرستان ادب  با 
بیان اینکه آموزش مدرن ایران با بر هم زدن ارتباط انسان ایراني با 
متون اصلي فرهنگي اش دست شاعران را خالي کرده است، گفت: 
بعد از برچیده شدن نظام مکتبخانه اي و نیز تضعیف نظام آموزش 
عالي سنتي، ما از تربیت انسان هایي در تراز باال براي فرهنگ خودمان 
عاجز شده ایم و این مهم به حادثه و بخت واگذار شده است. عشق این 
روزها در فضاي مجازي و سینما و موسیقي وارداتي تعریف مي شود و 
شاعران ما باید بسیار جدي تر و بیشتر از گذشته در این باره بیندیشند 
و بنویسند، ولي مشکالتي که به آن اشاره کردم، مانع از این مي شود 

که در شعر روز ما پاسخ درخور زمانه به بحران عشق داده شود. 
مدیر مؤسسه شهرستان ادب ادامه داد: کودکي که در کودکي و 
در اوج نیاز به عشق مادر از مادر محروم مي شود و بین پرستار و 
مهد و خانه بازي سرگردان مي ش��ود، در آینده چرا باید خانواده 
تشکیل بدهد و عشق را در خانواده جست وجو کند؟ در سده اخیر 
با تضعیف نقش مادر در مدرنیسم وارداتي و جامعه صنعتي، الگوي 

خانواده در معرض فروپاشي است. 
مؤدب همچنین با اشاره به این نکته که هم اکنون بحران مادري 
رخ نش��ان داده اس��ت، گفت: نباید گمان کنیم ک��ه ما به خاطر 
پیشینه غني تمدني و فرهنگي باش��کوه مان بیمه هستیم، این 
تهدید جدي اس���ت، اما هنوز خطوط اصلي فرهنگ ما به این 
بحران هولناك واکنش درخوري نشان نداده اند و شعر به گمان 
من یکي از مهم ترین جریان هایي است که باید راه گشایي کند و 

پناه ما بشود و ما را در این کشاکش زنده نگه دارد. 
  درباره چهره مادرانه دماوند 

مؤدب به پرسشي دیگر در ارتباط با شعر اخیر خود در استقبال از 
سخنان رهبر انقالب و تأکید بر عشق به وطن، چنین پاسخ داد: آن 
شعر را سحرگاهي در همین ایام آشوب زده با تبرك جستن از خاطره 
نماز خواندن هاي مرحوم مادرم گفتم، »دماوندا !عزیزا!  اي نماز مادر 
میهن! کجا کس مي تواند چادر از دوش تو ب��ردارد؟« آن لحظات 

شگفت زده شدم که چرا چهره مادرانه دماوند را کسي ندیده است؟
مدیر مؤسسه شهرستان ادب با بیان اینکه ما نتوانسته ایم آنقدر 
که نیاز ماست، محتواي اصیل تولید کنیم، گفت: در ایران عزیز ما 
شعر است که هر ایده و اندیشه اي را دروني مي کند و به عالم جان 
ایراني راه مي دهد. جریان هاي رسانه اي خودباخته و رسانه هاي 
مهاجم بیگانه با هم مشغول تخریب تصویر ایران و معناي وطن 
هستند و گاهي شعر این هنر مادر در سرزمین ما هم با این موج ها 

همراهي مي کند. 
  تهران شهر بي دفاع 

مؤدب با ی��ادآوري این مطلب که من س��ال گذش��ته در آلبوم 
موسیقي »تهران جان« سعي کردم س��یماي تهران امروز را باز 
طراحي کنم، ادامه داد: تصویر ش��هر تهران در هنر و رس��انه ما 
تخریب شده اس��ت و هیچ کس در دنیاي فرهنگ و هنر خود را 
متولي دفاع از این ش��هر بي دفاع نمي داند. ایراني بودن هم مدام 

تخریب مي شود و خودتحقیري ما را بیچاره کرده است. 
وي با ابراز تأس��ف از اینکه برخي از جوانان حتي پیش از ورود به 
دانشگاه به فکر خروج از کشور مي افتند، گفت: این بي  تعلق بودن 
شگفت انگیز است. چه کسي باید این بازي را به هم بزند؟ بي شك 
جز هنر، کسي یا جریاني توان به هم زدن این بازي کثیف را ندارد 
و هنر اصلي ما شعر است، اما آیا ما در اندازه این مأموریت به شعر 
توجه داریم؟ شعر ما و شاعران امروز و گذشته ما مي توانند ما را در 

برابر این آشوب هاي ذهني و رواني نگه دارند. 
  بي لطفي صداوسیما به شعر 

شاعر مجموعه »روضه در تکیه پروتستان ها« همچنین به استنادات 
مکرر شهید سلیماني به اشعار مولوي و عطار  اشاره کرد و ادامه داد: 
این شهید عزیز حرف هاي ناگفتني اش را در موضوعات روز هم با شعر 
شاعران جوان ما مثل سید محمدمهدي شفیعي به زبان آورده است، 
اما وقتي صدا و سیما یك برنامه هم در حوزه مولوي خواني ندارد، 
چطور مي شود این بازي را برد؟ ما ش��اهراه قوت هاي خود را از یاد 

برده ایم و دشمن ما را در کوچه ضعف هایمان گیر انداخته است. 
مؤدب با بیان اینکه حتي حافظ هم در تلویزی��ون ما بازخواني و 
تفسیر نمي ش��ود، گفت: اینها همه در حالي اس��ت که تلویزیون 
مي تواند شبکه شعر داشته باشد و آن شبکه مهم ترین شبکه اش در 
بازسازي هویت فرهنگي ما بشود. مایه تعجب است که یك فرهنگ 

چقدر مي تواند نسبت به توانایي هاي خودش غفلت کند.

    مصطفی شاه کرمی
دبیر جشنواره فیلم فجر از حذف برنامه فرش 
قرمز  بخش بازار فیلم که در برج میالد برگزار 
می شود خبر داد، اتفاق مبارکی که می تواند در 
نجات سینما از مهلكه سلبریتی زدگی و گرفتار 
شدن در فرهنگ غربی تا حدودی یاری رسان 
باش�د. اگرچه س�ینما مدیومی غربی است، 
اما باید با گنجاندن عناصر تمدنی  و فرهنگی 
کشورمان در آن، فرم و محتوا را ایرانی کنیم. 
با توجه به نشاط و شادابی در خط تولید امید 
می رود امسال سینما با تنوع اقلیم و ژانرهای 
مختلف با بسته خوب و قابل قبولی همراه باشد.
مجتبی امین��ی دبیر چهل ویکمین جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر در نشس��ت رسانه ای این 
رویداد که در پردیس سینمایی ملت برگزار شد 
پس از رونمایی پوستر بخش بین الملل این رویداد 
گفت: امس��ال شرایط س��ختی برای برگزاری و 
برنامه ریزی داشتیم به دلیل مشکالت کشور در 
چند ماه اخیر و برخی التهابات روند تولید فیلم ها 
با تاخیر رو به رو ش��د و تولیدکنندگان سرعت 
تولیداتشان پایین آمد. این موضوع چه در حوزه 
لوکیشن و مباحث تولیدی و چه مراحل پس از 
تولید به تأخیر افتاد، ول��ی در چارچوب ارزیابی 
فیلم ها با 75 اثری که در بخش ملی ثبت نام کردند 

با یك بسته تولیدی خوب رو به رو بودیم.
   ترافیك فیلم ها

وی افزود: امس��ال با ترافیك وی��ژه ای از فیلم ها 
رو به رو خواهیم ب��ود از اقلیم مختلف فیلم هایی 
خواهیم داشت و نشاط و شادابی به چشم می آید. 
پیش از این بیشتر در شرایط تك لوکیشن فیلم 
داشتیم، اما امسال در خط تولید سینما تنوع اقلیم 
و ژانرهای مختلف را داریم و فکر می کنم مخاطب 
را راضی نگه می دارد و با بسته خوبی برای اکران در 
سال آینده روبه رو خواهیم بود. بعد از این شرایط 
سخت خانواده س��ینما بعد از کرونا فکر می کنم 
امسال خستگی از تن همه درمی آید. فیلم های 
خوبی در ژانرهای مختلف داریم و این نشان دهنده 

روح جدید در صنعت سینماست. 
امینی ادامه داد: حدود 3۰ فیلم خوب داشتیم و 
باید آثاری را وارد می کردیم که هم مخاطب راضی 
شود و هم جشنواره شکل بهتری بگیرد، به همین 
دلیل ۲4 فیلم به بخش رقابتی راه پیدا کرد و چهار 
اثر در بخش رزرو ماند و امیدواریم اثر آقای جوزانی 
هم برسد و هر زمان برسد کار ایشان را در بخش 

رقابتی خواهیم داشت. امیدوارم جشنواره میزبان 
اهالی فرهنگ و رسانه باشد. ما با فیلم اولی های 

خوبی در این دوره مواجه هستیم. 
دبیر جش��نواره فجر گفت: در حوزه بین الملل با 
توجه به ادغامی که شد امس��ال میزبان این آثار 
هم خواهیم بود، اتفاق خوبی در این بستر رخ داد 
و جا دارد از رائد فریدزاده و تیمش تش��کر کنم. 
57۸ فیلم متقاضی حضور بودن��د و از این میان 
۲6 اثر از ۲5کشور حضور خواهند داشت. البته 
برخی محصوالت مشترك هستند و برای اولین 
بار اکران خود را در منطقه دارند. از ۲۸ کش��ور، 
میهمان داریم، بازار فیلم را امسال پررونق خواهیم 
داشت و کمپانی های مختلفی خواهند آمد و در 
برج میالد برگزار خواهد شد، محل استقرار ما در 

بخش بین الملل همین است.
   حذف یك المان غیرایرانی از فجر

وی ادامه داد: موضوع فرش قرمز و فیروزه ای و اینها 
تیترخور است و اهالی رسانه با آن درگیر هستند. 
ما امسال سیاس��تمان این بود که یك جشنواره 
4۰ساله را به قدم های بعدی ببریم، از همه کسانی 
که خون دل خوردند تا جش��نواره به اینجا برسد 
تشکر می کنم. با جش��نواره فیلم فجر کل کشور 
درگیر می شود و هزار حاشیه دارد. نگاه و سیاست ما 
این است که جشنواره با سبك ایرانی اسالمی همراه 
باشد. نباید الگوبرداری کنیم از جشنواره های خارج 
از کش��ور و فرهنگ آنها را اجرا کنیم. هر کشوری 
فرهنگ خود را دارد. ما هم عقبه ای داریم که زبانزد 
است و باید طبق آن عمل کنیم. ما از این حاشیه ها 
دور بودیم و باید در چارچوب فرهنگی اس��المی 
خودمان پیش برویم، گرچه غلط هایی هم پیش 

می آید، اما باید با نقد و گفتمان آنها را حل کرد.
امینی درب��اره داوری آثاری که عوامل ش��ان در 
جشنواره حضور پیدا نکنند هم گفت: این جشنواره 
در حوزه رقابتی متعلق به خانواده سینماست. در 
این 4۰ دوره گاهی حال همه خوب و گاهی حال 

همه بد بود. کشور برای همه عزیز است و فرهنگ 
و هنر برای همه مهم اس��ت. جشنواره بر اساس 
پروتکل های اس��تاندارد با ق��درت پیش خواهد 
رفت. ما نباید مباحث فرهنگی و هنری را با مسائل 

سیاسی گره بزنیم. 
   امسال جشن همدلی سینماست

امینی درباره موضع برخی صاحبان آثار برای عدم 
حضور در جشنواره هم گفت: جشنواره فیلم فجر 
متعلق به خانواده سینماس��ت و جشن سینمای 
کشور است و بستری برای انرژی گرفتن خانواده 
سینماست. امس��ال با یك همدلی جشن سینما 
را رقم خواهیم زد. جش��نواره فجر ی��ك رویداد 
مهم خاورمیانه اس��ت. ما یك فستیوال هستیم، 
جنگ تیترها در رسانه هاس��ت و بدیهی اس��ت. 
جشنواره متعلق به س��ینما و اهالی سینماست، 
به ویژه دوس��تانی که اثر تولید کردند و متقاضی 

حضور شدند و راه پیدا کردند. 
وی درباره شرایط اهدای سیمرغ مردمی جشنواره هم 
گفت: امسال خط تولید آثار سینمایی با یك توقف و 
شرایط سه، چهار ماهه که کشور درگیر آن بود کند 
شده بود. همه 75 فیلم دوست داشتند در جشنواره 
باش��ند، چون اس��تودیوها ترافیك کاری داشتند 
یکس��ری آثار از اواسط جش��نواره به ناوگان اکران 
اضافه خواهند شد و اگر فشار بیاوریم کیفیت شان 
خوب نمی شود، لذا چند اثری که در پایان جشنواره 
می رسند ش��رایط را برای اخذ آرای مردمی سخت 
می کنند و عدالت از بین خواهد رفت. دوستان ما چند 
هفته ای است درگیر هستند که ببینند آیا می توانند 
یك بستر عادالنه فراهم کنند یا نه. باید کمی صبر 

کنیم و در ادامه درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.
دبیر جش��نواره فیلم فجر درباره نشس��ت های 
خبری بیان کرد: نشست ها طبق روال قبل است 
و قرار نیست اتفاق جدیدی را رقم بزنیم. موضوع 
مجری نشست ها هم بعداً اطالع رسانی می شود. 
برنامه ریزی کامل انجام ش��ده و طبق روال قبل 
برگزار خواهد شد. کنداکتور اکران میالد و ملت 
مشابه است و یك برنامه را دارد. تمهیداتی شده 
که سهمیه ای برای حضور خبرگزاری ها در میالد 
وجود داش��ته باش��د. همان اکرانی که در میالد 
هست در ملت هم هست. آثار بین المللی در هر 
دو جا اکران می شود. بازار اما به صورت تخصصی 

است و برای عموم دسترسی ندارد.
   فیلم اولی های خوبی داریم

امینی در بخش پایانی توضیح داد: ما امس��ال 
فیلمسازان اول خوبی داریم. تجربه ای در چند 
دوره فجر رقم خ��ورده و با پدیده های خوبی در 
حوزه فیلم های اول مواجه بوده ایم و نس��ل به 
نسل به بدنه فیلمسازی اضافه می شود که باعث 
مباهات است و این کادرسازی در این حوزه جای 
شکر دارد و جزو دستاوردهای جمهوری اسالمی 
است. ما در چهل و یك دوره پختگی و به کمال 
رسیدن فیلمس��ازان و عوامل صنعت سینما را 
دیده ایم و این جزو دستاوردهای نظام است، به 
نوعی که در ح��وزه بین الملل حرف های خوبی 
وجود دارد،  در ۲۲بهمن هم اختتامیه باشکوهی 
خواهیم داشت و فصل جدیدی برای تولید رقم 
خواهیم زد تا بستر تولید و نشاط را فراهم کنیم. 
ما باید دست به دست هم بدهیم برای همدلی تا 

اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

امینی: جش��نواره بر اس��اس 
پروتکل ه��ای اس��تاندارد با 
قدرت پیش خواه��د رفت. ما 
نباید مباحث فرهنگی و هنری 
را با مسائل سیاسی گره بزنیم

    نشر

امیرالمؤمنین علی علیه السالم:

کسی که بر باطل س�وار شود، 
مرکبش او را ذلیل خواهد کرد. 
کس�ی که از راه ح�ق منحرف 

شود، راه بر او تنگ خواهد شد.

عیون الحكم والمواعظ، ص۴۴۴
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