
در نمایشگاه پوستر »کار خودشونه« انجام می شود 
نقد اغتشاشات به زبان پوستر

نمایشگاه پوستر »کار خودشونه« با 
نمایش آثار محمدحس�ین نیرومند 
و ب�ا موض�وع نق�د اعتراض�ات و 
اغتشاشات ۷۰ روزه در حوزه هنری 

افتتاح می شود.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی 
حوزه هنری، نمایشگاه »کار خودشونه« 
۱۰بهمن ماه در گالری ابوالفضل عالی 
حوزه هنری افتتاح خواهد شد و در آن 
پوسترهایی از محمدحسین نیرومند که 
با موضوع نقدی بر اعتراضات و اغتشاشات 
۷۰ روزه طراح��ی و خلق ش��ده اند به 
نمایش درخواهد آمد. با برگزاری آیین 
افتتاح این نمایشگاه، عالقه مندان می توانند از ۱۱ تا ۲۶ بهمن ماه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۸ 
برای تماشای آثار به گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری انقالب اسالمی واقع در خیابان 
سمیه، نرسیده به خیابان حافظ مراجعه کنند. محمدحسین نیرومند، کاریکاتوریست 
و طراح گرافیک مطرح کشور است که طی سال ها فعالیت هنری در زمینه کاریکاتور 
موفق به دریافت گواهینامه درجه یک هنری – معادل دکترا – از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نشان عالی تجسمی از جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر شده است. 
تدریس و آموزش در دانشکده هنرهای زیبای سازمان صداوسیما، مشاور هنری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، سردبیری 
و مدیرمسئولی نشریه کیهان کاریکاتور، تألیف کتاب و مقاله، بخشی از فعالیت های 

نیرومند در عرصه علمی، هنری و فرهنگی کشور تا به امروز بوده است.
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مسئول فضاي مجازي بسیج خبر داد

 ۱۱۸ تیم در مرحله نهایي چهارمین رویداد سراسری 
تولید محتواي دیجیتال

برگزاري نمایشگاه فناوري هاي محتواي فضاي مجازي

    مصطفی شاه کرمی
مس�ئول س�ازمان فض�اي مج�ازي بس�یج ب�ا بی�ان 
اینكه س�ازمان فضاي مجازي بس�یج به دنب�ال تربیت 
کنش�گر و ارتق�ای س�واد رس�انه اي اس�ت از راهیابي 
449 نف�ر به مرحل�ه نهایي ای�ن رویداد سراس�ري خبر 
داد ک�ه در قال�ب ۱۱۸ تی�م ب�ا ه�م رقاب�ت مي کنن�د. 
مسلم معین، مسئول سازمان فضاي مجازي بسیج در نشست 
خبري مرحله نهایي چهارمین و بزرگ ترین رویداد سراسري 
تولید محت��واي دیجیتال کش��ور گفت: رویداد سراس��ري 
تولید محتواي دیجیتال در س��ه قالب بازي هاي تلفن همراه، 
نرم افزارهاي تلفن همراه و انیمیشن برگزار مي شود که حدود 
یک هزار گروه در بخش استاني وجود داشتند که برترین هاي 
هر استان  هستند و ش��امل 4 هزار و ۹۰ نفر مي شوند. تعداد 
نفرات بخش پویانمایي ۲ هزار و 3۲4 نفر، نرم افزار ۹5۱ و در 

بخش بازي هاي تلفن همراه نیز 4۸۱ نفر است. 
معین در ادامه افزود: از این تعداد 3 هزار و۲۲ نفر در بخش هاي 
گوناگون جهت ارزیابي براي حضور در رویداد سراس��ري تأیید 
ش��دند و در نهایت 44۹ نفر به رویداد سراسري و کشوري تولید 
محتواي دیجیتال راه یافته اند ک��ه در قالب ۱۱۸ گروه به رقابت 
خواهند پرداخت؛ از این تعداد ۹۸ نفر خانم و 35۱ نفر آقا هستند. 
مسئول سازمان فضاي مجازي بسیج در رابطه با موضوعات 
هر بخش اظهار داش��ت: در بازي ها، آثار با محوریت قرآن 
و عترت، اقتدار ایران، س��بک زندگي، بازي هاي آموزشي، 
گردشگري، خدمات شهري، س��المت و ورزش، در بخش 
نرم افزار، قرآن و عترت، جهاد خدمت، گردشگري، خدمات 
شهري، ورزش و سالمت، سبک زندگي و آموزش و تربیت 

و در بخش پویانمایي، نیز آثار با محوریت نابودي اس��رائیل 
تولید خواهند شد. 

وي خاطر نشان کرد: این گروه ها از روز ۹ تا ۱۲ بهمن در سالن 
شهید فخري زاده ساختمان النه جاسوسي با هم رقابت خواهند 
کرد و در نهایت برترین هاي هر بخش توسط سرمایه گذاران 

جهت تولیدات در سطح کالن تر انتخاب مي شوند. 
معین اظهار داشت: سازمان فضاي مجازي بسیج به عنوان یک 
مجموعه ذیل سازمان بسیج مستضعفین به عنوان بزرگ ترین 
مجموعه مردم نهاد دنیا، کارویژه خودش را در حوزه فضاي 
مجازي روي مردم پایه کردن فعالیت ها قرار داده است. ایجاد 
هم گرایي، هم افزایي و ایجاد ش��بکه   مردمي فعال در جهت 
تبیین و تبلیغ ارزش هاي مل��ي و مذهبي در فضاي مجازي 
از اهداف سازمان است. سازمان فضاي مجازي بسیج پیگیر 
نهضت سواد رس��انه اي در کشور اس��ت که علم این نهضت 
توسط سازمان بس��یج برداشته شده اس��ت، از این رو براي 
ارتقای سواد رس��انه اي مردم و تربیت انسان هاي رسانه اي 

کنشگر، مأموریت هاي مختلفي را تعریف کرده ایم. 

سیزدهمین دوره نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال به زودي 
در شبستان اصلي مصالي امام خمیني )ره( برگزار مي شود. 
سیزدهمین دوره نمایشگاه رسانه هاي دیجیتال - فناوري هاي 
محتواي فضاي مجازي- از ساعت ۹ الي ۱۶ طي روزهاي ۱۶ تا 
۱۹ بهمن ماه جاري در شبستان اصلي مصالي امام خمیني )ره( 
برگزار مي شود.  برپایه این گزارش، ارتقاي کمي و کیفي محتواي 
فرهنگ و هنر در فضاي مجازي، تقویت و تکمیل زنجیره محتوا 

و خدمات ش��بکه ملي اطالعات، ایجاد هم افزای��ي و برقراري 
ارتباط مؤثر بین کسب و کارهاي فعال در حوزه فضاي مجازي، 
معرفي آخرین دستاوردهاي فناوري محتواي فضاي مجازي، 
شبکه سازي فعاالن فرهنگي و کسب و کارها در فضاي مجازي، 
حمایت از فعاالن ح��وزه کودك و نوج��وان در فضاي مجازي، 
حمایت از ایجاد بسترهاي س��الم، مفید و ایمن ویژه کودکان و 

نوجوانان از مهم ترین اهداف برگزاري این نمایشگاه است.

    تجسمی

روایت حدادعادل از وضع نامطلوب زبان فارسی در پایتخت
در سطح شهر مدام شاهد نام ها و خط غیرفارسی هستیم

در چهارمین محفل ادبی هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر مطرح شد
روحیه و حاالت عاطفی ما ایرانیان قدرت شعر را در اوج نگه می دارد

ش�عر زیرس�اخت، مانا، پویا و زایاس�ت و نقش جریان ساز، 
افق گش�ا و الهام بخ�ش دارد و حكم�ت می آفرین�د. قوام و 
غنا بخشی از جریان های هنری ما به غنای شعر وابسته است.

علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در محفل ادبی هفدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر با بیان این 
ِبُعُهُم الَْغاُووَن« در قرآن به شاعران  َعَراء یَتَّ مطلب گفت: آیه »َوالشُّ
اشاره دارد. این آیه در ابتدا کمی تلخ به نظر می رسد، اما در ادامه 
مشخص می شود نسبت قرآن و اس��الم با شعر، نسبت همدالنه 
و همگرایانه است. در ادامه این آیه، تفکیک صورت می گیرد که 
نگرانی های اولیه را رفع می کند و به شعر جهت می دهد. همچنین 
در ترجمه آیه »و ما علّمناه الّش��عر و ما ینبغی« آمده است، ما به 
پیامبران ش��عر یاد ندادیم. در حالی که ترجمه درستی از این آیه 
ارائه نشده است. تعدادی از مترجمان گفته اند شاعری شایسته 
پیامبر نیست، گویی شاعر بودن وهن است. در صورتی که عالمه 
طباطبایی در کتاب »المیزان« در این ب��اره توضیح می دهد که 

شرایط پیامبر ایجاب نمی کرد شاعر باشد و اینگونه نیست که شاعر 
بودن برای پیامبر بد باشد، بلکه او حامل وحی است. 

معاف افزود: بخش قابل توجهی از بار حماسی و رجزخوانی از لسان 
معصوم در جایی که الزم است بر دوش شعر، متن موزون و ریتمیک 
است. بنابراین شعر می گفتند و شعر را گرامی می داشتند و به شاعران 
صله می دادند و آنها را بر صدر می نشاندند. ارسطو جزو فالسفه ای 
است که درباره شعر حرف های زیادی زده است. او به حدی درباره 
شعر و شعرخوانی حرف فلسفی زده که عده ای فکر می کنند شعر از 
حکمت و فلسفه معتبرتر است. ارسطو می گوید هر آنچه در سه گانه 

حماسه، تراژدی و کمدی داریم، مدیون شعر است.
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی همچنین 
گفت: موسیقی مدیون ش��عر است و حکمت نس��بت وثیقی با 
شعر دارد. بسیاری از بزرگان فلسفه اسالمی مانند فارابی درباره 
موسیقی و شعر دیدگاه های اعجازبرانگیزی دارند. حکما از اینکه 
آنها را به عنوان شاعر بشناسند، افتخار و حکمت را در لسان شعر 
بیان می کردند. شعر جوشش عاطفه است تا زمانی که اهمیت شعر 
را در جریان فلسفی، علمی، نظری و حکمی نشناسیم، نمی توانیم 

از برکات این قالب هنری و ادبی بهره ببریم.
وی بیان کرد: شعر مانا، پویا و زایا است و نقش جریان ساز، افق گشا 
و الهام بخش دارد و حکمت می آفریند. تأثیر شعر بر مرثیه و قدرت 
مداحی را نمی توان نادیده گرفت. قوام و غنا بخشی از جریان های 
هنری ما به غنای شعر وابسته است. روحیه و حاالت  عاطفی ما 
ایرانیان قدرت ش��عری ما را در اوج نگه می دارد، چراکه شعر با 

خلق و خو و روحیات ما ایرانیان سازگار است.

رئیس فرهنگس�تان زبان و ادب فارس�ی با بیان اینكه با وجود 
اقدامات صورت گرفته در پاسداشت زبان فارسی، وضعیت در 
این حوزه مطلوب نیست، گفت: با تردد در سطح شهر تهران به 
صورت مداوم شاهد نامگذاری اسامی و خط غیرفارسی هستیم.

غالمعلی حدادعادل، رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی در 
نشست شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی گفت: با وجود 
اقدامات صورت گرفته در پاسداشت زبان فارسی، وضعیت در این 
حوزه مطلوب نیست. به عنوان نمونه با تردد در سطح شهر تهران به 
صورت مداوم شاهد نامگذاری ساختمان ها و فروشگاه ها با اسامی و 

خط غیرفارسی هستیم.
وی با اشاره به لزوم توجه به رعایت نامگذاری فارسی برای کاالهای 
مصرفی عنوان کرد: تشکیل یک کارگروه ویژه می تواند با رعایت همه  

جوانب امر، تصمیماتی با ضمانت اجرایی کافی اتخاذ کند.
رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی با ی��ادآوری چالش های 
پیش روی اجرای کامل قانون عدم استفاده از واژگان بیگانه گفت: روند 
انتخاب تا تثبیت نام های تجاری باید به طور کامل مورد بازنگری قرار 

گیرد تا بتوان نقایص حقوقی و اجرایی آن را مرتفع کرد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز در این جلسه با اشاره به تأکید 
ویژه مقام معظم رهبری بر پاسداشت زبان فارسی و ضمن یادآوری هجمه 
۲۰۰ ساله فرهنگ غرب به فرهنگ ایرانی اس��المی خاطرنشان کرد: 
هجوم فرهنگ و رسوم غربی به کشور، زبان فارسی را نیز دچار آسیب های 
فراوانی کرده که با وجود اقدامات صورت گرفته، وضعیت فعلی قابل قبول 
نیست. از این رو دستگاه های حاکمیتی باید پیشتر و بیشتر از سایر نهادها 

به اجرای قوانین پاسداشت زبان فارسی اهتمام داشته باشند.

وی با اشاره به نبود توجه الزم به پاسداشت زبان فارسی در حوزه های 
مختلف از جمله تابلوهای شهری و اسامی اقالم و کاالها گفت: ساختار 
دبیرخانه شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی باید تقویت شود تا 
این دبیرخانه بتواند در اعمال قوانین با قدرت بیشتر وارد میدان شود  و 
در نتیجه عقب ماندگی های دهه های گذشته این حوزه جبران شود.

اسماعیلی اقدامات رسانه ملی در پاسداشت زبان فارسی را ارزشمند 
دانس��ت و گفت: امیدواریم توجه به پاسداش��ت زبان فارسی در 
بخش های بیشتری از برنامه های صداوسیما از جمله حوزه تبلیغات 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وزیر فرهنگ همچنین از وزارت صمت به خاطر انتخاب نام فارسی 
برای خودروها تقدیر و ابراز امی��دواری کرد با حمایت و همکاری 
همه نهادها مسیر پاسداشت زبان فارسی با سرعت و قدرت بیشتر 
تداوم پیدا کند. در این نشست محمود شالویی، دبیر کارگروه دائمی 
شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی و نمایندگان نهادهای عضو 

شورا، گزارش هایی از اقدامات صورت گرفته، ارائه کردند.

24 فیلم  در تنور جشنواره فجر
 ترکیب فیلمسازان باتجربه و فیلم اولی های جویای نام 

برای چهل و یكمین جشنواره فیلم فجر

     دیده بان

    شعر

     رویداد

     خبر

 متن 4۰ سريال 
در نمايش خانگي مجوز گرفت

ش�وراي صدور مجوز تولید آثار حرفه اي س�ازمان تنظیم 
مقررات ص�وت  و تصوی�ر فراگیر در فضاي مج�ازي، طرح 
فیلمنامه 4۰سریال در شش ماه گذشته را تأیید کرده است. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر در فضاي مجازي)ساترا(، شوراي صدور مجوز 
تولید آثار حرفه اي ساترا، از مرداد ماه سال جاري و پس از دریافت 
و بررسي طرح هاي واصله به س��اترا، 4۰ طرح  فیلمنامه را تأیید 
کرده است. از میان 4۰ س��ریال مذکور، سریال »وقت رسوایي«، 
عالوه بر تأیید طرح فیلمنامه مجوز تولید را نیز از ساترا دریافت 
کرده اس��ت.  همچنین در توضیحاتي درباره این خبر آمده است: 
»فرآیند استعالم اشخاص مرتبط با هر طرح قبل از شروع فرآیند 

تولید طبق رویه معمول در کشور به انجام خواهد رسید.«
----------------------------------------------------

راه اندازي سامانه معاونت توسعه 
فناوري و مطالعات سینمايي

آیین رونمایي از سامانه معاونت توسعه فناوري و مطالعات 
سینمایي با حضور رئیس س�ازمان س�ینمایي و جمعي از 
مدیران و معاونین سازمان، در سازمان سینمایي برگزار شد. 
سامانه معاونت توسعه فناوري و مطالعات سینمایي به آدرس 
https://apf. farhang. gov. ir ب��ا حض��ور رئیس س��ازمان 
سینمایي راه اندازي شد. محمد خزاعي رئیس سازمان سینمایي 
در این مراس��م گفت: راه اندازي چنین س��امانه هایي مي تواند 
منبعي غن��ي، کارآم��د، به روز و قابل دس��ترس ب��راي عموم 
پژوهش��گران حوزه سینما باش��د که در نهایت به رشد، ارتقا و 
بهبود س��ینما کمک خواهد کرد. چنین س��امانه هایي باید به 
مرجعي مطمئن در شناخت و آشنایي هر چه بیشتر با حوزه هاي 

مختلف سینما و فیلمسازي تبدیل شوند. 
قادر آشنا، معاونت توس��عه فناوري و مطالعات سینمایي نیز با 
اشاره به اهمیت این سامانه براي خانواده سینما و عالقه مندان 
این حوزه گفت: بزرگ ترین ویژگي این سامانه، اقدام به معرفي 
آموزش��گاه هاي مجاز اس��ت. این س��امانه جدید، متشکل از 
بخش  هاي مختلفي چون بانک هاي اطالعاتي بوده و با رویکرد 
»کاربر محور« و »داده محور« شروع به کار کرده است. در بانک 
پژوهش کلیه پژوهش هاي صورت گرفته در سازمان سینمایي 

از سال ۱3۹5 تاکنون بارگذاري شده است. 

----------------------------------------------------

در آستانه سالروز پیروزي انقالب اسالمي 
»او بايد فرمانده باشد« رونمايي مي شود

رمان »او باید فرمانده باش�د« که به زودي رونمایي مي شود 
برگرفته از خاطرات و زندگي س�ردار ش�هید حاج حس�ین 

همداني است. 
به گزارش »ج��وان«، نگارش کت��اب »او باید فرمانده باش��د« 
بر اس��اس پیش��نهاد و ایده اولیه خود ش��هید همداني صورت 
گرفته اس��ت. آن ش��هید س��رفراز، در دوران حی��ات خویش، 
خاطراتشان را در مرکز اسناد انقالب اسالمي به ثبت رساندند. 
ایشان به هنگام ضبط یادمانده هاي خویش تأکید داشتند این 
خاطرات در قالب داستاني عرضه ش��ود. رمان »او باید فرمانده 
باشد« ماحصل این توصیه ش��هید اس��ت.   این اثر، یک رمان 
تاریخي و ایدئولوژیک اس��ت که محتواي آن تلفیقي از داستان 
و واقعیت اس��ت. کتاب»او باید فرمانده باشد«، یک اثر نظري و 
اندیشه اي است و مخاطب با مطالعه آن، با منظومه فکري گروه ها 
و جریانات مختلف در ایام قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي 
آشنا خواهد شد. »او باید فرمانده باشد« به زودي از سوي مؤسسه 

فرهنگي هنري مرکز اسناد انقالب اسالمي رونمایي می شود. 
----------------------------------------------------

افتتاح پانزدهمین جشنواره هنرهاي 
تجسمي فجر

آیین افتتاح پانزدهمین جش�نواره هنرهاي تجسمي فجر 
روز جمع�ه ۷ بهمن ماه جاري در مؤسس�ه فرهنگي هنري 

صبا برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان«، پانزدهمین جشنواره هنرهاي تجسمي فجر 
از ساعت ۱۷ روز جمعه ۷ بهمن ماه ۱4۰۱ با نمایش آثار منتخب 
هنرمندان به طور رسمي فعالیت خود را آغاز مي کند. بر این اساس، در 
دو بخش »طوباي زرین« و »قله ها« مجموعاً 44۰ اثر از ۲۷4هنرمند 
در رشته هاي مختلف تصویرسازي، حجم، خوشنویسي، طراحي 
گرافیک، عکاسي، کارتون و کاریکاتور، نقاشي و نگارگري روي دیوار 
خواهد رفت.  نمایش آثار منتخب هنرمندان حاضر در پانزدهمین 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر تا ۲۸ بهمن ماه جاري ادامه خواهد 
داشت. عالقه مندان جهت بازدید از این نمایشگاه مي توانند همه روزه 
)به جز روزهاي ۱5 و ۲۲ بهمن ماه( از ساعت ۱۰ الي ۱۸ به خیابان 
ولي عصر)عج(، نرسیده به خیابان طالقاني، فرهنگستان هنر، مؤسسه 

فرهنگي هنري صبا مراجعه کنند.

   محمدصادق عابدینی
با اعالم دبیر چهل و یكمین جش�نواره بین المللی فیلم فجر، 24 فیلم 
در بخش مسابقه س�ینمای ایران این دوره از جش�نواره حضور دارند.  
مجتبی امینی، دبیر جش�نواره فیلم فجر گفت: فیلم های راه یافته به 
این دوره از جش�نواره مشخص ش�دند که در آن آثاری از فیلمسازان 
باتجربه و جوان دیده می ش�ود. در ای�ن دوره از جش�نواره، 24 فیلم 
در بخش س�ودای س�یمرغ حضور دارند ک�ه بیش از روند س�ال های 
اخیر اس�ت که به طور س�نتی 22 فیلم برای رقابت انتخاب  می ش�د. 

   24 فیلم فجر 4۱
دبیر چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر روز گذشته در ارتباط زنده تلویزیونی 
که از محل باغ فردوس و موزه سینما برقرار کرد، ضمن رونمایی از پوستر 
این دوره از جشنواره، نام ۲4 فیلم جشنواره امسال را به این ترتیب معرفی 
کرد: »آنها مرا دوست داش��تند« به کارگردانی و تهیه کنندگی محمدرضا 
رحمانی، »آه س��رد« به کارگردانی ناهید عزیزی و تهیه کنندگی سیدرضا 
محقق، »اتاقک گل��ی« به کارگردان��ی محمد عس��گری و تهیه کنندگی 
داوود صبوری، »استاد« به کارگردانی سیدعماد حسینی و تهیه کنندگی 
بهروز افخمی، »بع��د از رفتن« به کارگردانی رض��ا نجاتی و تهیه کنندگی 
محمود بابایی، انیمیش��ن »بچه زرنگ« به کارگردان��ی هادی محمدیان، 
بهنود نکویی و محمدجواد جنتی و تهیه کنندگی حامد جعفری، »پرونده 
باز است« به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه کنندگی علی قائم مقامی، 
»جنگل پرتقال« به کارگردانی آرمان خوانساریان و تهیه کنندگی رسول 
صدرعاملی، »چ��را گریه نمی کنی« ب��ه کارگردانی علیرض��ا معتمدی و 
تهیه کنندگی س��یدرضا محقق، »در آغوش درخت« به کارگردانی بابک 
خواجه پاش��ا و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح، »روایت ناتمام سیما« به 
کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجیدرضا باال، »سرهنگ ثریا« به 
کارگردانی لیلی عاج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی، »متروپل« به کارگردانی 
محمدعلی باشه آهنگر و تهیه کنندگی سیدحامد حسینی، »شماره۱۰« 
به کارگردانی حمید زرگرنیا و تهیه کنندگی ابراهیم اصغری، »عطرآلود« 
ب��ه کارگردانی ه��ادی مقدم دوس��ت و تهیه کنندگی یوس��ف منصوری، 
»غریب« به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی حامد عنقا، 
»کت چرمی« به کارگردانی حسین میرزامحمدی و تهیه کنندگی کامران 
حجازی، »کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی سیدصابر 
امامی، »گل های باوارده« به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی 
سعید س��عدی، »بابل« به کارگردانی تورج اصالنی و تهیه کنندگی سپهر 

سیفی، »های پاور« به کارگردانی هادی محمدپور و تهیه کنندگی مهدی 
عظیمی اباذر جوکار، »هفت بهار نارنج« به کارگردانی فرش��اد گل سفیدی 
و تهیه کنندگی محمد کمالی پور، »هوك« به کارگردانی حس��ین ریگی 
و تهیه کنندگی علی آش��تیانی پور، »یادگار جنوب« ب��ه کارگردانی پدرام 

دوماری و حسین پورامیری و تهیه کنندگی مجتبی رشوند.
   4 فیلم در فهرست رزرو

امسال جشنواره فیلم فجر چهار عنوان فیلم را در فهرست آثار رزرو شده قرار 
داده است تا در صورت نرسیدن آثار بخش سودای سیمرغ، این آثار جایگزین 
آنها شود. فهرست آثار رزرو ش��ده که امینی معرفی کرده به این شرح است: 
»بهشت تبهکاران« به کارگردانی مس��عود جعفری جوزانی، »اخت الرضا« 
به کارگردانی مجتب��ی طباطبایی، »ج��ان جانان« به کارگردانی ش��ادی 

آفرین الهیاری و »4۸ ساعت« به کارگردانی ابوذر حیدری.
   حضور پررنگ فارابی در فجر 4۱

بنیاد سینمایی فارابی پررنگ ترین حضور در جش��نواره فیلم فجر را رقم 
زد. فارابی به عنوان بازوی فیلمس��ازی دولتی در ایران امسال با داشتن ۹ 
فیلم در بخش مسابقه و یک فیلم در فهرس��ت رزرو، بیشترین سهم را در 
سودای سیمرغ امسال دارد. فیلم های »بعد از رفتن«، »جنگل پرتقال«، 
»روایت ناتمام سیما«، »س��ینما متروپل«، »ش��ماره ۱۰«، »کاپیتان«، 
»کت چرمی«، »گل های باوارده« و »هوك« آثار بخش س��ودای سیمرغ 
فارابی و »بهش��ت تبهکاران« در بخش رزرو جشنواره چهل و یکم حضور 
دارند. روابط عمومی فارابی با ص��دور اطالعیه ای، توجه به مضامین ملی و 
رویدادهای تاریخی، نگاه ویژه و امیدبخش به مسائل کودکان و نوجوانان، 
برتری مفهوم پهلوانی بر قهرمانی، مبارزه با فساد، روایت متفاوت از عشق، 
انتقاد سازنده به مناسبات اجتماعی و ... را از محورهای موضوعی فیلم های 

فارابی در جشنواره فیلم فجر دانست. 
   3 فیلم حوزه هنری در فجر

پس از فارابی که با ۹+۱عنوان فیلم در صدر مشارکت در جشنواره فیلم فجر قرار دارد، 
حوزه هنری با داشتن ۲+۱ فیلم در رتبه دوم مشارکت است. فیلم های »عطر آلود«، 

»در آغوش درخت« و »اخت الرضا« )نوردخت( در بخش رزرو حضور دارند. 
   سهم اوج از جشنواره 

از مجموع آثاری که سازمان هنری رسانه ای اوج برای جشنواره فیلم فجر 
آماده کرده بود، تنها دو فیلم در فهرست سودای سیمرغ حضور دارند. بر این 
اساس فیلم های »غریب« و »س��رهنگ ثریا« در فجر حضور دارند. این در 
حالی است که انیمیشن »ببعی« و فیلم »نائله« از سوی اوج تولید شده بودند 

و احتمال حضور »ببعی« در جشنواره زیاد بود.
   تعداد باالی فیلم اولی ها در فجر 4۱

در کنار اسامی فیلمسازان باسابقه ای چون کیومرث پوراحمد و محمدحسین 
لطیفی، چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر شاهد حضور پرتعداد کارگردانان 
فیلم اولی ی��ا فیلم دومی اس��ت. فیلم ه��ای »درخت پرتقال«، »اس��تاد«، 
»های پاور«، »کت چرمی«، »س��رهنگ ثریا««، »اتاقک گلی« و »آه سرد« 
به کارگردانی فیلمسازان فیلم اولی به جشنواره رسیده است. از سوی دیگر 
فیلمسازانی چون گل س��فیدی، ریگی، حمزه ای، خواجه پاشا و معتمدی با 

دومین تجربه سینمایی خود در جشنواره فجر حضور دارند. 
   رونمایی از پوستر جشنواره 

برخالف سال های گذشته که دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست خبری با 
اصحاب رسانه آثار راه یافته به جشنواره را معرفی و از پوستر جشنواره رونمایی 
می کرد، امسال تمام مراسم معرفی رسمی فیلم های جشنواره در چند دقیقه 
کوتاه انجام و پوستر جشنواره نیز از همان ارتباط مستقیم تلویزیونی رونمایی 
شد. پوستر این دوره از جشنواره فیلم فجر را مسعود نجابتی طراحی کرده است. 

این پوستر با حضور جمال شورجه رونمایی شد.

فارابی ب��ه عنوان بازوی فیلمس��ازی دولتی 
در ایران امس��ال با داش��تن 9 فیلم در بخش 
مسابقه و یک فیلم در فهرست رزرو، بیشترین 
س��هم را در س��ودای س��یمرغ امس��ال دارد

    زبان

امام علي علیه السالم:

کس�ي که به تو تذک�ر داد، 
مانند کسي است که مژده 

مي دهد. 

حكمت 59 نهج البالغه


