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چالش جنسي و اخالقي دومين رويداد سينمايي امريكا
اسكارلت جوهانسون به نژادپرستي و زن ستيزي گلدن گلوب واکنش نشان داد

   نويد پارسا
حاش�يه هاي اخالقي که در چند س�ال اخير آکادمي اسكار 
و هاليوود را دچار حاش�يه هايي جدي کرده بود، اين بار س�ر 
از دومين جايزه س�ينمايي اي�االت متحده درآورده اس�ت. 
به دنبال اعتراض غول هاي آنالين اكنون بازيگران به صف مخالفان 
گلدن گلوب پیوسته اند و اس��كارلت جوهانسون با انتشار نامه اي 

خواستار مقابله صنعت فیلمسازي با اين جوايز شد. 
جوهانسون علیه انجمن مطبوعات خارجي هالیوود وارد عمل شده 
و از صنعت فیلمسازي خواسته  است تا زماني كه اصالحات اساسي 

در اين انجمن رخ دهد، از همكاري با آن فاصله بگیرد. 
اين در حالي است كه اواخر هفته پیش استوديو آمازون نیز با صدور 
بیانیه اي به انتقاد از اين انجمن پرداخت و با نتفلیكس، تايمز آپ 
و ديگر منتقدان گلدن گلوب همصدا و خواستار اصالحات در اين 
مجموعه شد. سازمان دهندگان گلدن گلوب كه در ماه هاي اخیر 
به فسادهاي مختلف متهم شده اند، چند روز پیش اعالم كردند 

براي مقابله با اين اتهام ها شمار افراد رنگین پوست خود را افزايش 
مي دهند و در دريافت هدايا و پرداخت دستمزد به اعضا براي كار 

در كمیته هاي مختلف مقررات جديد وضع مي كنند. 
جوهانس��ون در بیانیه اش كه ديروز منتشر شد آشكار ساخته در 
كنفرانس هاي مطبوعات��ي گلدن گلوب ش��ركت نمي كرد، زيرا 
معتقد بود آكنده از موضع گیري هاي جنسیتي است و اعالم كرد 
معتقد است بايد صنعت فیلمس��ازي تا انجام اصالحات جدي از 
همكاري با آنها خودداري كند. جوهانسون كه پنج نامزدي گلدن 
گلوب را در كارنامه دارد، نوشته است: به عنوان يك بازيگر كه بايد 
به تبلیغ فیلم خود بپردازد و از وي انتظار مي رود در كنفرانس هاي 
مطبوعاتي و مراسم اهداي جوايز شركت كند، در گذشته براي من 
روشن بود برخي از اعضاي مش��خص اتحاديه از مرز آزار جنسي 
عبور كرده اند، به همین دلیل مش��خص، من سال ها از حضور در 

كنفرانس هاي آنها خودداري كردم. 
وي افزود: انجمن مطبوعات خارجي هالیوود س��ازماني است كه 
از سوي افرادي مانند هاروي واينستین مشروعیت پیدا كرد تا با 
اهداي جوايز خود، توجه آكادمي را معطوف فیلم هاي مورد نظر 
آنها كند و صنعت فیلمسازي را به س��مت خود بكشاند. تا وقتي 
اصالحات اساسي در اين س��ازمان ايجاد نشود، درست اين است 
كه از اين انجمن فاصله بگیريم و بر اهمیت و قدرت اتحاد درون 

انجمن ها و پیوند دروني صنعت در مجموع متمركز شويم. 
مارك رافلو نیز ديروز در توئیتر نوشت كه نمي تواند از دريافت اين 
جايزه احساس غرور يا خوش��حالي كند مگر اينكه اين انجمن و 

سازمان دهندگانش تجديد سازمان كنند. 

خواهرزاده جالل آل احمد نسبت به آل احمدستيزي در شبكه ملكه واکنش نشان داد

انتقاد از مستند بي بي سي درباره »سيمين« 

در گفت وگوي »جوان« با طراح صحنه و لباس پيشكسوت مطرح شد

طراحي صحنه مكمل داستان خوب است
طراحي صحنه و لباس از مهم ترين عناصر تشكيل دهنده 
هر محصول بصري اس�ت و چه در س�ينما و تلويزيون نياز 
داريم به اينك�ه چيدمان صحن�ه را چن�ان طراحي کنيم 
که قب�ل از هر چي�ز مخاط�ب را تح�ت تأثير ق�رار دهد. 
فرامرز بادرامپور طراح صحنه و لباس باسابقه با بیان اين مطلب 
به »جوان« گفت: در بررسي محصوالت اخیر تلويزيون، نكته 
مهم توجه س��ازندگان به خط قرمزهاي موجود اس��ت يعني 
سريال سازان س��عي كرده اند با همه محدوديت ها بازطراحي 
صحنه ها را اس��تاندارد كنن��د. طراح صحنه »نف��وذي« ادامه 
داد: گاهي ايرادات��ي هم در كارها مي بینیم و مثاًل اس��تفاده از 
لوكیشن هاي نامناسب يا تكراري كه مي تواند ناشي از تعجیل 

براي رساندن سريال به آنتن باشد. 
بادرامپور گفت: اگر بخواهیم به نسبت سال هاي اخیر بسنجیم، 
در ماه هاي اخیر مديران ش��بكه ها سعي كرده اند، با سعه صدر 
الزم مجال ارائه كار مناس��ب را فراهم كنن��د و از اين رهگذر 
برنامه هاي مسابقه محور و بعضاً سريال هاي خوبي تولید شده 
است. اين س��عه صدر بايد افزايش يابد تا باز هم كارهاي خوب 
تولید شود. طراح صحنه »ضدگلوله« با اشاره به سريال »نون.خ« 
گفت: در سريال »نون.خ« تالش زيادي شده متناسب با متن به 
طراحي دكور و صحنه آرايي بپردازند و با اينكه بخشي از سريال 
در خارج از تهران ضبط شده بود ولي تیم تولید، كار استاندارد 
ارائه دادند. اين طراح صحنه و لباس خاطرنشان ساخت: اينكه 
بتوانیم مسائل اجتماعي را در س��ريال ها و برنامه هاي روز وارد 
كنیم كار مهمي است، به شرط اينكه گرفتار شعار نشويم. هرگاه 

سريالي با درك درست از مسائل و بحث هاي اجتماعي مناسب، 
راهكار ارائه داد، حتماً به دل مي نش��یند. طراح صحنه »خاك 
س��رد« تأكید كرد: اينكه بتوانیم متن ج��ذاب براي مخاطب 
داشته باش��یم يك طرف قضیه اس��ت و طرف ديگر قضیه آن 
است كه چیدمان مناسب براي داستانگويي را در صحنه آرايي 

اعمال كنیم. 
وي ادامه داد: بهترين محصوالت س��ینمايي و تلويزيوني آنها 
هستند كه هم صحنه هايي مهیج و هم داستان پردازي ويژه اي 
داشته باش��ند. اگر اين دو عنصر كنار هم قرار گیرند، احتمال 
جذب مخاطب بسیار باالتر مي رود، تا زماني كه فقط متن خوب 

باشد يا طراحي صحنه، ضعیف يا بالعكس. 
اين طراح صحنه عنوان كرد: بايد اطمینان داشته باشیم به اينكه 
پشت صحنه تولیدات را با تیم حرفه اي بچینیم و از هزينه پشت 
صحنه، كم نكنیم و به اندازه و متع��ادل براي تمام بخش هاي 

تولید، هزينه كنیم تا نتیجه مطلوب حاصل آيد. 

نشست خبري سي وهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر برگزار شد

طعنه جهان سومي دبير جشنواره 
جهاني فجر به منتقدان!

عسگرپور: يكي از مشكالت تاريخي مان را اين مي دانم که اکوسيستم يك موضوع را متوجه نمي شويم 
اين مشكل بسياري از کشورهايي است که شايد در رده بندي کشورهاي جهان سوم باشند!

     تلویزیون

    نقد

  مصطفي شاه کرمي
»کساني که به ما اعتراض مي کنند، با آمار و 
ارقام صحبت کنند و دو جش�نواره را مالك 
قرار ندهند. من ب�ه عنوان دبير جش�نواره 
و فيلمس�ازي که س�ابقه مديري�ت صنفي 
هم دارم، يك�ي از مش�كالت تاريخي مان را 
اي�ن مي دانم که اکوسيس�تم ي�ك موضوع 
را متوجه نمي ش�ويم. اين مش�كل بسياري 
از کش�ورهايي است که ش�ايد در رده بندي 
کشورهاي جهان سوم باش�ند. اگرچه ما در 
بس�ياري از موضوعات جهان سوم نيستيم، 
اما ه�ر موضوعي يك اکوسيس�تمي دارد!«
محمدمهدي عس��گرپور، دبیر سي وهشتمین 
جش��نواره جهاني فیل��م فجر روز گذش��ته در 
نشست خبري اين رويداد كه به صورت مجازي 
برگزار ش��د، گفت: ش��رايطي كه براي مجموع 
جهان در طول اين 1/5سال به وجود آمد، اساس 
چیزها را تغییر داد. اساساً برگزاري جشنواره هاي 
سینمايي در فروردين و ارديبهشت سال گذشته 
در همه جاي جهان دچار تحول ش��د. س��عي 
كرديم جشنواره جهاني فجر را به خرداد منتقل 
كنیم، چون اي��ن وضعیت كرون��ا مجهول بود. 
در قدم هاي بعدي مش��خص شد با يك شرايط 
ناشناخته مواجه هستیم و دورنماي مشخصي 
براي آن روش��ن نب��ود. پلتفرم هاي��ي طراحي 
كرديم تا برخي فعالیت هاي ما به شكل مجازي 
برگزار شود. ما از تجارب جشنواره هاي ديگر هم 
استفاده كرديم. تعدادي از رويدادهاي جهاني 
با تغییر در زمان، برگزار ش��دند. برخي ديگر به 
ش��كل فیزيكي و برخي هم به ش��كل تركیبي 
برگزار ش��دند. دبیر سي وهش��تمین جشنواره 
جهاني اف��زود: انتخاب فیلم هاي جش��نواره و 
كارهاي ديگر در قال��ب دبیرخانه دائمي انجام 
مي شود. از حدود دو س��ال و اندي پیش به اين 
طرف، همكاران ما در ستاد جشنواره كار انتخاب 
فیلم را انجام مي دادن��د. برخي از فیلم هايي كه 
براي سال گذشته انتخاب شده بود عماًل ديگر 
غیرقابل استفاده بودند، چون يا اكران شده بودند 
يا در جشنواره هاي ديگر حضور پیدا كردند، به 
همین دلیل سیكل ديگري را پیگیري كرديم و 

در قالب آن بیش از هزار فیلم رصد شد. 
   حذفيات جشنواره

وي همچنی��ن توضی��ح داد: بخش هاي��ي از 
جشنواره مانند بخش بزرگداشت ها مثل خیلي 
از جش��نواره هاي ديگ��ر حذف ش��دند. همین 
اتفاق براي ما هم رخ مي ده��د. آن بخش هايي 
كه متكي بر حضور مهمانان اس��ت يا به شكل 
مجازي بايد برگزار مي شد يا به  طور كامل حذف 
مي شد. امس��ال بازار فیلم كه محل خوبي براي 
سینماي ايران و منطقه است، به شكل مجازي 
برگزار مي شود. جشنواره جهاني فجر در منطقه 
جزو معدود محل هايي است كه بقیه مي توانند 
از آن اس��تفاده كنند. مهم ترين تصمیم ما اين 
بود كه اين بخش به شكل مجازي برگزار شود و 
مهم ترين مسئله هم در اين باره پلتفرم امن بود. 
وي ادامه داد: حدود 1/5سال پیش، سر همین 
موضوع جشنواره ها به مسئله خوردند، پلتفرمي 
در جشنواره كن استفاده شد كه »سیناندو« نام 
داشت. اين پلتفرم برخي از مسائل خود را حل 
كرد و حاال بس��تري كاماًل امن اس��ت. ما با اين 
پلتفرم به جمع بندي رسیديم و براي اين بخش 
6۰ پكیج را در نظر گرفته اي��م و 4۰۰ ظرفیت 
استفاده كننده هم خواهد داشت. نحوه استفاده 
از اين پلتفرم كاماًل تخصصي است اما مخاطبان 
عادي نمي توانند به آن ورود كنند بلكه مشخص 

است چه كساني به آن ورود پیدا مي كنند. 
عسگرپور در ادامه گفت: يكي ديگر از بخش هاي 
جشنواره كارگاه هاي آموزشي است كه آن را هم 
به شكل مجازي برگزار مي كنیم. اساتید خوبي 
در اين كارگاه ها خواهیم داشت، ضمن اينكه ما 

امسال مهمان خارجي نخواهیم داشت. 
وي در توضیح ديگر بخش هاي سي وهشتمین 
جشنواره جهاني فیلم فجر گفت: مشابه بخش 
مس��ابقه ايران و مس��ابقه بین المل��ل كه براي 
سینماي بلند است، بخش هاي فیلم هاي كوتاه 
هم وجود دارد. »جام جهان نما« و »جش��نواره 
جش��نواره ها« كه مربوط به فیلم هاي مطرح و 
فیلم هايي است كه به جش��نواره هاي خارجي 
رفته اند هم برگزار مي ش��ود. بخش »مس��تند 
زير ذره بین« مربوط به سینماي مستند است، 

نمايش فیلم ه��اي مرمت ش��ده را نیز خواهیم 
داش��ت، در اين بخش 1۰ فیلم بلند خارجي و 
چهار فیلم ايراني خواهیم داشت كه عناوين آن را 
بعداً عنوان مي كنیم. يكي از اين فیلم ها مجموعه 
مستندهايی از دهه 2۰ ايران است و اولین فیلم 
رنگي است كه در كشور ما فیلمبرداري شده و 
امريكايي ها ساخته اند. در بخش سینماي ژانر كه 
روي فیلم هاي ژانر تمركز مي كنند پنج تا هفت 
فیلم و در بخش شاخه هاي زيتون هم فیلم هايي 

خواهیم داشت. 
   ارتقاي »شاخه هاي زيتون«

عسگرپور در ادامه اين نشست رسانه اي مجازي 
درباره ارتقاي بخش »شاخه هاي زيتون« در اين 
دوره از جش��نواره بیان كرد: در اين بخش چند 
فیلم خوب در حوزه مقاومت داريم و در منطقه 
فیلم هاي خوبي در حال ساخت است. اين بخش 
براي اين است كه به موضوع مقاومت توجه شود. 
در طول اين سال ها وقتي اين بحث مطرح شد 
كه نگاه ملي و غیرملي داريم، اين موضوع گاهي 
آس��یب زننده بود. بايد با ي��ك جريان طبیعي 
رو به رو شويم، اين جداسازي ها خیلي كار دست 
س��ینماگران داده اس��ت. يكي از كاركردهاي 
جشنواره ها اين است كه به بخش هايي تمركز 

و توجه بیشتري مي كنند. 
عسگرپور درباره كارگاه هاي اين دوره از جشنواره 
توضیح داد: كارگرداني، موسیقي فیلم، تدوين 
و... موضوع كارگاه ها را تشكیل مي دهد، پرديس 
چارس��و محل برگزاري خواهد ب��ود كه در اين 
محل نمايشگاه پوستر خواهیم داشت كه شامل 
فیلم هاي دهه ه��ای 6۰ و ۷۰ س��ینماي ايران 
خواهد ب��ود. نكته مهم وجود گرافیس��ت هاي 
مطرح است، پوس��ترهايي هم براي فیلم هايي 
است كه در كشور كوبا به نمايش درآمدند. چند 
گذر سینما هم خواهیم داشت كه نام مكان آنها 
را بعداً مي گويیم كه با همكاري شهرداري اتفاق 

خواهد افتاد. 
   بودجه نيم فيلمي جشنواره!

دبیر جشنواره جهاني فیلم فجر در ادامه افزود: 
يكي از موضوعات اين دوره، تجربه اس��تفاده از 
سالن هاي روباز براي اكران است. پرديس چارسو 
فضايي را در طبقه بااليي دارد كه به س��ینماي 
روباز اختصاص داده است. يك سالن سینماي 
كانون هم از سال هاي دور سینماي روباز بوده و از 
آن استفاده نمي شده است. در چارسو يك سالن 
ديگر هم داريم كه روباز نیست اما هواي خوبي 
در آن جريان دارد و مي توان از آن استفاده كرد. 
ما فهرستي از جشنواره هايي مثل جشنواره هاي 
ونیز، تورنتور، سن سباس��تین، بوسان، لندن، 
قاهره و آنتالیا داريم كه برگزار شده اند؛ بخشي به  
صورت مجازي و بخشي فیزيكي. نكته دوم اينكه 
آيا در همین كشورها كه جشنواره هاي خود را 
فیزيكي يا دوگانه برگزار كرده اند، جماعتي هم 
حضور داش��ته اند كه تا اين حد اعتراض كنند؟ 
مثاًل بگويند به جاي برگزاري جشنواره اين پول 

را بدهیم به بي بضاعت هاي سینما! 

   کتاب

تقدير آيت اهلل دژکام از کتاب »هفت خان شستن«

  امام جمعه   اي
 كه كتاب هاي خوب معرفي مي كند

آي�ت اهلل دژکام، نماين�ده ولي فقي�ه و ام�ام جمع�ه ش�يراز پ�س از 
مطالعه کت�اب »هفت خ�ان شس�تن« در يادداش�تي ب�ه تمجيد اين 
کت�اب پرداخته و خواس�تار تروي�ج چنين کتاب هايي ش�ده اس�ت. 
به گزارش »جوان« كتاب »هفت خان شستن« كه خاطرات طالب جهادي 
شیراز در تغسیل و تدفین اموات كرونايي را روايت مي كند، مدتي پیش به 

همت انتشارات »راه يار« روانه بازار شد. 
 »هفت خان شستن« سومین جلد از مجموعه عناوين ناشر در رده »مدافعان 
سالمت« است كه محمدحسین عظیمي و زهراسادات هاشمي، تحقیق و 

محمدجواد رحیمي نیز تدوين آن را برعهده داشته اند. 
آيت اهلل دژكام، نماينده ولي فقیه و امام جمعه ش��یراز پ��س از مطالعه اين 
كتاب، در يادداشتي كه از ايشان منتشر شده است، به تمجید آن پرداخته 
و خواستار ترويج چنین كتاب هايي شده است. متن اين يادداشت در ادامه 

مي آيد. 
»موفق ش��دم چند صفحه از كتاب »هفت خان شس��تن« را مطالعه كنم. 
راستش با وجود اينكه بنده با عده اي از بچه هاي تغسیل، آشنايي داشتم و در 
طول سال گذشته هم چند بار خدمت آنها رسیده بودم، بسیار تحت تأثیر 
خاطرات اين كتاب قرار گرفتم. به نظرم دريچه هايي كه اين كتاب به روي 
خوانندگان در باب معرفت انسان و سفر او به آخرت مي گشايد و بیدار باشي 

كه براي اهلش ايجاد مي كند، بسیار ارزشمند و مفید است.«

   فرزين ماندگار
شايسته نیست بزرگداشت مرحوم سیمین دانشور بهانه اي 
شود براي كین  توزي ها و عقده گشايي هاي شخصي و اغراض 

سیاسي از طريق نشر اكاذيب و جعل مطالب غیرواقع.
محمدحس��ین دانايي، خواهرزاده جالل آل احمد با ذكر اين 
مطلب در نوشتاري به انتقاد از مستند »سیمین، ساكن جزيره 
سرگرداني« كه از بي بي سي فارس��ي پخش شده، پرداخته و 

نوشته است:
»»نشر اكاذيب« در اصطالح حقوقي، جرم مطلق است، يعني 
جرمي كه به ِصرف ارتكاب، جرم تلقي مي ش��ود، اعم از اينكه 
نتیجه اي يا ضرري براي كسي داش��ته باشد، يا نداشته باشد. 
حال اگر ارتكاب اين عمل، يعني انتس��اب عمل خالف واقع، 
باعث هتك حرمت و حیثیت معنوي اشخاص هم بشود، تكلیف 

كاماًل روشن است. 
همزمان با سالروز درگذشت دكتر سیمین دانشور، فیلم مستند 
»سیمین، ساكن جزيره سرگرداني« ساخته »حسن صلح جو« 
بار ديگر توسط بي بي سي فارسي پخش شد. معتقدم شايسته 
نیست بزرگداشت بانوي ادبیات داستاني ايران بهانه اي شود 
براي كین توزي ها و عقده گش��ايي هاي شخصي از طريق نشر 

اكاذيب و جعل مطالب غیرواقع.« 
وي در ادامه آورده است: »برخي از حاضران در اين مستند كه 
تجلیل از دانشور را بهانه قرار داده اند براي ساختن اثري با رنگ 
و بوي تند آل احمدستیزي، ملغمه اي از نظريات و تحلیل هاي 
مغرضانه و بدون پشتوانه علمي و اطالعات نادرست را كه در 
اصل بايد آنها را ضداطالعات به ش��مار آورد، مطرح كرده اند 
و بي دريغ و ب��ه فراواني، به تحريف و حت��ي به قرباني كردن 
حقايق در پیش پاي اهداف شخصي و اغراض سیاسي دست 
زده اند تا بتوانند سرانجام چهره يكي از استوانه هاي ادبیات و 
جريان روشنفكري معاصر كشور را تخريب كنند و باعث هتك 
حرمتش شوند. ارتكاب اين عمل، از لحاظ ضوابط حقوقي، 
يك جرم مطلق اس��ت و از لحاظ ضوابط حرفه رسانه اي نیز 
كاري است بي اعتبار و دون شأن بینندگان فیلم و همین  طور 
مؤسسه اي چون بي بي سي؛ كاري كه سیاست هاي حاكم بر 
اين رسانه را در معرض شك و ترديد قرار خواهد داد. در اينجا 

به دو نمونه از اين قبیل موارد اشاره مي شود:
 مورد اول مربوط اس��ت به اظهار مطلبي خالف واقع توسط 
خانم »ش��هرنوش پارس��ي پور« درب��اره س��فر زنده يادان 
جالل آل احمد و سیمین دانش��ور به نجف و مالقات با امام 
خمیني)ره( بعد از واقعه 51خ��رداد 2431. اين مطلب كه 

در ادامه فیلم به  طور تلويحي توسط خانم »منیرو رواني پور« 
هم تكرار مي شود، دستاويزي شده است براي متهم كردن 
آل احمد و دانشور به رياكاري و عدم صداقت و به طور مضاعف، 
متهم كردن دانشور به نداشتن استقالل رأي و دنباله روي از 

آل احمد در امور سیاسي.« 
دانايي در ادامه مي نويسد: »مورد دوم مربوط است به محتواي 
جهت دار و تنگ نظرانه و عمدتاً غرض آلود نسبت به زنده ياد 
جالل آل احم��د، مخصوصاً مطالب مغرضان��ه آقاي ابراهیم 
گلستان كه آمیزه اي است از بغض و كبر و حرص و حسد. او 
گرچه مي كوشد تا اغراض شخصي و احساسات منفي خويش 
نسبت به آل احمد را در لفافه اي از خاطرات روزگاران گذشته 
مخفي كند، ولي موفق نمي شود، چون به قول جناب مولوي: 
بوي حرص و بوي كبر و بوي آز/ در سخن گفتن بیايد چون 

پیاز
اين به قول جالل آل احمد »اش��رف مخلوقات«! كه خودش 
را »مركز عال��م خلقت«! مي پندارد و در پنجاه و چندس��اله 
پس از فوت آل احم��د، يك فرش قرمز خیال��ي در برج عاج 
موهوم خودش گسترده تا مغرورانه بر آن بخرامد، هنوز هم 
از بازتاب طنین صداي جالل در طول تاريخ معاصر و شهرت 
و محبوبی��ت او ناراحت اس��ت و در حالي كه چش��م ديدن 
هیچ كس، از جمله جالل آل احمد را ن��دارد و گرفتار حقد و 
حسد و رنجي عمیق اس��ت، از هر فرصتي استفاده مي كند 
براي آلوده كردن فضاي فرهنگي جامعه به قصد انتقام گیري 
و دادن پاس��خي هر چند ديرهنگام به حقايقي كه ۰5سال 
پیش توسط آل احمد در مقاله »يك چاه و دو چاله« راجع به 
او نوشته و منتشر شده است. بدون ترديد، هم رنج پايدار او 
موجب تأسف است و هم تالش بي اجرش براي سوءاستفاده 
از اين گون��ه فرصت ها ك��ه در هر حال و به ه��ر صورت بوي 

شكست مي دهد.«

 فروش يك ميلياردي 
نمايشگاه مجازي قرآن

معاون اجرايي نخس�تين نمايش�گاه مجازي قرآن کريم از 
فروش يك ميليارد توماني ناشران در اين نمايشگاه خبر داد. 
مرتضي خدمتكار، معاون اجرايي نخستین نمايشگاه مجازي 
قرآن كريم درباره اين نمايشگاه به باش��گاه خبرنگاران جوان 
گفت: با توجه به درخواس��ت هاي مردم ت��الش كرديم بخش 
فروش محصوالت مرتبط ب��ا عفاف و حجاب را در نمايش��گاه 
مجازي قرآن كريم در هفته دوم برگزاري اي��ن رويداد قرآني 
راه اندازي كنیم، از اين رو عالقه مندان مي توانند تمام محصوالت 
مرتبط با اين حوزه را از نمايشگاه مجازي قرآن كريم تهیه كنند. 
بخش هاي پاس��خگويي، مش��اوره و كودك و نوجوان از جمله 
بخش هاي محتوايي نمايش��گاه مجازي ق��رآن كريم بودند و 

مخاطبان از آن استقبال فراواني كردند. 
....................................................................................................

 جشنواره موسيقي نواحي
 باز هم سهم كرمان شد

کرم�ان مانن�د دوره هاي گذش�ته جش�نواره موس�يقي 
نواحي، امس�ال ه�م ميزبان اين فس�تيوال هنري اس�ت. 
محمدعلي مرآتي، دبیر جشنواره موس��یقي نواحي كرمان در 
مورد اس��تان برگزاري اين دوره از جش��نواره موسیقي نواحي 
گفت: موضوع اس��تان محل برگزاري جش��نواره در ش��وراي 
سیاس��تگذاري مطرح ش��د. طبق ارزيابي هاي انجام شده در 
شوراي سیاستگذاري چهاردهمین جشنواره موسیقي نواحي، 
پیشنهاد شد كرمان میزبان جشنواره باشد و در مرحله بعد اين 
پیشنهاد شورا به دفتر موس��یقي و سپس معاونت هنري اعالم 
شد. دبیر جشنواره موسیقي نواحي كرمان افزود: با توجه به نظر 
پیشنهادي شوراي سیاس��تگذاري و نیز اعالم آمادگي استان 
كرمان، تصمیم معاونت امور هنري به برگزاري جش��نواره در 
كرمان در سال جاري است. به زودي فراخوان جشنواره اعالم 
مي ش��ود و اطالعات دقیق تري از جزئیات برگزاري جشنواره 
منتشر خواهد شد. زمان برگزاری جشنواره نیز پس از هماهنگي 

با مسئوالن استان اعالم مي شود. 
....................................................................................................

منصور اوجي شاعر شيرازي درگذشت
منصور اوجي، ش�اعر پيشكس�وت ش�يرازي درگذشت. 
به گزارش مهر، منصور اوجي، شاعر پیشكسوت شامگاه شنبه 

18 ارديبهشت14۰۰ در منزل خود در شیراز درگذشت. 
منصور اوجي شاعر پیشكسوت ش��یرازي آذر 1316 در شیراز 
متولد ش��د. »از وطن: 162 شعر در ستايش ش��یراز«، »باغ و 
جهان مردگان«، »حیراني ه��ا«، »حرفي براي گفتن«، »دفتر 
گمشده«، »باغ شب«، »خواب درخت و تنهايي زمین«، »شهر 
خسته«، »اين سوس��ن اس��ت كه مي خواند«، »مرغ سحر«، 
»صداي همیشه«، »شعرهايي به كوتاهي عمر«، »حالي است 
مرا«، »دفتر میوه ه��ا«، »كتاب كلمات«، »دفتر ش��اعري« و 
»كوتاه مثل آه« از جمله مجموعه اش��عار منتش��ر شده اوجي 
است. همچنین كتاب »يكصد و ده نامه از دو سیمین: نامه هاي 
سیمین دانشور و سیمین بهبهاني به منصور اوجي« نیز از اين 

شاعر مطرح منتشر شده است. 
....................................................................................................

پانزدهمين جشنواره تئاتر خياباني 
مريوان فراخوان داد

فراخوان پانزدهمين جش�نواره تئات�ر خياباني مريوان در 
پنج بخش مس�ابقه تئاتر خياباني اي�ران، ديگر گونه هاي 
اجرايي، نمايش هاي آييني و سنتي، تئاتر کودك و نوجوان 
و مهم�ان جهت برگ�زاري در مهر ماه۱۴۰۰ منتش�ر ش�د. 
موضوع آثار پانزدهمین جش��نواره تئاتر خیاباني مريوان آزاد 
است و اين رويداد در پنج بخش مس��ابقه تئاتر خیاباني ايران، 
ديگر گونه هاي اجرايي، نمايش هاي آيیني و سنتي، تئاتر كودك 
و نوجوان و مهمان برگزار خواهد شد. همچنین ستاد برگزاري 
جش��نواره با هدف ارتقاي بنیه علمي اين حوزه تئاتر كش��ور، 
كارگاه هاي آموزش��ي تئاتر بیروني را با حضور اساتید داخلي و 
خارجي برگزار مي كند. عالقه مندان براي شركت در جشنواره 
تا يكم ش��هريور ماه14۰۰ فرصت دارند. نمايش هاي برگزيده 
25شهريورماه معرفي خواهند ش��د. اين جشنواره از 18 تا 22 

مهرماه 14۰۰ برگزار مي شود. 

مصطفي محمدي      دیده بان

حضرت زهرا)س(:

خداوند زکات را پاك کننده جان و 

افزاينده روزي قرار داد. 
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