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مناجات های مینی مال  
سیدمهدی شجاعی

انتشارات نیســتان چاپ دوم کتاب »خدا مال همه 
است«، نوشــته سید مهدی شــجاعی را روانه بازار 
 نشــر کرد. این اثر مجموعه مناجات هــای کوتاه و

مینی مال شجاعی اســت که با موضوعات مختلف 
نوشته شده است.

سید مهدی شجاعی سال هاست که مخاطب 
خود را دارد؛ نویسنده ای که نثرهای ادبی زیبا 
و حس برانگیز می نویسد و ازجمله نویسندگان 
حرفه ای در حوزه ادبیات دینی است. نثرهایش 
همیشه ساده و البته عاشقانه است که بسیاری 
از آثار دینی اش برخالف دیگر آثار در این حوزه 
برای نسل جوان جذابیت خاصی دارد. به همین 
دلیل اســت که آثار این نویســنده معموال به 

چاپ های متعدد می رسد.
وی سال ها در حوزه نگارش فیلمنامه و رمان 
هم فعالیــت دارد. به تازگی »خــدا مال همه 
است«؛ نوشته سید مهدی شــجاعی از سوی 
انتشارات نیســتان به چاپ دوم رسیده است. 
ساختار متنی این مناجات ها تداعی کننده حس 
دعا برای مخاطب آن است و شجاعی با تکیه بر 
صفات رحمانیت عام خداوند در عالم هســتی 
و تعمیم آن به ســاختارهای مختلف زیست 
انســانی، دعاواره های کوتاهــی را خلق کرده 
که برای طیف وســیعی از مخاطبان شنیدنی 
و خواندنی است. نکته قابل توجه دیگر درباره 
متن این اثر را باید در استخدام زبان بسیار ساده 

و روان برای روایت دانست.
شــجاعی همانطور که در عنوان این اثر حس 
مالکیت درونی برای خداونــد را متوجه همه 
ابناي بشــر می داند، در نگارش متون دعاواره 
خود در این کتاب نیز تالش کرده زبان و بیان 
و حس برانگیزی و توصیفی را به کار ببرد که در 
تمنای بهره مندی از جرعه های رحمانیت عام 

پروردگار است.
 از سوی دیگر نویســنده در خلق این عبارت 
در کنار توجه به این مســئله سعی کرده است 
تمایالت و نیات خود در دعا را به شیوه ای بازگو 
کند که نیازها و درخواســت های عام بسیاری 
از مخاطبان جامعه انســانی را شــامل شده و 
خوانش آنها از ســوی هر طیفی از مخاطبان 
بتواند نمایشگر بخشی از تمنای آنها در مواجهه 
با پروردگارشان باشد. شجاعی همچنین تالش 
کرده ساختار کالسیک دعا و نیز به کار گرفتن 
عبارت و اصطالحات خاص بــرای ادای آن را 
در این متن مدنظر داشته باشد و از این حیث 
نیز نیاز مخاطبان را برآورده ساخته و ساختار 
کالسیک متون این چنینی را نیز برآورده سازد.

کتاب نیســتان »خدا مال همه اســت!« را با 
گرافیک مینا عظیمی و طرح جلدی از حمید 

مازیار منتشر کرده است. 
در مقدمه کتاب می خوانیــم: »خدا مال همه 
است. مال من. مال شما. مال یکایک ما و شما. 
خدا نمایندگی انحصاری ندارد. خدا به تعداد 
آدم ها در زمین شــعبه دارد. خدا تنها امکانی 
اســت که هیچ کس نمی تواند از من و شــما 

بگیرد .« 
انتشارات نیســتان چاپ دوم این کتاب را در 
96صفحه به قیمت 44هزار تومان منتشــر و 
روانه بازار نشــر کرد. در تابستانی که گذشت، 
این انتشارات 3 کتاب عاشورایی از سیدمهدی 
شجاعی را روانه بازار کرد. »آفتاب در حجاب«، 
»پدر عشق ، پسر« و »از دیار حبیب« ازجمله 

این آثار بودند. 

 همکاری رسانه ای 
ایران و روسیه

معــاون برون مــرزی صداوســیما بــا مدیر 
همکاری هــای بین المللــی خبرگــزاری 
»اســپوتنیک« روســیه دیدار کــرد و گفت: 
همکاری های رســانه ای بین 2 کشــور امروز 
به امری الزام آور بدل شده اســت. به گزارش 
روابط عمومی صداوســیما، احمــد نوروزی با 
واسیلی پوشکف مدیر همکاری های بین الملل 
خبرگزاری اسپوتنیک)روســیه سگودنیا( به 
همراه ایوان زاخاروف، رئیس بخش کشورهای 
خاورمیانه و خاور نزدیک گروه رسانه ای)روسیه 

سگودنیا( دیدار و گفت وگو کرد.
وی گفت: در این دیدار، بــر اهمیت تبادالت 
رســانه ای و همکاری نزدیک و مؤثر در منظر 
رســانه های بین الملــل و لزوم ایجــاد جبهه 
مشترک در مقابل رســانه های غربی و ناتو و 

تقویت هر چه بیشتر این روابط تأکید شد.
معاون برون مرزی صداوسیما با اشاره به لزوم 
این همکاری ها گفت: این دیدار گام دلنشین 
دیگری اســت که روســیه و تهران را از نظر 

فرهنگی هم به یکدیگر نزدیک تر می کند.
وی افــزود: اگــر در گذشــته همکاری های 
رسانه ای بین 2 کشور مهم بود امروز به امری 
الزام آور بدل شده است و 2طرف نیاز به تبادالت 

رسانه ای دارند که حافظ منافع طرفین باشد.
  واســیلی پوشــکف، مدیــر همکاری هــای 
بین المللی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز 
با استقبال از همکاری رسانه ای این خبرگزاری 
با سازمان صداوسیما گفت: از وجود اشتراکات 
میان ایران و روســیه خرســندم و امیدوارم 
این دیدار فضای تــازه ای را در همکاری های 
رسانه ای به وجود بیاورد. وی گفت: ما اکنون در 
شرایط مشابهی از تحریم رسانه ای قرار داریم و 
امیدواریم با همراهی شما این فضا را به درستی 

پشت سر بگذاریم.
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نقش خدا  در تاریخ
مروری بر نظریات اندیشمندان 
غربی و اسالمی پیرامون نقش 

خداوند در خلق حوادث تاریخی

 چمدان های قیمتی 
مسافران فراری

اهل سرنگونی جمهوری 
اسالمی در اقلیت هستند!

بازخوانی روایت سرمایه های مادی ملت ایران که 
عوامل حکومت پهلوی از کشور خارج کردند

»مناظره داغ« مدیر مسئول روزنامه  همشهری با عضو شورای 
سردبیری روزنامه هم میهن  در دانشگاه صنعتی شریف

 فراخوانی
 برای چهار فصل 

تئاتر ایران 

دفتر مطالعات و پژوهش های 
مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری نهمین فصل از پروژه  
چهار فصل تئاتــر ایران را با 
عنوان »تئاتر و ماورا« برگزار 
می کند. به گزارش همشهری، 
ایوب آقاخانی، مسئول پروژه  
آموزشی »چهارفصل تئاتر 
ایران«، اعالم کرد: در نهمین 
فصل از دور نوین این پروژه 
)و بیســت و دومین فصل از 
تاریخ جامع این پروژه ملی( 
عالقه مندان به مفهوم کالن 
»تئاتــر و مــاورا« خواهند 
پرداخت .  آثاری که از مراحل 
سه گانه  نگارش عبور کنند و از 
نظر کیفی مورد تأیید اعضای 
هیأت  علمی فصل قرار بگیرند، 
توسط نشر سوره  مهر به چاپ 
می رسند.  آقاخانی تأکید کرد 
آثار تأییدشده  فصول گذشته 
در قالب مجلدهایی موسوم به 
»فصل سفید« با معرفی دفتر 
مطالعات و پژوهش های مرکز 
هنرهای نمایشی حوزه  هنری 
توسط نشر سوره  مهر به چاپ 

رسیده اند.

چرخه معیوب فیلمسازی
چگونه تعداد قابل توجهی از کارگردان ها و تهیه کنندگان سینمای ایران با وجود شکست تجاری آثارشان همچنان فیلم می سازند؟ 

حفظ تــداوم حرفه ای کارگــردان و تهیه کننده بــدون جلب 
اعتنای مخاطب و گاهی وقت ها بدون الــزام به اکران عمومی، 
از ویژگی های منحصر به فرد ســینمای ایران اســت . فقط در 
اینجا ممکن اســت کارگردانی حتی یک فیلم موفق در گیشه 
در کارنامه اش نداشته باشد و هر ســال هم فیلم بسازد یا اینکه 
تهیه کننده ای در طول 2 دهه انبوهی فیلم اکران نشــده تولید 
کرده داشته باشد و به صورت مداوم هم مشغول تهیه فیلم های 
دیگری باشد. چرخه معیوب فیلمسازی در ایران، باعث شده با 
حذف گزینه تماشاگر، که قاعدتاً باید مهم ترین سرمایه سینما 
باشــد، فیلم ها نه برای مصرف که صرفا با هدف اشــتغال زایی 
اهالی سینما ساخته شــوند و حتی به تهیه کنندگان شان سود 
هم برسانند. البته که در کشــورهای صاحب سینما، فیلم های 
هنری عموما ارزان به عنوان سینمای مستقل که سازوکار تعریف 
شده ای هم دارند توسط تعدادی از تهیه کنندگان و در مواردی 
با حمایت های فرهنگی نهادهای عمومی ســاخته می شــوند. 
فیلم هایی که در جشــنواره ها به نمایــش درمی آیند و قرار هم 
نیست گیشه بسیار پرونقی داشــته باشند و البته مخاطب خود 
را دارند و خیلی وقت ها موفق به بازگشت سرمایه هم می شوند. 
مسیری که این نوع از فیلمســازی طی می کند ربطی به آنچه 
سینمای جریان اصلی نامیده می شود ندارد. در سازوکار تعریف 
شده ســینمای حرفه ای نمی شــود مخاطب را حذف کرد و به 
موفقیت و تداوم حرفه ای رسید. در هالیوود که اتفاقا فیلم مستقل 
با گرایش به سینمای هنری هم ساخته می شود، تداوم حرفه ای با 
شکست های پی درپی در گیشه، به ماموریتی غیرممکن می ماند. 

جمله معروفی بــا این مضمون از چند کارگــردان بزرگ تاریخ 
سینما منتشر شــده که در هالیوود مهم نیست شما چه کسی 
هستید، مهم این است که فیلم آخرتان چقدر فروخته. قاعده ای 
که تعدادی از بزرگان سینما را هم قربانی کرده؛ از نیکالس ری تا 
مایکل چیمینو نوابغ زیادی بعد از شکست های تجاری سنگین 

ناچار به خداحافظی طوالنی از فیلمسازی شدند.

دست در جیب دولت
نهاد مهــم و تأثیر گــذار فارابی، نقش مؤثری در شــکل گیری 
سینمای پس از انقالب داشته است. نهادی با ماموریت حمایت 
از سینمای ایران تاسیس شد و در دهه 60، به ورود نسل تازه ای 
از سینماگران به ســینمای حرفه ای و حتی تربیت کارگردان، 
فیلمبردار، تدوینگر و... یاری رســاند. به همراه فارابی نهادهای 
دیگری هم چون حوزه هنری، کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و... هم با هدف تقویت آنچه سینمای متعالی نامیده 
می شــد، به فعالیت پرداختند. از دل ایــن حمایت ها فیلم های 
شاخصی هم ساخته شد و البته انبوهی هم فیلم بدون کارکرد 
که اهداف سفارش دهنده را هم تامین نمی کردند. در این مسیر و 

در گذر زمان سینمای ایران به ترکیب پرشماری از کارگردان ها و 
تهیه کنندگان همیشه طلبکاری رسید که بدون موفقیت تجاری 
و حتی هنری همیشه مطالبه بودجه می کردند و همواره هم از 
اینکه مورد حمایت کافی نیستند گالیه می کردند؛ پدیده ای که 
محصول گلخانه ای شدن ســینمای ایران بود؛ بخشی از چرخه 
معیوب فیلمسازی در ایران محصول فربه شدن طیف تهیه کننده 
و کارگردان هایی است که بدون هیچ گونه موفقیت قابل ذکری 
صرفا راه و چاه دریافت بودجه از نهادهای دولتی و حاکمیتی را 

خوب یاد گرفته اند.

من مستقلم حمایتم کنید
عالقه مندان جدی سینمای ایران که رسانه ها و صفحات شخصی 
سینماگران را دنبال می کنند، در طول سال بارها با مصاحبه ها 
و اظهارنظرهای فیلمســازانی مواجه شده اند که همیشه منتقد 
وضع موجود هستند و البته چکیده همه انتقاداتشان این جمله 
است: »من مستقلم حمایتم کنید فیلم بسازم.« فیلم مورد نظر 
فیلمساز هم در اغلب موارد محصولی است که نه سینمادار رغبت 
به اکرانش دارد و نه در جشــنواره ها موفقیتی کسب می کند و 

در بهترین حالت فیلمی اســت تجربی که با سرمایه متداول در 
سینمای تجاری تولید شده است؛ چیزی مشابه همان محصوالت 
بی مخاطب طیف دولتی که با سرمایه بخش خصوصی ساخته 
می شود. این گروه از فیلمســازان مدعی سینمای روشنفکری 
برای نهادهای دولتی هم فیلم می سازند و معموال طرحی برای 
ارائه به فارابی دارند و اگر فیلمنامه شان مورد تأیید قرار نگیرد، 
همه  چیز را زیر سؤال می برند. سینمای ایران کارگردانی دارد که 
اتفاقا پرکار هم هســت و هر وقت فیلمنامه اش در فارابی، مورد 
حمایت قرار نمی گیرد زمین و زمان را به هم می دوزد و در مقام 
دانای کل به آسیب شناسی سینمای ایران می پردازد. کارگردانی 
که فیلم هایش بــرای مخاطب هنر و تجربه هــم جالب توجه و 
در مواردی قابل تحمل نیست، انواع و اقســام نسخه ها را برای 

سینمای ایران می پیچد.

چرخه معیوب فیلمسازی محصول نادیده گرفتن تماشاگر
وقتی یکی از مدیران ســینمایی اعالم کــرد بیش از ۷0 درصد 
فیلم های پشت خط اکران، بیشتر مناسب نمایش در گروه هنر 
و تجربه هستند، عده ای متعجب شدند که چطور ممکن است 
این میزان فیلم که با سرمایه های دولتی یا سرمایه گذاری بخش 
خصوصی ساخته شده اند مناسب اکران عمومی گسترده نیستند؛ 
داســتان کارگردان ها و تهیه کنندگان شکست خورده همیشه 
پرکار از همین نقطه شروع می شود. وقتی قرار نیست سرمایه ای 
بازگردد تا بتوان با آن فیلم دیگری را راه اندازی کرد و ســود نه 
در اکران که در تولید است، دیگر عجیب نیست که کارگردانی 
همه فیلم هایش یا در گیشه شکست بخورد یا اصال اکران نشود 
ولی همچنان به فعالیت فیلمسازی ادامه دهد. نیازی نیست به 
تماشــاگر و اکران و حتی موفقیت جشنواره ای فکر کنید، فقط 

کافی است قاعده بازی را بلد باشید.

شهاب مهدوی سینما
روزنامه نگار

ایستگاه 
خبر

ادعای سینمای مستقل با سرمایه مشکوک 
پدیده ای که در یک دهه اخیر سینمای ایران به شــکلی پررنگ با آن مواجه شده است حضور سرمایه گذارانی 
است که در مواردی با اهدافی جز رسیدن به سود وارد عرصه تولید شده اند. بخشی از محصوالت سینما و شبکه 
نمایش خانگی در این سال ها با جذب منابع مالی ای تولید شده اند که تعدادی از این سرمایه گذاران بعدها به جرم 
فساد مالی با برخورد قضایی مواجه شدند و هم اکنون دوران محکومیتشان را می گذرانند. به استناد همین گروه از 
سرمایه گذاران، می توان گفت که بخشی از تولیدات سینمای ایران با سرمایه ای شکل گرفته اند که از ابتدا با هدف 
نامعلوم به این حوزه تزریق شده اند. این دیگر نه اتهام که با استناد به حکم محاکم قضایی، نقطه ای روشن و بدون 

ابهام است که تعدادی از فیلم ها و سریال های این سال ها با پول کثیف تولید شده اند.

مکث

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر بر لزوم  حمایت های بیشتر  تأکید کرد 

صندوق اعتباری هنر ســازمانی 
اســت که هدفش تامین امنیت گزارش

شغلی هنرمندان، نویسندگان و 
روزنامه نگارانی اســت که از مزایای شغلی یک فرد 
شاغل بی بهره اند. این سازمان که به وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی وابسته اســت، در سال های 
گذشــته با ارائه خدماتــی همچون 

فراهم کردن بیمه تامین اجتماعی 
و بیمه تکمیلی اعضای صندوق 
یا حمایت هایی در قالب واریز 
مستقیم به هنرکارت اعضا در 
مســیر اهدافش گام برداشته 
است. از آنجا که این صندوق را 

باید ســازمانی خدماتــی درنظر 
گرفت، تامین بودجــه آن همواره با 

مسائلی روبه رو بوده اســت. در واقع، رابطه 
مســتقیمی میان خدماتــی که این صنــدوق به 
اعضایش ارائه می دهــد و بودجه آن وجود دارد. در 
همین رابطه، مدیرعامــل صندوق اعتباری هنر در 
دیدار با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت 
افزایش بودجه این مجموعه برای حمایت بیشتر از 

اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه تأکید کرد.
در نشست سیداحســان قاضی زاده هاشمی، عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، مسائل و مشکالت 
حوزه فرهنگ و هنر به ویــژه در موضوع تخصیص 
بودجه مورد بحث و بررســی قرار گرفت. در 
این نشست، سیدمجید پوراحمدی 
گفت: این صنــدوق افتخار دارد 
که با تمام تــوان خود به رغم 
مشــکالت و تنگناهای مالی 
در راســتای خدمات دهی به 
بیش از ۱00هــزار هنرمند، 
نویسنده و روزنامه نگار اهتمام 
ورزد. یکی از مهم ترین خدماتی 
که صندوق به جامعه فرهنگ و هنر 
ارائه می دهد، خدمات بیمه ای در قالب بیمه 
تأمین اجتماعی و بیمه درمان تکمیلی است که با 
توجه به اهمیت این دو حــوزه بخش اعظم بودجه 
صندوق نیز به این دو مقوله اختصاص داده شــده 
است. بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر ذیل بیمه 
حرف و مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی تعریف 

می  شود و بیمه شدگان به اختیار خود یکی از سه نرخ 
۱2، ۱4 یا ۱۸درصــدی را انتخاب می کنند. به طور 
میانگین بیش از 60درصد از حق بیمه ساالنه اعضا 
)معادل 240میلیارد تومان در سال۱40۱( به طور 
مستقیم از ســوی صندوق )به نمایندگی از دولت( 
پرداخت می شود. از ســوی دیگر، تاکنون بیش از 
49هزار نفــر از فعاالن فرهنگی و هنری کشــور از 

خدمات بیمه تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر 
برخوردار هستند. صندوق هیچ گونه محدودیتی در 
معرفی افراد واجد شرایط به سازمان تأمین اجتماعی 
ندارد مشروط بر اینکه منابع تخصیصی در زمان مقرر 
به این نهاد حمایتی پرداخت شود. پوراحمدی با بیان 
مشــکالت و تنگناهایی که در روند ارائه خدمات به 
جامعه فرهنگ و هنر وجود دارد، گفت: اکثر اعضای 

صندوق  کمترین سطح درآمدی را دارند و در تأمین 
نیازهای معیشت خود دچار مشکل هستند. بر این 
اساس نیاز اســت تا همه نهادهای دست اندرکار با 
همراهی و همکاری یکدیگر برای حمایت از این قشر 
گام برداریم. البته دکتر اســماعیلی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی از ابتدای شروع دولت سیزدهم با 
وجود تمام محدودیت هــا، تمام تالش خود را برای 
حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر به کار بســت و با 
مســاعدت دولت، کمک های خوبی بــرای جبران 
خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا انجام شد. 
صندوق در راستای تحقق برنامه های خود در تالش 
اســت با حمایت دولت و مجلس شورای اسالمی و 
با افزایش بودجه صندوق، گامی بلند در راســتای 
رفع دغدغه های هنرمندان بــردارد. همچنین در 
این نشست قاضی زاده  هاشــمی گفت: تالش های 
صندوق اعتباری هنر برای ارائه خدمات به جامعه 
فرهنگ و هنر کشور قابل تقدیر است. خوشبختانه 
این صندوق مسیر رو به رشــدی را طی می کند و 
به عنوان یکی از موفق ترین نهادهای حمایتی کشور 
شناخته می شود. فرهنگ از مهم ترین مسائل کشور 

ماست لذا مسئوالن توجه ویژه به این مقوله دارند. 

حمایت از آسیب دیده های کرونا
به گفته ســیدمجید پوراحمدی، مشــاور وزیر فرهنگ و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، 
تسهیالت بیمه درمان تکمیلی در قالب 3طرح )امید، آرامش و رفاه( برای تامین بخش مهمی از 
هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تأمین اجتماعی از سوی صندوق به اعضا و افراد تحت تکفل 
آنها ارائه می شود. بیش از ۴2هزار نفر از فعاالن فرهنگی و هنری کشور و افراد تحت تکفل آنها 
در سال1۴02-1۴01 تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرارگرفته اند. تسریع و سهولت در روند 
ارائه تسهیالت، حذف تضامین متعارف و حمایت از کسب وکارهای فرهنگی و هنری آسیب دیده 
در بحران کرونا از مهم  ترین برنامه های این صندوق از ابتدای دولت مردمی بوده است به طوری که 
از ابتدای سال1۴01 تاکنون بیش از 32میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه ضروری به بیش از 
2هزارو۴00 نفر از اعضا تخصیص داده شده است. همچنین قریب به ۵میلیارد تومان تسهیالت 
کمک بالعوض و درمان به اعضا پرداخت شده است. مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از طرح 
شمیم و جوانه به عنوان یکی از طرح های نوین صندوق اعتباری هنر در راستای جوان سازی 
جمعیت یادکرد و افزود: از ابتدای اجرای طرح )مهرماه1۴00( به ۶30نفر از اعضا در قالب طرح 
جوانه )فرزندآوری( و 31۵نفر در قالب طرح شمیم )ازدواج( مبلغ ۵میلیون تومان تسهیالت 

بالعوض و 30میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه بدون بهره تعلق گرفته  است.

مکث

افزایش بودجه برای  رفع دغدغه های هنرمندان

»رضا یزدانی« 
برای تیم ملی 

خواند

پروژه تولیــد ترانه مردمی 
»ایران صدای نفسامه« برای 
حمایت از تیــم ملی فوتبال 
ایران در جام جهانی 2022 قطر 
توسط بخش خصوصی به پایان 
رسید. آهنگی که با صدای رضا 
یزدانی و موسیقی بابک زرین 
و ترانه مهدی ایوبی و تنظیم 
بهتاش زرین به زودی منتشر 
خواهد شد، مراحل تولید آن 

از اواخر تیرماه آغاز شده بود.
گفته شــده که این آهنگ 
با ســایر قطعات رسمی تیم 
ملی ایران در جام جهانی های 
قبلی از نظر محتوای کالم و 
فرم موســیقی، تفاوت های 
زیادی دارد. ایــن آهنگ از 
نظر فرم و محتوا ضمن حفظ 
المان های حماسی و متناسب 
با فضای فوتبال جام جهانی، 
با درنظر گرفتن سالیق نسل 
جوان و نوجوان تهیه شــده 
اســت .به تازگی هم از سوی 
فدراســیون فوتبال، محمد 
معتمدی به عنوان خواننده 
آهنگ تیم ملی در جام جهانی 
2022 انتخاب و معرفی شده 
اســت، اما این خبر در حالی 
اعالم شد که او ساعاتی بعد 
اعالم کرد که آهنگ جدیدی 
اجرا نکرده و اثر مذکور از میان 
آهنگ های گذشته او انتخاب 

شده است.

استون رئیس 
داوران جشنواره 

عربستان 

دومیــن دوره جشــنواره 
بین المللی فیلــم »دریای 
فهرست  عربستان،  سرخ« 
فیلم های بخش مسابقه اصلی 
خود را با حضور آثار مهم  روز 

سینمای جهان اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، جشنواره 
فیلم »دریای سرخ« عربستان 
در حالی دومین دوره خود را 
جشــن می گیرد که امسال 
»الیور اســتون« کارگردان 
آمریکایی برنــده 3جایزه 
اسکار که نویســندگی یا 
کارگردانی فیلم هایی چون 
»صــورت زخمــی«، »وال 
استریت«، »قطار سریع السیر 
نیمه شب«، »پلیتون«، »متولد 
چهارم جــوالی« و »قاتلین 
بالفطره« را در کارنامه دارد، 
در رأس هیأت داوران بخش 
مســابقه اصلی این رویداد 
ســینمایی قرار می گیرد.
امسال در مجموع 131فیلم 
کوتاه و بلند را از ۶1کشور و به 
۴1زبان از سینماگران نوظهور 
و تثبیت شــده بــه نمایش 
می گذارد. ســینمای ایران 
امســال با فیلم »سونسوز« 
ساخته رضا جمالی در بخش 
مسابقه اصلی جشنواره دریای 

سرخ حضور دارد.


