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حج برای سومین سال لغو میشود؟

امروز شما

فروردین
غیرت خوب است اما تعصب چشمان تو
را کور میکند .از حسادت دوری کن
یا جهت آن را به گونهای تغییر بده که
تو و دیگران را آزار ندهد.

اردیبهشت

کن
.
باید به خانواده و دوستانت وقت بیشتری
بدهی و بیشتر به آنها توجه کنی .به
حرفهای آنان به دقت گوش بده و تا
جایی که میتوانی به آنها کمک کن.

خرداد

این روزها مسائل عاطفی ذهن تو را به
خود مشغول کرده .دوستان زیادی دور
تو جمع شدهاند اما تو در میان آنها به
جستجوی شخص ایدهآلت هستی .این
جستجو را باید ادامه داد تا به نتیجه
مطلوب رسید.

تیر
حرفهای نامربوط یک نفر بین تو و
دوست یا همسرت کدورت و ناراحتی
به وجود میآورد .تا وقتی که از حرف
یا خبری مطمئن نشدی نباید دربارهاش
قضاوت کنی.

مرداد

عقل و فکر راهنمای درست و روشنی
است پس با بکارگیری از آنها ،اطراف
خودت را خوب ببین و به هر کسی
اعتماد نکن .پیشنهادی به تو میشود
که باید در مورد آن خوب فکر کنی و
همه جوانب را در نظر بگیری تا پشیمان
نشوی.

شهریور

اینهمه عجله و شتابزدگی برای
چیست؟ باید با صبر و حوصله اجازه
بدهی تا گذر زمان خودبهخود فاصلهها
و مشکالت بین شما را حل کند.

مهر
به هر کس نمیتوان اعتماد کرد.
مردمانی هستند که هر روز به رنگ
تازهای درمیآیند و از اعتماد تو
سوءاستفاده خواهند کرد .باید هوشیار
باشی و فریب ظاهر کسی را نخوری.

آبان

دوست داشتن ،دوستی و عشق را به
وجود میآورد .در این هیچ تردیدی
نیست .با کلید دوست داشتن میتوانی
درهای بسته زیادی را باز کنی و به قلب
او نفوذ کنی.

آذر
تو از تعهد دوری میکنی چون فکر
میکنی تو را درگیر میکند و یا از
گیر افتادن میترسی اما باید قبول کنی
این بخشی از زندگی است که میتواند
شیرین هم باشد .باید این افکار را از
ذهنت بیرون کنی و نسبت به دوستانت
احساس مسئولیت بیشتری داشته باشی.

دی

در شرایط تازهای قرار میگیری که باید
دست به انتخاب جدیدی بزنی .همیشه
عاقبت کار را در نظر بگیر و دست به
عمل بزن و گرنه ضرر میکنی.

بهمن

مراقب باش!! تند رفتن فقط در رانندگی
خطرساز نیست بلکه در برخورد با
یک دوست یا همکار هم ممکن است
خطرآفرین باشد.

اسفند

سعی میکنی پیچیده و رازآلود باشی
درحالیکه لزومی به اینکار نیست .در
دوستیها ،آسان میتوان دیگران را
فریب داد .اما قبل از آن ،تو خود امتیاز
مهمتری را از دست دادهای.

شهروند عکاس

«امیکرون» محدودیتهای عمره را دوباره به مکه برگردانده است،
فاصلهگذاری اجتماعی دوباره در مسجدالحرام اعمال شده و تعداد زائران
از  ۷۰هزار نفر به  ۵۰هزار نفر در روز کاهش یافته است .سرنوشت حج
نیز هنوز مشخص نشده است .مسئوالن حج در ایران میگویند عربستان
تاکنون اظهارنظر رسمی درباره حج  ۱۴۰۱نداشته است.
به گزارش ایسنا ،با وجود این شرایط که سفر زائران خارجی را به
عربستان دوباره محدود کرده است ،شورای برنامهریزی و هماهنگی
بعثه و سازمان حج و زیارت آخرین تحوالت درباره حج آینده و دیگر
سفرهای زیارتی را بررسی کرد .اکبر رضایی ـ معاون حج و عمره
سازمان حج و زیارت ـ به تماسهایی با شرکتهای سعودی برای
اطالع از وضعیت حج اشاره کرد و گفت :در سطح وزارت حج و عمره
عربستان و اخبار رسمی منتشرشده ،تاکنون هیچگونه اظهارنظر رسمی
درباره حج  ۱۴۴۳قمری ( ۱۴۰۱خورشیدی) صورت نگرفته است.
بیاطالعی کشورها از سرانجام حج درحالی است که در سالهای پیش
از کرونا ،عربستان در همین ماهها کشورها را برای مذاکره درباره
تعیین سهمیه و شرایط حضور زائران خارجی فرامیخواند ،اما برای
حج آینده ،هنوز هیچ یک از کشورهای اسالمی را دعوت به مذاکره
نکرده است .عربستان از زمان شیوع ویروس همهگیر کرونا ،مناسک
حج واجب را به جمعیتی محدود از زائران ساکن در این کشور محدود
کرده است و هر بار ،در آخرین لحظه کشورها را از این تصمیم مطلع
و به نوعی آنها را از به اجرا گذاشتن محدودیت بدون نظرخواهی از
سایر کشورها ،غافلگیر کرده است.
عربستان قوانین سختگیرانهای را برای حضور زائران در مراسم عمره و
حج به اجرا گذاشته است که بر این اساس ،تنها زائران واکسینهشده که
در تماس با افراد بیمار و مبتال به کووید نبودهاند و به نوعی گزینش
شدهاند ،امکان حضور در این دو مراسم مذهبی و زیارتی را دارند.
برگزار نشدن حج در دو دوره گذشته ،صف انتظار را برای زائران ایرانی

خواندنی
چرا برخی هنرمندان رغبتی
به حضور در جشنواره تئاتر فجر ندارند؟
نیز طوالنیتر کرده است؛ در ایران نزدیک به یک میلیون و  ۲۰۰هزار
نفر در نوبت حج هستند ،برخی از این افراد  ۱۴یا  ۱۵سال در نوبت
بودهاند .از بین این زائران ،حدود  ۷۰هزار نفر برای حج  ۹۸ثبتنام
کرده بودند که با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن حج برای زائران
خارجی ،آن زائران نیز از سفر بازماندند.
شورای برنامهریزی حج و عمره همچنین آخرین وضعیت سفر زیارتی
به سوریه و عراق را بررسی کرد .علیرضا رشیدیان رئیس سازمان
حج و زیارت یادآور شد که تاکنون چهار گروه  ۲۵نفره در قالب
کاروانهای زیارتی به دمشق اعزام شدهاند و افزود :با توجه به پیش
ثبتنامی که برای سفر زیارتی سوریه در تمام استانها انجام خواهد شد
ساماندهی و برنامهریزی برای اعزام مشتاقان این سفر معنوی صورت
خواهد گرفت.
محمد آزاد معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت هم از
توافقات جدید با شرکتهای هواپیمایی داخلی برای تأمین بلیت سفر
هوایی کاروانهای زیارتی به عراق خبر داد و آن را گام مثبتی برای
تأمین حقوق زائران و تهیه بلیت با قیمت مناسب دانست.
ایران با کاهش محدودیتهای کرونا ،سفر زیارتی به عراق و سوریه را
از سر گرفته است .سفرهای کاروانی به این دو کشور درحال حاضر به
صورت هوایی و بدون ویزا انجام میشود .هزینه سفر زیارتی هوایی به
هر دو کشور مبلغی در حدود  ۹تا  ۱۰میلیون تومان است.

صدای زنان کارتنخواب در «کاغذپارهها» شنیده می شود
مستند انیمیشن «کاغذپارهها» که با صدای ضبط شده زنان
کارتنخواب ،قصه زندگیشان روایت میشود از اول بهمن ماه در
سینماهای هنروتجربه اکران عمومی میشود.
به گزارش ایرنا ،مستند انیمیشن کاغذپارهها به نویسندگی ،کارگردانی
و تهیهکنندگی بهزاد نعلبندی از اول بهمن ماه اکران خود را در
سینماهای هنروتجربه آغاز میکند.
این فیلم با حضور فیلمساز در یک مرکز نگهداری زنان کارتنخواب
و ضبط صدای تعدادی از آنها که قصه زندگیشان را روایت کردهاند،
شکل گرفته است .پس از ضبط این صداها ،تصاویر آن به صورت
انیمیشن ساخته شده است.
کاغذپارهها برای اولین بار در جشنواره بینالمللی فیلم فجر رونمایی شد
و نمایش بینالمللی خود را در جشنواره مهم «ایدفا» آغاز کرد.
همچنین این فیلم کاندیدای جایزه بهترین انیمیشن سال از
آسیاپاسیفیک ،کاندیدای بهترین فیلم بلند انیمیشن از جشنواره انیماتور
لهستان و کاندید در جشنواره استانبول بوده است .این مستند انیمیشن در
جشنوارههای مونیخ ،کراکوف ،ترانسیوانیا رومانی ،دیام زد کرهجنوبی،
مالقات با دیوانگی کانادا و چندین جشنواره دیگر در دوران کرونا

به صورت آنالین به نمایش درآمده و در سیزدهمین دوره جشنواره
«سینماحقیقت» نیز حضور موفقی داشته است«.کاغذپارهها» برنده
جایزه بهترین فیلم بلند جشن مستقل مستند خانه سینما نیز شده است.
طراحی پوستر این فیلم برعهده بهزاد نعلبندی بوده است و عوامل
«کاغذپارهها» عبارتند از نویسنده ،طراحی و ساخت عروسک و
آکسوسارها ،استوری برد ،انیماتور ،کامپوزیت ،تدوین ،کارگردان
و تهیه کننده :بهزاد نعلبندی ،طراحی و صداگذاری :انسیه ملکی،
آهنگساز :عطا ابتکار ،با همکاری :باران کوثری ،رزیتا علیزاده و آوا
شریفی .مدیر روابطعمومی :نغمه دانش آشتیانی.

«من ببعی خودم را میخواهم» برای بچهها
کتاب «من ببعی خودم را میخواهم» نوشته ملیحه شاهرخی جاوید
برای کودکان منتشر شد.
به گزارش ایلنا ،این کتاب از مجموعه کتابهای «آکادمی
داستان» در  ۲۴صفحه با قیمت  ۳۵هزار تومان و شمارگان ۵۰۰
نسخه در انتشارات پرنده آبی (واحد کودک و نوجوان انتشارات
علمی و فرهنگی) منتشر شده است.در معرفی ناشر از این کتاب
آمده است :این اثر داستانیتخیلی را ملیحه شاهرخی جاوید برای
گروه سنی «الف» و «ب» با موضوع دوستی ،وابستگی ،پذیرش
تغییرات و تالش برای رسیدن به هدف نوشته است .سارا آتشهوش
نیز تصویرسازی کتاب را برعهده داشته است .مجموعه کتابهای
«آکادمی داستان» ،مجموعهای است که در آنها تصویر جایگاه
کلیدی و اصلی را دارد .در کارگاههای کتاب تصویری این
آکادمی تالش شده است تا با ایدههای تصویری ،زبان تصویر و
تجربه بهکارگیری کالم ،در کوتاهترین و تأثیرگزارترین حالت
پیام منتقل شود و کتابهایی کارآمد ،چندوجهی ،مناسب مخاطب
امروز و با موضوعاتی بهروز تولید شود.داستان کتاب «من ببعی

خودم را میخواهم» بدین روال است که در تابستانی پشمهای ببعی
قهوهای را کوتاه میکنند .این کار باعث میشود که پشمکوچولو
شخصیت اصلی داستان از ببعی قهوهای جدا شود .پس از این جدایی
او فصل به فصل به دنبال ببعی خودش میگردد و از جدایی غمگین
است و مایل که در کنار ببعی قهوهای باشد .به همین دلیل او به
کمک باد فرار میکند تا ببعی قهوهای را پیدا کند و همیشه در
کنارش بماند .داستان کتاب در مسیر همین ماجراجویی و اتفاقاتی
که پشمکوچولو از سر میگذراند ،روایت میشود.
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حسین کیانی جزو نسلی است که
در نیمه دوم دهه هفتاد به بدنه تئاتر
پیوستند ،جوانانی با انگیزه و پرشور
که در دل جشنواره تئاتر فجر و به
واسطه حضور در این رویداد هنری
شناخته شدند .بعضی از آنان جایزهبگیر
بودند و برخی نه ولی مهم این بود که
هم تماشاگر برای دیدن آثار آنان در
جشنواره هیجان داشت و هم خودشان
شوق حضور در این رویداد را داشتند اما
حاال خیلی سال است که جشنواره تئاتر
فجر دیگر آن جذابیت را برای این نسل
ندارد و به خوبی نتوانسته از سرمایههایی
که خود معرفی کرده ،بهرهبرداری کند.
فراموش نکنیم منظور این نیست که این
چهرهها حتما به عنوان شرکتکننده
در جشنواره حضور داشته باشند
بلکه جشنواره تئاتر فجر میتواند در
گروههای انتخاب ،داوری و شورای
سیاستگذاری خود از وجود آنان
بهرهمند شود .هرچند این اتفاق گاه
گاهی رخ داده ولی ظاهرا برنامهریزی
مدونی برای آن نداریم.حاال حسین
کیانی به عنوان یکی از هنرمندان
این نسل در گپ و گفت نه چندان
طوالنی خود با ایسنا معتقد است که
جشنواره تئاتر فجر دچار حساسیتهای
بیدلیل شده و از مفهوم واقعی خود
دور شده است.این نمایشنامهنویس
و کارگردان تئاتر بزرگترین مشکل
جشنواره را نبود یک سیاستگذاری
مشخص میداند و میگوید :جشنواره
تئاتر فجر بعد از چهل دوره هنوز
یک چشمانداز تثبیتشده ندارد و این
مشکل جشنوارههای گوناگون ما و
بویژه جشنواره فجر است .این جشنواره
با موضوع آزاد برگزار میشود ولی
ساختار اجرایی معینی ندارد.او در پاسخ
به این پرسش که چرا هنرمندانی مانند
او تمایلی به همکاری با جشنواره و
حضور در هیات انتخاب و داوری
آن را ندارند ،توضیح میدهد :یک
دوره عضو هیات انتخاب بودم .البته
آن دوره ،بازبینی به معنای ارزیابی
کیفی آثار بود و نه از دیدگاه ممیزی.
برای ما مهم بود که حتما کارهای
باکیفیت به جشنواره راه پیدا کنند و
حقی ضایع نشود .هرچند در هر حال
سلیقه هم وجود دارد .ولی در دورههای
اخیر وجه نظارتی بازبینی افزایش پیدا
کرده است و شاید به همین دلیل
هنرمندانی که دورههایی در جشنواره
خوش درخشیدهاند ،دیگر رغبتی برای
حضور در این رویداد ندارند .ضمن
اینکه انتخاب آثار هم تابع یک سیاست
مشخص نیست و به نظر میرسد بیشتر
سلیقهها حکمفرمایی میکند.
او ادامه میدهد :به جز این به نظر
میرسد که حساسیتهایی پیرامون
جشنواره ایجاد شده است در حالیکه
این رویداد هنری در گذشته از آزادی
و گشادگی بیشتری برخوردار بود.
به طوری که آثار شرکتکننده
در آن ،شاید در اجرای عمومی با
محدودیت بیشتری همراه میشدند ولی
االن حساسیتها نسبت به جشنواره
تئاتر فجر بیشتر شده و همین سبب
شده تعدادی از هنرمندان از همکاری
با آن بپرهیزند چراکه هنر در تنگنا
رشد نمیکند.او ابراز تاسف میکند:
چند سالی است که دیگر نگاهمان به
جشنواره تئاتر فجر ،یک نگاه هنری
و به عنوان دستاورد تئاتر نیست بلکه

جشنواره بیشتر ویترینی است و فعالیتی
برای رفع تکلیف.کیانی با اشاره به
دورههای پررونق جشنواره تئاتر فجر
و استعدادهایی که در دل این جشنواره
معرفی شدند ،یادآوری میکند :آن
نگاه که سبب معرفی چهرههای جدید
در جشنواره شد ،دیگر وجود ندارد
در حالیکه همین جشنواره در معرفی
چهرههای مستعدی که نیمه دوم دهه
هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد به بدنه تئاتر
پیوستند ،بسیار موثر بود .در آن مقطع
تعریف جشنواره ،محل ارایه آخرین
دستاوردها و تجربیات هنرمندان تئاتر
بود آن هم بدون ممیزیهای ناروا .اما
حاال جشنواره فجر صرفا برگزاری یک
شبه جشن است با مضامین کنترلشده
و جشنواره فعلی دیگر آن هیجانی را
که برای تماشاگر داشت ،از دست
داده است و حتی خود هنرمندان هم
آن هیجان را ندارند چراکه با هزار
چارچوب و تنگنا رو به رو هستند .به
همین دلیل دیگر شوقی برای حضور
در این رویداد ندارند.این مدرس تئاتر
ادامه میدهد :این بیرغبتی هم حاصل
آن نگاههای سختگیرانه بیدلیل است
و هم به دلیل خارج شدن جشنواره از
مفهوم قبلی خود در حالیکه جشنواره
فجر ،پیشتر همچون یک سوغاتی
بود ولی حساسیتها ،سختگیریها
و بیاعتمادیها سبب شد به سمت و
سویی برود که صرفا به عنوان یک رفع
تکلیف برگزار شود و دیگر آن بازتابی
را که در جامعه هنری داشت ،ندارد.
کیانی با اشاره به اسامی هیات انتخاب
جشنواره تئاتر فجر خاطرنشان میکند:
اعضای هیات انتخاب همه دوستان ما
هستند و صاحب تجربههای گرانقدر
ولی آنان نمیتوانند مشکالت جشنواره
را حل کنند زیرا مشکالتی ریشهای
است که باید در سیاستهای کلی
جشنواره پیگیری شود.او درباره
تغییرات پیاپی جشنواره و اینکه گفته
میشود تغییر جزو ذات تئاتر است،
توضیح میدهد :تغییر برای بهبودی
است نه تخریب .امسال چهلمین دوره
جشنواره برگزار میشود ،جشنوارهای
که چهل سال تجربه پشت آن است،
این همه هنرمند ،دبیر و مدیر به
این جشنواره آمدهاند و رفتهاند اما
اندوختههای آنان کجاست .گویی از
یک دهم آن هم استفاده نمیشود .آیا
این تجربه  ۴۰ساله با جشنوارهای که
امسال قرار است برگزار شود ،برابری
میکند.کیانی درباره غیررقابتی شدن
جشنواره تئاتر فجر و اینکه گفته
میشود جشنوارههای معتبر دنیا غیر
رقابتی هستند ،نیز میگوید :کسانی که
از هیجان جشنواره میترسند ،ترسشان
در جایی دیگر ریشه دارد .مهمترین
جشنوارههای هنری دنیا همچون کن
و اسکار مگر رقابتی نیستند؟ اصال پدر
جشنوارههای دنیا که در یونان باستان
برگزار میشد ،مگر رقابتی نبوده است؟
اتفاقا رقابت سالم سببساز رشد و
توسعه و تقویت آثار میشود .اگر قرار
است جشنواره به یک رخداد ساکن و
راکد تبدیل شود ،اصال چه نیازی به
برگزاری آن و چه نیازی به صرف
این همه هزینه؟ به نظر میرسد کسانی
که با رقابت مخالفند ،نگران هستند
که برخی کارها حساسیت ایجاد کند
وگرنه رقابت سالم در دل خود حرکت
ایجاد میکند.

