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تلویزیون

بهروز افخمی با «قبل انقالب»
به تلویزیون میآید

به��روز افخمی با برنام��های درباره رضاش��اه به
تلویزیون میآید .به گزارش «وطنامروز» ،برنامه
«قبل انق�لاب» که در مرک��ز تلویزیونی حوزه
هنری در حال تولید است ،در فصل اول به دوره
حکومت رضاشاه پهلوی میپردازد .این مجموعه
در قالب مناظرههای تاریخی در  10قس��مت با
موضوعات ارتش ،ارتباط دولتهای خارجی در
به قدرت رسیدن رضاشاه ،مذهب ،تصرف زمینها
و ...برگزار میشود .پیش از این بهروز افخمی در
مجموعه کوچک جنگلی ،فیلم سینمایی فرزند
صبح و یک فیلم س��اخته نش��ده درباره نهضت
تنباکو ،تحقیقاتی در فضای تاریخ معاصر داشته
اس��ت .این برنامه به کارگردانی مهدی نقویان و
تهیهکنندگی محس��ن یزدی و مجری طرحی
یاسر فریادرس روی آنتن خواهد رفت.

انتصاب معاون فضای مجازی
سازمان صداوسیما

رئیس رسانه ملی در حكمی
«معاون فضای مجازی سازمان
صداوس��یما» را منصوب كرد.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز»،
علیعس��گری ،رئیس رسانه
ملی در حکمی «محمد شریفخانی» را به عنوان
«معاون فضای مجازی س��ازمان صداوس��یما»
منصوب کرد .محمد شریفخانی متولد ۱۳۵۵
و دارای مدرک دکترا در رش��ته برق  -کامپیوتر
از دانشگاه واترلوی کاناداست .وی دانشیار و عضو
هیأت علمی دانش��کده برق دانش��گاه صنعتی
شریف است و مسؤولیتهایی نظیر رئیس مرکز
فضای مجازی س��ازمان صدا و سیما و معاونت
تنظی��م مقررات صوت و تصوی��ر فراگیر فضای
مجازی را در کارنامه خود دارد .تأسیس سامانه
تلویزیون اینترنتی تلوبیون به عنوان موفقترین
امتداد رس��انه ملی در فضای مج��ازی ،از دیگر
س��وابق معاون جدید فضای مجازی س��ازمان
صداوسیما است.

«مینو» از شنبه روی آنتن
شبکه یک سیما

س��ریال تلویزیونی «مینو» به
کارگردانی «امی��ر پوروزیری»
از ش��نبه  ۱۷آذرماه هر ش��ب
روی آنتن ش��بکه یک س��یما
خواهد رفت .به گزارش فارس،
«مهدی همایونفر» تهیهکننده سریال «مینو» که
پیشتر «آشوب» نام داشت ،درباره زمان پخش
اینمجموعهتلویزیونیگفت:طبقهماهنگیهای
انجام شده پخش این سریال از شنبه  ۱۷آذرماه
آغاز خواهد شد .این سریال شبهها از شبکه یک
سیما پخش میش��ود و امیدوارم مخاطبان این
س��ریال را که زحمات بس��یاری برای تولیدش
کشیده ش��ده ،دوس��ت داشته باش��ند .سریال
 ۲۷قسمتی «مینو» در بوس��تان والیت ،آبادان،
خرمشهر ،شهرک سینمایی دفاعمقدس و شهرک
سینمایی غزالی تصویربرداری شده است.

سینمایجهان

نگاهی به کتاب «ماه به روایت آه» اثر مرحوم ابوالفضل زرویینصرآباد

نظرشوراینظارتبرصداوسیما
درباره برخورد با مجری «من و شما»

ش��ورای نظارت بر س��ازمان
صداوس��یما درب��اره اتفاقات
برنامه «من و شما»ی شبکه
شما ،بر لزوم برخورد جدی با
رفتارهای اینچنینی خارج از
عرف و ادب تأکید کرد .به گزارش «وطنامروز»،
ش��ورای نظارت بر س��ازمان صداوسیما درباره
اتفاقات برنامه «من و ش��ما»ی ش��بکه ش��ما
و برخ��ورد خ��ارج از ع��رف و ادب مجری این
برنامه ،برخورد جدی با رفتارهای اینچنینی را
ضروری دانست .شورای نظارت ضمن حمایت
از برخورد جدی سازمان صداوسیما با رفتارهای
اینچنین��ی ،پیشتر در مکاتبهای نس��بت به
هنجارشکنیهای این مجری و ضعفهای وی
از جمل��ه «توان پایین در هدایت و جهتدهی
ف در اس��تفاده از زبان بدن»،
مباح��ث»« ،ضع 
«سطح پایین سواد و دایره واژگانی محدود» و
«تالش برای تبدیل خود به یک چهره از طریق
هنجارشکنی در رس��انه ملی» تذکرات الزم را
به سازمان صدا و سیما داده بود .گفتنی است
روز گذشته برخی رسانهها با وارونه جلوه دادن
اتفاق��ات پیشآمده در زمین��ه قطع همکاری
شبکه شما با مجری برنامه «من و شما» ،این
موضوع را ناش��ی از فشارهای رسانهای معرفی
کردن��د ،این در حالی اس��ت که ب��ا اعالم نظر
ش��ورای نظارت بر صداوس��یما مشخص شد
تصمیم بر قطع هم��کاری با ظلیپور ،صرفا به
دلیل اعتراض رسانهها نبوده است.

وطن امروز

حس�ام آبن�وس :ابوالفضل زرویینصرآب��اد؛ نامی که
حاال باید یک پیش��وند «مرحوم» ه��م به ابتدای آن
اضافه کنیم و اینطور بخوانیمش« :مرحوم ابوالفضل
زرویینصرآب��اد» .ام��ا همین که نام ای��ن مرحوم به
زبان میآید هر ش��نوندهای (البته هر شنوندهای هم
ک��ه نه ،چون مگر اهالی فرهن��گ و هنر بهخصوص
ادبیات در میان مردم چقدر شناختهش��ده هستند)
یاد وجه طنز ش��خصیت ادبی او میافتد .شخصیتی
که با اشعار طنزش سالها خاطرات خندهدار و البته
تلنگرآمیزی برایمان ساخت .او طنز را نه ابزاری برای
تسویهحساب سیاسی ،بلکه به روشی برای بیدار شدن
جامعه در برابر اتفاقات دور و برشان تبدیل کرد .با این
حال اگر گاهی گزنده س��رود (که ویژگی طنز همین
گزندگی و غیرخنثی بودن است ،البته با رعایت ادب
و احت��رام) اما همان هم خنده ب��ه لبها آورد ولی با
خداحافظی تلخی که داشت همه را حسابی گریاند .اما
بهانه این یادداشت نوشتن از زرویی و وجوه طنزآمیز
ادبیات او نیس��ت ،بلکه او آثاری ه��م دارد که کامال
مخاطب ناآشنا با خود را غافلگیر میکند .اگر به کسی
بگوییم او نثری جدی با درونمایه مذهبی دارد شاید
آنهایی که مرحوم زرویینصرآباد را نمیشناسند ،باور
نکنند که از آن طبع شوخ و طناز ،چنین نثر لطیف و
روانی جوشیده باشد .باید از نخستینمواجهه خودم
با کتاب «ماه به روایت آه» حرف بزنم .مگر میش��ود
با متنی مواجه نشد و از آن حرف زد .البته که شدنی
اس��ت ولی در هر صورت کار سادهای نیست .من هم
ابت��دا یکی از آنهایی بودم که وقتی ش��نیدم مرحوم
زرویینصرآباد نثر مذهبی دارد باورم نشد ،چون تصویر
من از زرویینصرآباد (اصال در زبان نمیچرخد بگوییم
«مرحوم» زرویینصرآباد) ب��ه کتاب «اصل مطلب»
بازمیگردد که اش��عار طنز او در روزنامه همش��هری
را شامل میشد؛ اش��عاری که بارها و بارها خواندم و
برخی را با صدای بلند برای نزدیکان قرائت کردم .برای
همین بود وقتی با کتاب «ماه ب��ه روایت آه» روبهرو
شدم چشمانم را مالیدم که اگر خواب میبینم بیدار
ش��وم اما وقتی دیدم بیدارم و خبری از رویا نیس��ت،
باور کردم که قرار اس��ت ب��ا نثری از «مالنصرالدین»
روزگارمان روبهرو باشم که میخواهد از حضرت عباس
بن عل��ی(ع) حرف بزند .عادت کردهام حین خواندن
قضاوتی نکن��م و چند مرتبهای ک��ه حین خواندن،
متنی را قضاوت کردم بعدا پشیمان شدم .دو زانو در
برابر نثر صیقل خورده زرویینصرآباد نشستم .هم نثر
خاصیتی داشت که خواننده را به ادب وا میداشت و
هم شخصیتی که نثر برای توصیف او به خدمت گرفته
ش��ده بود ،مظهر ادب بود و بیادبی در برابرش کمال
دنائت و پس��تی .زرویی که دیگر چند روزی است در
میان ما نیست ،در این کتاب حق مطلب را ادا کرده
بود ،ادای دینی ب��ه صاحب نام خویش که در وصف
نگنجد یا قلم چون من ،یارای توصیف نثر و شخصیتی
رونمای��ی از چ��اپ دوم و نقد و
کتاب
بررسی کتاب «کمیل هنوز زنده
است» به همت نشر مجنون در محل ترنجستان
بهشت برگزار شد .به گزارش «وطن امروز» ،حمید
بنا ،نویس��نده کتاب درباره رون��د تولید آن اظهار
داش��ت :ماهیتا کتاب «کمیل هنوز زنده اس��ت»
متولد یک گروه تلگرامی اس��ت .گردان کمیل را
گروهی در فضای مج��ازی راهاندازی کرده بودند
و بهان��ه جمعآوری خاطرات همی��ن گروه بود تا
اینکه این خاطرات به دس��ت بنده رسید و نهایتا
تبدیل به کتاب شد .وی سختترین بخش پروژه
این کتاب را تکمیل تاریخچه دانست و گفت :یکی
از کارهای سخت در عرصه دفاعمقدس استخراج
تاریخ است ،چرا که در حال حاضر نیز درباره یک
عملیات گاهی نظرات مختلفی بیان میش��ود از
ای��ن رو یکی از دش��وارترین بخشها این بود که
ما همچون همپای صاعقه به آرشیو نشریه کمان
مراجعه کردیم تا این تاریخ را به دست آوریم.

ارادت فاخر

مانند زرویینصرآباد را ن��دارد .روایتی ملموس از ماه
بنیهاش��م با ظرفیتهای نثر فارس��ی ،اتفاقی است
که در «ماه به روایت آه» خواننده با آن روبهرو ش��ده
است؛ موضوعی که در میان نویسندگان یا به آن توجه
نشده یا اگر بخواهیم مثال بزنیم جز معدود آثاری که
برخ��ی قوام و ق��درت الزم را برای بیان جایگاه رفیع
خاندان وحی ندارند ،اثر دیگری در میان نیست .شاید
پیش از زرویینصرآباد تنها سیدمهدی شجاعی باشد
که از ظرفیتهای نثر فارسی و ظرافتهای آن برای
توصیف خاندان رسالتمآب سود برده است .ابوالفضل
زرویینصرآباد به مخاطب خود نشان داده که هر سخن
جایی و هر نکته مکانی دارد .او که به طنازی ش��هره
است در برابر برادر باوفای سیدالشهدا(ع) ادب پیشه
کرده و با نثری فاخر و س��الم به روایت ماه دست زده
است .او در کتابش پا را از حدود و خطوط قرمز فراتر
نگذاشته و همواره مسیر ادب پیموده تا اثری به قدر
بضاعتش در توصیف مقام رفیع س��قای دشت کربال
خل��ق کند .خلق اثر دینی همواره یکی از موضوعات
پرمناقش��ه در میان اهل ادب بوده و میان طیفها و
جریانه��ای مختلف ادبی موضوعی بوده که بارها بر
سر آن به مجادله برخاستهاند .زرویینصرآباد در «ماه
ب��ه روایت آه» تالش کرده نه به ورطه غلو افتاده و نه
درصدد تخفیف جایگاه اولیای دین باشد .این نویسنده
کوش��ش کرده روایتی از حضرت عب��اس(ع) را با به
خدمت گرفتن نثری پخته به خواننده ارائه کند تا پس
از پایان کتاب عالوه بر اینکه لذت رویارو شدن با نثر
فارسی برایش فراهم شده ،تصویری ارادتمندانه توام با
عقالنیت از ش��خصیت کتاب در ذهن خواننده نقش
ببندد .یکی از نکاتی ک��ه در روایتهای دینی دیده
میش��ود این اس��ت که ما کمتر راوی دشمن داریم.

چاپ دوم کتاب «کمیل هنوز زنده است» رونمایی شد

خاطرات تلگرامی گردان کمیل

گلعل��ی بابای��ی نی��ز در
این برنامه اظهار داش��ت :به
همه دوس��تانی ک��ه زحمت
تهی��ه کتاب «کمی��ل هنوز
زنده اس��ت» را کش��یدهاند،
خسته نباش��ید میگویم ،به
واقع همین طور است که کمیل هنوز زنده است؛
زنده است که همه میخواهند به نحوی خودشان
را به این گردان وصل کنند .اخیرا فیلمنامهای به
من دادهاند که آن هم درباره گردان کمیل اس��ت
و امیدواریم اثر خوبی برجا بماند .بابایی افزود :هر
اقدام��ی که درباره ثبت تاری��خ و خاطرات جنگ
باش��د فی النفس��ه قاب��ل ارزش و احترام اس��ت
و از ای��ن نظر ،کار آقای بنا قابل تقدیر اس��ت .به

دبیر دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت در توجیه حذف مستند «راه طی شده»:

حذف نکردیم ،رأی نیاورد!

مستند روز گذش��ته نشس��ت رسانهای
دوازدهمین جش��نواره «سینما
حقیقت» در محل مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی برگزار شد .به گزارش مهر ،محمدمهدی
طباطبایینژاد ،دبیر جش��نواره با ارائه گزارشی از
جشنواره عنوان کرد :امسال
حدود  ۶۵۰فیلم مستند به
دبیرخانه ارسال شد که شامل
 ۷۰فیلم بلند ۲۶۹ ،نیمه بلند
و  ۳۹۵مستند کوتاه بود که
در تقس��یمبندی  ۲تغیی��ر
داشتیم .روال این بود که مستندها بر مبنای زمان،
ب��ه  ۳۰دقیقه ۴۰ ،دقیقه و  ۶۰دقیقه به عنوان
مستند کوتاه ،نیمه بلند و بلند تقسیم میشد که
ترجیح دادیم امسال تغییر در زمانبندی فیلمها
به س��یاق «ایدف��ا» ایجاد کنیم .دبیر جش��نواره
«س��ینماحقیقت» عنوان کرد :در بخش ش��هید
آوین��ی  ۲۹فیلم رقابت میکند ک��ه تفاوت این
جایزه با مسابقه ملی این است که در بخش آوینی

احتم��اال در مرور تاریخ با روایتهایی که دش��منان
اهل بیت(ع) راوی آنها هس��تند روبهرو شویم که به
جایگاه ،مقام و منزلت این خاندان اشاره میکنند اما
ای��ن روایت در میان عامه رواج ندارن��د اما زرویی در
این کتاب تالش کرده تصویری از قمربنی هاشم(ع)
از زبان دش��من را نیز به نمایش دربیاورد که نشان از
توانای��ی او در خلق چنین روایتی دارد؛ روایتی که در
آن خواننده از زاویه دشمن شاهد تصویر مروی است و
این ابتکاری خالقانه و البته هنرمندانه است که در نثر
زرویینصرآباد میتوان آن را به تماشا نشست .پایبند
بودن به منابع و اس��تنادات تاریخ یکی دیگر از وجوه
این کتاب است .زرویینصرآباد در توصیف شخصیت
علمدار کربال نهتنها عاطفه و خالقیت را به کار بسته
تا اثری متفاوت عرضه کند ،بلکه تالش خود را صرف
کرده تا از چارچوب مستندات تاریخی نیز پا را فراتر
نگذارد تا خدش��های به شخصیت اصیل کتابش وارد
نش��ود؛  12روایتی که خواننده را ب��ا خود به روزگار
پی��ش از کربال میبرد و تالش میکند او را در رویارو
شدن با شخصیت درخشان حضرت عباس(ع) عمق
ببخش��د .زرویینصرآباد در «ماه به روایت آه» همت
خ��ود را صرف این کرده که بدون اغراق و زیادهگویی
تصویری از قمر بنی هاش��م(ع) را به خواننده نش��ان
دهد .نکتهای که همین جا باید به آن اش��اره ش��ود
این اس��ت که با وجود ارادت وصفنشدنی ایرانیان به
مقام عباس بن عل��ی(ع) اما غیر از این کتاب و یکی
دو م��ورد دیگر ،اثری درخور این جایگاه ،در س��ابقه
ذهنی خوانندگان نثر فارس��ی دیده نمیشود و خب
زرویینصرآباد با «ماه به روایت آه» توانسته این افتخار
را نصیب خود کند که یکی از انگشتش��مار راویان
تمثال حضرت ابوالفضل العباس(ع) در نثر فارس��ی

جوایز بدون در نظر گرفتن مدت زمان فیلم داده
میش��ود ،ضمن اینکه عوامل تولید اثر در رقابت
قرار ندارند .طباطبایینژاد افزود :یکی از مهمترین
بخشهای این جشنواره مربوط به چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی است که  ۱۱فیلم در این
بخش به نمای��ش درمیآید.
وی اظه��ار کرد :جش��نواره،
فیلمهای پروپاگان��دا درباره
اف��راد سیاس��ی را پخ��ش
نمیکند چون این جزو ذات
جشنواره نیس��ت ،البته اگر
فیلم س��مپات از این نوع افراد باش��د به نمایش
درمیآی��د .طباطبایینژاد در ادامه این نشس��ت
در ش��رایطی عامل عدم انتخاب مستند «راه طی
شده» ساخته علی مالقلیپور را عدم کسب رای
توس��ط هیات انتخاب جشنواره و کیفیت کم اثر
دانسته که براساس شنیدهها بسیاری از آثار حاضر
در این دوره از جش��نواره کیفیت کمتری از این
مستند دارند.

نظر من خاط��رات تلگرامی
مشکالت و ضعفهایی دارد
که شاید در خاطرات رودررو
نباشد .نمیشود ایراد گرفت
که چ��را گویا نیس��ت چون
رودررو نبوده است .نویسنده
کتاب «ش��اهین بر آفتاب» ادامه داد :به دوستان
گ��ردان کمی��ل توصیه میکنم ای��ن خاطرات را
به عنوان ن ُقل مجالس گردان داش��ته باش��ند اما
اصل کار ش��ما تاریخنویسی جنگ و گردان است
و بای��د آن چیزی را ک��ه بوده ثبت و ضبط کنید
تا جلوی تحریفها گرفته ش��ود .متاسفانه پشت
تریبون نمیشود خیلی چیزها را گفت اما برخی
قهرمانس��ازیها ،واقعیت ندارد و خیلیها که در

تام هنکس:

هالیوود ،روایت نادرست از جنگ
عراق و افغانستان ارائه میدهد

باشد ،آن هم روایتی قابل استناد که از ظرفیتهای نثر
فارسی بهره برده و خواننده را در یک تجربه فوقالعاده
از خوانش نثر متقن فارس��ی شریک میکند .با مرور
کارنامه مرحوم ابوالفضل زرویینصرآباد عالوه بر اینکه
قالبهای نثر و نظم به چشم میآید که این موضوع،
خواننده هوشمند را یاد س��عدی شیرازی میاندازد،
تنوع مضمون نیز چشمگیر است که این رنگینکمان
مضامین نشاندهنده افقهای گسترده در ذهن و زبان
این ادیب اس��ت ،که  2س��احت طنز و غیرطنز را در
کارنام��ه خود ج��ای داده و در هر دو نیز در باالترین
سطح قرار دارد .این توانایی در میان اهالی ادبیات اگر
هم موجود باشد کمتر خودنمایی میکند که هم در
نثر و هم در نظم دست به طبعآزمایی بزنند و در واقع
یکی را که در آن چیرهدستتر هستند علنی میکنند
و دیگ��ری را با خود به خلوت میبرند ،ولی ابوالفضل
زرویینصرآباد ه��ر دو را به جلوت آورده و در معرض
قض��اوت و داوری مخاطب قرار داده اس��ت .به اذعان
داوران منصف و البته صاحب صالحیت داوری ،او در
هر دو زمینه نهتنها موفق است ،بلکه معیارهای یک اثر
برجسته و البته برگزیده را دارد« .ماه به روایت آه» اثر
متفاوت ابوالفضل زرویینصرآباد را که در  ۱۹۶صفحه
نگارش یافته ،نشر کتاب نیستان منتشر کرده است.
شاید باید این متن و متنهای مشابه آن در روزگاری
که مرحوم زرویینصرآباد در قید حیات بود نوش��ته
میشد تا هم بداند آثارش چه تاثیری بر ذهن و زبان
مخاطبان گذاشته و هم اینکه انگیزه تولید نمونههای
موف��ق دیگری پیدا کند .هرچند هیچکس��ی گمان
نمیکرد که زرویینصرآباد در جرگه کسانی باشد که
زیر پنجاه س��ال دنیا را برای اهل دنیا میگذارد و به
دیار باقی میشتابد.
گ��ردان و کانال کمیل بودند ه��م میگویند این
وقایع کجا بود که ما ندیده و نش��نیدهایم ،لذا در
کنار جمعآوری خاطرات باید به تاریخچه گردان
هم بیشتر اهتمام کرد .محمد شادانلو ،از منتقدان
ادبی نیز پیرامون «کمیل هنوز زنده است» اظهار
داشت :اسم کتاب جذاب است ،چرا که پیشزمینه
سینمایی با فیلم «پرواز در شب ،داریم اما کتاب و
تصویر آن حتی محوریت داستان ،رمان و مستند
بودن را به مخاطب نمیرساند ،بنابراین باید روی
جلد زیرعنوانی قید شود .طرح جلد کتاب اجرای
ضعیف��ی دارد و مانند کارهای دهه  ۶۰اس��ت .به
گفته این منتقد ،در این کتاب با  ۱۸نفر از اعضای
گردان کمیل مصاحبه شده است ،بنابراین توقعم
باالتر از این بود ،چنین گردانی،گردان بزرگی است
و اصوال اینگونه کتابها که خاطرات مجرد در آنها
کار میش��ود از سوی ناش��ران متعدد کار شده و
ن
کتابهای بسیاری از این سبک داریم اما نخستی 
مرحله شکل تدوین است.

واکنش عجیب مدیرتئاتری به تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر گسترش ابتذال در تئاتر

نمایندههای مجلس تحقیق نکردهاند!

مدیرعام��ل خانه تئات��ر درباره
تئاتر
تذکر نمایندگان مجلس شورای
اس�لامی درباره وضعیت تئاتر ب��ه وزیر فرهنگ و
ارش��اد اسالمی گفت :نمایندگان مجلس نخست
بای��د آگاه بش��وند که نس��بت به چ��ه چیز نظر
میدهن��د ،به نظ��ر من این
آگاه��ی طی گفتوگویی که
با چند نماینده داشتم ،وجود
نداشت .گیلآبادی که پیش
از این بیشتر از فعالیتهای
هنری ب��ر مناصب مدیریتی
تکیه داش��ته در گفتوگو با ف��ارس با بیان اینکه
تذکر نمایندگان مجلس مبنی بر رش��د مفاهیم
مبتذل در تئاترهای خصوصی غیرکارشناس��ی و
حاصل جوسازی است ،اظهار داشت :خوب نیست
که کار کارشناسی صورت نگیرد و نظرات عدهای
بتواند بر فضای سیاستگذاری و اجرا تأثیر بگذارد
و موجب تشویش اذهان عمومی شود .وی با کنایه
به نماین��دگان این تذکر ک��ه پژوهش و تحقیق
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نکردهاند ،اظهار داشت :البته موافقم که ارتباط بین
ما و مجلس باید دوس��ویه باشد ،هم ما باید این
ارتب��اط را برقرار کنیم هم مجلس ،اما چیزی که
روشن اس��ت اینکه آقایان نمایندگان مجلس که
نمایندگان منتخب مردم هستند قبل از اظهارنظر
باید کار کارشناسی منظم و
جدی داشته باشند و نظرات
مختل��ف را الاق��ل بگیرن��د
و بع��د از س��وال و رس��یدن
ب��ه نتیجهگی��ری و اجم��اع
دربارهاش اظهارنظر کنند ،این
اتفاق اگر نیفتد ،همه لطمه میخورند .البته به نظر
میرس��د مدیرعامل خانه تئاتر که اثر اخیر او نیز
با حواش��ی و انتقادات فراوانی روبهرو شد ،به جای
کنایه به تذکر نمایندگان مجلس که پیش از این
از زبان عمده دغدغهمندان تئاتر نیز بیان شده ،باید
پاسخگوی مسائل مبتالبه این هنر اصیل باشد و در
صدد رفع آنها برآید .اتفاقی که به توجیه جایگزین
آن شده است.

«تام هنکس» ستاره سینما و
دارنده جایزه اس��کار به انتقاد
از روایت نادرس��ت هالیوود از
جنگهای عراق و افغانستان
پرداخت .به گزارش فارس به
نقل از واشنگتن تایمز« ،تام هنکس» هنرپیشه
اس��کاری گفت :هالیوود اغلب آن جایی نیست
که تولیدکنندگان فیلم بخواهند داستان واقعی
جنگ عراق و افغانستان را در آنجا بسازند .ستاره
فیلم «نجات سرباز رایان» با موضوع جنگ دوم
جهانی به کارگردانی «اس��تیون اس��پیلبرگ»
اخیرا در رویداد «بنی��اد الیزابت دال» به انتقاد
از هالیوود در ارائه نادرس��ت روایتها به طیف
گس��ترده مخاطب��ان پرداخت و در ای��ن باره
گفت« :نمیدانم آیا هالیوود میتواند داس��تانی
موثق درباره عراق و افغانس��تان که خیلی بهتر
و درس��تتر توسط فیلمهای مس��تند و اخبار
رسانهها منتشر شده ،خلق کند یا خیر .این کار
سختی است و همیشه در این باره بحث کردهایم
که بهترین جا برای ارائه و روایت این داستانها
کجاست؟ و بارها و بارها به این نتیجه رسیدهایم
هرجا باشد ،در فیلمهای هالیوودی نیست».

اعالم فهرست  ۲۰نامزد بخش
جلوههای بصری اسکار

آکادم��ی عل��وم و هنرهای
سینمایی نام  ۲۰فیلم را برای
رقابت در بخ��ش جلوههای
بصری نودویکمین دوره جوایز
اس��کار اعالم کرد .به گزارش
مهر به نق��ل از هالیوود ریپورت��ر« ،آکوامن»،
«پلنگ سیاه» و «انتقامجویان :جنگ ابدیت» از
فیلمهای شاخص حاضر در این لیست است .این
فهرست اواخر این ماه تا قبل از اعالم نامزدها به
 ۱۰فیلم کاهش خواهد یافت .نامزدهای نهایی
نودویکمین دوره جوایز اسکار روز سهشنبه ۲۲
ژانویه  ۲( ۲۰۱۹بهمن) اعالم میش��ود .براین
اساس «مرد مورچهای و زنبورک»« ،آکوامن»،
«انتقامجویان :جنگ ابدیت»« ،پلنگ سیاه»،
«بامبلبی»« ،کریس��توفر رابی��ن»« ،جانوران
شگفتانگیز :جنایات گریندلوالد»« ،نخستین
انسان»« ،شگفتانگیزان« ،»۲دنیای ژوراسیک:
س��قوط پادش��اهی»« ،ماموریت :غیرممکن-
فالاوت» و «سولو :داستانی از جنگ ستارگان»
برخی آثار حاضر در این فهرست است.
اخبار

گردهمایی یکصد کتابفروش
در دهمین نشست خوشه

دهمین نشس��ت کش��وری
کتابفروشان خوشه پنجشنبه
و جمعه در ته��ران با حضور
اعض��ای این انجم��ن برگزار
خواه��د ش��د .ب��ه گ��زارش
«وطن امروز» ،دهمین نشست ساالنه انجمن
کتابفروش��ان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
«خوش��ه» ،با حضور بیش از یکصد کتابفروش
از سراس��ر کشور ،پنجشنبه و جمعه  ۱۵و ۱۶
آذر در مجتمع سرچشمه تهران برگزار خواهد
ش��د .حاضران در این نشست سراسری درباره
موضوعاتی مانند انتق��ال تجربیات و ایدههای
نو در کتابفروش��ی ،حضور تأثیرگذار در فضای
مج��ازی و ش��بکههای اجتماع��ی ،بررس��ی
مشکالت و مسائل روز کتابفروشان ،کارگاههای
آموزشی و ...بحث و تبادل نظر خواهند کرد .در
این گردهمایی حجتاالسالم پناهیان سخنرانی
خواهد کرد .این مراس��م در مجتمع ش��هدای
انقالب اسالمی سرچشمه برگزار میشود.

رونمایی از مستند «التاری در بیروت»
در حوزه هنری

مراس��م رونمایی از مس��تند
«التاری در بیروت» امروز در
حوزه هنری برگزار میش��ود.
به گ��زارش «وطن ام��روز»،
مراس��م رونمایی از مس��تند
«الت��اری در بی��روت» تازهترین س��اخته جواد
موگویی ،پژوهشگر و مستندساز کشورمان عصر
امروز ( ۱۴آذر) در حوزه هنری برگزار میش��ود.
در این برنامه مسعود دهنمکی و حسن عباسی
به عنوان میهمان و کارش��ناس حضور خواهند
داش��ت .مس��تند «التاری در بی��روت» به یک
دوره از مذاکرات دولت سازندگی با آمریکاییها
در زم��ان بوش پ��در میپ��ردازد ،مذاکراتی که
در سال  ۶۹انجام شده و سومین دور از مذاکرات
دولت سازندگی در دهه  60با آمریکاییهاست
که مربوط به درخواست آمریکاییها از ایران برای
کمک به آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان
بود .موگویی پیش از این مستندهایی مانند نیمه
ش��ب ۲۴آوریل ،پرونده ناتمام و نف��وذی را در
پرونده کاری خود دارد .این مستند امروز ساعت
 15در سالن سوره حوزه هنری رونمایی میشود.

