فرهنگ و هنر

چهارشنبه  21آذر 1397

تلویزیون

کارگردان یهودی با تهدید اسرائیل
به ایران پناه آورد

ن��ادر طال��بزاده در جدیدتری��ن برنام��ه
تلویزیون��ی «عص��ر» میزب��ان دن کوه��ن،
مستندس��از جوان آمریکایی اس��ت .او تصاویر
بک��ری را از بمباران رژیم صهیونیس��تی علیه
مردم غزه در س��رزمینهای اشغالی ثبت کرده
اس��ت .به گزارش «وطنامروز»« ،دن کوهن»
کارگردان و مستندساز جوان آمریکایی است،
کارگردانی که با وجود آیین یهودیاش یکی از
مخالفان جدی سیاستهای رژیم صهیونیستی
و اقدامات جنایتکارانه تلآویو در سرزمینهای
اشغالی است .او بیشتر با مستند تاثیرگذارش
به نام «کش��تار غزه» ش��ناخته میشود .این
مستند روایتگر شرایط س��خت زندگی اهالی
غزه تحت محاصره شدید صهیونیستهاست
و در جریان حمله رژیم صهیونیس��تی به غزه
در س��ال  2014س��اخته شده اس��ت .کوهن
امکان حضور آزادانه در س��رزمینهای اشغالی
و تصویرب��رداری از زندگی صهیونیس��تها را
داشته است .همین مساله باعث شده در مستند
«کش��تار غزه» ،صحنههایی ناب و دیده نشده
از جنایات صهیونیستها علیه مردم فلسطین
وجود داشته باشد .این مستندساز آمریکایی در
آستانه س��فرش به ایران از سوی سفارت رژیم
صهیونیستی در آمریکا مورد اهانت و تهدید قرار
گرفته بود .برنامه تلویزیونی عصر با اجرای نادر
طالبزاده پنجشنبهها ساعت  21از شبکه افق
و جمعهها بعد از خبر  14از شبکه یک پخش
میشود.
رویداد

جشنواره شعر و داستان جوان سوره
افتتاح شد

ش��انزدهمین جشنواره شعر
و داس��تان «جوان س��وره»
ظهر روز گذشته در دانشکده
ادبی��ات و عل��وم انس��انی
دانش��گاه گیالن آغاز به کار
کرد .به گزارش فارس ،در این مراس��م محسن
مومنیش��ریف ،رئیس حوزه هنری با تبریک
 15س��الگی این جش��نواره با یادی از مرحوم
زرویینصرآباد اظهار داشت 2 :ویژگی زنده یاد
زرویینصرآباد را میان مردم محبوب کرده بود؛
اول آنکه او شخصیتی صمیمی بود و هرکسی
مج��ذوب او میش��د .ادب از کالم و برخ��ورد
اجتماعی او میجوش��ید .دومی��ن ویژگیاش
استادی در کار بود .استاد زرویی بر ادبیات کهن
و معارف دینی تسلط ویژه داشت .مالنصرالدین
و تذکرهالمقامات را در  ۲۲سالگی مینوشت اما
تبحرش به ق��دری بر متون کهن و ارزشهای
زبان فارسی زیاد بود که از متنهایش برداشت
میشد .همچنین زنده یادان امیرحسین فردی،
حسین حداد و بسیاری دیگر که به عنوان داور
و مدرس و اس��تاد بر این جشنواره حق دارند،
جایشان میان ما خالی است.
تئاتر

باالخرهکدامحرفراازآقایگیلآبادیبپذیریم؟

میپذیرم تئاتر امروز
کاستیهایی دارد!

شهرام گیلآبادی ،مدیر خانه
تئاتر مدتی پس از آنکه تذکر
نمایندگان مجل��س به وزیر
ارش��اد را اقدامی احساس��ی
و بدون پش��توانه پژوهش��ی
خوانده بود ،با انتقاد اهالی هنر و رس��انه مواجه
شد و طی روزهای گذشته در گفتوگویی بیان
داشت که میپذیرم تئاتر کاستیهایی دارد .به
گزارش «وطنامروز» ،او در این گفتوگو اظهار
داشت« :میپذیرم در هر فرآیندی کاستیهایی
وجود دارد و تئاتر هم از این امر خارج نیس��ت
ام��ا جزئیاتش نی��از به گفتوگ��و و پژوهش و
فراتحیلی دارد تا بع��د به یک نتیجه معقول و
منطقی برس��یم .به همین دلیل هم میگویم
ممکن اس��ت بخش��ی از این نظرس��نجیها و
پژوهشها در اختیار ما باشد و ممکن هم هست
که نباشد ،چنین چیزی هم باید بررسی شود».
این کارگردان بدون اشاره به ماهیت نمایشهای
برجسته حاضر در صحنه که مورد تایید ایشان
نیز قرار گرفته ،هنر تئاتر را اینگونه تعریف کرد:
«تئات��ر محمل و ابزار عوامفریبی نیس��ت بلکه
روشنگر و معرفتاندیش است .تئاتر محل تفریح
و نشاط عالم سرمایهداری و سیاستبازی نیست،
چرا که مردمی است و ارتباط مستقیم با مردم
دارد .به طور طبیعی هنرمند تئاتر یک هنرمند
حقگراس��ت و به سمت حق و نقد از زاویه دید
خود میرود ،اگر این نقد را از جامعه سلب کنیم
و نس��بت به آن احس��اس خطر کنیم ،یکی از
مشکالت جدی برای جامعه رخ میدهد».

احسان سالمی :امس��ال دوازدهمین سالی است که
فجر مستندسازان ایرانی 2 ،ماهی زودتر از بهمنماه
آغاز میش��ود تا جشنواره «سینماحقیقت» محفلی
برای جمع شدن دوستداران سینمای مستند باشد.
امسال نیز همچون چند سال گذشته پردیس چارسو
به عنوان محل برگزاری جش��نواره س��ینماحقیقت
انتخ��اب ش��د ت��ا س��النهای یک��ی از مهمترین
پردیسهای تهران برای یک هفته در قرق فیلمهای
ن آثار قرار گیرد.
مستند و دوستداران ای 

خبر

گزارش «وطن امروز» از حال و هوای دوازدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

جمع متوسطها!

■■جمعمتوسطها

هر چند امس��ال نیز همچون سال گذشته و به
واس��طه اعمال سلیقههای ش��خصی هیات انتخاب
 3نفره جش��نواره س��ینماحقیقت ،برخی آثار مهم
همچون مس��تند «راه طی ش��ده» علی مالقلیپور
پش��ت درهای بس��ته جش��نواره ماندند ولی با این
همه جش��نواره امسال نیز ش��اهد آثار گوناگونی از
مستندس��ازان شناختهش��ده و جوان بود .آثاری که
البته به نظر میرسد وجه اشتراک اغلب آنها «کیفیت
متوسط»شان باشد .فیلمهایی که در  3روز اول این
دوره از جش��نواره ب��ه نمایش درآمد ب��ا وجود تنوع
موضوع خوبی که داشتند ،عموما از کیفیت متوسطی
برخ��وردار بودند تا جایی که در برخی س��انسها با
وجود استقبال اولیه باالی مخاطبان از آثار مختلف
در میانههای نمایش برخی از این آثار ،بخش عمدهای
از مخاطبان تصمیم به ترک س��الن نمایش مستند
میگرفتند! در این میان فقط آثار انگشتشماری به
چشم میآیند که توانستهاند نظر مثبت طیفهای
مختلف مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کنند
که از این نظر میتوان این اتفاق را یک عقبگرد برای
جشنواره امسال به حساب آورد.
■■ پدیدههای انگشتشمار

ام��ا با وجود نکتهای که پی��ش از این در ارتباط
با کیفیت عموما متوس��ط یا ضعیف آثار این دوره از
جشنواره سینماحقیقت گفتیم ،در این میان هستند
آثاری که به لحاظ ش��اخصههای کیفی تا حدودی
نس��بت به دیگران برتری دارند .برای مثال مستند
«خانهای برای تو» به کارگردانی مهدی بخشیمقدم
و تهیهکنندگی مهدی شامحمدی یکی از همین آثار
بود که در دومین روز از جشنواره سینما حقیقت به
نمایش درآمد و با توجه به فضای اثر و کیفیت قابل
توجه آن میتوان از همین حاال آن را یکی از مدعیان
جدی جوایز این دوره از جش��نواره دانست« .آسک»
که تازهترین ساخته مهدی زمانپور کیاسری به شمار
میرود یکی دیگر از این آثار ارزشمند است .کیاسری
که پیش از این با س��اخت «مشتی اسماعیل» هنر
خود را در حوزه مس��تند به نمایش گذاشته بود این
بار نیز یک پیرمرد خاص و منحصر به فرد را س��وژه
مس��تند خود کرده اس��ت« .عزیز» پیرمرد نابینای
سنگتراش��ی است که روشهای جالبی را برای کار
خود انتخاب کرده؛ او بر س��نگها دس��ت میکشد،
گروه فرهنگ و هنر :طی احکامی
فجر
از س��وی ابراهیم داروغهزاده ،دبیر
سیوهفتمین جش��نواره فیلم فجر ،احمد امینی،
محمدعلی حسیننژاد ،حس��ن خجسته ،شاهرخ
دولکو ،بهروز شعیبی ،حسین کرمی و رضا مقصودی
به عنوان اعضای هیات انتخاب این دوره جشنواره
منصوب ش��دند .بهگ��زارش «وطنامروز» ،اعضای
هیات انتخاب س��یوهفتمین جشنواره فیلم فجر
در حالی انتخاب ش��دند که حضور شخصیتهای
جوانتر چون بهروز شعیبی با توجه به کارنامه پرسن
و سال فجر در هیات انتخاب سالهای گذشته مغتنم
است .اما از سویی دیگر تمام اعضای انتخابکننده
فیلمهای فجر را مردان تش��کیل دادهاند و به نوعی
میت��وان از آن به عنوان هی��ات مردانه انتخاب نام
برد .در این میان  3کارگردان 3 ،مدیر و یک منتقد
حضور دارند که کفه مدیران و س��ینماگران در این
دوره برابر ش��ده اس��ت؛ «احمد امینی» ،کارگردان
س��ینما و تلویزیون که در کارنامه س��ینماییاش
فیلمهایی چون «غریبانه» و «بیخداحافظی» دیده
میش��ود و کارنامه تلویزیونی او نیز با «تصویر یک
رویا»« ،بیگناهان»« ،ماه و پلنگ» و ...شکل گرفته

مزهمزه میکند و با همین کار بهترین سنگ را برای
کار خود انتخاب میکند .مس��تند «زمان» نیز یکی
دیگر از آثار خوب این دوره از جش��نواره است که از
تولیدات خانه مستند انقالب اسالمی است و با وجود
ریتم تقریبا کندی که دارد توانست جمعیت باالیی
که به تماش��ای آن نشس��ته بودند را راضی از سالن
بدرقه کند .با این همه بر اس��اس آنچه دبیر اجرایی
ستاد برگزاری درباره بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
جشنواره سینما حقیقت اعالم کرده تا پایان روز دوم
این رویداد ،باالترین آرای مردمی به ترتیب به  5فیلم
مستند اسرار دریاچه (تهیهکننده :آرمین ایثاریان)،
ورس (تهیهکننده :جواد وطنی) ،مهین (تهیهکننده:
مهدی مطهر) ،آسک (تهیهکنندگان :مهدی زمانپور
کیاس��ری و س��میه زراعتکار) و خان��های برای تو
(تهیهکننده :مهدی شامحمدی) رسیده است.

■■ مخاطبانی که برای عکس یادگاری میآیند!

نکته جالب توجه درباره جشنواره امسال حضور
پرش��مار مخاطبان در محیط پردیس چارسو است.
مخاطبانی که بخش عم��دهای از آنها یا صرفا برای
تماشای یک مس��تند خاص به جشنواره میآیند یا
اینکه به واسطه حضور هنرمندان در جشنواره و البته
آزاد و رایگان بودن حضور همه مخاطبان در جشنواره
براحت��ی از فرصت حضور در ای��ن محیط جذاب و
گرفتن عکسهای یادگاری با المانهای تصویری و
محیطی «سینماحقیقت» و اشتراک آن در صفحات
مجازی خود بهره میبرند .البته این اتفاق در شرایطی
رخ میدهد که روال مرس��وم در اغلب جشنوارههای
فیلم در جه��ان بر مبنای حضور حداقلی مخاطبان
آماتور و حضور گسترده مخاطبان حرفهای ،منتقدان
و البت��ه فعاالن حوزه مارکتینگ س��ینما در محیط
جشنوارههاست .اتفاقی که محیط داخلی جشنوارهها
را از حال��ت دورهمی تبدیل به یک محیط حرفهای

و وی��ژه برای دغدغهمن��دان و صاحبان اصلی حوزه
فیلمهای مستند میکند تا با خیالی آسوده و بدون
تحمل استرس حضور در صفهای طوالنی تماشای
فیلم و تماش��ای بدون تمرکز و ایس��تاده فیلمها در
سالنهای نمایش ،به تماشای آثار مستند سینمای
ایران و جهان بنش��ینند .البته بدون شک استقبال
باال از هر رویداد فرهنگی مایه خوشحالی و دلگرمی
اهال��ی فرهنگ و هنر اس��ت ولی به نظر میرس��د
برگزارکنندگان جشنواره سینماحقیقت نیز میتوانند
حداقل با اتخاذ تصمیماتی همچون تشکیل باشگاه
هواداران که نمونه مشابه آن در جشنواره جهانی فیلم
فجر اجرا میشود ،مدیریت بهتری در ارتباط با حضور
مخاطبان در محیط محدود جشنواره داشته باشند.

■■وقت�ی مس�تندهای انقالب�ی نادی�ده گرفته
میشوند

اما با نگاهی به آثار حاضر در این دوره از جشنواره
سینماحقیقت و آثاری که فرصت حضور در این دوره
از جش��نواره را پیدا نکردند ،یک نکته بیش از سایر
موارد به چش��م میآید و آن هم برخورد سلیقهای با
فیلمهای جریان انقالب بویژه در حوزه مستندهای
تاریخی اس��ت .برای مثال مستند «قائممقام» یکی
از بهترین مس��تندهای تولی��د ش��ده در ارتباط با
تاریخ معاص��ر ایران بود که هم مورد قبول منتقدان
ق��رار گرفت و هم بحثهای بس��یاری پیرامون این
مستند و س��وژه آن در رس��انهها شکل گرفت ولی
در نهایت نتوانس��ت راهی به بخش اصلی جشنواره
س��ینماحقیقت پی��دا کن��د .این در حال��ی بود که
مس��تند «رزمآرا ،یک دوسیه مسکوت» که از لحاظ
تاریخی با انتقادات بسیار جریان انقالبی روبهرو بود،
نهتنها به جش��نواره راه پیدا کرد ،بلکه توانست یکی
از جایزههای بخش ویژه ش��هیدآوینی این جشنواره
را به دس��ت آورد .این اتفاق امس��ال نیز در ارتباط با

اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

حضور پایاپای مدیران و سینماگران در هیأت انتخاب

است« .محمدعلی حسیننژاد» اگرچه در کارنامهاش
تهیهکنندگی و نویس��ندگی آثار سینمایی نیز به
چشم میخورد اما کارنامه هنری وی بر سایر وجوه
او غلبه دارد .از فعالیتهای وی میتوان به معاونت
امور سینمایی ،مدیریت گروه فرهنگی -اجتماعی
شبکه دوم سیما ،ریاست سازمان توسعه سینمایی

اظهار نظر عجیب کمال تبریزی ،داور سال گذشته جشنواره فیلم فجر

فیلمهای حاشیهدار خود را به فجر نفرستید!

کمال تبری��زی ،کارگردان فیلم
سینما
«مارموز» و داور س��ال گذشته
جش��نواره فیلم فجر در آیین رونمایی از فیلمش
به فیلمس��ازانی که فیلمهایش��ان با حاشیهها
و هنجارش��کنیهایی همراه اس��ت توصیه کرد
فیلمش��ان را به جش��نواره
فجر ارسال نکنند! به گزارش
«وطن امروز» ،کمال تبریزی
که فیل��م او با حاش��یههای
ف��راوان بناس��ت جایگزین
آس��تیگمات در سرگروهی
اکران سینمایی شود ،در برنامه رونمایی از فیلمش
با پیشنهاد اینکه فیلمهای حاشیهساز ،برای اکران
بیدردس��ر قید حضور در جشنواره فجر را بزنند،
اظهار داشت :پیشنهاد من این است اگر فیلمهایی
همچون «مارمولک» یا «مارموز» ساخته میشود
ک��ه بعض��اً موضوع��ات حساس��ی دارد اصال در
جش��نوارههای فیلم فجر یا جش��نوارههای دیگر
نمایش داده نش��ود و مستقیم از تولید به نمایش
برسد .به فیلمسازان نیز توصیه میکنم اگر فیلمی
س��اختند که تصور میکنند برای گرفتن پروانه
دچار مش��کل میشوند بهتر است قید حضور در

وطن امروز

شماره 13 2604

جشنواره فیلم فجر را بزنند و فیلمشان را مستقیم
اکران و جشنواره را فراموش کنند .این کارگردان
س��ینما در حالی ای��ن توصیه را به فیلمس��ازان
میکند که جش��نواره فجر به عنوان بزرگترین
جشنواره سینمایی کشور ،همواره بستری مناسب
برای ارزیاب��ی فیلمها از نگاه
مخاطبان و البته کارشناسان
ب��وده که بر مبن��ای همین
اس��تقبال میت��وان فیلمها
را ب��رای اکران در س��ینماها
رتبهبندی کرد .از سوی دیگر
پیش از کمال تبریزی نیز عمده کارگردانهایی که
فیلمشان از لحاظ هنری دچار ضعف فراوان بوده
یا هنجارشکنیهای جنسی و اخالقی زیادی در
آنها مشاهده میشد ،با فاصله گرفتن از جشنواره
فجر تالش داشتند بدون جلب توجه اکران خود را
آغاز کنند و بدین ترتیب از نگاه منتقدان و اهالی
رسانه دور بمانند که فیلم « 50کیلو آلبالو» یکی
از معروفترین نمونههای این آثار بود که با وجود
آماده بودن راهی جشنواره نشد و در نهایت اکران
عمومی آن علی جنتی ،وزیر وقت ارشاد را ناچار به
عذرخواهی از مراجع تقلید کرد.

سوره و ...اشاره کرد« .حسن خجسته» معاون سابق
صدای جمهوری اسالمی ایران بود .او سال گذشته
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فجر و هیأت
داوران ای��ن جش��نواره بود و امس��ال نیز در هیات
انتخاب فجر حضور خواهد داشت« .شاهرخ دولکو»
منتقد سینما ،فیلمنامهنویس و کارگردانی را با هم

مستند «راه طی شده» به وقوع پیوست و در شرایطی
که پیشبینی میشد این مستند یکی از جدیترین
مدعیان جوایز جش��نواره امسال باشد ،حتی فرصت
حضور در این جشنواره را نیز پیدا نکرد .جالب اینکه
توجیه محمدمهدی طباطبایینژاد ،دبیر این دوره از
جشنواره سینماحقیقت درباره دالیل حذف  2مستند
«راه طی ش��ده» و «شورش علیه سازندگی» که آن
نی��ز از آثار مرتبط با تاریخ معاصر بود ،عدم کس��ب
رای توسط این آثار از سوی هیات انتخاب جشنواره
بود .این در ش��رایطی است که حداقل تماشای آثار
راه یافته در چند روز اول این جشنواره به یقین نشان
میدهد که برخی آثار راهیافته به این جش��نواره به
وضوح نسبت به این دو مستند از کیفیت پایینتری
برخوردار هس��تند و در این ش��رایط بعید است که
دلی��ل واقعی حض��ور نیافتن این دو مس��تند رای
نیاوردن آنها توس��ط هیات انتخاب جشنواره باشد.
هم��ه این اتفاقات در حالی ب��ه وقوع میپیوندد که
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان
متولی برگزاری جشنواره سینماحقیقت و همچنین
متولی اصلی تولید مستند در کشور ،در تولیدات چند
س��ال اخیر خود کمتر سراغ پرداختن به موضوعات
استراتژیکی همچون رویدادهای منطقه یا موضوعات
مهم تاریخ معاصر رفته است و بودجه این نهاد صرف
تولید مستندهایی آپارتمانی و غیرضروری همچون
مستند «روابط خانوادگی» شده است .با این تفاسیر
مشخص نیس��ت که چرا برگزارکنندگان جشنواره
س��ینماحقیقت که همان متولیان مرکز گس��ترش
سینمای مستند و تجربی هستند با وجود کمکاری
در زمینه پرداختن به موضوعات استراتژیک کشور،
س��عی در نادیده گرفتن آثار ارزشمندی دارند که به
س��هم خود به دنبال جبران بخشی از این کمکاری
هستند.
در کارنامه خود گنجانده اس��ت ،با این وجود دولکو
به عنوان منتقد سینمایی مطرح است .تحصیالت
وی در زمینه تدوین و ادبیات دراماتیک است و این
روزها اجرای برنامه «سینماگرام» در شبکه  4سیما
را بر عهده دارد« .بهروز شعیبی» در کارنامه کاری
خود حضور توام��ان به عنوان بازیگر و کارگردان را
داش��ته اس��ت .فیلمه��ای «دهلیز»« ،س��یانور»،
«دارکوب» و سریا ل «پردهنشین» و ...از جمله آثار
س��اخته شده توسط او محس��وب میشوند« .رضا
مقصودی» کارگردان فیلم «خجالت نکش» س��ال
گذش��ته با این فیلم طنز در جشنواره فجر حضور
داشت .او سینما را با فیلمنامهنویسی در فیلم «لیلی
با من است» آغاز کرد و امسال فیلمی در جشنواره
فجر ندارد« .حس��ین کرمی» دیگر مدیر حاضر در
هیات انتخاب فجر اس��ت که در کارنامه کاریاش
مدیریت س��یما فیلم ،شبکه نسیم ،شبکه تماشا و
عضویت شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی و
مشاور امور نمایشی سیما به چشم میخورد .گفتنی
است سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر از ۱۰الی ۲۲
بهمن همزمان با گرامیداشت چهلمین سال انقالب
اسالمی برگزار میشود.

وزیر ارشاد در واکنش به تداوم قیمتهای نجومی بلیت تئاتر:

در بلندمدت مسأله «تئاتر الکچری» را حل میکنیم
گ و ارش��اد اس�لامی
وزیر فرهن 
نظر
درب��اره احتمال جابهجایی محل
برگ��زاری جش��نواره فیلم فجر ،رفت��ن  2مدیر از
س��ازمان س��ینمایی و قیمتگ��ذاری بلیت تئاتر
توصیحاتی را ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،سیدعباس
صالحی در حاش��یه بازدید از
دوازدهمین جشنواره سینما
حقیقت در جمع خبرنگاران
درباره انتخاب مکان برگزاری
جش��نواره فج��ر بی��ان کرد:
سینمای ما فضا و جای ثابت
ن نکته مطرح بوده
ندارد .در سالهای مختلف هم ای 
است .امیدوارم شرایط و منابع سازمان سینمایی با
حمایتهای دولت اجازه دهد به س��متی برویم که
س��ینمای ایران با توجه به جشنوارههای متعددی
که دارد ،مکان ثابتی برای جش��نوارههایش داشته
باشد .وزیر ارشاد در پاسخ به اینکه شنیده میشود
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی (ابراهیم
داروغهزاده) و مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای
مستند و تجربی (محمدمهدی طباطبایینژاد) ،قرار
است با پایان ماموریت خود در سازمان سینمایی به
صداوسیما بازگردند و آیا در صورت صحت ،در این

زمینه رایزنی شده اس��ت؟ توضیح داد :در این باره
تقاضایی را برای پیگیری مساله داشتهایم اما از آنجا
که برخی نیروها تا سالهای پیاپی در سازمانهای
دیگر ماموریت داشتند ،س��ازمان صداو سیما این
طوالنی ش��دن ماموریت را استداللی قرار داده که
نمیتوانن��د مس��یر را به این
شکل ادامه دهند .در واقع یک
مساله اداری را پیش آوردند و
هنوز مشخص نیست به کجا
میرسد .صالحی در پاسخ به
این س��وال مبنی بر اینکه او
برخ��ی نظرات و واکنشهای��ش را در توئیتر اعالم
کرده از جمله درباره «تئاتر الکچری» ،در حالیکه
باز هم ش��اهد قیمت باالی بلیت برخی نمایشها
هس��تیم ،گفت :این موضوع پیگیری میش��ود اما
مساله ما قیمتگذاری در دولت است یعنی اینکه
دولتها قیمتگذار باشند که این نگاه ممکن است
در کوتاهمدت جواب دهد اما پس از مدتی نمیشود
این نظام کنترل دولت��ی در قیمتگذاری را پایدار
نگه داشت .به همین دلیل آنچه باید اتفاق بیفتد در
همان توئیت قبلی هم نوشته بودم ،این بود که یک
همکاری مشترک میان دولت و صنف به وجود آید.

احمدرضا دالوند راهی خانه ابدی شد

مراس��م تش��ییع پیکر «احمدرض��ا دالوند»
گرافیس��ت و منتقد هنری ،پی��ش از ظهر روز
گذش��ته از مقابل خانه هنرمندان به سوی خانه
ابدی در بهشت زهرا(س) برگزار شد .به گزارش
فارس ،در این مراسم ،سیروس علینژاد ،همکار
دالون��د در مجل��ه «آدینه» در س��خنانی گفت:
یادم نیس��ت دالوند از کجا آمد به ما ملحق شد
اما در تصویرسازی ،خالقیت داشت و هر صفحه
مردهای را میتوانس��ت زنده کن��د .وی افزود :او
نجابت داشت و اگر پولی هم به او برای طرح جلد
نمیدادیم ،حرفی نمیزد .او از معدود کسانی بود
که س��واد بصری داشت .او همین اواخر که همه
چیزش سقوط کرده بود آدمیتش سقوط نکرد.
همکار سابق دالوند خاطرنشان کرد :او این اواخر
حتی امکان پرداخت اجاره خانهاش را نداش��ت
و زندگ��یاش با تلخی پایان یافت .دالوند مردی
آزاده ب��ود و از دنیا چیزی نداش��ت و چیزی هم
از دنیا نمیخواس��ت .از دیگر حاض��ران در این
مراس��م میتوان به محمدعلی رجب��ی دوانی،
محمد حبیبی ،مس��عود نجابتی ،سیدمس��عود
شجاعیطباطبایی ،محمدحس��ین نیرومند و...
اشاره کرد.
کتاب

معرفی اعضای شورای
سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران

سیدعباس صالحی با صدور احکام جداگانهای
اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری سیودومین
نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران را منصوب
کرد .به گزارش «وطنامروز» ،اشرف بروجردی،
مهدی اسماعیلیراد ،علیاکبر اشعری ،داریوش
نویدگویی ،اصغر س��یدآبادی ،مهدی فیروزان،
قادر آشنا ،ایوب دهقانکار ،امیرمسعود شهرامنیا،
محمدجواد مرادینی��ا ،ابراهیم حیدری ،میثم
نیلی و فری��دون عموزادهخلیلی ب��ا حکم وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به عن��وان اعضای
شورای سیاس��تگذاری نمایشگاه کتاب تهران
در دوره س��یودوم منصوب شدند .پیش از این
محس��ن جوادی ،معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد
اسالمی با حکم صالحی به عنوان رئیس شورای
سیاستگذاری این نمایشگاه منصوب شده بود.
س��یودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۸برگزار خواهد شد.

چاپ سوم برای
«چایت را من شیرین میکنم»

ای��ن اثر رمانی موف��ق درباره
داعش و مدافعان حرم به قلم
زهرا بلنددوس��ت در بستری
عاش��قانه یا به تعبیری دیگر
عاش��قانهای در ه��م تنی��ده
با مس��ائل روز دنیاس��ت که توس��ط انتشارات
کتابس��تان معرفت به چاپ سوم رسیده است.
به گزارش «وطن امروز»« ،چایت را من شیرین
میکنم» داس��تان دختری اس��ت به نام سارا،
ایرانیاالصل و مقیم آلمان با پدری که سمپات
سازمان مجاهدین خلق بوده و مادری که نقطه
مقابل پدر قرار دارد .س��ارا حین جستوجوی
برادر ،ناخواس��ته وارد جریانی میش��ود که با
مبنای وجودی این گروه و جنایتهایش آشنا
میش��ود و در نهای��ت طعم اس�لام حقیقی را
میچشد .کتابستان این اثر را برای نخستین بار
در سال گذشته منتشر کرده است.
گیشه

فیلمهای جدید از امروز روی پرده میروند

«مارموز» به جای «آستیگمات»
مینشیند

غالمرضا فرجی ،س��خنگوی
ش��ورای صنفی نمایش پیرو
تصمیمات این کارگروه گفت:
فیل��م س��ینمایی «مارموز»
اث��ر کم��ال تبری��زی از روز
چهارشنبه به جای فیلم «آستیگمات» ساخته
مجیدرض��ا مصطفوی در گروه با غ کتاب اکران
خواهد شد .گفتنی است قرارداد «آستیگمات»
با این س��رگروه فیکس بوده اس��ت .به گزارش
تسنیم ،وی افزود :فیلم سینمایی «بینامی» به
کارگردانی علیرضا صمدی در سرگروه ایران به
جای فیلم «خانم یایا» به کارگردانی عبدالرضا
کاهان��ی از تاریخ  21آذرماه ب��ه چرخه اکران
افزوده خواهد ش��د .البته هم «آستیگمات» و
هم «خانم یایا» فقط ش��اهد تغییر در سرگروه
خواهن��د بود ،لکن در س��ینماهای زیرگروه به
نمایش خود ادامه خواهند داد .فرجی در ادامه
گفت :انیمیش��ن سینمایی «امین و اکوان» از
زحل رضوی از چهارشنبه  21آذر ماه در نوبت
صبح دانشآموزی اکران خواهد شد.

