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سرنوشت نامشخص ادامه پخش «تب تاب»
تهیهکننده «تب تاب» درباره پخش ادامه این برنامه که قرار بود بعد از ماه رمضان از سر گرفته شود ،بیان کرد
فع ً
ال تا یک یا  2هفته آینده برنامه روی آنتن نمیرود .مریم جاللی در اینباره به مهر گفت :هنوز صحبتی درباره
پخش برنامه نشده و برنامه در حال حاضر اسپانسر هم ندارد.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2734

شنبه  18خرداد 1398

خبر

گزارش «وطنامروز» از چالش نمایش فیلمهای سینمایی
در فصل اکران عید فطر

نگاهی به فروش فیلمهای سینمایی
از آغاز اکران عید فطر

حسرت شفافیت!

خوشخوشان گیشه

ط عمومی فیلم «ما همه
میتوانیم ادعای رواب 
با هم هس��تیم» مبنی بر رکوردش��کنی در روز
افتتاحی��ه را جدی بگیریم یا خیر؟! به هر ترتیب
رقاب��ت تنگاتنگ  3فیلم «ش��بی ک��ه ماه کامل
ش��د»« ،ما همه با هم هستیم» و «سرخپوست»
نشان داد اگر بناست رکوردی در فروش فیلمهای
سینمایی سال  98ثبت شود ،قطعا ردی از آن را
در فصل کنونی اکران خواهیم دید .تا روز جمعه
و پ��س از گذش��تن  2روز از آغاز اکران عید فطر
فیلم پرسلبریتی «ما همه با هم هستیم» از کمال
تبریزی توانسته است حدود یک میلیارد و 370
میلیون تومان فروش داشته باشد؛ فیلمی که انبوه
چهرههای مطرح س��ینمایی و س��ابقه کارگردان
«مارمولک» مخاطب��ان را راض��ی میکند برای
تماش��ای آن به س��ینماها بیایند اما گزارشهای
میدانی نش��ان میدهد این فیلم بیش��تر از آنکه
کمدی باشد ،ترکیبی از چندسکانس بینمک در
کنار کنایههای سیاسی است و پیشبینی میشود
در روزهای آتی از اقبال به آن کاسته شود« .شبی
که ماه کامل شد» به عنوان بهترین فیلم جشنواره
فجر نیز فروش نس��بتا مناس��بی را در  2روز اول
تجربه کرد و با فروش حدود  900میلیون تومانی
در رتبه دوم ق��رار گرفت .هرچند انتظار نمیرود
مضمون این فیلم بتواند با کمدیهای گیشهای در
فروش رقابت کند اما به نظر میرسد فیلم نرگس
آبی��ار روند متعادلی را در جلب مخاطب و فروش
تا پایان فصل اکران داش��ته باشد« .سرخپوست»
نیز با فروش نزدی��ک به  800میلیون تومانی در
جایگاه سوم قرار گرفت و به احتمال فراوان با افت
و خیز کمی در ادامه اکران همراه باش��د« .دختر
شیطان» اما احتماال با شکست بزرگی در گیشه
هم��راه خواهد بود و هماکنون نی��ز تنها با 114
میلیون تومان با اختالف در انتهای جدول فروش
قرار گرفته است.

مراسم یادبود مادر شهیدان اسفندقه
امروز برگزار میشود

محسن شهمیرزادی :پس از تجربه ناموفق گیشه در اکران ماه رمضان ،عالقهمندان سینما چشم به نمایش
فیلمهای پرمخاطب در نوبت اکران عید فطر دوخته بودند؛ فیلمهایی که پس از قطعی شدن حضورشان
در نوبت جدید اکران ،مشخص شد رقابت تنگاتنگی را در مواجهه با رقبا پیشرو خواهند داشت« .شبی
که ماه کامل شد»« ،دختر شیطان»« ،ما همه باهم هستیم» و «سرخپوست» چهارگانه اکران عیدفطر
را تش��کیل میدهند .جز «دختر ش��یطان» که از همان ابتدا با کماقبالی مخاطبان مواجه شد ،رقابت
سرسختانه فیلمهای تازه به میدان آمده در کنار نقصهای سیستم چینش اکران و اعالم میزان فروش
موجب شد در همان روز اول حاشیههای بسیاری برای فیلمهای اکران عیدفطر بهوجود بیاید؛ حاشیههایی
که بار دیگر ثابت کرد همچنان سیستم چینش اکران و نظارت بر آن با مشکالت فراوانی روبهرو است و به
نظر میرسد نقش سیاستگذارانه سازمان سینمایی در امر اکران همچنان ناکارآمد است.

حاشیههای اکران عید فطر از روز دوم
و همزمان با اعالم میزان فروش فیلمها
آغاز شد .صبح روز دوم خبری منتشر
ش��د مبنی بر اینکه «سرخپوس��ت»
توانس��ته رقبا را جا بگذارد و برنده رقابت اکران
در روز اول اک��ران عیدفط��ر باش��د .این خبر با
واکنش روابط عمومی فیلمه��ای دیگر مواجه
ش��د و آنها نیز ادعایی مشابه کردند .منشأ این
اختالف چند س��اعت بعد مشخص شد .سایت
«سینما تیکت» فروش فیلمها در جشنواره فجر
را به رقم افتتاحیه افزوده بود .اگرچه رقم فروش

این فیلمها اصالح شد اما صفحه مهمی از نقص
سیستم اکران و نظارت بر آن را گشود ،چرا که
پس از س��الها و با وجود سامانه «سینماشهر»
همچنان مرجع موثقی برای اعالم میزان فروش
فیلمها در سینما مشاهده نمیشود و آمارهای
متشتت حکایت از آن دارند که همچنان متولی
رس��می میزان فروش مشخص نیست .به نظر
میرسد تجربه آزمون و خطا در این سالها باید
در نقطهای متوقف ش��ده و تنها یک منبع آمار
رسمی برای اعالم فروش گیشه معرفی شود و
همه رسانهها با اس��تناد به آن به خبررسانی و
تحلیل اخبار اقدام کنند.
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با ش��فاف کردن عملک��رد اقتصادی
فیلمه��ای س��ینمایی و همچنی��ن
س��ایر محصوالت هن��ری ،میتوان از
بس��یاری از وقایع ش��بههبرانگیز در
آینده نیز جلوگیری کرد .اعالم میزان دقیق فروش
مش��خص میکند کدام آثار توانس��تهاند س��ودده
باش��ند و همچنین کدام فیلمها زیانده بودهاند و
این پرس��ش مطرح میشود که چه توجیهی برای
ساخت فیلمهای زیانده در پس اقتصاد سینماست.
این س��والها اگرچه در س��ینما نیز چندان دقیق
پاسخ داده نشده اما شبکه نمایش خانگی و صنعت
موس��یقی فرسنگها از همین س��وال نیز عقبند!

چراکه هیچ آمار رسمی از میزان فروش و مخاطب
محصوالت ش��بکه نمایشخانگی و همچنین بازار
موسیقی موجود نیس��ت .از همین رو بستر جرائم
اقتصادی از جمله پولش��ویی در آن محیط بسیار
فراهمتر اس��ت .راهاندازی یک س��امانه جامع برای
اعالم میزان درآمد فیلمهای شبکه نمایش خانگی و
تهیهکنندگان موسیقی از توزیع فیزیکی و دیجیتال
و همچنین اجراهای صحنهای موجب خواهد شد
تا بتوان تحلیل جامعتری نس��بت به اقتصاد بازار و
وضعیت اقبال مخاطبان به این محصوالت داشت.
هر چند همچنان عزمی جدی برای شفافس��ازی
ب��ازار محصوالت هنری در مجموعه وزارت ارش��اد
دیده نمیشود.
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منبع موثقی که هست و نیست!
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به دنبال اراده شفافسازی!

حسین انتظامی در جلسه با اعضای شورای اکران چه گفت؟

آمادگی سازمان سینمایی برای تغییری بزرگ در ساختار اکران

جلسه مش��ترک اعضای شورای اکران آثار س��ینمایی و شورای صنفی
نمایش با رئیس س��ازمان سینمایی برگزار شد .به گزارش «وطنامروز» ،در
این جلس��ه انتظامی درباره وضعی��ت اکران فیلمهای
س��ینمایی گفت :ترجیعبند صحبتها این است که
نظ��ام اکران باید تغییر کند و ما آمادگی داریم با یک
نگاه ساختارشکنانه ،تغییری بزرگ در آن به وجود آید.
پیشنهاد من این است در صورتی که خواستار
تغییر جدی نظامنامه اکران هس��تید ،در
مدت زمان یک ماه متنی تنظیم کرده و
پیشنهاد دهید و ما آن را منتشر کنیم تا
نظر صاحبنظران را هم در اینباره جویا
ش��ویم ،البته دقت داشته باشید برای
دغدغهها و سواالتی که مدنظر ما است
هم در این متن راهحلی دیده شود .وی
با بیان اینکه ما به عنوان سیاستگذار
میخواهیم ترافیک اک��ران را از بین
ببری��م ،ی��ادآور ش��د :توجه داش��ته
باش��ید که در متن جدید ،فیلمهای
ارزشی ،فرهنگی و کودک نباید نادیده
علی نصیریان تکذیب کرد

قصد کنارهگیری از بازیگری را ندارم

علی نصیری��ان اعالم کرد قص��د کنارهگیری از
بازیگری را ندارد و اخبار منتشر شده در این زمینه
ش��ایع ه اس��ت .به گ��زارش «وطنامروز» ،درس��ت
در روزهای��ی که علی نصیری��ان یکی از موفقترین
و جذابتری��ن بازیه��ای کارنام��ه کاریاش را در
قامت کاراکتر «کریم بوس��تان» در سریال رمضانی
«برادر جان» ایفا کرده بود ،برخی رسانهها با انتشار شایعاتی مدعی شدند این
بازیگر  85ساله سینما ،تئاتر و تلویزیون پس از ضبط آخرین قسمت از سریال
«برادر جان» اعالم کرده بازنشسته خواهد شد و دیگر به بازیگری ادامه نخواهد
داد؛ شایعهای تلخ که در صورت تبدیل به واقعیت ،برای بسیاری از دوستداران
س��ینما و تلویزیون ش��وکهکننده بود ،البته این شایعه به سرعت توسط خود
نصیریان تکذیب شد .او طی یک گفتوگو با قطعیت این خبر را تکذیب و اعالم
کرد همچنان به بازیگری ادامه خواهد داد .نصیریان که از شاخصترین بازیگران
تاریخ سینمای ایران است ،با نقشآفرینی خیرهکننده خود در سریال رمضانی
«برادر جان» یک بار دیگر تواناییهای منحصر به فرد خود را در عرصه نمایشی به
رخ کشید .او که سابقه همکاری با بسیاری از کارگردانهای صاحبنام سینمای
ایران را دارد ،تاکنون در حدود  40اثر سینمایی و  30سریال تلویزیونی به ایفای
نقش پرداخته اس��ت« .بوی پیراهن یوسف»« ،شکارچی شنبه»« ،کفشهای
میرزا نوروز»« ،ناخدا خورشید»« ،گاو»« ،شیر سنگی»« ،کمالالملک» و «دایره
مینا» برخی از مهمترین آثار سینمایی او هستند؛ همچنین «سربداران»« ،هزار
دستان»« ،میوه ممنوعه»« ،همس��ایهها» و «روشنتر از خاموشی» بخشی از
مهمترین آثار تلویزیونی هستند که او در آنها به ایفای نقش پرداخته است.

گرفته شوند .انتظامی با اشاره به اینکه صرفاً شاخص فروش فیلمها برایش
مبنا نیس��ت ،افزود :برای ما ش��اخصهای دیگری مانند تعداد آدمهایی که
مس��تمرا به س��ینما میروند و تعداد بلیتها یا فردی که مث ً
ال در سال یک
بار به س��ینما میرود هم اهمیت دارد که باید در پی آنها باش��یم .در اکران
به دلیل ظرفیتهای نمایش��ی اختالفهایی وج��ود دارد و ما باید به دنبال
راههایی باش��یم تا این اختالفها به حداقل برسد و منافع کل سینما حفظ
ش��ود .وی با بیان اینکه در نوش��تن نظامنامه عدالتمحور باشید ،افزود :اگر
بدرستی نظامنامه را بنویسید ،به جایی خواهیم رسید که میبینیم شورای
صنفی و شورای اکران تنها نهادی اداری هستند و در چنین وضعیتی کمتر
در معرض انتقاد و اتهام قرار میگیریم .البته در چنین شرایطی قطعاً مدیر
دولتی که میخواهد اقتدار داش��ته باشد مخالفت میکند اما ما در سازمان
سینمایی این مس��یر را طی میکنیم .وی با بیان اینکه ما ابزارهای اجرایی
را برای شما فراهم میکنیم ،افزود :به صورت جدی بحثهای ضدانحصار را
دنبال و فرمولهایی را برای این کار تعبیه کنید .در پایان این جلسه مقرر شد
شورای صنفی نمایش در قالب یک متن پیشنهادات خود را به شورای اکران
ارائه کند .در این جلسه منوچهر شاهسواری ،محسن امیریوسفی ،سیدمحمود
رضوی ،مصطفی کیایی ،غالمرضا فرجی ،محمدرضا صابری ،سیدمس��عود
اطیابی ،علی سرتیپی ،رضا سعیدیپور ،سعید سعدی ،محمد احمدی ،امیر
قطبی و محمدرضا فرجی حضور داشتند.
در نشست گفتمان موسیقی دفاعمقدس مطرح شد

با حذف سرود از مدارس ،موسیقی دفاعمقدس زمین خورد

یازدهمین نشست گفتمان موسیقی دفاعمقدس
با حضور حس��ین اس��رافیلی ش��اعر و منتقد ادبی،
حس��ین دیپیر موس��یقیپژوه و منتقد موسیقی و
مصطفی محدثیخراس��انی شاعر ،ترانهسرا و منتقد
ادبی برگزار ش��د .به گزارش تسنیم ،در این نشست
حسین دیپیر با اشاره به اصلیترین عنصر موسیقی
دفاعمقدس اظهار داشت :اصلیترین عنصر موسیقی دفاعمقدس ،نوح ه است.
ش هم به عنوان س��وغات فرنگ در جنگ کارکرد داشت .از دوره
همچنین مار 
صفوی به بعد موس��یقی نظامی در ایران رایج بود و درویش خان از موس��یقی
نظامی وارد دنیای موس��یقی شد .موسیقی دفاعمقدس از  2منبع اصلی یعنی
ارکس��ترهای نظامی و موس��یقی مذهبی تغذیه کرد و نغمههایی با تلفیق این
دو نوع موس��یقی ایجاد ش��د تا در دفاع  8س��اله رزمندگان ما را همراهی کند.
حسین اسرافیلی نیز در این نشست بیان داشت :علمای دینی ما قبل از انقالب
به موسیقی نپرداختند و در طول مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی هم برنامهای
برای موس��یقی در دوران پیروزی نداشتند .با این وجود بعد از انقالب موسیقی
تلفیق خوبی با کالم داشت و روح حماسی در کالم آثار بود .در ادامه مصطفی
محدثیخراسانی گفت :خوشبختانه امروز در میان متولیان موسیقی دفاعمقدس
دغدغه و اشتیاقی برای رفع کمبودهای این حوزه وجود دارد .خیل عظیمی از
شوپرورش
شاعران و آهنگسازان در عرصه شعر و موسیقی دفاعمقدس ،از آموز 
بیرون آمدند .این هنرمندان خودش��ان را در جشنوارهها نشان دادند اما پس از
شوپرورش بودجههای س��اخت س��رود را حذف کرد ،جریان
اینکه وزارت آموز 
موسیقی دفاعمقدس و تولید سرودهای ماندگار تقریبا از بین رفت.

عید فیلمسوزها!

جنگ روباتها در تبلیغات!

رسم نابجایی در ش��ورای اکران وجود
دارد و آن ای��ن اس��ت ک��ه هر س��اله
فیلمهای��ی ک��ه احتم��ال پرمخاطب
شدنش��ان میرود در  6ماه نخس��ت
س��ال روی پ��رده میرون��د و گیش��ه در پاییز و
زمستان س��ینما از رقابت فیلمهای با کیفیت و
پرمخاطب خالی میشود .برخالف گیشه کمرونق
رمضان ،فصل جدید اکرانهای س��ینمایی مملو
از فیلمهایی است که هرکدام میتوانند در نوبت
اکرانی مجزا بهعنوان اثری پرفروش مطرح شوند
اما چینش فیلمها به گونهای اس��ت که مخاطب

نمیتواند به تماشای تمام آنها بنشیند و از همین
رو مجبور است گزینههای سینمایی خود را به یک
ی��ا  2فیلم محدود کند .با به نمایش درآمدن این
فیلمها پیشبینی میشود فصلهای بعدی اکران
رقابت چندان گرمی بین آثار س��ینمایی با خود
به همراه نیاورند و با تداوم فصلهای فیلمسوزی
سابقه شورای اکران همچنان تیره و تار بماند .این
مساله درحالی همچنان ادامهدار است که بسیاری
از فیلمها ماهها و حتی سالهاست در صف اکران
قرار دارند و در چنی��ن مواقعی میتوان بهعنوان
آثار مکمل فیلمهای پرمخاطب آنها را روی گیشه
مشاهده کرد.

حاش��یههای اک��ران فیلمه��ای
سینمایی صرفا به اختالف در میزان
فروش و سوءاستفاده از آنها محدود
نماند .به نظر میرس��د ش��یوههای
نوین تبلیغاتی در بین روابط عمومی فیلمها
ش��کل گرفته اس��ت که نمیتوان چندان آن
را اخالقی دانس��ت .بس��یاری از فیلمها با به
خدمت گرفتن روباتهای مج��ازی اقدام به
تخری��ب فیلمهای رقیب در صفحات مجازی
میکنن��د؛ مس��الهای ک��ه واکن��ش ابراهیم
داروغ��هزاده ،مع��اون نظ��ارت و ارزش��یابی
س��ینمایی را نیز برانگیخ��ت .وی در توئیتی

ب��ا انتق��اد از تبلیغ��ات تخریبگرایانه فیلمها
از تیمهای تبلیغاتی خواست به برجستهسازی
ن��کات مثبت فیلم خود تمرک��ز کنند ،نه به
کار بس��تن ترفندهای��ی برای تخریب س��ایر
فیلمها .وی همچنی��ن وعده داد با متخلفان
برخورد قانونی خواهد ش��د .چالش تبلیغات
تخریبگرایانه امری است که مستقیما با شیوه
چینش فیلمها در ه��ر فصل از اکران ارتباط
دارد .رقاب��ت چند فیلم همت��راز و مطرح بر
س��ر مخاطبان مشترک ،موجب میشود این
فیلمه��ا بس��یاری از اوقات با ه��دف فروش
بیشتر هرگونه تخریب و تبلیغات منفی علیه
سایر فیلمها را برای خود موجه بدانند.

تازهترین خبرها از گوشه و کنار سینمای جهان

از درخشش «چرنوبیل» تا خبرهایی جالب
درباره تارانتینو و جیمز باند

محمد حس�ینآبادی :هر چه روزه��ای پایانی
هفتهای که گذش��ت برای اهالی فرهنگ و هنر
کشور روزهای کمخبری بود ،سینمای جهان پر
بود از خبرهایی که هر کدام توانایی تبدیل شدن
به یک بمب خبری را داش��ت .نخس��تین خبر
درخش��ش فوقتصور مینیسریال «چرنوبیل»
در میان مخاطبان بود؛ محصول جدید ش��بکه
« »HBOک��ه قص��ه آن در ارتب��اط ب��ا واقعه
حقیقی انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل روس��یه
اس��ت .این مینیسریال به سرعت جای خود را
در میان هواداران پیدا کرد و توانس��ت با کسب
باالترین نمره در س��ایت « »IMDBتبدیل به
محبوبترین س��ریال تاریخ شود .جالب اینکه
در این میان و در ش��رایطی که پخش س��ریال
«چرنوبیل» شبکه اچبیاو به اتمام رسیده است،
روس��یه هم اعالم کرده یک س��ریال تلویزیونی
درباره ماجرای چرنوبیل در دست تولید دارد .این
سریال با همکاری وزارت فرهنگ روسیه ساخته
میشود ،البته هنوز اعالم نشده این سریال چه
زمان��ی روی آنتن میرود .ام��ا خبر دیگری که
این روزها حسابی در رسانههای جهان سروصدا
کرده ،مربوط ب��ه «روزی روزگاری در هالیوود»
تازهترین پروژه کوئنتین تارانتینو است .هر چند
بسیاری انتظار داش��تند این فیلم نخل طالی
جش��نواره کن امس��ال را از آن خود کند و در
نهایت این اتفاق نیفتاد ولی تازهترین خبر مربوط
به صحبتهای تارانتینو در حاشیه این جشنواره
بود .او در حاشیه این جشنواره اعالم کرد قصد
دارد ای��ن فیل��م را دوباره
تدوی��ن کند ام��ا منابع
میگویند وی پس از
اتمام جش��نواره کن
به تعطیالت رفته و
حتی مشخص نکرده

که میخواهد این فیلم را کوتاهتر کند یا بلندتر؟
این فیلم که اکنون  ۱۵۹دقیقه است تا آخرین
لحظه پیش از نمایش در کن در حال تدوین بود
و او و گروه��ش تقریباً  2ماه برای این کار زمان
گذاشتند؛ در عین حال اگر او بخواهد تغییراتی
در فیلم ایجاد کند موجب شگفتی نخواهد بود،
چرا که تریلر فیلم دارای صحنههایی بود که در
جش��نواره فیلم کن دیده نشد .جالب اینکه تام
راتمن ،رئیس کمپانی س��ونی که مالک این اثر
به حس��اب میآید ،همان زمان تاکید کرده بود
در کار تارانتینو دخالت نمیکند و هیچ اطالعی
درب��اره تصمیم وی ن��دارد .اما خبر دیگر اینکه
«جیمز باند» جدید یک بار دیگر اسیر حادثه شد
تا بیستوپنجمین مجموعه از سری فیلمهای
اکشن «جیمز باند» تبدیل به نحسترین پژوه در
این مجموعه شود .در توئیتر رسمی «جیمز باند
 »۲۵که اکنون در پاینوود استودیوز بیرون لندن
در حال فیلمبرداری است ،انفجاری که باید در
یکی از صحنهها رخ میداد موجب جراحت یک
نفر و از بین رفتن طراحی صحنه ش��د .به این
ترتیب یک مشکل دیگر در تولید این فیلم که
تا پیش از این به س��بب جراحت دنیل کریگ
مدتی متوقف ش��ده بود رخ داد .جراحت دنیل
کریگ در جاماییکا موجب شد او برای عمل مچ
پای��ش زیر تیغ جراحی برود و در نهایت پس از
استراحتی دو هفتهای به صحنه بازگردد .فیلم
جدید «جیمز باند» که هنوز عنوانی برایش در
نظر گرفته نشده است با مجموعهای از مشکالت
کارش را ش��روع ک��رد و ابتدا با
تغییر کارگردان روبهرو شد و
بعد تغییر تاریخ اکران آنکه
قرار بود اکتبر امس��ال روی
پرده برود ،سرانجام به آوریل
 ۲۰۲۰تغییر کرد.

مراس��م یادبود مرحومه ربابه میرحیدری،
مادر مکرمه شهیدان بزرگوار فرهاد و محمدرضا
امیریاس��فندقه و همچنی��ن ش��اعر گرامی
جن��اب آقای مرتض��ی امیریاس��فندقه امروز
ش��نبه هجدهم خردادماه از ساعت  17تا 19
در مسجد ش��هید س��یدمجتبی نوابصفوی
واقع در ش��هرک فجر تهران برگزار میش��ود.
از تمام ارادتمندان به خانواده ش��هدا ،شاعران
و ادب دوستان دعوت میشود با حضور در این
مراسم ،موجبات تسالی خاطر بازماندگان بویژه
این شاعر داغدیده را فراهم آورند.
تلویزیون
رابعهاسکویی:

رسانه ملی مرا پذیرفت

رابعه اس��کویی ،بازیگر سینما
و تلویزیون که مدتی اس��ت به
ایران بازگش��ته ،درباره شرایط
کاری خود در خارج از کشور و
علتبازگشتشتوضیحاتیارائه
داد .به گزارش فارس ،رابعه اس��کویی درباره علت
رفتنش از ایران گفت :من زمانی تصمیم به رفتن
گرفتم که حدودا  2سال بود هیچ فیلمنامهای در
ایران به من پیش��نهاد نمیش��د؛ هم برایم جای
تعجب داش��ت و هم شرایط زندگی بهخاطر این
مورد برایم س��خت ش��ده بود .زمانی که تصمیم
ب��ه رفتن گرفتم فکر کردم با رفتنم میتوانم یک
کار فرهنگی جدید با معیارهایی که در ذهنم بود
در خارج از ایران داش��ته باشم .وقتی رفتم  2کار
هم تولید شد ولی بعد از مدتی متوجه شدم این
شرایطی که در خارج از ایران است به هیچوجه با
معیارهای من سازگار نیست و من ربطی به آنجا و
شرایطش ندارم ،چون من در ایران رابعه اسکویی
هستم ،نه در آنجا و از رفتنم پشیمان شدم ،قطع
همکاری خود را اعالم کردم و تصمیم گرفتم با هر
شرایطی شده به کشورم بازگردم .اسکویی در ادامه
درباره ش��رایط بعد از بازگشت خود افزود :وقتی
بازگش��تم رفتار بسیار مناس��بی با من شد و مرا
پذیرفتند.مسؤوالنرسانهملیرفتاربسیارمناسبی
با من داش��تند و من توانستم پس از یک سال و
نیم بازگش��ت به ایران ،دوب��اره به ایفای نقش در
رسانه ملی بپردازم .همین جا از تکتک دوستان،
مردم و مس��ؤوالن رس��انه ملی که نگاه پدرانهای
به من داش��تند و در این م��دت همیاری خود را
از من دریغ نکردند تشکر و عذرخواهی میکنم.
کتاب

آغاز تابستانه کتاب از تیرماه

مدیرعام��ل خان��ه کت��اب از
برگزاری تابستانه کتاب پس از
یک دوره وقفه در عیدانه کتاب
خب��ر داد و گف��ت :از معاونت
فرهنگی خواس��تهایم بودجه
طرح را افزایش دهد .به گزارش تس��نیم ،نیکنام
حسینیپور از برگزاری تابستانه کتاب خبر داد و
گفت :به خواس��ت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد
قرار بر این شده تابس��تانه کتاب را برگزار کنیم،
بر این اساس اواخر تیرماه تابستانه را آغاز خواهیم
کرد .ما معوقات طرح پیشین فصلی کتاب را پیش
از نمایشگاه کتاب تهران پرداخت کردیم؛ امیدواریم
برای تابستانه نیز بتوانیم بدهی کتابفروشان را در
موع��د مقرر پرداخت کنیم .حس��ینیپور از ارائه
پیش��نهاد افزایش بودجه طرحهای فصلی بویژه
تابس��تانه کتاب به معاونت فرهنگ��ی خبر داد و
گفت :با توجه به افزایش قیمت کتاب خواستهایم
بودجه طرح را افزایش دهند.

ترجمه حلقه دوم «انسان
 ۲۵۰ساله» به زبانهای مختلف

مدیر انتشارات صهبا از ترجمه
حلقه دوم «انسان  ۲۵۰ساله»
ب��ه زبانهای جدی��د خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نیم ،حس��ن
ادیبزاده ،مدیر مؤسسه ایمان
جهادی(صهب��ا) ،از ترجمه این اث��ر به زبانهای
جدید خبر داد و گفت :این اثر تاکنون به زبانهای
عربی ،اردو ،ترکی استانبولی ،فرانسوی ،ماالیی و
هوسایی ترجمه شده است .ترجمه این اثر به این
زبانها ،از سوی گروههای خودجوش و عالقهمند
انجام ش��ده و حتی ما گاه بع��د از ترجمه مطلع
شدهایم که این اثر ترجمه و منتشر شده است .او
پیش از این از ترجمه حلقه س��وم این اثر به زبان
عربی خبر داده بود .گروههای عالقهمند در لبنان
و عراق پیشنهاد ترجمه این اثر را ارائه کردهاند.

