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رونمایی از کتاب فرمانده اطالعات جبهه مقاومت
کتاب «تیدا» روایت داس��تانی از مادرانههای ش��هید موشکی مدافع حرم حیدر جلیلوند ،همزمان با دومین مراسم سالگرد
شهادت این شهید عزیز رونمایی میشود .این کتاب با حضور خانواده و همرزمان شهید ،روز پنجشنبه  ۲۳خرداد در محل
مسجد جامع المهدی شهرستان فردیس رونمایی میشود.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2737

سهشنبه  21خرداد 1398

مستند

گزارش «وطن امروز» درباره اهمیت ساخت سریالهایی
با مضمون امنیتی به بهانه پخش سریال «گاندو»

«انرژیهای تجدیدپذیر»
آماده پخش شد

امنیت فراموش شده!

گاندو ،یک قدم به عقب  2قدم به جلو

گان�دو در فض�ای مج�ازی ب�ا «س�کانس زنان
بیحجاب» در هواپیما مطرح ش�د؛ سکانسی که
حکایت از واقعیتی داشت که در تلویزیون پیش
از این به چش�م نیامده ب�ود؛ زنانی که به محض
نشستن در هواپیما حجاب از سر خود بر میدارند.
درست است که این مساله چندان به عنوان امری
حیاتی برای جامعه فرهنگی به حساب نمیآید و
مقولهای مهم نیز در س�ریال نیست اما نشانداد
که «گاندو» بناس�ت از پردهپوش�یهای پیشین
سریالس�ازی در تلویزی�ون فاصله بگی�رد و به
س�مت واقعنمایی گام بردارد؛ روایتی نزدیک به
واقعیت که تصور مشخصتری از نیروهای امنیتی
و شیوه فعالیتشان را به مخاطب ارائه میکند .از
سوی دیگر پرداخت جدی به موضوعاتی همچون
آقازادگی که پیش از این عمدتا به صورت طنز و
هجو مطرح میشد ،باعث شده گاندو مورد توجه
مخاطبان قرار بگیرد .هرچند خلق اثری مرتبط با
موضوعات واقعی و پروندههای حقیقی میتواند
خالقیت را در پرورش داس�تان مح�دود و اثر را
به ش�عار نزدیکتر کند اما گاندو تالش دارد این
امر اتفاق نیفتد؛ تالش�ی ک�ه باید دید مثمر ثمر
بوده اس�ت یا خیر .آنچه تاکنون مشاهده شده،
این اس�ت که گان�دو در دیالوگه�ای تصنعی و
ش�خصیتهای نه چن�دان واقعی دچار اش�کال
اس�ت؛ اتفاقی که همواره در فیلمهای مشابه به
چشم میآمد .گاندو هنوز در اول راه است و باید
دید در ادامه داستان این انتظار برآورده میشود
یا خی�ر ولی اگ�ر بخواهیم همی�ن االن گاندو را
قض�اوت کنیم ،یک قدم به عقب و  2قدم به جلو
در عرصه سریالسازی بوده است.

محسن شهمیرزادی :این شبها سریال «گاندو»
ب��ا مضمونی امنیت��ی روی آنتن ش��بکه  3رفته
که در همین قس��متهای ابتدای��ی مورد توجه
مخاطبان س��یما قرار گرفته است و اگر از بعضی
نقاط ضعف آن چشمپوش��ی کنیم ،میتوان آن
را س��ریالی کمنظیر در موضوع امنیتی دانس��ت
که از پردهپوشی سریالهای پیشین تلویزیون با
همین مضمون فرسنگها فاصله دارد؛ روایتی از
میان نیروهای امنیتی که چالش آقازادگی ،فساد
اقتصادی و مساله امنیت ملی را مورد توجه قرار
داده اس��ت .آغاز نمایش «گاندو» بهانهای ش��د
تا نگاهی داش��ته باش��یم به خلق سریالهایی با
مضمون امنیت ملی که کمتر مورد توجه مدیران
رسانه ملی و سریالسازان قرار دارد.
■■امنیت در پیچ و خم تلویزیون

تاریخچه فعالیتهای تلویزیون نش��ان میدهد
اگرچه تعداد سریالهای با مضمون امنیتی چندان
باال نبود ه اما عمده آنها با وجود ضعفهای تکنیکی و
محتوایی مورد توجه فراوان مخاطبان قرار گرفته ،به
گونهای که همچنان با نام بردن از این آثار شاخص
بخش زیادی از مخاطبان از تجربه خوشایند تماشای
این آثار یاد خواهند کرد .عالوه بر سریال «شبکه»
ب��ا مضمون عرفانه��ای نوظهور ک��ه اخیرا پخش
ش��د و مورد توجه نیز قرار گرفت« ،هوش س��یاه»
با موضوع جرائم رایانهای از جمله س��ریالهایی بود
که مخاطبان فراوانی برای خود فراهم کرد« .تعبیر
وارونه یک رویا» نیز با محوریت مس��اله هستهای و
ترور دانش��مندان کشور روی آنتن شبکه یک رفت
و با توجه به اهمیت مس��اله هستهای در آن سالها
توانست اقبال مخاطبان را به دست آورد .همچنین
س��وژه جذاب امنیت پرواز در سریال «آسمان من»
نیز مورد توجه قرار گرفت .در کنار این مجموعههای
نمایشی ،سریالهای دیگری نیز با مضمون امنیتی
تولید شد که جذابیت موضوع و شیوه پرداخت ،آنها
را به آثاری پرمخاطب تبدیل کرده است.

■■جذابیت ذاتی

مس��ائل امنیتی بدون توجه به س��وژه دارای
جذابیت ذاتی دراماتیک است .هیجان نبرد خیر
و شر بر س��ر یک مساله غیرمعمولی و مرتبط با
امنیت یک کش��ور تبدیل به یکی از ش��یوههای
مرس��وم قصهگویی در ادبیات داستانی شده که
س��ینمای هالیوود بیش از س��ایر نق��اط جهان
نس��بت به آنها توجه داش��ته است .این جذابیت
نهتنها مخاطب را به دنب��ال کردن قصه ترغیب
میکند ،بلک��ه در خلق و مان��دگاری کاراکترها
اثر ش��گفتانگیزی دارد .در عمده داس��تانهای
امنیت��ی ،قهرم��ان و ضدقهرم��ان ب��ه دلی��ل
فعالیتهای خ��ارج از روزمره مردم بیش از بقیه
م��ورد توجه قرار میگیرند و تجربه نش��ان داده
این ش��بهابرقهرمانها بیش از سایر کاراکترهای
اصلی در س��ایر مجموعههای نمایش��ی در ذهن
مردم ماندگار میش��وند و ای��ن ماندگاری بیش
از هر چیزی مدیون خرق عادتهایی اس��ت که
کاراکتره��ا در فیلم رقم میزنند؛ ش��رایطی که
صرفا در بس��تر آثاری با چنی��ن مضمونی قابل
رخ دادن اس��ت و در موج رئالیس��م تلویزیون و
ملودرامهای ارزانقیمت اجتماعی س��یما جایی
نخواهد داشت.
■■کارآمد برای مخاطب

سریالهای با مضمون امنیتی عالوه بر توانایی
ذاتی در جذب مخاطب ،میتوانند رس��التهای
متع��دد دیگری را نیز بر دوش داش��ته باش��ند.
آگاهی رسانه به مخاطبان مجموعههای نمایشی
میتواند از اولویتهای ساخت چنین سریالهایی
باش��د .در واقع بستر سرگرمی و سریال میتواند
بی��ش از هر فرم رس��انهای دیگری مخاطب را با
چالشهای امنیتی و راهحل آنها آشنا کند .سریال
«ش��بکه» بازنمود درس��تی از فرقههای نوظهور
و عرفانهای کاذب داش��ت؛ امری که تلویزیون
نتوانس��ته ب��ود در آگاهی رس��اندن به مخاطب

در نشست خبری عوامل برنامه سحرگاهی «سر سفره خدا» چه گذشت؟
عوامل ویژهبرنامه رمضانی «س��ر سفره خدا»
در نشس��تی رس��انهای درباره رویکرد محتوایی و
س��اختاری این برنامه توضیحاتی ارائه کردند .به
گزارش «وطنامروز»« ،س��ر س��فره خدا» یکی از
موفقترین برنامههای س��حرگاهی امسال بود که
بهواس��طه مخاطبان خاص خ��ود یعنی کودکان
و نوجوانان با بازخوردهای خوبی نیز همراه ش��د.
نشس��ت خبری عوام��ل این برنامه روز گذش��ته
با حض��ور حمیدرضا عطارد تهیهکننده ،حس��ن
محسنی نویس��نده ،احس��انمهدی امیرسهیلی
بازیگ��ر ،حامد م��درس مجری و محمدحس��ین
بخشیزاده س��ردبیر برنامه برگزار شد .حمیدرضا
عطارد درباره میهمانان این برنامه با توجه به سن
ک��ودکان اظهار کرد :ماهیت ای��ن برنامه از دیگر
برنامهها متفاوت است ،هر میهمانی را نمیتوانید
دعوت کنید؛ هم بهخاطر جنس برنامه و هم زمان
برنامه که سحرهای رمضان روی آنتن میرفت .ما
میهمانان زیادی را دعوت کردیم که مجوز حضور
آنها صادر نش��د ،بنابراین همه مولفههای انتخابی

خرق عادت سحرگاهی

در دس��ت تیم برنامهساز نیس��ت .از طرفی تعداد
میهمانانی که به برنامه کودک بیاید کم است .در
برنامه کودک مگر چند نفر را میتوانید بیاورید که
روی آنتن حرف بزنند و کار ویژهای هم انجام داده
باش��ند .با این حال لیست میهمانان ما چند برابر
بیشتر از آنچه بود که روی آنتن دیده شد .در بخش
دیگر این نشست حامد مدرس ،مجری برنامه در
پاسخ به دلیل پخش زنده برنامه عنوان کرد :من از
برنامه زنده حمایت میکنم ،هر چند اجرای برنامه،
مدیریت بخشهای نمایشی و پالتوها بسیار سخت
است اما تاثیرگذاری چنین اجرایی نسبت به برنامه
تولیدی بسیار بیشتر است .برنامه تولیدی طراوت

پرتره قهرمان پارالمپیکی کشور در «به اضافه مستند»

مرحوم بهمن گلبارنژاد به قاب تلویزیون بازگشت
مستند«بهمنعزیزم»بهکارگردانیمصطفیپورمحمدیدربیستوششمین
قسمت از فصل سوم برنامه «به اضافه مستند» روی آنتن شبکه مستند خواهد
رفت .به گزارش «وطنامروز» ،در این قسمت و پس از پخش مستند ،محمود
خس��رویوفا ،دبیرکل کمیته ملی المپیک و مصطفی پورمحمدی ،کارگردان
این مستند میهمان برنامه خواهند بود و به بررسی ابعاد مختلف حادثهای که
برای بهمن گلبارنژاد ،دوچرخهسوار تیم معلوالن جمهوری اسالمی ایران پیش
آمد ،میپردازند .مس��تند «بهمن عزیزم» پرترهای از بهمن گلبارنژاد ،قهرمان
پارالمپیکی کش��ورمان است که در پی سانحهای در پارالمپیک ریو درگذشت.
این مستند ،داس��تان زندگی او که جانباز  8سال دفاعمقدس و دوچرخهسوار
تیمملی معلوالن جمهوری اسالمی ایران بود را به تصویر کشیده و سراغ خانواده
او میرود .بهمن گلبارنژاد سال  1367و در جریان یکی از عملیاتهای والفجر،
روی می��ن میرود و پای چپش را تا زانو از دس��ت میدهد .این مس��تند 45
دقیقهای به کارگردانی مصطفی پورمحمدی و به تهیهکنندگی مهدی مطهر
تولید شده است .این قسمت از برنامه روز سهشنبه  21خرداد ساعت 20:30
از شبکه مستند پخش خواهد ش��د و بازپخش آن روزهای چهارشنبه 22
خرداد ساعت  9و جمعه  24خردادماه ساعت  13:30است.

مستند تلویزیونی «انرژیهای تجدیدپذیر»
در  6قس��مت تولی��د ش��د .ب��ه گ��زارش
«وطنامروز» ،مس��تند تلویزیونی «انرژیهای
تجدیدپذی��ر» به کارگردان��ی وحید فرجی و
تهیهکنندگی احمد شفیعی ،آماده پخش شد.
تولید این مستند تلویزیونی یک سال پیش آغاز
شده بود و س��ازندگان آن در شهرهایی چون
خراسان ،اردبیل ،اصفهان ،گیالن و تهران این
اثر را جلوی دوربین بردهاند .مستند «انرژیهای
تجدیدپذیر» با پرداختن به اهمیت تولید انرژی
از طبیعت ،تالش کرده اس��ت علل عدم رونق
این بخش را بررس��ی کند .این مس��تند در 6
قسمت  28دقیقهای تولید شده است و بزودی
روی آنتن تلویزیون میرود.

آغاز عرضه مستند «اعتراض خاموش»

درباره آن در فرمهای غیرنمایشی چندان موفق
عمل کند .س��ریال «گاندو» نیز وارد موضوعات
متعددی از جمله پولش��ویی ،چالش بیتکوین،
تحوالت بازار ارز و طال و مس��اله آقازادگی شده
است؛ مسائلی که در بسیاری از موارد افراد بدون
آگاهی پیش��ین و بدون نیت قبلی وارد آن شده
و پ��س از آن مرتک��ب جرائم غیرقاب��ل جبرانی
میشوند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز به دلیل عدم
آشنایی با جرائم امنیتی و جریانهای ضدامنیت
مل��ی رخ میده��د و مجموعههای نمایش��ی با
مضم��ون امنیت میتوانند بخوبی مخاطبان را از
خطرات پیشرو آگاه کنند.
■■تنوع ساز ژانر

مدتهاس��ت تلویزی��ون درگی��ر خل��ق
ملودرامه��ای اجتماع��ی ارزانقیمتی ش��ده که
تنها به روایت آس��یبهای اجتماعی میپردازند؛
روایت��ی که بیش از اصالح ام��ور صرفا به دنبال
بازنمایی آس��یبها از تلویزیون و بازنش��ر آن در

میان مخاطبان عمومی است .در چنین شرایطی،
پروندههای امنیتی و سوژههای بکر آن میتواند
دس��تمایه خلق س��ریالهایی با مضمون امنیتی
ش��ود که در ژانرهای مختلف قابل روایت است.
موضوع��ات امنیت��ی میتوان��د در دل مل��ودرام
مطرح ش��ود .عمده کارگردان��ان ایرانی ملودرام
را ب��ه عن��وان محوریتری��ن ژانر برای س��اخت
سریالهای خود با هر مضمونی انتخاب میکنند
اما هستند کارگردانانی که ژانر اکشن مانند فیلم
«ماجرای نیمروز» و س��ریال «هوش سیاه» ،ژانر
کمدی مانند س��ریال «گسل» یا در ژانر سیاسی
همچون سریال «عالیجناب» و «تعبیر وارونه یک
رویا» را انتخاب و ثابت کردهاند مضامین امنیتی
میتواند در گونههای مختلف فیلمس��ازی مورد
استفاده قرار گیرد .توجه به این مضمون میتواند
تنوعبخ��ش ژانرهای نمایش تلویزیونی باش��د تا
حداقل از س��ریالهای خاکستری و ملودرامهای
اجتماعی بیروح فاصله بگیریم.

آیا اسپیلبرگ نسبت به مواضع قبلی خود درباره کمپانیهای اینترنتی عقبنشینی کرده است؟

سریال ترسناک اسپیلبرگ فقط برای گوشیهای هوشمند!

ندارد اما نفس به نفس بودن با مخاطب به ما انرژی
میدهد .محمدحسین بخشیزاده ،سردبیر برنامه
نیز در این نشس��ت بیان کرد :ما بیشتر در حوزه
مس��ؤولیت اجتماعی به موضوعات مورد نظرمان
پرداختیم .مس��ؤولیت نسبت به طبیعت یا کشور
و ...از جمله موضوعات ما بود .درباره میهمان باید
گفت بچهها وقتی الگوه��ای رفتاری را میبینند
برایشان باورپذیر میشود .اولیایی از دیگر عوامل
تیم محتوایی برنامه نیز گف��ت :بحث محتوا را از
دیگر تهیهکنندگان مطالبه کنید ،آقای عطارد 2
سردبیر آورده است .کاش از مهران مدیری و رامبد
جوان پرسیده شود سردبیر محتوایی آنها کیست و
بر چه مبنای علمی و روانشناسی صحبت میکنند.
عطارد نیز در پایان جلس��ه گف��ت :خیلی تالش
کردیم س��حر در رمضان بچهها را بخندانیم و این
ی��ک خرق عادت بود که پیش از این در تلویزیون
نداشتیم .این مجموعه تازه شکل گرفته است و 4
سال هنوز زمان زیادی نیست و نباید با برنامههایی
مثل عمو پورنگ مقایسه شود.
اسکار تئاتر  2019برندگانش را شناخت

جایزه همراه با مقدار زیادی سیاست!
مراس��م اهدای جوایز تونی که به اسکار تئاتر مشهور است ،با بیشترین
تجلیل از «هیدستاون» و «فریمن» در فضایی سیاسی برگزار شد .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی ،در این مراس��م «هیدستاون» یک نمایش موزیکال
درباره اسطوره یونانی اورفه و اوریدیس به عنوان برنده بزرگ هفتادوسومین
جوایز تونی ش��ناخته شد و  ۸جایزه اصلی را به خانه برد که جایزه بهترین
نمایش موزیکال از جمله آنها بود« .اوکالهما» نمایشی بازسازی شده درباره
آمری��کا نیز جایزه بهترین بازس��ازی یک نمایش موزی��کال را برد و جایزه
بهترین بازسازی یک نمایش غیرموزیکال به «پسران در گروه» رسید .این
مراسم به مجریگری جیمز کوردن برگزار شد؛ مراسمی که با سخنرانیها
و اظهارنظرهایی درباره برابری جنسیتی و احقاق حقوق رنگینپوستان برگزار
شد .او از بازیگران نمایش «اوکالهما» بود .برایان کرانستون نیز دومین جایزه
تون��ی خود را برای ایفای نقش ه��اوارد بیل ،خبرنگاری مجنون در نمایش
«شبکه» برد .وی هنگام دریافت جایزه گفت« :در نهایت پیرمرد سفیدپوست
شکس��ت میخورد» و بعد از این ش��وخی با لحنی جدی به سیاستهای
ضدمطبوعاتی ترامپ اعتراض کرد و گفت« :رسانه دشمن مردم نیست .آدم
عوامفریب دشمن مردم است».

احسان سالمی :دوست داشته باشیم یا نداشته
باش�یم ،باال برویم و پایین بیایی�م ،دنیای امروز
در قبضه رسانههای نوین و دیجیتال است .همه
چیز از س�ینما تا کتاب و موس�یقی و سایر ابعاد
هنر و فرهنگ در س�یطره تکنولوژیهای نوین
قرار گرفته اس�ت و با آمدن این تکنولوژیهای
جدید همچون مثل معروف «نو که اومد به بازار،
کهن�ه میش�ه دلآزار» باالخره هم� ه قدیمیها
بای�د برای تازهواردها جا باز کنند! س�ینما هم از
این قاعده مستثنا نیست و حضور کمپانیهایی
که در حوزه تولید آثاری برای تماش�ا در موبایل
و تلویزیون فعالیت میکنند ،موجب شده است
سالنهای س�ینما به عنوان اصلیترین پناهگاه
هن�ر هفتم در خطر اساس�ی در حاش�یه ماندن
ق�رار گی�رد .ورود کمپانیه�ای بزرگی همچون
نتفلیکس به صنعت سینما و تولید فیلمهایی که
بیش از نمایش در س�ینما به تماشا شدن توسط
مخاطبان در موبایلها و تبلتها و تلویزیونهای
خانگی وابسته هستند ،آغازی بر جدل  2تفکر
مهم در سینمای جهان شد .یک تفکر که حضور
ای�ن رقیب ت�ازه را نمیپس�ندد و آن را عاملی
برای به حاشیه رفتن سالنهای سینما میداند و
گروهی دیگر که این تغییرات را جزئی از دنیای
جدید میدانند و معتقدند باید با آن همراه شد.
اما در این میان بدون ش�ک استیون اسپیلبرگ
را باید سرش�ناسترین عضو تفکر اول دانست.
کسی که سال گذش�ته بارها خبرهای مختلفی
از اعت�راض او به گس�ترش فعالیت کمپانیهای
اینترنتی و رقابت آنها با کمپانیهای س�ینمایی
و حض�ور تهدیدآمیزش�ان در صنع�ت س�ینما
منتشر ش�د .حاال اما گویا ش�رایط جدید حتی
آقای اس�پیلبرگ را هم وادار کرده تا به ش�کل

زیرپوستی و غیرمستقیم(!) از مواضع تند و تیز
خودعلیهکمپانیهایاینترنتیعقبنشینیکند
و در دنیای�ی که همه چی�ز در اختیار «تاجران»
و «کاس�بان» اس�ت ،او هم برای عقب نماندن از
کاسبی خود تن به تولید سریالی ترسناک مختص
تماش�ا در گوش�یهای هوش�مند برای کمپانی
رسانهای «کوییبی» بدهد .براساس آنچه ورایتی
منتش�ر کرده ،جفری کاتزنبرگ ،تهیهکنندهای
ک�ه در جش�نواره «بانف ورلد میدی�ا» در کانادا
شرکت کرده بود در پاس�خ به برنامههای آینده
خود در رس�انه کوییبی فاش کرد اسپیلبرگ در
حال نوش�تن سریالی برای تماشا در گوشیهای
هوشمند اس�ت که فقط ش�بها میتوان آن را
دید .ب�ه گفته وی ،اس�پیلبرگ تاکن�ون  ۵یا ۶
اپیزود از س�ریالی را که در مجموع قرار است ۱۰
یا  ۱۲قسمت باشد ،نوش�ته است .از این سریال
به عنوان «اس�پیلبرگ پس از تاریکی» یاد شده
است .اما در عین حال گفته شد اسپیلبرگ یک
درخواست غیرمعمول هم دارد؛ اینکه تماشاگران
تنها بتوانند این برنامه را پس از نیمهشب ببینند.
کاتزنبرگ با کمک مهندس�انش تالش دارد این
ایده را عملی کند .نتیجه این چالش این بوده که
تصویر یک ساعت روی صفحه ظاهر میشود و با
دیدن آن برنامه در دسترس خواهد بود و زمانی
که سپیده بزند و صبح شود ،ساعت دوباره ظاهر
میش�ود و برنامه تا ش�ب بعد از دسترس خارج
میشود .هر چند اسپیلبرگ پیش از این نیز برای
ش�بکههای تلویزیونی سریالسازی کرده است
ولی س�اخت اثری که مختص تماش�ا در موبایل
باشد ،میتواند نشانهای از عقبنشینی او نسبت
بهگسترشفزایندهفعالیتکمپانیهایاینترنتی
در صنعت فیلمسازی و سینما باشد.

مس��تند «اعتراض خاموش»
از ام��روز در vodه��ا توزیع
میشود.
به گ��زارش «وطنامروز»،
مس��تند «اعتراض خاموش»
محص��ول مرک��ز تحقیق��ات اس��تراتژیک
ریاس��تجمهوری که به کارگردانی میکائیل
دیانی تولید ش��ده و وضعیت خودکش��یهای
اعتراض��ی در ایران را مورد بررس��ی قرار داده
است ،از امروز در شبکههای نمایش اینترنتی
توزیع میشود .این مستند  40دقیقهای روایتگر
 4خودکشی در  4نقطه کشور است.
کتاب

چاپ سوم برای «نقاشی قهوهخانه»

چاپ س��وم کتاب «نقاش��ی
قهوهخان��ه» خاط��رات کاظم
دارابی متهم دادگاه میکونوس،
آخرین اثر محس��نکاظمی
از سوی سوره مهر روانه بازار
کتاب ش�� د .به گزارش مهر ،چاپ نخست این
کتاب اواخر زمس��تان سال گذش��ته ()۱۳۹۷
منتشر ش��ده بود .این کتاب به بیان خاطرات
کاظ��م دارابی دانش��جو و تاج��ر ایرانی مقیم
آلم��ان و از متهمان اصلی حادثه تروریس��تی
رس��توران میکونوس یک��ی از جنجالیترین
پروندهه��ای تاریخ قضایی آلمان در ش��هریور
 ۱۳۷۱میپردازد که منجر به کش��ته ش��دن
تعدادی از رهبران حزب دموکرات کردس��تان
ایران شد .این کتاب به همت محسن کاظمی،
پژوهش��گر تاریخ معاصر ،طی  ۲۵مصاحبه از
فروردی��ن  ۱۳۸۷تا تی��ر  ،۱۳۸۷در حدود ۳۴
ساعت شکل گرفته است .محسن کاظمی در
مقدمه خود بر کتاب ،هدف کار خود را پرسش
از چیستی و چرایی ماجرای میکونوس ،عامالن،
پایان و پیامدهای این ماجرا میداند .او معترف
است در فرآیند این کتاب و مصاحبهها تنها به
پاس��خ برخی پرسشها دس��ت یافته و برخی
دیگر همچنان برایش بیپاسخ باقی مانده است.
اخبار

 ۲انتصاب جدید
در بنیاد فرهنگی روایت فتح

رئیس بنیاد فرهنگی روایت
فت��ح ،مدی��ر گروه مس��تند
روای��ت فت��ح و سرپرس��ت
رواب��ط عمومی ای��ن بنیاد را
منص��وب ک��رد .به گ��زارش
«وطن امروز» ،در مراسمی که دیروز دوشنبه
 ۲۰خرداد در محل بنیاد فرهنگی روایت فتح
برگزار شد ،روحاهلل رفیعی طی حکمی از سوی
سیدمحمدیاشار نادری ،رئیس بنیاد فرهنگی
روای��ت فتح جایگزین اصغر بختیاری در گروه
مستند روایت فتح شد .رئیس بنیاد فرهنگی
روای��ت فتح همچنین محمد محم��دی را به
عنوان سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی
روایت فتح جایگزین امین صافیزاده کرد.

معرفی اعضای یک شورای جدید
در سینما

اعض��ای ش��ورای فیلمه��ای س��ینمایی
تجربی «مرکز گس��ترش س��ینمای مستند
و تجرب��ی» معرف��ی ش��دند .ب��ه گ��زارش
ایس��نا ،س��یدمحمدمهدی طباطبایین��ژاد،
مدیرعامل مرکز گس��ترش سینمای مستند
و تجرب��ی طی حکمی ،به��رام توکلی ،بهنام
به��زادی و نیم��ا جاوی��دی را ب��ه عنوان
اعض��ای ش��ورای فیلمه��ای س��ینمایی
تجرب��ی ای��ن «مرکز» منص��وب و معرفی
کرد .این شورا نس��بت به بررسی و تصویب
فیلمنامههای س��ینمای تجربی ارائهشده به
این «مرکز» جهت مش��ارکت در تولید اقدام
خواهد کرد.

