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فرهنگوهنر

نامهای تکراری در هیأت انتخاب سیو هشتمین جشنواره فیلم فجر

تلویزیون

پایتخت در شیرگاه کلید خورد

مدیران  جشنوارهای
جشنواره ،انتخاب فیلمهای بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای
ایران) و نگاه نو (ویژه فیلم اول کارگردانان) را بر عهده خواهند داشت.

تصمیمگیریکنند.

رزومه چندانی در کارنامه ندارد.

احس�ان سالمی :اعالم اس��امی هیأت انتخاب سیوهشـــتمین
جش��نواره فیلم فجر در س��اعات اولیه روز گذشته با واکنشهای
مختلفی روبهرو شد؛ واکنشهایی که عموما حول تعجب از حضور
برخی چهرهها در این جمع بود .ترکیبی که جنبه مدیریتی آن بر
وجه هنری و س��ینمایی آن میچربد و میتوان آن را در راستای
نگاه ابراهیم داروغهزاده ،دبیر این جش��نواره در راستای برگزاری
کمحاشیه و به دور از جنجال جشنواره سیوهشتم تحلیل کرد.
محمد احسانی ،محمود اربابی ،همایون اسعدیان ،یلدا جبلی ،رضا
درستکار ،س��یدمحمود رضوی و حس��ین کرمی در این دوره از

ابراهیم داروغهزاده که سالها در بخشهای مختلف سینما و
تلویزیون بهعنوان یک مدیر فعالیت کرده است ،آنقدر تجربه دارد
که بداند برای برگزاری یک جشنواره کمحاشیه باید از همان ابتدا
و در مرحله ورود آثار سختگیری کند تا در نهایت در زمان برگزاری
جشنواره با حاشیههای کمتری روبهرو باشد .احتماال با همین فلسفه
هم هست که در ترکیب هیات انتخاب امسال بیشتر از آنکه شاهد
حضور چهرههای سینمایی باش��یم ،از حضور مدیران سینمایی
بهرهگرفته شده است؛ روشی که داروغهزاده سال پیش نیز آن را
اجرایی و در ادامه برای هیأت داوران جشنواره وزن سینماییها را
با وزن مدیران برابر کرد .گویا روش س��ال گذشته از نظر مدیران
سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر هم روشی آزموده شده و مورد
تایید است که میخواهند همان الگو را برای جشنواره امسال نیز
پیاده کنند .در ترکیب 7نفره هیأت انتخاب جشنواره فجر امسال
محمد احس��انی ،محمود اربابی و حسین کرمی از جمله مدیران
س��ینمایی و تلویزیونی هستند که قرار است در ارتباط با حضور
آثار متقاضی شرکت در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو جشنواره

اما ترکیب هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر امسال شگفتیهایی
هم دارد .شاید اصلیترین کجسلیقگی مدیران سینمایی وزارت ارشاد
و برگزارکنندگان این دوره از جش��نواره فیلم فجر را باید حضور
چهرههایی در این ترکیب دانست که احتماال خودشان هم هیچ
وقت باور نمیکردند روزی در جمع هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر
باشند .یلدا جبلی دورترین گزینه برای حضور در جمع ترکیبی است
که میخواهد برای انتخاب  22فیلم سودای سیمرغ جشنواره فجر
امسال تصمیم بگیرند ،آن هم در دورهای که از ابراهیم حاتمیکیا و
مسعود کیمیایی گرفته تا حمید نعمتاهلل و محمدحسین مهدویان
وانبوهی از فیلمسازان سرشناس دیگر متقاضی حضور در جشنواره
شدهاند .اگر قرار به حضور یک چهره زن در این جمع بوده ،قطعا
سینمای ایران چهرههای شناختهشدهتر و مهمتری داشته که بتوانند
در جمع اعضای هیأت انتخاب جشنواره فیلم فجر قرار بگیرند؛ از
بازیگران زن شناختهشده تا کارگردانهای خانمی که برای جشنواره
امسال هم فیلمی را آماده نکردند و میتوانستند از گزینههای جدی
حضور در این جمع مهم باشند .این در حالی است که جبلی جز
ساخت 2اثر کممخاطب و غیرموثر و البته تدوین چند اثر تلویزیونی

در جمع 7نفرهای که مدیران و تصمیمگیرندگان سیوهشتمین
جشنواره فیلم فجر بهعنوان هیأت انتخاب جشنواره اعالم کردهاند،
در نهایت فقط  3چهره موثر س��ینمایی حضور دارند که همایون
اس��عدیان را میتوان به عنوان نماین��دهای از جامعه کارگردانان،
سیدمحمود رضوی را بهعنوان نمایندهای از جامعه تهیهکنندگان
و رضا درس��تکار را بهعنوان نمایندهای از جامعه منتقدان سینما
دانست .با این تفاسیر این  3نفر را باید متناسبترین چهرهها برای
حضور در این جمع  7نفره دانست؛ چهرههایی که وظیفه بررسی
وجوه فنی آثار و مقایسه شرایط و امتیاز آنها برای حضور در جمع
 22فیلم نهایی بخش سودای سیمرغ و  10فیلم بخش نگاه نو با
آنهاست .با این همه به نظر میرسد این هیأت با ترکیب خاصی که
از سوی برگزارکنندگان جشنواره امسال چیده شده ،کار سختی در
پیشرو دارد؛ جشنوارهای که انبوهی از نامهای سرشناس متقاضی
حضور در آن هستند و حتی برای بخش فیلم اولیهای آن نیز 37
مدعی برای حضور در جمع  10فیلم نهایی بخش نگاهنو حضور
دارند و در این ش��رایط قطعا حذف برخی نامها و اولویت دادن به
برخی آثار دیگر ،کاری بشدت سخت برای این چهرهها خواهد بود.

همایون اسعدیان

سیدمحمود رضوی

رضا درستکار

یلدا جبلی

■■فعال اولویت با مدیران است!

تصویربرداری «پایتخت »۶به کارگردانی سیروس مقدم
در شیرگاه مازندران آغاز شد .گروه تولید این سریال قرار
اس��ت بعد از تصویربرداری در ش��یرگاه و بخشهایی در
تهران راهی یکی از کشورهای اروپایی شود .فصل  6سریال
«پایتخت» توسط آرش عباسی به نگارش درآمده است
و گروه تولید هنوز با نویس��نده دیگری قرارداد نبستهاند.
مرحوم خشایار الوند ،حس��ن وارسته ،کورش نریمانی و
امیرحسین صادقی از نویسندههایی بودند که در این 6فصل
قصههای مجموعه پایتخت را به نگارش درآوردند .مجموعه
تلویزیونی «پایتخت» به تهیهکنندگی الهام غفوری از سال
 ۹۰تا  ۹۷در  ۵فصل از شبکه یک سیما روی آنتن رفت.

سینما

تصویربرداری«آبادانیازده»60درنیمهراه

تصویربرداری فیلم سینمایی «آبادان
ی��ازده  »۶۰ب��ه کارگردانی مهرداد
خوشبخت به نیمه رسید .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،فیلم س��ینمایی
«آبادان ی��ازده  »۶۰به کارگردانی
مهرداد خوشبخت و تهیهکنندگی حسن کالمی پس از
یک ماه تصویربرداری به نیمه رسید .تصویربرداری فیلم
سینمایی «آبادان یازده  »۶۰در حالی در بوستان والیت
ادامه دارد که اولین تصویر رسمی از این فیلم منتشر شد.
علیرضا کمالی ،حسن معجونی ،شبنم گودرزی ،حمیدرضا
محمدی و نادر سلیمانی در این فیلم سینمایی ایفای نقش
میکنند .تازهترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان
اوج اثری متفاوت در حوزه دفاعمقدس است که به شروع
جنگ ایران و عراق خواهد پرداخت.

 ۱۰پردیس سینمایی
تا سال  ۱۴۰۰ساخته میشود

رئیس س��ازمان س��ینمایی حوزه هنری از ساخت و
بهرهبرداری پردیس و س��النهای سینمایی جدید خبر
داد .به گزارش «وطن امروز» ،حوزه هنری تا پایان سال
 1400در راستای اجرای طرح توسعه و عمران خود در
مؤسسه بهمن سبز در  3فاز اجرایی 161 ،پرده سینما و
 10پردیس سینمایی در استانها و مناطق مختلف کشور
میسازد و با بازسازی و احیای ظرفیتهای موجود این رقم
به  312پرده نمایش میرسد« .محمد حمزهزاده» رئیس
سازمان سینمایی حوزه هنری از بزرگترین طرح توسعه
و ساخت سینما توسط مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری
خبر داد و در تشریح جزئیات این طرح جامع گفت :حوزه
هنری هدفگذاری کرده در  3اولویت که برنامه و پروپوزال
کامل آن آماده شده ،به احداث ،احیا ،بازسازی و تجهیز
سالنهای سینمایی بپردازد.

طنز

برگزاری دومین جشنواره طنز
«امضای کری تضمین است»

به گزارش «وطن امروز» ،همزمان با چهارمین سالروز
انتشار تیتر «امضای کری تضمین است» در روزنامه شرق،
باشگاه طنز انقالب اس�لامی دومین دوره جشنواره طنز
«امضای کری تضمین است» را نیمه نخست دیماه برگزار
میکند .به گزارش «وطن امروز» ،در فراخوان جشنواره آمده
است :اکنون که «این  ۹۸همون  ۹۸ی شد که میخواست»
و حال که «ابرها به پایین خود نگاه میکنند برای باریدن»
و در روزهایی که «بنزین دونرخی دیگر فسادزا نیست» و
در ش��رایطی که «درخت برجام بهجای گالبی ،بنزین 3
هزار تومنی آورد» ،به اس��تقبال چهارمین سالروز انتشار
تیتر تاریخی «امضای کری تضمین است» میرویم .این
دوره از جش��نواره طنز «امضای کری تضمین است» در
موضوعات «امضای کری تضمین است»« ،غربزدگی»،
«روش��نفکری»« ،س��لبریتی و آقازادهه��ا»« ،برج��ام»،
«عهدشکنی آمریکا و اروپا»« ،تجملگرایی و مصرفزدگی» و
«دالر  ۴۲۰۰تومانی» برگزار میشود .عالقهمندان میتوانند
آثار خود را در قالبهای شعر طنز ،نثر و داستان طنز ،کارتون
و کاریکاتور و کمیک استریپ ،موسیقی و پادکست طنز،
دابس��مش و دوبله طنز ،موش��ن گرافیک و کلیپ طنز و
اس��تندآپ تا  22آذرماه به شناسه @emzaye_kerry
در پیامرسانهای مختلف ارسال کنند.

کتاب

رونمایی از «جاسوس استورم»
در قرار سهشنبهها

کتاب جاس��وس اس��تورم به عنوان
جدیدترین اثر مترجم کتاب «کامال
س��ری» توس��ط انتش��ارات شهید
کاظمی منتش��ر ش��د .ب��ه گزارش
«وطن امروز» ،جاسوس استورم ،جلد
سوم از «مجموعه کتابهای اطالعاتی -امنیتی» است که به
روایت مورتن استورم (جوان دانمارکی) توسط وحید خضاب
در  248صفحه ترجمه و توس��ط انتشارات شهید کاظمی
روانه بازار شد .مورتن استورم ،جوانی دانمارکی است که در
خانوادهای پرتنش به دنیا آمده و طی اتفاقی با اسالم آشنا و
مسلمان شده است اما اسال م آوردن ،پایان ماجرای او نیست،
بلکه آغاز ماجراست؛ ماجرایی که مسیر او را به انگلستان و
بعد به یمن میکشاند و در نهایت دست او را در دست چند
سرویس اطالعاتی میگذارد و «مراد استورم تکفیری» تبدیل
میش��ود به «جاسوس اس��تورم» و کار همکاری اطالعاتی
هم ،به همکاری امنیتی و کمک به ترور یکی از مهمترین
شخصیتهای القاعده« ،انور العولقی» منجر میشود.

همایون اسعدیان یکی از  2کارگردان حاضر
در جمع  7نفره هیات انتخاب امسال است که
به جرأت میتوان او را متناس��بترین چهره
برای حضور در این جمع دانست .اسعدیان که
آخرینبار با فیلم سینمایی «یک روز بخصوص»
در سال  94در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرده
بود ،سابقه ساخت آثار مهمی همچون «نیش»،
«م��رد آفتابی»« ،طال و مس» و «بوس��یدن
روی ماه» را دارد و س��ال گذشته نیز سریال
پرمخاطب «لحظه گرگومیش» را روانه آنتن
شبکه  3کرد.

س��یدمحمود رضوی را میت��وان از معدود
تهیهکنندههای مولف سینمای ایران در یک
دهه اخیر دانست؛ تهیهکنندهای که در چند
دوره گذشته جشنواره فیلم فجر هر بار با یک
اثر جدی و مهم راهی این رویداد هنری ش��ده
است« .دهلیز»« ،معراجیها»« ،سیانور»« ،خانهای
در خیابان چهل و یک��م»« ،ماجرای نیمروز»،
«دارک��وب»« ،التاری» و «ماج��رای نیمروز:
ردخون» از جمله مهمترین آثاری هستند که
طی چند سال گذشته با تهیهکنندگی رضوی
روانه جشنواره فیلم فجر شدهاند.

محمد احسانی

رضا درستکار یکی از منتقدان باسابقه سینمای
ایران است .درستکار که سالها بهعنوان منتقد
در س��ینمای ایران فعالیت ک��رده ،در زمینه
نویس��ندگی و کارگردانی نیز دستی بر آتش
دارد که ساخت فیلم سینمایی «دستم پاست»
از جمله فعالیتهای او در این زمینه است .او عالوه
بر همکاری مستمر با مطبوعات سینمایی نظیر
فرهنگ و سینما ،فیلم ،ادبستان ،فصلنامه فارابی
و دنیای تصویر در زمین��ه برگزاری دورههای
ابتدایی جشنواره جهانی فیلم فجر و جشنواره
فیلم کودک و نوجوان نیز فعال بوده است.

حسین کرمی

محمود اربابی که این روزها به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات
سینمایی وزارت ارشاد فعالیت میکند ،یکی از مدیران حاضر در این
ترکیب است .او که حتی مدتی بهعنوان گزینه مدیریت سازمان
سینمایی نیز مطرح شده بود ،تنها مدیر سینمایی فعلی است
که در ترکیب هیات انتخاب جش��نواره امس��ال حضور دارد.
معاون فرهنگی بنیاد س��ینمایی فارابی ،مدیرکل گسترش و
آموزش نیروی انسانی سینمای کشور و مدیرکل ارزشیابی و نظارت
سینمای حرفهای کشور از مسؤولیتهایی است که اربابی در کارنامه دارد.

دیگر مدیر تلویزیونی حاضر در جمع  7نفره هیأت انتخاب جشنواره
سیوهشتم فیلم فجر ،حسین کرمی است .او که تا همین چند
وقت پیش مدیریت مرکز سیمافیلم را برعهده داشت ،در حال
حاضر قائممقام معاونت س��یمای رسانه ملی است .کرمی هم
از آن دس��ته مدیران تلویزیونی است که معموال حضور فعالی
در هیاتهای انتخاب و داوری جشنواره فیلم فجر و همچنین
شوراهای پروانه ساخت و نمایش آثار سینمایی وزارت ارشاد دارد
و از این نظر حضورش در این ترکیب اتفاق تازهای به حساب نمیآید.

چرا جریان اصغر فرهادی و دوستان ،مطلب انتقادی کارن همایونفر را تحمل نکردند

حاال همه میدانند شما دیکتاتورید

برای اعتراض نیازی برای البهالی جمع قاطی شدن ندارم .از
این بیانیهها هزارتا دیدهام مخصوصا دم انتخابات .همایونفر با
اشاره به مسائل اخیر پیرامون مسأله مالیات هنرمندان اضافه
کرده اس��ت :الحمدهلل مسائل مالیاتی حل شد و بدهبستان و
زورآزمایی فرهنگ و قدرت به سرانجام رسید ،خدا را شکر .ما
که درآمدی نداشتیم حاضر بودیم مالیات هم بدهیم .در سال
مگر چقدر درآمد داریم؟ کل درآمد یک س��ال من اندازه یک
شب دورهمیتان نمیشود .خوش به حال دوستانی که برای هر
کار دستمزدشان چند میلیارد است ،خدا بیشتر کند ،انشاءاهلل!
■■چرا ایران را سیاه میکنیم؟

این آهنگس��از برجسته سینما و تلویزیون در مطلب خود

نگارش فیلمنامه سریال بهروز افخمی به پایان رسید

رعد و برق در رمضان ۹۹

مدی�ر گروه فیلم و س�ریال ش�بکه  5س�یما از نگارش
قس�متهای پایانی س�ریال «رعد و برق» به کارگردانی
بهروز افخمی خبر داد .به گزارش «وطن امروز» ،مصطفی
رضوانی در ارتباط با آخرین وضعیت این س�ریال گفت:
نگارش فیلمنامه قسمتهای ابتدایی این سریال که مربوط
به سیل استانهای گلستان و لرستان است ،پایان یافته
و اکن�ون در حال ویرایش و اعمال اصالحات اس�ت .این
سریال که برای ماه رمضان سال آینده شبکه 5سیما آماده
میشود ،بزودی در مرحله پیشتولید قرار خواهد گرفت.
مجموعه تلویزیونی «رعد و برق» با طراحی و کارگردانی
بهروز افخمی و تهیهکنندگی داوود هاشمی روایت سیل
نوروز  ۹۸و حماسههای رخ داده بعد از آن است .رضوانی
در ادام�ه توضی�ح داد :این اثر که در عین اس�تراتژیک
و ملی بودن ،فضایی ش�یرین ه�م دارد ،با محوریت
یک گروه جهادی در  3اس�تان گلس�تان،
خوزس�تان و لرس�تان تصویربرداری
خواهد ش�د و با تحقیقات میدانی
گستردهای که توسط تیم محقق
انجام ش�ده ،قطعا ناگفتههای
ش�گفتآوری از اتفاق�ات و
مجاهدته�ای رخ داده در
مهار ای�ن رخداد طبیعی
برای مردم خواهد داشت.
شروع تصویربرداری این
سریال  ۲۵قسمتی از ۲۰
آذر و از اس�تان گلستان
خواه�د بود و  3اس�تان
گلس�تان ،خوزس�تان و

نامتناس��بترین فرد برای حضور در این
ترکی��ب قطع��ا یلدا جبلی اس��ت .او که در
کارنام��ه کاریاش تنها س��ابقه س��اخت 2
اث��ر کممخاط��ب «داره صب��ح میش��ه» و
«جمش��یدیه» را دارد ،در شرایطی بهعنوان
تنها زن حاضر در ترکیب هیات انتخاب جشنواره
امسال انتخاب شده که بسیاری حضور او را به
عنوان بزرگترین نقطه ضعف هیات انتخاب
امسال به شمار میآورند و بعید است که نظر
او بتواند بر نظر  6چهره باسابقه دیگر تاثیر
چندانی داشته باشد.

محمود اربابی

محمد احس��انی یکی از مدی��ران تلویزیونی حاضر در جمع هیات
انتخاب جش��نواره فیلم فجر امس��ال است که سابقه فعالیت در
جایگاه معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی را نیز در
کارنامه دارد و احتماال در نظر گرفتن سابقه او در این حوزه
بوده که مدیران جشنواره فیلم فجر را برای حضورش در این
ترکیب راضی کرده است .او پیش از این مدتی مدیر شبکه
اول سیما بود و در حال حاضر نیز مدیر شبکههای نمایش ،نسیم
و تماشای رسانه ملی است.

محمد حس�ینآبادی :نوشتن درباره تناقضهای روشنفکران
خستهکننده شده است .چون رفتارهای متناقض و ریاکارانه
این جماعت تمامی ندارد .آخریاش همین نامه اعتراضی که
هیچ نس��بتی با مردم ندارد و صرفا یک فرار رو به جلو است.
فارغ از خود نامه ،نویسندگان و طرفداران نامه حتی یک 24
ساعت پایبند به محتوای نامه نبودند .این را هم با صراحت و
شفافیت با مواجهه حذفی با یک پست اینستاگرامی نشان دادند.
طرفداران نامه «کدام روزن را برای ش��نیدن صدای مردم باز
گذاشتهاید؟» نتوانستند پست انتقادی کارن همایونفر را تحمل
کنند و با ریپورت باعث حذف آن شدند! البته طبیعی بود که
اقدام شجاعانه کارن همایونفر در مافیای سینما تحمل نشود و
مواجههای حذفی با او داشته باشند .کارن همایونفر در مطلب
انتقادی خود نسبت به نامه برخی سینماگران با انتشار عکس
یک مراسم جشن تولد با حضور رضا کیانیان ،بازیگر و نوبخت
معاون حس��ن روحانی ،نوشته بود :بیانیه آبان را امضا نکردم.

■■باور نکردنیها!

لرستان بهعنوان لوکیشنهای اصلی این سریال خواهند
ب�ود .بنا بر این گزارش ،پیش از این عبدالرضا اکبری که
بهعنوان یک�ی از بازیگران اصلی س�ریال نامش مطرح
ش�ده ،در گفتوگویی در ارتباط با این اثر گفته بود :کار
کردن با افخمی برای هر بازیگری جذاب است ،همچنان
که میبینید کارنامه خوبی نیز در سینما و تلویزیون دارد.
باعث خوشحالی است که افخمی همچنان به بازیگریام
اعتق�اد دارد .وی از روز اول س�نگش را با بازیگرانی که
قرار است همراهش باشند وا میکند ،زیرا این کارگردان
واقعا بازیگرشناس است و اهل حاشیهسازی هم نیست.
برای بازیگر قطعا مهم است با فیلمسازی
کار کند که سواد و توان فیلمسازی
داش�ته و بر کارش مسلط باشد و
همچنین در موارد الزم راهنمای
او باش�د .امی�دوارم اگ�ر بهطور
قطع�ی در «رع�د و برق» باش�م،
نهایت تالشمان به ساخت سریالی
مردمی و باکیفیت منجر شود.

■■چهرههایی برای بررسی کیفیت فنی فیلمها

آورده است :البته که روزگار سیاه است و همه غمگین ،فقط
س��ؤال این اس��ت تمام این مدت که پستها و استوریها به
تبلیغات و جش��ن تولد و آلودگی هوا گذش��ت حاال که خود
تلویزیون و همه ش��روع به اعتراض کردند ناگهان آبان سیاه
ایران مد ش��د؟ چرا ایران را سیاه میکنیم؟ سیاه خود ماییم،
س��یاهکار خود ماییم .دولتها میروند و میآیند ،چیزی که
عوض نمیش��ود حال مردم است .عجبا .عزیز! سیاهکار خود
کونیم میلیارد
مایی��م .در صفحهات اعتراض میکنی ام��ا ی 
دس��تمزد برای  10روز میگیری و االن هم از دست شوخی
زش��ت شهروند البرزی با کودکی که در سطل زباله انداختند
گله میکنی؟ االن آن شهروند را دستگیر کردند ،احتماال کارش

با کرامالکاتبین اس��ت ،نمیخواهید کمپی��ن برای آزادیاش
ترتیب دهید؟ هموطن عزیزم! سیاه خود ماییم ،سیاهکار خود
ماییم که در زندگی روزمره در رفتار اجتماعی ،در حفظ حق
شهروندی دیگران یک لحظه هم با خودمان روراست نیستیم.
این بیانیههای ظاهری لیاقت خودمان است.

■■حق نداری بیانیه بدهی

همایونفر خطاب به برخی امضاکنندگان نامه اخیر نوشته
اس��ت :دوس��ت عزیزی که همزمان هم با ایران اینترنشنال و
«م��نو تو» مصاحبه میکنی بع��دش هم با تلویزیون داخل،
 12میلیارد با ش��هرداری قرارداد میبندی ،حق نداری بیانیه
درباره مردم بدهی .ایران اگر سیاه است تو سپیدش کن .شما
که عاشق کلید بودی احتماال اکنون فهمیدهای سوراخ کلید
کجا بود .ایران اگر سراس��ر سیاه و ویران شود باز مردم اینجا
هستند .شما که پاسپورتت آماده است برو .اینجا هوا هم نباشد
من خفگی را با جان میپذیرم.

دانشجویان برنامههای «پوالنسکی» را لغو کردند

تو ستاره نیستی ،تو یک تجاوزگری
«رومن پوالنسکی» فیلمساز جنجالی و پرحاشیه
لهس��تانی پس از برنامهریزی عدهای از دانشجویان
ب��رای اعتراض در روز معرفی فیلم جدیدش ،برنامه
سخنرانی و معرفی فیلم را لغو کرد .به گزارش فارس
به نقل از ورایتی ،رومن پوالنس��کی پس از اطالع از
برنامهریزی و اعالم دانشجویان در شبکههای اجتماعی
برای اعتراض در روز معرفی فیلم جدید وی با عنوان
«یک افس��ر و یک جاس��وس» ،او این برنامه را لغو
کرد .دانشجویان لهستانی با برشمردن موارد متعدد تجاوزها و
تعرضهای جنسی پوالنسکی ،در بیانیه خود نوشتند :آموزشگاه
فیلمس��ازی ما همچون هر موسسه آموزشی دیگر باید مکانی
برای محکوم کردن خش��ونت و تجاوز جنسی باشد .پوالنسکی
نخستینبار در سال  ۱۹۷۸در کالیفرنیا متهم به تجاوز به دختری

نابالغ شد اما پیش از محکومیت از آمریکا گریخت.
برخی معترضان به این فیلمساز اعالم کرده بودند
که حتی اگر او سخنرانی خود را نیز لغو کند باید
در آنجا حضور یابند و از ورود او به داخل دانشگاه
ممانعتکنند.گروهیازتظاهراتکنندگانبنرهایی
در دست داشتند که روی آن نوشته بود« :تو ستاره
نیستی ،تو یک تجاوزگری» که در همان مکان با
تعداد دیگری از دانشجویان درگیر شدند و سپس
پلیس مداخله و جمعیت را متفرق کرد .اوایل همین ماه زمانی
که «ولنتاین مونیه» هنرپیشه اسبق فرانسوی او را متهم به تجاوز
در س��ال  ۱۹۷۵زمانی که او  ۱۸ساله بوده ،کرد ،باز پوالنسکی
در صدر اخبار قرار گرفت .با این وجود پوالنسکی این اتهام را رد
و مونیه را تهدید به پیگرد قانونی برای اعاده حیثیت کرده است.

در تازهترین قسمت «به اضافه مستند» نمایش داده میشود

نمایش چهره واقعی آمریکا در پایان بازی
جدیدتری��ن قس��مت از فص��ل س��وم برنامه
تلویزیونی «به اضافه مستند» ،با پخش و بررسی
مس��تند «پایان بازی» به کارگردانی سیدحامد
قاس��می از شبکه مس��تند پخش خواهد شد .به
گزارش «وطن امروز» ،در این قس��مت و پس از
پخش اثر« ،ابراهیم متقی» اس��تاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران و «علی رهجو» یکی از نویسندگان
و کارگردانان مس��تند «پایان بازی» میهمان میز
کارشناسی برنامه خواهند بود و به بررسی موضوع این فیلم
مستند از دید کارشناسان میپردازند .مستند «پایان بازی»
روایتی دقیق و مستند از زندگی در آمریکا ،وضعیت معیشتی
مردم این کشور و رویای هالیوودی از آن است و چهره واقعی

ایاالتمتحده را به تصویر میکشد .همچنین در
این فیلم مستند با پژوهشی عمیق ،نشانههای
افول همهجانبه آمریکا به تصویر کشیده است.
این فیلم مس��تند تالش کرده تاریخ آمریکا و
اوج و اف��ول آن را در  3فص��ل «یک رویا ،یک
امپراتوری و یک فروپاشی» به نمایش درآورد.
این مستند که در مرکز بسیج صداوسیما تولید
شده است ،به مناسبت  13آبان و روز مبارزه با
اس��تکبار جهانی رونمایی شد و حاال همزمان با روز دانشجو
برای نخستینبار در شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند»
به نمایش درخواهد آمد .این قسمت از برنامه امشب ساعت
 20:30از شبکه مستند پخش خواهد شد.

