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چشم انتظار «خرس»

ایرنا

صالحی در حاشیه جلسه دولت خبر داد

عرضه  ۶تا  ۱۰هزار تن کاغذ به بازار

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعالم کــرد که طــی یکی دو
هفتــه آینــده حدود  ۶تا  ۱۰هــزار تن کاغذ ترخیــص و به بازار
نمـــــا عرضه میشــود .طبــق گزارش ایســنا ،ســیدعباس صالحی
در حاشــیه جلســه روز چهارشــنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره
تصمیمــات اتخاذ شــده در دولــت برای حل مشــکل کاغذ اظهــار کرد :در
اوایل ســال مطرح بود که آیا میتوانیم ارز  ۴۲۰۰تومانی را از کاغذ برداریم
و به ارز نیمایی تبدیل کنیم یا خیر که همین امر تالطمهایی در بازار کاغذ
ایجاد کرد .او ادامه داد :مطرح شــدن تصمیمات باعث شــد کاغذهایی که
توگوهای
به گمرکات وارد شده بودند ترخیص نشوند .صالحی افزود :گف 
مختلفــی در دولــت با تأکید رهبــر معظم انقالب مطرح شــد که دو محور
برای تصمیمگیری از آن بیرون آمد و موجب شد کاغذ مطبوعات و نشر با
همان ارز  ۴۲۰۰تومانی باشد .او ادامه داد :مبنای تصمیمگیری برای کاغذ
این شد که همه آنچه در گمرکات است ترخیص شود که حدود  ۶تا  ۱۰هزار
تــن در یــک تا دو هفته آینده ترخیص و به بازار عرضه میشــود .همچنین
حدود  ۲۰الی  ۳۰هزار تن کاغذ هم در مسیر است که به کشور برسد و با این
واردات مشکل برطرف خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پایان گفت :تعزیرات وزارت ارشاد کمیتهای
تشــکیل داده و بــه شــکل جدی وارد میدان شــده کــه مجموعه کســانی که ارز
گرفتهانــد امــا کاغذ وارد نکــرده اند یــا وارد کردهاند اما توزیعشــان مشــخص
نیست در این کمیته مورد بررسی قرار گیرند.

نمایش سه فیلم ایرانی در جشنواره اسپانیایی

هجدهمیــن دوره جشــنواره بینالمللــی فیلــم «ایمجیــن
روی خـط ایندیا»  ۲۰۱۹در کشــور اسپانیا با نمایش دو فیلم بلند و یک
خـــــــبر فیلــم کوتــاه ایرانی همراه خواهــد بود .بر این اســاس فیلم
«آپاندیــس» به کارگردانی حســین نمازی و «روزهای نارنجی» ســاخته آرش
الهوتی به نمایندگی از ســینمای ایران در بخش رســمی این رویداد سینمایی
به روی پرده خواهند رفت و فیلم کوتاه «مانیکور» ساخته آرمان فیاض نیز در
بخش فیلمهای کوتاه جشنواره به نمایش گذاشته میشود.

بازیکن پرسپولیس در جمع «محکومین»

مهــدی شــریفی بازیکن تیــم فوتبال پرســپولیس تهــران به پــروژه «محکومین»۲
به کارگردانی ســیدجمال ســیدحاتمی پیوســت .ایــن بازیکن در اپیــزود «کرنر» که
داســتانی با محور«فوتبال دوستی» و «عشــق فوتبالها» دارد در نقش کاراکتری با
نام اصلی خودش مقابل ارژنگ امیرفضلی بهعنوان یک عشق فوتبال قرار گرفت.

تعیین زمان پخش «ستایش »3

ساخت مجموع ه «ستایش» اسفند  ۹۷به اتمام رسید و این روزها صداگذاری و
آهنگسازی آن توسط مهرشاد ملکوتی و ستار اورکی در حال انجام است .تدوین
این مجموعه که  ۴۰قسمتی است ،به کارگردانی سعید سلطانی به پایان رسیده
و یکی از گزینههای پخش تابستانی در شبکه سه سیما مطرح میشود.

رکوردشکنی تابلو «مونه»

یکــی از معــدود تابلوهــای نقاشــی از مجموعــه تابلوهــای «کومههــای علف
خشــک» اثــر «کلود مونه» که توســط یــک مجموعهدار خصوصــی نگهداری
میشــد ،روز سهشــنبه در جریــان یــک حراجی بــه قیمــت  ۱۱۰.۷میلیون دالر
فروخته شد و یک رکورد را در فروش آثار هنری امپرسیونیسم ثبت کرد.

کنسرت مشترک سه خواننده پاپ

تئاتــر «خط بریل» بــا نویســندگی و کارگردانی مهدی شــیخوند در جشــنواره FAKI
کشــور کرواسی روی صحنه میرود .گروه تئاتر مستقل «جیرجیرک» که این نمایش
را سال  96در پالتو اجرا مجموعه تئاتر شهر و پردیس تئاتر اجرا کرده بود ،این بار در
زاگرب پایتخت کرواســی روی صحنه میرود« .خط بریل» با هنرمندی دریا نظری،
مهدی شیخوند ،مهران عرفی ،خورشید شیخوند و عسل سادات اجرا میشود؛ پرویز
پورحسینی ،سیامک صفری و مرحوم لوون هفتوان به شکل ویدئویی در این نمایش
حضــور دارنــد و از دیگــر عوامــل آن میتوان به نــور و صدا :نیلوفر رادمنــش و روابط
عمومی :مطهره کشاورز محمدیان اشاره کرد« .خط بریل» به موضوع تجاوز بهعنوان
یکــی از معضــات مهم اجتماعی میپــردازد و در خالصه داســتانش آمده اســت:
میخواســتن با خط بریل رو تنم بنویســن .با خط بریل رو تنم نوشتن .من داد زدم،
ترکیــدم ،اما انگارنهانگار .هیچکس نشــنید .این نمایش پیشازاین نیز در جشــنواره
 Chelovekروسیه اجرا شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت .گفتنی است که جشنواره
 FAKIاز  ۲۰تا  ۲۷مه برگزار میشود و با نمایش خط بریل افتتاح خواهد شد.

«رو در رو با اصغر فرهادی» در چاپ سوم

چــاپ ســوم کتــاب «رودررو بــا اصغــر فرهــادی» کــه حاصــل گفتوگوهــای
ی اســت ،توســط انتشــارات چترنگ
اســماعیل میهندوســت با اصغر فرهاد 
منتشر شد.

درگذشت صداپیشه «باب اسفنجی»

تیم کانوی بازیگر برنده جوایز گلدن گلوب و امی و صداپیشه
آن سوی انیمیشــن «باب اسفنجی» در سن  ۸۵ســالگی درگذشت .او
مــــــــرز مدتها بود که با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم میکرد و
بهدلیل جراحی مغزی که در ماه سپتامبر انجام داد ،توانایی صحبت کردن خود
را از دست داده بود .کانوی طی فعالیت طوالنی مدتش سیزده بار برای دریافت
جایزه از جشنواره «امی» نامزد شده بود که شش بار آن را برنده شد.

و یازدهــم ،تاکنون فیلمهای بســیاری از
محــاق توقیــف خارج شــدهاند امــا هنوز
هیــچ خبــری از رفــع توقیــف «خــرس»
شــنیده نمیشــود .حاال با مطرح شــدن
طرح ردهبندی ســنی در ســینما که طبق
خبــر تازه حســین انتظامی قرار اســت از
تابســتان امســال اجرایــی شــود ،امیدها
بــرای اکران این دســت فیلمها از جمله
«خانهپدری»کیانوشعیاریبیشترشده

اســت .خســرو معصومی به ایسنا گفته،
حاضراســت فیلم «خــرس» حتی برای
یــک هفته روی پرده ســینماها باشــد اما
باالخره به اکران برسد .او با اینکه معتقد
اســت ردهبنــدی ســنی بــرای فیلمهای
زرد و ســخیف اســت تا اگر فیلمی از نظر
مدیــران بــه درد مخاطــب نمیخــورد
کنترلشودامافیلمهاییکهباراجتماعی
دارنــد نبایــد مجبــور بــه محدودیــت در

اکــران شــوند .معصومــی در بخشــی از
گفتوگویش با ایسنا درباره شرایط اکران
برخی فیلم و ســلیقه مخاطبان گفته که
برخی تماشــاچیان کــه فیلمهای خوب
در ســینما دیدهانــد امروز با ســینما قهر
کردهانــد و منتظر دیدن فیلمهای خوب
هســتند« :برای تماشــاگری که مثالً یک
روز فیلم «گبه» میدیده سخت است که
«رحمان  »۱۴۰۰تماشا کند».

حسن انوشه در گفتوگو با «ایران» عنوان کرد

«تاریخ ایران کیمبریج »؛ الگویی درخشان در تاریخ نگاری ایران
مریم شهبازی
خبرنگار

حســن انوشــه در حالــی از پایــان کار
ترجمــه ششــمین جلد«تاریــخ ایــران
کیمبریــج » به ایران خبــر داد که از آن
بهعنــوان اثــری مهم در روشــن کردن
راه تاریــخ نــگاری کشــورمان یــاد کرد.
او یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای این
مجموعــه تاریخی را پرهیز از پرداخت
تک بعدی به تاریخ سیاسی و توجه به
تمام وجوه دورههای تاریخی یاد کرد.
بیش از یکصد ســال از مقطعی که به
ســفارش شــرکت ملی نفت ایران و با
ســرمایهای بیســت و پنج هزار پوندی
طــرح تألیــف ایــن مجموعــه هفــت
جلــدی از ســوی ایرانیان به دانشــگاه
کیمبریــج داده شــد ،میگــذرد.
اثــری کــه حســن انوشــه ،نویســنده،
مترجــم و پژوهشــگرتاریخ ،زبــان و
ادبیــات فارســی آن را کتابــی مؤثر در
اصالح نــگاه مورخــان به تألیــف آثار
تاریخــی میداند .البته این نخســتین
ترجمهای نیســت که از این مجموعه
عرضه شده است.
انوشه در پاسخ به چرایی اهمیت این
مجموعــه گفت«:تــا پیــش از عرضــه
این مجموعه در کشورمان اگر نگاهی
بــه تاریــخ نگاریهــای منتشــر شــده
داشــته باشید شاهد ســیطره سیاست
بــر اغلــب آنهــا خواهیــد بــود .این در
حالی اســت کــه همه تاریخ سیاســت
نیســت و بخشهــای دیگــر زندگــی

اجتماعی از جمله دین ،کالم ،فلسفه
و تاریخ هنر را هم دربرمیگیرد».
به گفته انوشــه دوره زمانی جلد ششم
این کتاب از فروپاشــی دولت ایلخانان
مغول در ایــران تا پایــان دوره صفویه
و برانــدازی آن را شــامل میشــود.
او حــدود ســه ســالی صــرف ترجمــه
ششمین جلد این مجموعه کرده و آن
طور که گفت بخش اعظمی از ترجمه
جلد آخر(هفتمین جلد) را هم انجام
داده و از آن کار چندانــی باقــی نمانده
اســت .هفتمیــن جلــد «تاریــخ ایــران
کیمبریج » از دوران فروپاشــی صفویه
آغــاز شــده و با پایــان حکومت پهلوی
در ایران تمام میشود.
بــر اســاس اطالعــات درج شــده در
دانشــنامه آزاد ویکی پدیــا ،این کتاب
اثــری دربــاره تاریــخ و جغرافیــای
تاریخــی کشــورمان اســت کــه از
کهنتریــن روزهــا تــا پیــش از انقالب
را شــامل میشــود که در هفت جلد و
به زبان انگلیســی نوشــته شده است.
«ســرزمین ایــران»« ،دورههــای مــاد
و هخامنشــی»« ،دوران ســلوکیان،
پارتیــان و ساســانیان»« ،فروپاشــی
ساســانیان تــا بــه قــدرت رســیدن
ســلجوقیان» و «دوران ســلجوقیان
و مغــوالن» عنــوان جلدهــای قبلــی
ایــن اثر هســتند که به ترجمه حســن
انوشــه از ســوی نشــر امیرکبیــر در
اختیارعالقهمندان قرار گرفته است.
البته این پژوهشــگر و مترجم کشورمان
بــرای انتشــار ششــمین جلــد قصــد

همــکاری بــا ناشــر دیگــری را دارد ،او
ضمــن گالیــه از مؤسســه نشــر امیرکبیر
ادامــه داد«:پنــج جلــد قبلی ایــن اثر از
ســوی نشــر امیر کبیر منتشر شــده ،این
مؤسســه با وجــود دوران درخشــانی که
طی ســالها قبــل از فعالیت آن ســراغ
داریــم دیگر توجــه چندانی به رســالت
فرهنگــی اش نــدارد .ازهمیــن رو بــه
هیــچ وجــه چــاپ جدیــد ایــن کتــاب را
به ایــن مؤسســه نخواهم داد و با ناشــر
جوانــی صحبتهایــی انجــام دادهام تا
عالقهمنــدان بزودی شــاهد انتشــار آن
باشند.امتیاز نشر دیگر آثاری که پیشتر
از ســوی ایــن نشــر روانه کتابفروشــیها
شده را هم از آنان خواهم گرفت».
او در توضیــح بیشــتر اهمیــت ایــن

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «ایران»:

همراه با کن 2019

ظهور یک «بینوایان» مدرن و سیاسی

صداوسیما از تولید برنامه های فاخر غافل مانده است
ندا سیجانی

وصال روحانی

خبرنگار

عضوکمیسیونفرهنگیمجلسشورای
اســامی میگویــد :صداوســیما اصــوالً
باید برنامههای فاخری برای مخاطبان
و مــردم تولیــد کنــد و خــود این یکــی از
ضعفهای بزرگ رسانه ملی است؛ چرا
که از برنامههای خوب و غنی فرهنگی که
پیامی برای مخاطب داشته باشد ،غافل
مانده است.
علیرضاابراهیمیدرخصوصمخالفت
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی با
ت بررســی طرح خط مشــی اداره و
اولوی 
نظارت بر سازمان صداوسیما گفت :این
بحث فوریتی در مجلس رأی نیاورد چرا
که نمایندگان مجلس شــورای اســامی
برایننظرهستندکهموضوعصداوسیما
مســأله امروز و دیــروز نیســت و در حال
حاضــر مباحــث اقتصادی و معیشــتی
مــردم از اهمیــت بیشــتری برخــوردار
اســت ،بنابراین طــرح مذکــور از فوریت
خــارج شــد و در حــال حاضر مشــخص
نیســت چــه زمانــی باردیگــر بــه صحن
بازمــی گردد .البته این مســألهای اســت
که حتماً باید به آن پرداخت و اگر در این
باره مدیران صداوسیما هم پیشنهاداتی
داشــته باشــند ،میتوانند بــا نمایندگان
مطرحکنند.
او افــزود :یکــی از انتقاداتی که تا به امروز
به صداوســیما وارد بوده ،اساسنامه این
ســازمان اســت که با حوزههای مختلف
نیــز مرتبــط اســت و از جملــه مباحــث
مــورد توجه و تأکید کمیســیون فرهنگی
هم هســت؛ بر همین اساس در این باره
کارگروه رسانه درکمیسیون فرهنگی آغاز
بــه کار کرده و اساســنامه آن نیز تدوین و
تنظیم شــده و رأی آورده اســت .من نیز
شــخصاً معتقدم صــدا و ســیما باید در
زمینههای مختلف فرهنگی ،اقتصادی
و دیگر حوزهها درست اقدام کند تا برای
مردم شفافسازی شود.
نماینــده مــردم آزادشــهر و رامیــان
درمجلــس در خصــوص ســاماندهی

کتــاب کــه بجــز جلــد ســوم آنکــه در
قالب دوجلد منتشر شده همگی تک
جلدی هســتند ،تصریــح کرد«:اگر به
کتابهایــی که بعــد از انتشــار این اثر
منتشــر شــدهاند توجــه کنیــد خواهید
دیــد اغلــب از آن پیــروی کردهانــد
که یکــی از بهتریــن نمونههــای آن را
میتــوان اقدام ارزشــمندی دانســت
کــه از ســوی مرکــز دایــرة المعــارف
بــزرگ اســامی در انتشــار «تاریــخ
جامع ایــران» انجام شــده ،مجموعه
 20جلــدی کــه از آغــاز تــا پایــان دوره
قاجاریه را شامل میشود».
وی ادامــه داد«:کاری کــه مرکــز
دایرةالمعــارف بــزرگ اســامی بــه
سرپرســتی کاظــم موســوی بجنــوردی

انجــام داده را میتــوان یکــی از
بزرگتریــن نتایــج انتشــار «تاریــخ
ایــران کیمبریج » دانســت .بیش از90
درصــد مؤلفــان این اثر ایرانی هســتند
و آنــان هــم بــه روش کیمبریــج کار
را پیــش بردهانــد .شــاید جالب باشــد
کــه بدانیــد اغلــب نویســندگان«تاریخ
ایــران کیمبریــج » را محققان خارجی
تشــکیل میدادنــد چراکــه دانشــگاه
کیمبریــج بعــد از قبــول درخواســت
ایرانیــان در تألیف این اثــر از محققان
سراسر جهان برای نگارش بخشهای
مختلف آن کمک گرفت».
البته در تألیف«تاریخ ایران کیمبریج »
تعدادی از محققــان و مورخان ایرانی
هــم حضــور داشــتهاند کــه از جملــه

آنهــا میتوان به زندهیاد عبدالحســین
زرینکــوب ،احســان یارشــاطر ،ســید
حســین نصر و گیتی آذرپی اشاره کرد.
بهگفته انوشــه اگــر هراز چندی شــاهد
انتشار آثاری ارزشــمند در حوزه تاریخ
نگاری هســتیم ایــن اقدامــات بهجای
آنکه از ســوی مراکز دانشــگاهی باشــد
از ســوی ســازمانهای خصوصــی و به
شــکل انفرادی انجام میشــود .او نظر
مثبتــی بــه نظــام آموزشــی بویــژه در
حوزه علوم انسانی ندارد و اوضاع آنها
را آنقــدر نابســامان میداند که ترجیح
میدهد دربارهشان چیزی نگوید.
انوشه ادامه داد«:از جمله نمونههای
ایــن گفتــهام میتوانــم بــه فریــدون
آدمیــت و محمــد محمــدی مالیری
اشــاره کنم که چهرههای دانشــگاهی
نبودنــد امــا آثار درجه یکی نوشــتند و
تقدیم عالقهمندان کردند».
ایــن مترجــم و پژوهشــگر کشــورمان
پایــان گفتههایــش را بــا گالیــه از
بیمهــری مســئوالن امــر در حمایت
از دانشــنامه ادب فارســی عنــوان کرد
کــه بــا وجــود تالشهــای او بهعنــوان
سرپرســت ایــن دانشــنامه و همکاری
جمعــی از اســتادان با انتشــار نهمین
جلد در حدود یــک دهه قبل متوقف
شــده اســت .آنطــور که انوشــه گفت
پنج جلــد بعــدی این دانشــنامه هم
آمــاده اســت امــا از آنجایــی کــه هیچ
مؤسســه یا مرکزی حاضر به حمایت
آن نشــده دیگــر قــادر بــه انتشــار آن
نیستند.

خبرنگار

برنامههای صداوسیما بویژه برنامههای
مناســبتی نیــز با اشــاره بــه دغدغههای
کمیســیون فرهنگــی در ایــن رابطــه و
در دیدارهایــی کــه اعضــای کمیســیون
فرهنگــی با مدیران ارشــد صدا و ســیما
داشــتهاند ،گفــت :هجمههای بســیاری
علیه صداوســیما صورت گرفته و بیش
از  200شبکه فارسی زبان علیه جمهوری
اســامی در حال تولید محتوا هستند اما
در مقابل ما فقط یک صداوسیما داریم
کــه باید بــا این موضــوع مقابله کنــد .با
این تفاســیر ما نیز بر این عقیده هستیم
که رســانه ملی در این ســالها نتوانسته
برنامههــای فاخر و در عین حال جذابی
برای مخاطبان و مردم تولید کند .عمالً
بعد از ســریالهایی چون امام علی(ع)
و والیت عشق سریال فاخری تولید نشد
و ایــن یکــی از ضعفهای بزرگ رســانه
ملی اســت و از برنامههای خوب و غنی
فرهنگی که پیامی برای مخاطب داشته
باشد ،غافل ماندهایم.
او در خصــوص پخــش نشــدن برنامــه
ورزشــی «نــود» گفــت« :نــود» یکــی از
پرمخاطبتریــن برنامههــای ورزشــی
اســت و حذف آن اتفــاق خوبی نخواهد
بــود .دوســتان ناظــر مجلــس شــورای
اســامی بــر ســازمان صداوســیما کــه از
اعضــای کمیســیون فرهنگــی هســتند
جلسهای در صداوسیما داشتند و نقطه
قــوت و ضعفهــای این برنامــه در این
جلسه مطرح شد و به عقیده من برنامه
نود که به مسائل و حاشیههای مختلف
فوتبال میپرداخت میتوانســت کمک

بســیار خوبــی بــه چالشهــای فوتبــال
کشورمان باشــد بنابراین نباید با اعمال
نظر و ســلیقه این برنامــه را حذف کنند
وقطعاً به صالح نخواهد بود.
ابراهیمیدرموردنامگذاریخیابانهای
تهــران بــه اســم مفاخــر و هنرمنــدان
کشــورمان بیان کرد :ایــن اتفاقی زیبنده
بــرای هنرمنــدان پیشکســوت عرصــه
هنری است که از ســوی دوستان شورای
شــهر صورت گرفته و چه خوب اســت از
هنرمندانی که تاریخ فرهنگ و هنر ایران
را رقم زدند نامی به یادگار بماند و مردم
با فرهنگ و هنر خود آشــنایی بیشــتری
پیداکنند.
عضوکمیسیونفرهنگیمجلسشورای
اســامی دربــاره اختصاص درصــدی از
درآمد بلیت فروشی اجراهای صحنهای
به خزانه گفت :این قانون درحال حاضر
به تصویب نرســیده اســت 51 .درصد از
بودجه ســال  98از طریق مالیات تأمین
میشــود اگرچــه فــرار مالیاتی بســیاری
بوده که باید به این موضوع توجه شــود.
درواقع افراد بســیاری هستند که مالیات
نمیدهند امــا درآمدهای خوبــی دارند
که باید شناسایی شــود .البته اختصاص
10درصد از بلیت فروشی قطعاً به ضرر
اجراهای موسیقی نواحی خواهد بود این
در حالی اســت که موسیقی اصیل ایران
کــه از موســیقی نواحی نشــأت میگیرد
بایــد مورد توجه باشــد و آن را گســترش
دهنــد .طبعــاً اگر ایــن طرح مــورد تأیید
قرارگرفــت میبایســت مــواردی از ایــن
دست لحاظ شود.

پخــش یک فیلم تــازه تحت عنوان
«بینوایــان» کــه البتــه هیــچ قرابتی
با داســتان افســانهای ویکتــور هوگو
نــدارد ،برنامــه روزهــای ســوم و
چهارم فســتیوال بینالمللی فیلم
کــن فرانســه را زیر ســایه خــود قرار
داده است.
ایــن بــار نــه خبــری از ژان والــژان
اســت که به خاطــر دزدیدن قرصی
نــان در اوایل قــرن نوزدهم در یک
فرانســه آمــاده انفجــار و انقــاب
زندانــی میشــود و نــه کــوزت و
تناردیــهای هســتند کــه پــس از
شــهردار شــدن والــژان در شــهری
کوچک ،مســیر زندگی اش را تغییر
دهند« ،بینوایان» جدید که ساخته
«لیــدی الی» و یکــی از  21فیلــم
بخــش مســابقه هفتــاد و دومیــن
دوره فســتیوال کن است ،بینندگان
را بــه  2005برمیگرداند تا آنها را با
آشوبهای خیابانیای همراه سازد
کــه در آن تاریــخ ،مــردم مســتمند
فرانســه بــرای رســیدن بــه شــرایط
معیشــتی بهتر در برخــی نقاط این
کشور به اعتراض دست زدند.
لیــدی الی بــرای کاملتــر شــدن
قصــهاش بــر روی ســه عضــو یک
جوخه ضد شورش که با تظاهرات
خیابانــی در حومههــای نــاآرام
پاریــس بــه مقابلــه میپردازنــد،
تمرکــز میکنــد و فرجام تیــره آنها
را کــه در یــک درگیری توســط یک
اتومبیــل زیر گرفته میشــوند ،پایه
و بهانــهای بــرای ایــن ســؤال قــرار
میدهد که جوامــع غربی باید چه
بهای کالنی بابــت آزادی و امنیت
بپردازنــد و آیا ایــن توحشها فرق
زیــادی بــا سرنوشــت ژان والژانــی
دارد کــه بیــش از  200ســال پیــش
از چنــگ بــازرس ژاور گریخــت
تــا شــخصیت لــو رفتــه و هویــت
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سه خواننده موسیقی پاپ با همراهی سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده شناخته
شــده کشــورمان جمعه شــب  ۲۷اردیبهشــتماه پروژه کنسرت «شــبانه میالد»
را برگــزار میکننــد .در ایــن کنســرت که به همــت مجموعهای با عنوان مؤسســه
«فرهنگگســتر صبا» در برج میالد تهران برگزار میشود سیامک عباسی ،عماد
طالبزاده و روزبه نعمتاللهی با همراهی ســامان احتشامی و تعداد دیگری از
هنرمندان اجرای مشترکی را پیش روی مخاطبان قرار میدهند.

ســال  90ســیزدهمین فیلــم بلنــدش را
جلــوی دوربین برد« .خرس» براســاس
فیلمنامــه تصویــب شــده و منطبــق بــر
همیــن فیلمنامه ســاخته شــد؛ اما پس
از نمایــش در یــک جمــع خصوصــی به
کارگــردان این فیلــم گفتند کــه باید هم
فیلمنامه مصــوب را تغییــر بدهد و هم
بخشهایــی از فیلــم را اصــاح کنــد! بــا
اعمــال اصالحیههــا در نهایــت فیلم به

جشنواره فجر رسید و دو جایزه هم کسب
کرد .بعد از کســب موفقیت در جشنواره
شانگهای رئیس وقت سازمان سینمایی
(جــواد شــمقدری) اعــام کرد ،بــزودی
پروانه نمایش «خرس» صادر میشود،
اما هنوز که هنوز است خسرو معصومی
چشــم انتظــار مجــوز اکــران ایــن فیلــم
است .با تشکیل کمیته بررسی فیلمهای
توقیفی برجای مانده از دولتهای دهم
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صحنهای از «بینوایان» ،ساخته متفاوت و سیاسی و جدید لیدی الی

اولیــهاش را وســیله تقــاص پــس
دادن تــا پایان عمــر محنت بارش
نبینــد .داســتان «بینوایــان» تازه را
خــود لیــدی الی نوشــته و ســناریو
را نیــز او بــا مشــارکت جیوردانــو
گدرلینــی و الکســیس ماننتــی
نگاشــته و نقشهــای اصلــی را
دیمییــن بونــارد و جبرییــل زونکا
ایفــا کردهانــد و ماننتــی اضافــه بر
داستاننویســی یکــی از بازیگــران
فیلم نیز هست.
حضور این فیلم در بخش مســابقه
«کــن  »2019به خــودی خود به این
معناســت که بــرای تصاحب نخل
طالیی بهترین فیلم امســال بدون
بخت نیســت و تعلق ایــن فیلم به
کشــور میزبان جشــنواره در افزایش
ایــن احتمــال بیتأثیــر نیســت امــا
باید صبــر کرد و دید کــه الهخاندرو
گونزالــز ایناریتــو رئیــس مکزیکــی
هیــأت ژوری امســال و همکارانش
این فیلم را چگونه میبینند.
ëëنگاه دسپلچین به نخل طال
جمعــه کــه چهارمیــن روز از هفتاد
و دومیــن دوره فســتیوال کــن بــه
حســاب میآیــد ،زمــان اکــران یک
فیلــم فرانســوی دیگــر حاضــر در
بخــش مســابقه اســت و آن فیلــم
کاری به نام «اوه ،مرســی» ســاخته
ارنو دسپلچین است.
ایــن فیلم یــک درام روانشناســانه
و مبتنــی بــر عوامل جــرم و جنایت
اســت و بازیگرانی همچون رشــدی

زم ،لیاسیدو ،سارا فورستیر و آنتوآن
رینارتــز در نقشهــای عمــده آن
ظاهر شدهاند.
در ایــن فیلــم کــه دســپلچین و لیــا
میسیوس سناریوی آن را نوشتهاند
و گریگــوار هتــزل یــک موســیقی
متن پــر رمز و راز برای آن ســروده،
بــه شــب کریســمس در شــهر روبه
فرانســه ســفر میکنیــم و آنجــا
داوود ،رئیــس پلیــس مســلمان و
غیرفرانسوی شهر و لوییس دستیار
تــازه و جــوان و بومی او بــا معمای
قتل یک زن پیر در گوشــهای از شهر
مواجه میشــوند و همچنین با این
درخواســت عمومــی که بــرای امن
شــدن شــهر و برچیده شــدن بساط
گســترده خالفکاران هرچه سریعتر
وارد عمل شوند.
«اوه ،مرســی» نگاهــی تــوأم بــا
روانشناختی و کنکاش در الیههای
مختلــف جوامــع بشــری فعلــی
اســت کــه در آن هیچکــس امنیــت
ندارد و قتــل به کاری پیشپا افتاده
تبدیل شــده و آن چه ارزشی ندارد،
جــان و عمــر انســانها اســت .ارنــو
دسپلچین خالق این روایت تلخ ،از
سینماگران مؤلف موفق فرانسه در
 15ســال اخیــر بوده و چــون تاکنون
ســهم چندانــی از جوایــز بــزرگ
ســینمایی برنگرفته ،امیدوار اســت
کــن امســال او را صاحــب چنیــن
چیــزی کنــد و نخــل طالیــی را به او
هدیه بدهد.

