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بچهها از زندگی رونالدو میدانند ولی از بزرگانمان نه

عباس جهانگیریان نویس��نده ادبیات ک��ودک و نوجوان درخصوص
جایگاه آیینها و س��نتهای ایرانی در ادبیات ک��ودک و نوجوان در
سالهای اخیر اظهارکرد :آیینهابه تنهاییدستمایهنوشتننیستند؛
مثال یک نویس��نده میتواند خاطرهای از نوروز یا شب یلدای خود را
بنویسد ولی آیینها بیشتر میتوانند بستر یا لوکیشن داستان باشند
ن آیینها و مناس��بتها اس��تفاده کند .این
و داس��تان میتواند از ای 
نویسنده افزود :نویس��نده باید از آداب و رسوم در شخصیتپردازی،
انتخاب مکان و زمان و هر آنچه میتواند چاش��نی ،بستر و بخشی

از متریال کار داستان باش��د ،استفاده کند .به گزارش
ایسنا،عباسجهانگیریانهمچنیندرخصوصضرورت
حضور آیینهای ملی در ادبیات کودک و نوجوان با اظهار
نگرانی برای از بین رفتن هویت ایرانی گفت :بچهها تمام
بازیکنان تیم چلسی یا دیگر تیمهای معروف اروپایی را
میشناسند ولی اگر از آنها در مورد عطار بپرسید چیزی نمیدانند،
ممکن است نام موالنا ،سعدی و فردوسی را شنیده باشند اما چیزی از
آنها نمیدانند ولی اطالعات زندگی خصوصی رونالدو را هم میدانند.

چه چیز باعث این ش��ده اس��ت؟ من فکر نمیکنم که
این مسئله اتفاقی باشد .وقتی شبکههای تلویزیونی تا
نیمههای ش��ب فوتبال پخش میکنن��د اما بزرگترین
رویدادهای فرهنگی این مملکت را در حد یک زیرنویس
بازتاب نمیدهند ،این نشان میدهد که عدهای به اینکه
فرهنگ ایرانی رواج پیدا کند ،عالقهمند نیستند .عالقه به ایران و هویت
و فرهنگ ایرانی دغدغه خیلی از مدیران فرهنگی ما نیست؛ با این حال
نویسنده مگر چقدر میتواند با کتابهایش تاثیر بگذارد؟!

فرهنگی

نگاهی به عملکرد رسانه ملی در ممنوع الفعالیت کردن شهاب حسینی

 22سال قبل 22 ،سال بعد

آفتاب یزد – یوسف خاکیان :جدیدترین قسمت مجموعه اینترنتی
«همرفیق» با اجرای شهاب حسینی پنجشنبه گذشته منتشر شد.
مهمانان این برنامه دو برادر دوست داشتنی و طناز سینما و تلویزیون
ایران پیمان و مهراب قاسمخانی بودند .مانند همه برنامه هایی که از
مجموعه «همرفیق» تاکنون منتشر شده بخش هایی از برنامه اخیر
نیز در کانال های تلگرامی قرار گرفت .یکی از این بخش ها بس��یار
جالب توجه بود .در این گزارش بنا داریم با مطرح کردن آنچه در این
بخش رخ داد به مسئله ای اشاره کنیم که مدتهای مدیدی ست در
رسانه ملی رخ می دهد و هر زمانی هم صحبتش می شود همه منکر
این ماجرا می شوند و دالیلی را می آورند که همگی به این موضوع
ختم می شوند که همه چیز کامال عادی بوده و هیچ اتفاق عجیبی
نیفتاده که رس��انه ها این همه آن را در بوق و کرنا می کنند .برای
روشن شدن شدن ماجرا به ادامه گزارش توجه کنید.
دوربین ش��هاب حس��ینی را در حالیکه روی صندلی اش نشسته و
مقابلش پیمان و مهراب قاس��مخانی را دارد ،نشان می دهد .شهاب
حس��ینی در حین صحبت هایش به ماجرایی که در گذشته اتفاق
افتاده اش��اره کرده و چنین می گوید« :من روزگاری برای تلویزیون
اجرای برنامه می کردم از س��ال  ،77تقریبا دو سال دو سری برنامه
«اکسیژن» و «آب» رو اجرا کردم و یکسال با خدابیامرز فریورز کیان
یک برنامه زنده داشتم صبح ها به اسم «برپابرپا و رنگ صبح» یک
روز آمدم از در شبکه دو وارد شوم که جلویم را گرفتند و گفتند« :آقا
ببخشید!» گفتم« :بفرمایید» گفتند« :شما نمی تونید برید داخل»
گفتم« :چرا؟» گفتند« :واحد تامین نیروی انس��انی نامه داده که ما
به این افراد نیازی نداریم ،اسم شما هم توی این نامه هست» گفتم:
«آقا من دو س��اله دارم اینجا کار می کنم ،گروه کودک ،نوجوان و ...
برنامه زنده داشتم» گفتند« :اینجوریه» گفتم« :میشه من آقای مدیر
رو ببینم؟» گفتند« :چیکارش داری؟» گفتم« :ببینمش دیگه ،حاال
به عنوان یه ارباب رجوع ،می خوام ببینم مش��کل چیه؟ به هر حال
من��و اینجوری رها نکنید ،یهو جلوی منو گرفتید می گید بفرمایید
بیرون؟» گفتند« :باشه» .بعد تماس گرفتم با مدیر و به ایشان گفتم:
«مدیر محترم میشه شما رو ببینم؟» رفتم پیش مدیر و ماجرا را به
او گفتم .او گفت« :بله دیگه» گفتم« :دلیلش رو ش��ما می دونید؟»
گف��ت« :نه به ما هم گفتن» گفتم« :من کار بدی کردم؟ چیزی ازم
منتشر شده؟» گفت« :نه گزارشی نبوده» گفتم« :خب پس مشکل
چیه؟» گفت« :اینطوری تشخیص داده شده»
پیمان قاسمخانی می گوید« :داستان  6سال اخیر ما دو تاست»
مهراب می گوید« :مال من هفت سال و نیمه»
شهاب ادامه می دهد :گفتم« :هیچگونه کمکی نمیشه کرد؟» گفت:
«به هر حال ش��رمنده» گفتم« :من ممنوع التصویر که نیس��تم؟ به
گفته ش��ما ممنوع الکارم ،اما ممنوع التصویر که نیس��تم؟» گفت:
«چطور؟» گفتم« :برای اینکه یه وقت دیدی خدا خواست و من رفتم
یه فیلمی س��ریالی بازی کردم» گفت« :من جای شما بودم این کار
رو نمی کردم» گفتم« :چرا؟» گفت« :با این کار به پشتوانه و تاریخ
کاری که شما در تلویزیون دارید لطمه می خوره» گفتم« :شما دارید
م��ن رو اخراج می کنید از تلویزیون بعد نگران رزومه و تاریخ کاری
من در تلویزیون هستید؟»
شهاب حس��ینی در ادامه س��خنانش گفت« :به نظر من حرف این
قدیم��ی ه��ا رو باید طال گرفت که می گوین��د« :خدا گر ز حکمت
ببندد دری ،ز رحمت گش��اید در دیگری .اگر اون اتفاق اونجا برای
من نیفتاده بود من امروز کماکان یکی از مجری های پرسابقه شبکه
دو بودم»
کلیپ به پایان رس��ید و من بهت زده همچنان به تصویر فریز شده
ش��هاب حس��ینی روی صفحه مانیتور می نگریس��تم و با خود فکر
می کردم که تاکنون چقدر اشتباه می اندیشیدم که گمانم بر این بود
که شهاب حسینی به خاطر اینکه در سینما جای پای خودش را باز
کرده ،خودش از همکاری با تلویزیون انصراف داده و دیگر به عنوان
مجری تمایلی به حضور در این رسانه نداشته است در حالیکه امروز
بعد از حدود بیس��ت و دو سال مشخص ش��ده که این بازیگر برنده
جایزه نخل طالی کن نه به خواست و اراده خودش ،بلکه به خواست
و اراده (بخوانید س��لیقه) مدیران وقت تلویزیون از کار در این رسانه
منع شده ،به صورتی که حتی به محل کاری که تا دیروز می توانست
به آنجا رفت و آمد کند راهش نداده اند .آنهم بدون آنکه دلیل منطقی
و قابل قبولی را برای این راه ندادن به او اعالم کنند.
این اتفاق البته به قول مهراب قاسمخانی چیز عجیبی نیست و رسانه
مل��ی بارها و بارها از این اقدامات انجام داده و فرزندان خود را که از
«الف» الفب��ای حضور در مقابل دوربین در دامن خود پرورش داده،
بعد از آنکه به ثمر نشستند و به قول معروف به یک بازیگر یا چهره
مشهور تبدیل شده اند را مانند کبوتری به آسمان پر داده و کیست
که نداند دیگران چنین کبوترانی را به طرفه العینی روی هوا می زنند
و از پتانس��یل هایش برای پیش��برد اهداف خود استفاده می کنند.
نمونه هایش را هم بارها دیده ایم .بزرگترین هایش��ان رضا عطاران
و عادل فردوس��ی پور و همین شهاب حسینی هستند .رضا عطاران

با اینکه حاال پس از گذش��ت سالها از عملکرد یک طرفه تلویزیون و
اصرار اکیدش برای توضیح ندادن به اهالی رسانه در هیچ زمینه ای
برایمان کامال مشخص و مبرهن است که اینبار هم مانند موارد قبل
تمام پرسش هایی را که مطرح می کنیم بی پاسخ خواهد ماند ،اما
ما بنا به رس��الت روزنامه نگاری مان پرسش های خودمان را مطرح
می کنیم هرچند که به این موضوع کامال واقفیم که هیچ اعتنایی به
سواالت ما نخواهد شد.
 -1آیا کس��انی مانند مجریان صداوس��یما و حتی برخی بازیگران،
فعالیتشان مشمول قانون کار نمی شود که رسانه ملی هروقت دلش
می خواهد بدون اینکه دلیلی برای بیکار کردن (بخوانید اخراج) آنها
بی��اورد دیگر آنها را به محل کار خودش��ان راه نم��ی دهد و به آنها
می گوید به سالمت و این یعنی آنها بعد از رفتن اجباری از تلویزیون
باید در به در دنبال کار بگردند.
 - 2قوانین کاری در س��ازمان صداوسیما به چه صورتی است که در
هنگام تصمیم گیری ،س��لیقه ها بر دستورالعمل ها ارجحیت پیدا
می کنند و دالیل می ش��وند «بله دیگه» و با همین دو کلمه بسیار
س��اده ،کارمند (بخوانید مجری یا بازیگ��ر) باید برود دنبال کارش و
دیگر حوالی سازمان آفتابی نشود.

این گزارش در دفاع از ش��هاب حسینی به نگارش
در نیام��ده ،بلک��ه واژه های��ش در انتق��اد ب��ه رفتار
صداوس��یما در مواجه��ه ب��ا هنرمندانی که ب��رای به
بار نشس��تن آنها زحمات زیادی کش��یده می ش��ود،
پ��ول های زیادی هزینه می ش��ود و مخاطبان زیادی
در طول س��الها فعالیت این هنرمندان ب��ا آنها انس و
الفت پیدا می کنند اما تلویزیون به یکباره آنها را کنار
می گذارد و به هی��چ چیزی توجه نمی کند ،کنار هم
قرار گرفته اند
هرچند که در تلویزی��ون چهره موفقی بود اما زمانی که از روی لبه
پشت بام تلویزیون پرید بالفاصله جذب سینما شد و اکنون سالهاست
به عنوان یک استار مطرح در بین بازیگران سینما می درخشد و برای
هر فیلم دس��تمزدهای کالن می گیرد و فیلم هایش هم در گیشه
با موفقیت زیادی روبرو می ش��وند ،او دیگر به تلویزیون برنگش��ت،
حتی این اواخر که تصمیم گرفته دوباره به حوزه سریال سازی ورود
پیدا کند س��ریالش را برای شبکه نمایش خانگی می سازد نه برای
تلویزیون .عادل فردوسی پور هم که تکلیفش کامال روشن است ،از
صدا و س��یما که کنار گذاش��ته شد هزار و یک کار دیگر برای انجام
دادن و کسب درآمد داشت و انگار نه انگار که شغل به این مهمی که
بیست سال برایش زحمت کشیده را از او گرفته اند ،آنهم به همین
راحتی .حال هم ماجرای ممنوع الکاری شهاب حسینی در تلویزیون
بعد از  22س��ال در برنامه «همرفیق» رونمایی و مش��خص شد که
این بازیگر امروز سینما و مجری دیروز تلویزیون در اصل خودش از
صداوسیما جدا نشده بلکه او را مجبور به این کار کرده اند ،آنهم بدون
آنکه برای زحمتی که در طول آن دو سال کشیده حرمت قائل باشند
و دلیل این از کار بیکار شدنش را برایش توضیح دهند.
همانطور که اشاره کردیم نمونه های بسیاری از این دست اقداماتی
که صداوس��یما خود را محق و البته مجاز می داند که مرتکب آنها
شود در طول سالهای گذشته دیده و شنیده و خوانده ایم .جالب این
که همانطور که در ابتدای این گزارش اش��اره کردیم مسئوالن این
رسانه در مواجهه با درخواست پاسخ روشن برای چرایی انجام چنین
اقدامات��ی یا راهکار فرار رو به جل��و را در پیش گرفته و می گویند:
«چنین چیزی نیس��ت ،ما اصال به اندازه حتی یک نفر هم در طول
اینهمه سال ممنوع الکار و ممنوع التصویر نداشته ایم ،اگر هنرمندی
دوست داش��ت بیاید با تلویزیون کار کند ،قدمش روی چشمان ما،
هر کسی هم که نخواست ما برایش آرزوی موفقیت می کنیم» و یا
در مواجهه با سواالتی از این دست که نیازمند توضیح است سکوت
مطلق را در پیش گرفته و به قول فوتبالی ها می گویند« :وقت ندارم
صحبت کنم ،بعدا سر حوصله همه چیز را بیان می کنیم» حال این
بعدا چه زمانی است فقط خدا می داند.
>طرح چند سوال ساده

 -3در بخش پایانی سخنان شهاب حسینی نکته عجیبی نهفته است.
جایی که مدیر مربوطه او را متوجه سابقه ای در طول مدت کار کردن
در س��ازمان صداوسیما برای خود جمع آوری کرده ،می کند و به او
می گوید« :اگه من جای ش��ما بودم تو هیچ فیلم و س��ریالی بازی
نمی ک��ردم چون به این رزومه ای که تو این دو س��ال جمع آوری
ک��ردی صدمه م��ی خوره» دقت کنید بنابر آنچ��ه آن مدیر محترم
می گوید ش��هاب حسینی به خاطر آن دوس��ال که خود تلویزیون
آن را نادی��ده گرفته و به هیچ انگاش��ته ،بای��د تمام عمر حرفه ای و
هن��ری اش را نادیده بگیرد و هرچه پیش��نهاد خ��وب هنری به او
می شود را رد کند ،فقط به خاطر اینکه دو سال در تلویزیون مجری
برنامه کودک بوده است.
 -4اینکه صداوسیما چقدر به دوربینش اعتماد به نفس دارد که فکر
می کند اگر ش��هاب حسینی هر اقدام هنری در مقابل هر دوربینی
و در هر مدیومی انجام دهد بدون هیچ ش��ک و تردیدی با تیشه به
ریشه خود زده است ،چرا که در طول آن دو سال صداوسیما چیزی
به شهاب حسینی داده که اگر او هزار سال دیگر هم عمر کند و تمام
آن هزار سال را در مقابل دوربین های مختلف هنرنمایی کند بازهم
نه تنها چیزی عایدش نشده بلکه چیزی ارزشمند که همان رزومه دو
ساله او در تلویزیون است را لگدمال کرده است.
 -5پرس��ش بعدی اینجاست که اینگونه برخوردهای سلیقه ای که
عموما منش��ا آنها را باید در رفتارهای مدیریتی رسانه ملی جستجو
کرد واقعا تا چه زمانی ادامه خواهد داش��ت ،برخوردهای سلیقه ای
که حاال دیگر می توان عنوان کرد آنقدر قدیمی و کهنه شده اند که
می توان به آنها لقب «باستانی» داد ،آیا واقعا بس نیست؟
حال بخوانید ماجرای ش��هاب حس��ینی را که پ��س از بیرون آمدن
(از کار بیکار ش��دن و به عبارت خودمانی اخراج) از تلویزیون آنقدر
پیشرفت کرد که حتی توانست نخل طالی کن بهترین بازیگر نقش
اول م��رد را از آن خود کند .او با اصغر فرهادی کار کرد ،کارگردانی
که دو جایزه اس��کار را به سینمای ایران هدیه کرد .شهاب حسینی
در س��ینمای ایران عالوه بر بازیگری کار تهیه کنندگی و همینطور
حرفه کارگردانی را نیز در کارنامه هنری خود ثبت و ضبط کرد .جدا
از ای��ن ،کار اجرا را در فضای مج��ازی نیز تجربه کرد ،آنهم نه برای
بچه ها ،بلکه برای آدم بزرگها .تمام مهمانانش هم از هنرمندان درجه
یک سینما هس��تند ،هنرمندانی که خیلی هایشان حاضر نیستند
بهعنوانمهمانمقابلدوربینتلویزیونبنشینند.شهابحسینیحتی
مرزهای بازیگری در س��ینمای داخل را نیز در نورودید و در خارج
از کش��ور در چند فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخت و شرکت
فیلمسازی نیز تاس��یس کرد .تمام اینها را در نظر بگیرید در مقابل
آن جمله ای که شهاب حسینی در بخش پایانی سخنانش آنجا که
گفت« :خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری».
امروز تلویزیون در کجای جامعه قرار دارد؟ ش��هاب حسینی و امثال
او که روزگاری فرزند تلویزیون بودند و تلویزیون آنها را نخواس��ت و
آنها به اجبار از ای��ن مدیوم کوچ کردند در کجای ماجرا قرار دارند؟
این درس��ت که بازیگر فیلم «جدایی نادر از س��یمین» مدتی ست
به زعم برخی به یک هنرمند حاش��یه ساز تبدیل شده و در فضای
مجازی سر و صدا به راه انداخته و حتی در واکنش به انتقادات صفحه
اینستاگرامش را بس��ته ،این درست که او به آمریکا رفته و به قولی
عنوان کرده که دوستم به من گفت« :بیا واکسن فایرز بزن ،من هم
قبول کردم» این درست که او در جشنواره فیلم فجر سالهای گذشته
به نوعی احترام بزرگتری مس��عود کیمیایی را نگه نداشت و با لحن
غیرمحترمانه ای با او و درباره او س��خن گفت ،تمام اینها درست ،ما
ه��م قبول داریم ،اما این را بیان می کنی��م که این گزارش در دفاع
از شهاب حسینی به نگارش در نیامده ،بلکه واژه هایش در انتقاد به
رفتار صداوسیما در مواجهه با هنرمندانی که برای به بار نشستن آنها
زحمات زیادی کشیده می شود ،پول های زیادی هزینه می شود و
مخاطبان زیادی در طول سالها فعالیت این هنرمندان با آنها انس و
الفت پیدا می کنند اما تلویزیون به یکباره آنها را کنار می گذارد و نه
به زحمت و هزینه خودش توجه می کند ،نه به پتانسیلی که در این
هنرمندان وجود دارد و صداوس��یما آن را به صورت کامال مجانی در
َط َب ِق اخالص قرار می دهد و پیش��کش دیگران می کند توجه دارد
و نه به مخاطبی که این هنرمندان را دوس��ت دارد اعتنا می نماید،
کنار هم قرار گرفته اند .این گزارش می خواهد بگوید آقای تلویزیون
ما مردم ایران بس��یاری از رفتارهای ش��ما را قب��ول نداریم و آنها را
بر نمی تابیم ،شما هم که خود را موظف و مکلف به پاسخگویی به
چراهایی که در مقابل این رفتارها مطرح می شود ،نمی دانید ،بنابراین
لطف کنید آنچه را خودتان با تصمیم خودتان انجام می دهید به اسم
م��ا تم��ام نکنید و نگویید مردم ما را قبول دارن��د و برنامه هایی که
می س��ازیم را می پس��ندند ،اگر خواسته و پسند ما برایتان اهمیت
داشت اینهمه هنرمند و مجری که ما دوستشان داشتیم و داریم را
بی دلیل از تلویزیون نمی راندید و به جای تولید برنامه های جدید
ب��ا این هنرمندان ،به پخش س��ریالها و برنامه های تکراری مبادرت
نمی ورزیدید.
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«رابین هود – طغیانگر» در شبکه پنج

آفتاب یزد :فیلم سینمایی «رابین هود – طغیانگر» به کارگردانی «نیکالس وینتر» در ژانر
حادثه ای محصول  2018انگلیس  40دقیقه بامدا د دوشنبه  18اسفندماه از شبکه پنج
سیما تماشایی می شود .در خالصه این فیلم آمده است :رابین هود با گروهش در جنگل
دست به سرقت اموال کالنتر و اطرافیانش می زنند و این اموال را به فقرا می دهند .اما
این هدف نهایی رابین هود نیست ،بلکه او می خواهد کالنتر قاتل ...
نشریات

«کتاب امروز»
دوباره منتشر شد

مجل��ه «کتاب امروز» منتش��ر ش��د« .کتاب
ام��روز» مجله م��رور کتاب ایران اس��ت و در
صفحات خود به مرور ،بررسی و نقد کتابهای
ت��ازه انتش��اریافته میپردازد .ای��ن مجله در
ده��ه  ۵۰در دو دوره و هش��ت دفتر به همت
ش��خصیتهای شناختهش��دهای چون کریم
امامی ،نجف دریابندری و ابوالحس��ن نجفی و
با حمایت شرکت س��هامی کتابهای جیبی
منتشر میشد .پس از آن هشت دفتر ماندگار
انتش��ار این مجله متوقف شد .حال در آستانه
بهار  ،۱۴۰۰دوره جدیدی از این مجله منتشر
ش��ده اس��ت .دوره جدید به صاحبامتیازی
موسس��ه انتش��ارات علمی و فرهنگی است.
مدیرمسئول مجله نادره رضایی است و متین
غفاریان دبیر شورای نویسندگان آن را برعهده
دارد« .کتاب امروز» در دوره جدید خود دارای
چند بخش است .بخش مرور تازهها که در آن
تازهترین و مهمترین کتابهای تازهانتشاریافته
معرفی و بررسی شدهاند؛ کتابهایی همچون
«اشغال» نوشته صادق زیباکالم« ،همشرقی،
هم غربی» نوش��ته افش��ین متین« ،کارنامه
دولت جنگ» نوشته علیرضا بهشتی و عباس
ملکی« ،نامههای سیاس��ی دهخدا»« ،سینما
جهنم» و «تبار خیزش» و همچنین رمانها
و نمایشنامههایی همچون «ما» نوشته یوگنی
ایوانوویچ زامیاتین« ،ایاالت نیست در جهان»
نوشته جواد مجابی و . ...
دربخش ویژه این مجله پروندهای برای استاد
فتحاهلل مجتبایی تدارک دیده شده که همراه
ب��ا گفتگویی درب��اره زندگینام ه اوس��ت .نیز
کتابهای دکتر مجتبایی هم مرور و بررسی
شدهاند .در بخش نقد و بررسی کتاب ،یوسف
اب��اذری در مقالهای مفصل کت��اب «فرمان و
دیوان» نوشته پری اندرسون را بررسی کرده
است .همچنین مقالهای از فخرالدین عظیمی
درب��اره کتاب تازهانتش��ار یافته علی رهنما با
عن��وان «پش��تپرده کودتا» در این ش��ماره
منتشر شده است .مقاله مربوط به جلد هم به
نقد و بررسی کتاب «میعاد در دوزخ» حمید
شوکت اختصاص دارد که زندگینامه سیاسی
خلیل ملکی است .در بخش درگذشتگان نیز،
کارنامه داوود فیرحی ،اس��تاد تازهدرگذش��ته
دانش��کده حقوق و علوم سیاسی و همچنین
اولی��ن مجموعه داس��تان اصغ��ر عبداللهی،
فیلمنامهنویس��ی ک��ه بهتازگی درگذش��ته،
بررسی شده است .در بخش گزارش ۷ ،کتاب
تازه که در سال  ۲۰۲۰درباره ایران در جهان
و به زبان انگلیس��ی منتش��ر گش��ته ،معرفی
شدهاند .در بخش تاریخ این مجله ،مقالهای از
افشین مرعشی ،دانشآموخته تاریخ دانشگاه
یو.سیال.ای و از امیدهای آینده تاریخنگاری
ای��ران درباره اولین کتابفروش��یهای تهران
منتشر ش��ده اس��ت .در بخش نهایی مجله،
روندهای اجتماعی کتاب بررس��ی ش��دهاند.
این بخش روندهای اقبال اجتماعی مخاطبان
به کتابه��ای خاص را بررس��ی میکند .در
این ش��ماره رون��د چاپ و انتش��ار کتابهای
موفقیت براس��اس دادهه��ای «خانه کتاب و
ادبیات ایران» در چهار دهه گذش��ته بررسی
ش��دهاند .مخاطبان و عالقهمن��دان میتوانند
ش��ماره جدی��د مجله «کت��اب ام��روز» را از
کتابفروش��یهای معتبر سراسر کشور و نیز
اپلیکیش��ینهای طاقچه ،فیدیبو و وبسایت
جار تهیه کنند.
رویدادهای هنری

«هفتخوان» مجوز گرفت

«ایناریتو» «برزخ» می سازد

«مشمشه» هم قاچاق شد

«دودکش  »۲کلید خورد

در جلس��ه اسفندماه ش��ورای موافقتنامه کلی و تطبیق محتوای
ساترا ،با مجوز انتشار  ۵برنامه در رسانههای صوت و تصویر فراگیر
دارای مجوز از س��اترا موافقت ش��د که بر اساس این تصمیمات،
مسابقه «هفتخوان» به کارگردانی
مس��عود ش��امحمدی و اج��رای
محمدرض��ا گلزار در ص��ورت تایید
معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و
کار ساترا در خصوص رعایت الزامات
اقتص��ادی و مدل درآمدی مش��روع
به صورت اینترنتی منتش��ر خواهد شد .مستند «لذت سفر» به
کارگردانی کیکاوس یاکیده نیز در پلتفرمها منتش��ر میش��ود.
به گ��زارش مهر ،پیش از ای��ن محمدرضا گلزار درباره مس��ابقه
«هفت خوان» اطالع رسانی کرده بود.

«آلخاندرو گونزالس ایناریتو» سه سال پس از ساخت فیلم اسکاری
«بازگش��ته از گور» برای س��اخت فیلمی با عنوان «برزخ» روی
صندلی کارگردان مینش��یند .گفته شده ساخت «برزخ» شروع
ش��ده و اکنون در مکزیکو سیتی در
کشور زادگاه این فیلمساز در دست
ساخت اس��ت .در این فیلم «دانیل
خیمنس کاچ��و» در نق��ش اصلی
بازی میکند .وی بازیگری مکزیکی
است که در فیلم «زاما» «لوکرتسیا
مارت��ل» نقشآفرینی کرده بود .به گزارش مهر به نقل از ددالین،
یوجینو کابایرو طراح صحنه اسکاری فیلم «هزارتوی پن» و «رما»
آلفونس��و کوارون و داریوش خنجی به عن��وان فیلمبردار در این
پروژه با ایناریتو همکاری میکند.

فیلم س��ینمایی «مشمشه» به کارگردانی ش��اهد احمدلو که از
چهارش��نبه  ۱۳اس��فند ماه در پلتفرم آپرا اکران آنالین شده ،به
صورت غیرقانونی منتشر ش��د .این فیلم با بازی پوریا شکیبایی
و س��حر صباغسرش��ت ،مضمون��ی
اجتماعی دارد و مشکالت پیش روی
یک کارگردان س��ینما را در ساخت
یک فیلم بلند ،به تصویر کشیده است.
در ماههای گذشته همه فیلمهایی که
در پلتفرمها اکران آنالین شدهاند ،به
فاصله چند س��اعت از انتشار ،قاچاق را تجربه کردهاند .به گزارش
صبا ،به نظر میرسد این شرایط به نوعی رویه عمومی تبدیل شده
و چندی است که واکنش مسئوالن سازمان سینمایی و سازمان
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر را برنمیانگیزد.

اسماعیل محرابی در «افرا»

 ۶۰اثر «جف کونز» پاییز  ۲۰۲۱به خاورمیانه میآید

 ۲۰۲۱سال ابتکار فرهنگی آمریکا و قطر است و در همین راستا،
قرار اس��ت گالری الرواق دوح��ه میزبان نمایش��گاه «جف کونز:
گمشده در آمریکا» باشد.
هنرمن��د سرش��ناس آمریکایی در نخس��تین س��فر ب��ه منطقه

خاورمیان��ه بیش از  ۶۰اث��ر خود را در همان گال��ری به نمایش
میگذارد ک��ه س��ال « ۲۰۱۳دیمین هرس��ت» ،هنرمند نامدار
بریتانیایی با آثارش حضور داش��ت .هنوز تاریخ دقیق برپا ش��دن
ای��ن نمایش��گاه در پاییز  ۲۰۲۱اعالم نش��ده اس��ت .به گزارش

هنرآنالی��ن ،از جمل��ه آث��ار حاضر در نمایش��گاه «ج��ف کونز:
گمش��ده در آمریکا» میتوان به مجسمههای غولپیکر بادکنکی
مرب��وط به س��الهای  ۱۹۹۴ت��ا  ،۲۰۰۰خمیر بازی س��الهای
 ۱۹۹۴ت��ا  ۲۰۱۴و یک مجموعه آثار س��ال  ۱۹۸۸اش��اره کرد.
برخی آثار بیپروایانهتر کونز به دالیل فرهنگی به این نمایش��گاه
نمیآیند.

مجموعه کمدی اجتماع��ی «دودکش »۲به
کارگردانی برزو نیکنژاد اخیرا جلوی دوربین
رفته اس��ت .به گ��زارش صب��ا ،تصویربرداری
سریال در لوکیشن های متنوعی در تهران از
جمله مناطق ازگل و دارآباد آغاز شده است و
همچنان ادامه دارد.
اسماعیل محرابی بازیگر پیشکسوت در سریال
«افرا» به کارگردانی بهرنگ توفیقی به تازگی
مقابل دوربین رفته است .به گزارش سرنا ،او
در این سریال نقش کاراکتری به نام سیروس
را دارد که بخش��ی از گره گش��ایی داستان با
حضور او صورت می گیرد.

مهدیافشارنیککروناگرفت

مهدی افشارنیک مستندساز از ابتال شدنش به
ویروس کرونا خبر داد و گفت :در حال حاضر
با تب و بدن درد ،در منزل قرنطینه هس��تم،
بیشتر نگران خانوادهام هستم چراکه همسر و
فرزندانم نیز به این ویروس مبتال شدهاند /.صبا

شاهنامه خوانی

باز آمدن كاوس
به ايران زمين

چ��و كاوس در ش��هر ايران رس��يد
ز گ��رد س��په ش��د ه��وا ناپدي��د
ب��ر آمد هم��ى تا بخورش��يد جوش
ش
زن و م��رد ش��د پيش او ب��ا خرو 
هم��ه ش��هر اي��ران بياراس��تند
م��ى و رود و رامش��گران خواس��تند
جه��ان سربس��ر نو ش��د از ش��اه نو
ز اي��ران ب��ر آم��د يك��ى م��اه ن��و
چو بر تخت بنشس��ت پيروز و ش��اد
در گنجه��اى كه��ن برگش��اد
ز ه��ر ج��اى روزى ده��ان را بخواند
بدي��وان دين��ار دادن نش��اند
ب��ر آم��د خ��روش از در پي��ل ت��ن
ن
ب��زرگان لش��كر ش��دند انجم�� 
هم��ه ش��ادمان ن��زد ش��اه آمدن��د
ب��ران نام��ور پيش��گاه آمدن��د
تهمت��ن بيام��د بس��ر ب��ر كاله
نشس��ت از ب��ر تخ��ت نزديك ش��ا ه
س��زاوار او ش��هريار زمي��ن
ن
يك��ى خلع��ت آراس��ت ب��ا آفري�� 
يك��ى تخ��ت پي��روزه و ميشس��ار
يك��ى خس��روى ت��اج گوهرن��گار
يك��ى دس��ت زربف��ت شاهنش��هى
فره��ى
اب��ا ي��اره و ط��وق و ب��ا ّ
زري��ن كم��ر
ص��د از ماهروي��ان ّ
ص��د از مش��ك مويان با زي��ب و فر
زرين س��تام
صد از اس��پ ب��ا زين و ّ
زري��ن لگا م
صد اس��تر س��يه موى و ّ
هم��ه بارش��ان ديب��ه خس��روى
ز چين��ى و روم��ى و از پهل��وى
ببردن��د ص��د ب��دره دين��ار ني��ز
ز رن��گ و ز ب��وى و ز ه��ر گونه چيز
ز ياق��وت جام��ى پر از مش��ك ناب
ب
ز پي��روزه ديگ��ر يك��ى پ��ر گال 
نوش��ته يك��ى نام��ه ب��ر حري��ر
ز مش��ك و ز عنب��ر ز ع��ود و عبير
س��پرد اي��ن بس��االر گيت��ى ف��روز
بن�� ّوى هم��ه كش��ور نيم��روز
چن��ان ك��ز پس عه��د كاوس ش��اه
نباش��د ب��ران تخ��ت ك��س را كال ه
مگ��ر نام��ور رس��تم زال را
خداون��د شمش��ير و گوپ��ال را
از آن پ��س ب��رو آفري��ن كرد ش��اه
ك��ه بىت��و مبين��اد كس پيش��گا ه
دل ت��اج داران بت��و گ��رم ب��اد
روان��ت پ��ر از ش��رم و آزرم ب��اد
ف��رو ب��رد رس��تم ببوس��يد تخ��ت
ت
بس��يچ گذر ك��رد و بربس��ت رخ 
خ��روش تبي��ره ب��ر آم��د ز ش��هر
ز ش��ادى به��ر ك��س رس��انيد بهر
بش��د رس��تم زال و بنشس��ت ش��اه
جه��ان ك��رد روش��ن بآيي��ن و را ه
زرين نشس��ت
بش��ادى ب��ر تخ��ت ّ
ت
هم��ى ج��ور و بي��داد را در ببس�� 
زمي��ن را ببخش��يد ب��ر مهت��ران
ن
چ��و ب��از آم��د از ش��هر مازن��درا 
بط��وس آن زم��ان داد اس��پهبدى
ب��دو گف��ت از اي��ران بگ��ردان بدى
پ��س آنگ��ه س��پاهان بگ��ودرز داد
و را كام و فرم��ان آن م��رز داد
و زان پس بش��ادى و مى دست برد
جه��ان را نم��وده بس��ى دس��تبرد
ب��زد گ��ردن غ��م بشمش��ير داد
نيام��د هم��ى ب��ر دل از م��رگ ياد
زمين گش��ت پ��ر س��بزه و آب و نم
بياراس��ت گيت��ى چ��و ب��اغ ار م
توانگ��ر ش��د از داد و از ايمن��ى
ز ب��د بس��ته ش��د دس��ت اهريمنى
بگيت��ى خبر ش��د كه كاوس ش��اه
ز مازن��دران بس��تد آن ت��اج و گا ه
بماندند يك س��ر همه زين ش��گفت
ت
كه كاوس ش��اه اين بزرگ��ى گرف 
هم��ه پ��اك ب��ا هدي��ه و ب��ا نث��ار
كش��يدند ص��ف ب��ر در ش��هريار
جهان چون بهش��تى ش��د آراس��ته
پ��ر از داد و آگن��ده از خواس��ت ه
س��ر آم��د كن��ون رزم مازن��دران
ن
ب��ه پي��ش آورم جن��گ هام��اورا 
کوتاه از هنر

«ناهید» در «فرایبورگ»

آفت�اب ی�زد :فیل��م کوت��اه «ناهی��د» ب��ه
نویس��ندگی و کارگردانی صم��د علیزاده و به
تهیهکنندگ��ی رض��ا نصرتی حبیب��ی که در
سیوهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه
تهران تندیس و جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه
را از آن خود کرد ،در اولین حضور جهانی خود
یوپنجمین جشنواره
منتخب بخش رقابتی س 
بینالملل��ی فیل��م فرایبورگ ش��ده اس��ت.
جش��نوار ه فیلم فرایبورگ رویدادی س��االنه
اس��ت که از پیشگامان کشف فیلمها از آسیا،
آمری��کای التین و آفریقا در اروپا به حس��اب
میآید .این جش��نواره یکی از پنج جشنواره
مهم کش��ور س��وئیس ب��ه حس��اب میآید.
یوپنجمین دور ه جش��نوار ه فرایبورگ از
س�� 
 ۱۶تا  ۲۵جوالی  ۲۰۲۱در س��وئیس برگزار
خواهد شد.

