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کتاب «آیتاهلل احمد جنتی به روایت اسناد» منتشر شد
کتاب «آیتاهلل احمد جنتی به روایت اسناد» در  ۴۹۱صفحه و به قیمت  ۴۲هزار تومان از سوی موسسه فرهنگی  -هنری
مرکز اسناد انقالب اسالمی روانه بازار نشر شد .این اثر که دربردارنده بیش از  ۱۹۰سند منتشر نشده درباره آیتاهلل جنتی
است ،در  5فصل به انضمام یک پیوست از اسناد ،به بررسی زندگی و مبارزات آیتاهلل احمد جنتی میپردازد.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2719

پنجشنبه  26اردیبهشت 1398

تلویزیون

گفتوگوی «وطنامروز» با مهدی فارسی ،کارگردان مستند «نور»
که این شبها مورد توجه مخاطبان تلویزیون قرار گرفته است

پخش سری جدید «رنگین کمان»
بعد از ماه رمضان

اصالت قرآنی در زندگی روزمره
محسن ش�همیرزادی :این ش��بها مخاطبان شبکه
مستند با مجموعه مس��تند جدیدی روبهرو هستند
ک��ه در س��وژه و ن��وع روایت بس��یار کمیاب اس��ت؛
مجموعه مس��تند «نور» به کارگردانی مهدی فارسی
که سوژههای خود را از میان پدیدههای قرآنی کشور
انتخاب میکند و نکته آنکه تنها به روایت توانمندیها
و قابلیتهایش��ان نمیپردازد ،بلکه «ن��ور» روایتی
مردمشناس��انه و فرهنگمحور از س��بک زندگی این
ش��خصیتها ارائه میدهد؛ روایتی از اینکه قرآن چه
تاثیری بر س��بک زندگ��ی افراد گذاش��ته و در وجه
مقاب��ل آن ،آدمهای قرآنی چه س��بکی را در زندگی
خود اعمال میکنند .این مس��تند هر شب به زندگی
یک شخصیت و رویدادهای پیرامون آن میپردازد و با
توجه به پخش معدود و تنها در شبکه مستند« ،نور»
در میان مخاطبانی که با آن مواجه ش��دهاند ،بس��یار
پراقبال بوده اس��ت .به همین بهانه با مهدی فارسی،
کارگردان این مستند به گفتوگو نشستیم و از «نور»
پرسیدیم که به گفته او ماجرای تولیدش از آن جایی
شکل گرفت که سال گذشته مستندی پیرامون استاد
«شهریار پرهیزگار» تولید کرد .اقبا ل به این مستند و
نگاه نویی که در آن به قرآن و این قاری ش��د ،دغدغه
ساخت مستندی با محوریت قرآن را در گروه سازنده
ایجاد کرد؛ دغدغهای که به دنبال نش��ان دادن سبک
زندگی قرآنی با مصادیق زندگی امروزی بود .در نتیجه
پیشنهاد جدیدی به شبکه مستند ارائه شد؛ پیشنهادی
که تبدیل به مجموعه مستند «نور» شد که حاال هر
شب از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.

آنچه ممکن اس�ت در الیه اول مستند به چشم
نیاید اما بش�دت در اثر شما برجسته است؛ توجه
به مفهوم س�بک زندگی س�وژههایتان اس�ت؛ از
میان این همه زاویه پرداخت ،چرا سبک زندگی را
انتخابکردید؟

 2نکته وجود دارد؛ ما در همه این کارها سعی
کردیم یک روند را بررسی کنیم تا اینکه بخواهیم
به صرف وضعی��ت موجود بپردازی��م .یعنی قصه
از نقط��های آغاز میش��ود و در دل قصه مخاطب
بتدریج ش��خصیت را باور میکند و متوجه تحول
شخصیتیاش میشود .نکته دوم این است که اگر
دقت کنیم در روزمرگی این ش��خصیتها اصالتی
وجود دارد که ما در زندگی عادی و روزمره امروزی
خودمان کمتر میبینیم .ما س��رفصلهایی چون
اخالق ،جهاد ،صداقت و ...داشتیم که به جای آنکه
بخواهی��م دربارهاش کلیگوی��ی کنیم و تبدیل به
شعار شود ،س��عی کردیم در دل قصه و فرآیندش
این را تبیین کنیم.

یک�ی از ویژگیهای کار این اس�ت ک�ه توانایی
قصهگوییاش موجب ش�ده مخاطب ت�ا آخر با آن
همراه ش�ود ،هر چند ممکن اس�ت دلبستگی به
س�وژه یا موضوع آن نداشته باشد .به نظر میرسد
شما اسلوب خاصی را در قصهگویی رعایت کردید
ک�ه در س�ایر آثار مس�تند قصهگو نیز به چش�م
نمیآید.

این برکت خود قرآن است .شما اگر رزومه کاری
من را نگاه کنید ،متوجه خواهید ش��د من سالها
ش��اگردی پدرم را کردم و ایش��ان خیلی به قصه
اهمیت میدادند .اگر یک شیرینی خاصی در این
کار اس��ت ،به زاویه نگاهی ارتباط پیدا میکند که
قرآن نسبت به این مسائل دارد .سعی کردیم حالتی
س��یال را در قصهگویی رعایت کنیم که مخاطب
بتواند با س��وژه همزادپنداری کند .اینها چیزهایی

است که ما از دل قرآن بیرون کشیدیم .در قسمت
«نسیم سحر» که سوژه آن آقای حاجی شریف بود،
ما ایشان را دعوت کردیم تا مستند پرتره خودشان
را ببیند .خب! انتظار ما این بود که مثل بسیاری از
افراد بیاید و انتقاداتی نس��بت به این مساله داشته
باشد که بخشی از زندگی او مورد غفلت واقع شده
یا کمتر در مس��تند به تصویر کشیده شده است-
نظراتی که بعدا از شاگردان ایشان شنیدیم -منتها
وقتی خودشان مشاهده کردند ،حالتی از شعف در
وجودش��ان بهوجود آمد و گفتند تو من را تعریف
نک��ردی ،قرآن را تعریف کردی .آن الیههایی را که
م��ن از قرآن در زندگی درک کردم در مس��تند به
تصویر کشیدی و همین برای من جذاب است.

به همین خاطر معتقدم اس�لوب قصهگوییاش
متفاوت از بقیه مستندهاست که خودتان فرمودید
آن را از دل قرآن گرفتید.

دقیقا! این کار هم بسیار دشوار است .بر اساس
زمانبندی که برای تولید این مجموعه داشتم باید
 4ماه زودتر تمام میش��د اما هن��وز من پای میز
تدوین هس��تم تا کار روی آنتن برود .سختی این
کار فراتر از واژه «سخت» است .به حساب خرافات
و ادعا نگذارید اما قرآن به هرکسی راه نمیدهد تا
دربارهاش کاری کند .آدم باید حالش خوب باشد و
حواسش باش��د که همه جوانب را رعایت کند که
رسیدن به این بسیار دشوار است.
نخ تس�بیح سوژههای شما کجاس�ت؟ در واقع
ویژگیهایی که ش�ما را به این سوژهها رساند چه
بود؟

وقت��ی ش��ما آدمه��ای قصه م��ا را کن��ار هم
میگذاری��د ،میبینی��د بیتوج��ه ب��ه تفاوتها و
قرابتهای دراماتیکشان ،مفهومی کلیتر از آدمها
و قصههایشان هست که در مستند جذاب شده؛
این پیرنگ ،زندگی بعض��ی از این آدمها را به هم

و ح��رف آخرش را هم��ان اول میگوید،
خدا در س��وره انفال میگوید:ای مومنان
اگر کفار به ش��ما لشکرکشی کردند و در
قالب تودهه��ای مختلف به ش��ما حمله
کردند ش��ما به آنها پش��ت نکنید ،من به
شما در این مبارزه کمک میکنم اما اگر
به دشمن پش��ت کنید ،قطعا جایگاهتان
جهنم خواهد بود و این چه بد سرنوشتی
است .در ادامه خدا به پیامبر میگوید به
مردم این نکته را یادآور شو که در خواب
تو جمعیت دشمنان را کم نشان داده بودم
که اگر زیاد نشان میدادم ،آنگاه مومنان
یش��دند.
برای جنگیدن با آنها سس��ت م 
پیغمب��ر خوابش را ب��رای یارانش تعریف

تالش برای عرضه لوازمالتحریر با قیمت مناسب

مدیرعامل مجمع نوشتافزار ایرانی -اسالمی از افزایش قیمت  4تا
 5برابری نوشتافزار در شرایط فعلی و افزایش قیمت کاغذ خبر داد.
به گزارش «وطنامروز» ،با افزایش سرسامآور قیمت کاغذ در کشور،
حاال عالوه بر رسانههای مکتوب ،بازار نوشتافزار نیز تحت تاثیر این
گرانی قرار گرفته است .سعید حسینی ،مدیرعامل مجمع نوشتافزار
ایرانی -اسالمی در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به افزایش قیمت کاغذ
و تأثیر آن بر لوازمالتحریر گفت :با توجه به افزایش قیمت کاغذ و دیگر
ملزومات تولید نوش��تافزار به نظر میرسد کار برای تولیدکنندگان
نوشتافزار در سال جاری سخت باشد تا جایی که پیشبینی میشود
قیمت دفتر تحریر  4تا  5برابر افزایش داشته باشد .مدیرعامل مجمع
نوشتافزار ایرانی -اسالمی با بیان اینکه افزایش قیمت به این شکل
خرید را برای مردم س��خت خواهد کرد ،افزود :مجمع برای رفع این
مشکل اقدام به نامهنگاری با دستگاههای مربوط مانند وزارت ارشاد
و آموزشوپرورش کرد تا بتوان با انجام تصمیمات درس��ت و تأمین
کاغذ بخشی از این مشکل را حل و دفتر با قیمت مناسب تولید کرد.
مجمع نوشتافزار ایرانی -اسالمی اعالم آمادگی کرد تا دفتر تعاونی
تولید کرده و تولیدات را از طریق فروش��گاههای زنجیرهای به دست
مصرفکننده نهایی و خانوادهها برساند و روی دفاتر قیمت درج شود
تا سوءاستفادهای نیز شکل نگیرد.

موضوع بسیار شعفانگیز برای ما این بود که به
ش باید فرضهایمان
مواردی بر میخوردیم که پی 
را تغییر میدادیم .این هم بس��یار تکرار شد .وقتی
یک مس��اله مدام تکرار میشود ،آدم به این نتیجه

االن که ایشان خیلی جدیتر درگیر سوژهها و
قصهها شدهاند که نکته مثبتی است .یک نکته مهم
در حضور ایش��ان وجود دارد و آن اینکه بسیاری از
مفاهی��م وقتی برای کارگ��ردان و تدوینگر درونی
نشده باشد ،نمیتواند آن را منتقل کند .بخشیاش
هم تجربیات ش��خصی زندگی است و ارتباطی به
پژوهش و تولید ندارد .من تقریبا در تمام کارهای
سخت دست به دامن ایشان شدهام و بیمنت کمک
کردهاند .برنامه شهید حججی که امیدوارم به شب
قدر برسد بسیار خاص است و امثال ما که جنگ را
ندیدیم ،پدر از دل آن خوانش��ی را به دست آوردند
و در قصه روایت کردند که به مخیله من هم خطور
نمیکرد.

هشدار ایناریتو درباره خطر گسترش تفکر ترامپی!

دشمن میخواهد ما را در فضای مجازی
ضعیف نشان دهد

افزایش قیمت کاغذ ،نوشتافزار را هم گران کرد

در مواجهه با س�وژهها تجربه جالبی داشتید که
روایتش جذاب باشد؟

از پدر بگویید ...اگرچه در تیتراژ صرف ًا بهعنوان
مش�اور هنری اسمش�ان درج ش�ده اما ش�خص ًا
احس�اس میکنم بیش از اینها اس�تاد محمدعلی
فارسی در مستند حضورشان حس میشود.

کن  ۲۰۱۹با رژه زامبیها آغاز شد

حجتاالسالم قاسمیان در نهمین برنامه سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی» چه گفت؟

در قس��مت نه��م برنامه س��حرگاهی
«به��ار انق�لاب قرآنی» حجتاالس�لام
قاس��میان ماجرای جنگ بدر و ش��باهت
آن ب��ا وضعیت امروز را تش��ریح کرد .به
گ��زارش «وطنام��روز» ،حجتاالس�لام
قاس��میان در بخشی از صحبتهای خود
در این برنامه گفت :خداوند مکرر خطاب
ب��ه مومنان میگوید خدا با شماس��ت! و
این تفس��یر همان تفاوت نظام محاس��به
را نش��ان میده��د .آن زمانی که خداوند
به مالئکه وحی کرد من با ش��ما هستم،
پس بروید مومن��ان را تثبیت کنید ولی
ش��ما به عنوان رزمنده بدر این دس��تور
خداوند را نمیبینید! قرآن مکر نمیکند

ربط میدهد .مثال ما میخواس��تیم درباره هجرت
کار کنیم و سوژه ما روحانیای بود که در هرمزگان
زندگی میک��رد .حاج آقای مومنی  30س��ال در
منطقه بشاگرد کار کرده است .ما دنبال آن نبودیم
ک��ه یک اثر دیگ��ری در آن منطق��ه تولید کنیم؛
بحثها و سرفصلهای ما مشخص بود اما کسی که
ایشان را به ما معرفی کرد موجب شد به بحث رزق
حالل برسیم .در قسمت دوم بیآنکه از قبل بدانیم
دیدیم ردپای آقای مومنی خیلی پررنگ است .در
برنامه چهارم وقتی داریم درباره انفاق نفس صحبت
س��وژه در مجموعه بعدی پررنگ

میکنیم ،ردپای
بود .ما به این فکر نکرده بودیم که از دل این سوژه،
آن دیگری را به دست بیاوریم ،بلکه همه اینها از دل
قرآن و نخ تسبیحی که به ما میداد ،بهدست آمد.
بسیاری از این شخصیتها سبک زندگی متفاوتی
داش��تند اما وقتی ب��ا آن خوانش قرآنی میبینید،
متوجه میشوید انگار اساس ماجرا یک چیز است.
یعنی وقتی توکل باش��د تفاوتی ندارد شما انسان
درونگرا یا برونگرایی باشید .یا آنکه در جهاد اهمیتی
ندارد که ش��ما خودتان را وقف یک ماجرا کنید یا
بقیه خودشان را وقف شما کنند.

میرسد که باید پیشفرضهای خود را تغییر دهد.
مثال در همین مس��تند آقای صرافیان ،ایش��ان به
زاویهای از تربیت ن��گاه کردهاند که ما کمتر به آن
توجه داشتهایم و صادقانه من خیلی با گذشته خودم
مدام مقایسه میکنم و میبینم چقدر دنیاهایمان
فاصله دارد .ما نمونه خوب تربیتمان حضور فرزند
در یک مدرس��ه خوب اس��ت که از صبح تا  8شب
بهترین بستر اخالقی و تربیتی برای او فراهم باشد اما
وقتی با نگاه آقای صرافیان مواجه میشویم ،طبیعتا
باید خیلی از پیشفرضها را تغییر دهیم.

کرد و گفت در خواب دیدهام که جمعیت
دشمنان کم است و همین باعث گرفتن
جانی دوباره در مومنان ش��د .در حقیقت
خدا مومنان را از تصاویر رعبآلود فراری
داد ،خدا به همه چیز عالم است .این آیه
تحلیل جنگ بدر اس��ت ،در حالی که اگر
خود رزمندگان میخواس��تند این اتفاق
را بنویسند ،ش��اید میگفتند همه کارها
اتفاقی رخ داد و شانس آوردیم که جنگ
را بردیم اما تحلیل خدا درباره جنگ بدر
اینگونه نیست .البته در دنیای امروز نیز با
جنگ تصویرها روبهرو هس��تیم و دشمن
میخواهد ما را در فضای مجازی ضعیف
نشان دهد.

«ایرونیجات» بزودی روی آنتن

سؤال فروشی و اپلیکیشن نداریم!
مدیر ش��بکه تلویزیونی «ایران کاال» جزئیات ت��ازهای از برنامه
«ایرونیجات» را که تا  ۲هفته دیگر روی آنتن میرود ،تشریح کرد .به
گزارش «وطنامروز» ،مسابقه «ایرونیجات» را باید جدیترین برنامه
تولیدی شبکه «ایران کاال» برای مخاطبان عام دانست؛ برنامهای که
قرار اس��ت بزودی از این شبکه پخش شود .اردشیر زابلیزاده ،مدیر
ش��بکه تلویزیونی «ایران کاال» درباره ویژگیهای این برنامه به مهر
گفت :استودیویی را در یکی از سولههای بیرون از سازمان در شهرک
غزالی طراحی کردهایم که شرکتکنندگان با حضور در این استودیو
در مس��ابقه شرکت میکنند و طی یک پروسه کاالی ایرانی تبلیغ
میشود .مدیر شبکه «ایران کاال» درباره نحوه اجرای مسابقه و حضور
ش��رکتکنندگان در آن تصریح کرد :ما سعی میکنیم از تجربیات
برنامههای دیگر تلویزیون استفاده کنیم و برنامهای پخش نکنیم که
به اعتراض یا تعطیلی پروژهمان منجر ش��ود .به طور مثال ما سوال
نمیفروشیم یا از طریق اپلیکیشن کار نمیکنیم و کاالی ایرانی به
عنوان جایزه اهدا میکنیم .وی درباره مجری برنامه نیز گفت :سام
نوری مجری برنامه است و یک نفر دیگر نیز همراه با او برنامه را اجرا
میکند که احتماالً یک خانم باشد .همچنین سیدحسین هادیانفر
تهیهکننده برنامه و رضا مهرانفر کارگردان این برنامه هستند و حدود
 2هفته دیگر پخش آن آغاز میشود.

محمد حس�ینآبادی :هفتادودومین دوره جش��نواره
فیلم کن سهشنبهشب در حالی کار خود را آغاز کرد
که برنامه افتتاحی��ه این روی��داد ،رژه بازیگران فیلم
جدی��د جیم جارموش  -که درباره زامبیها س��اخته
ش��ده -روی فرش قرمز ک��ن بود؛ رژهای ک��ه در آن
بازیگرانی چون بیل موری ،آدام درایور و س��لنا گومز
حضور پیدا کرده بودند تا جش��نواره کن  2019رسما
با فیلم «مردهها نمیمیرند» جیم جارموش کار خود
را آغ��از کند .جالب اینک��ه از این اثر به عنوان فیلمی
ضدترامپ یاد ش��ده ،زیرا در این فیلم زامبیها بر اثر
تغییرات آب و هوایی ایجاد میش��وند و در عین حال
به ش��عار «آمریکا را بزرگ میکنیم» با شعار «آمریکا
را دوباره س��فید میکنیم» ارجاع داده شده است .هر
چند این فیلم در نهایت با وجود ستارههای سرشناسی
که داش��ت ،در راضی کردن مخاطبان خود ناکام ماند
و اس��تقبال کمی از آن شد .البته در کنار حضور این
چهرههای سرشناس در مراسم افتتاحیه این جشنواره
و نمایش فیلم تازه جیم جارموش ،رویداد دیگری که
مورد توجه رسانهها قرار گرفت صحبتهای ادوارد بیِر،
مجری مراس��م افتتاحیه درباره کشمکشهای اخیر
میان جریانات س��ینمایی جهان پیرامون حضور یا
عدم حضور کمپانیهای اینترنتی تولید فیلم و
سریال با آثارشان در جشنوارههای سینمایی
بود .او در صحبتهایش بار دیگر درباره عدم
حضور کمپان��ی نتفلیکس در جش��نواره کن
امسال صحبت کرد و گفت :فیلم سینمایی را
باید در سینما دید و این موضوع علت نبودن
این کمپانی بزرگ فیلمس��ازی در جشنواره
کن است .اما ش��اید در میان همه اتفاقاتی
که در جریان افتتاح جش��نواره کن امسال
بهوقوع پیوست ،باید صحبتهای آلخاندرو
گونزالس ایناریتو ،کارگردان برنده اس��کار

ب��رای «بردمن» و «بازگش��ته از گور» و رئیس هیات
داوران این دوره از جشنواره را مهمترین اتفاق دانست.
ایناریتوی مکزیکی در سخنانی گفت« :سیاستمدارانی
مث��ل ترام��پ در عم��ل دارند با خش��م و عصبانیت
حکمرانی میکنن��د و کاری انجام میدهند که مردم
باور کنند حرفش��ان حقیقت است .من سیاستمدار
نیس��تم اما به عنوان یک هنرمند میتوانم با قلبی باز
بیان کن��م که از نظرم چه مس��ائلی درباره مهاجران
حقیقت دارد .مشکل اصلی جهل و نادیده گرفتن است.
مردم داستان آنها را نمیدانند ،بنابراین سیاستمداران
بس��ادگی میتوانند گولش��ان بزنند» .ایناریتو ادامه
داد« :یک فس��تیوال بینالمللی مثل کن راهی برای
مخاطبان اس��ت تا بتوانند وارد فرهنگهای مختلف
بشوند و ببینند دیگران دارند چطور زندگی میکنند».
این فیلمساز افزود« :در ایاالت متحده یا مکزیک که
انزوای ملی دیده میشود ،افراد فقط با امثال خودشان
همزادپنداری میکنند که چیز بسیار خطرناکی است.
چ��ون آن وقت دیگ��ران را در نظر نمیگیریم .دونالد
ترامپ با هر توئیتی که میزن��د دارد به انزوای مردم
اضافه میکند و نحوه تفکر و پارانویای خود را گسترش
میده��د» .او در ادام��ه در ارتباط با جنجالهای
پیرامون حضور ی��ا عدم حضور نتفلیکس در
جشنواره کن هم مورد پرسش قرار گرفت که
در پاسخ گفت« :من از کسانی هستم که بشدت
معتقدم تماش��ای فیلم با دیدن فیلم به طور
کامل متفاوت اس��ت .دیدن به معنای تجربه
کردن نیس��ت و سینما س��اخته شده تا به
صورت همگانی تجربه شود .نتفلیکس هرگز
نمیتواند جایگزین تجربه سینمایی شود.
نتفلیکس کار بزرگی انجام میدهد اما
چرا این تجربه را در سینماها در اختیار
مردم نگذاریم؟»

تهیهکننده برنام��ه «رنگین
کم��ان» از تغییر س��اختار و
محتوای این برنامه خبر داد.
به گزارش «وطنامروز» ،سید
محسن مناجاتی ،تهیهکننده
برنامه «رنگین کمان» درباره تغییرات س��ری
جدید این برنامه تلویزیونی اظهار کرد :با توجه
به نیاز کودک امروز آیتمهای مختلفی را طراحی
کردهایم ک��ه این آیتمها میتوان��د جوابگوی
نیازه��ای گوناگون کودک در حوزه س�لامت،
بهداشت ،آموزش ،تربیتی ،تغذیه و ...باشد .این
تغییرات در بخشهای دیگری همچون دکور،
بخشهای نمایشی ،بازیها ،متنها ،پالتوها و
پلی بکها نیز اعمال شده است .همچنین در
سری جدید مجری صرفاً تنها یک اجراکننده
نیست و بیشتر بازیگر -مجری است که در تمام
پالتوها و نمایشها بعد بازیگری بر اجرا برتری
دارد .در بخش عروسکی ،یک کاراکتر روباه که
تنپوش است به برنامه اضافه شده که به دلیل
آوازخ��وان بودن و نوع رفت��ارش میتواند برای
بچهها جذابیت داشته باشد .سری جدید برنامه
«رنگین کمان» بعد از پایان ماه مبارک رمضان
از شبکه  5سیما پخش میشود.

آینده برجام
سوژه « ۳۶۰درجه» شد

جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰
درجه» به بررس��ی ابعاد مختلف خروج ایران از
برج��ام و کاهش گام ب��ه گام تعهداتش در این
توافقنامه میپ��ردازد .به گزارش «وطن امروز»،
این قس��مت از برنامه « ۳۶۰درجه» با بررسی
واکنش ای��ران و اروپا ،آینده برج��ام و اقدامات
متقابل ایران در راس��تای کاهش تعهداتش در
ای��ن توافقنام��ه را زیر ذرهبین میب��رد۳۶۰« .
درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی است که با تهیهکنندگی و کارگردانی
محمده��ادی نعمتالله��ی ،جمعهها س��اعت
 ۲۱:۳۰از شبکه مستند سیما پخش میشود.
مستند

انتشار مستند زندگی
شاخهای اینستاگرام

مستند«اینستاگرامر»چگونگی
پیدایش و رش��د ستارههای
دنیای اینس��تاگرام را بررسی
میکند .به گزارش تس��نیم،
مستند بلند «اینستاگرامر»
ساخته سینا کیانپور موضوعی اجتماعی دارد
و روایتی از دنیای جدید رسانهها و ستارههای
جدید اس��ت .کیانپور در اینس��تاگرامر سراغ
س��وژههای مختلفی رفته؛ یک سوژه دختری
جوان در کنار مادرش است که دستپختهای
روزان��هاش را به نمایش میگذارد و بیش��تر از
دخت��رش هم فالوئر دارد .اینس��تاگرامر بعدی
یک روحانی و همس��رش است که هر دو پیج
اینس��تاگرام دارند ،از زندگی خود میگویند و
حرفه��ای منبری خ��ود را در ویدئوهای یک
دقیقهای برای مخاطبان به اشتراک میگذارند.
س��وژههای دیگ��ری از جمله ی��ک عکاس و
همچنین یک اینس��تاگرامر ک��ه از حضور در
اینس��تاگرام پش��یمان اس��ت ،در این مستند
حضور دارند .عالقهمندان برای تهیه این مستند
میتوانند به سایتهای فروش فیلم و مستند و
سینما مارکت مراجعه کنند.
سینمایجهان

«جنگ ستارگان» بعدی با
سازندگان «بازی تاج و تخت»!

با اعالم «ب��اب ایگر» رئیس
کمپان��ی دیزن��ی« ،دیوی��د
بنی��وف» و «دنیل بیوایس»
خالقان س��ریال «ب��ازی تاج
و تخ��ت» ب��رای س��اخت
جدیدترین قس��مت «جنگ ستارگان» که در
سال  ۲۰۲۲اکران میشود ،با دیزنی همکاری
خواهند کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
ب��ه نقل از ورایتی ،ای��ن خبر یک هفته پس از
آنکه این کمپانی اعالم کرد بعد از فیلم «جنگ
س��تارگان :خیزش اسکای واکر» ،سهگانهای از
جنگ س��تارگان را خواهد ساخت ،توسط باب
ایگر تایید ش��د .تاکنون نیز مشخص نبود چه
کس��انی برای ساخت این فیلم حضور خواهند
داشت .نخستین قسمت از این سهگانه جدید
 ۱۶دس��امبر  ۲۳( ۲۰۲۲آذر  )۱۴۰۱اک��ران
میش��ود و هنوز اطالعات دقیقی از داس��تانی
که این سهگانه روایت خواهد کرد ،در دسترس
نیست .دو فیلم بعدی «جنگ ستارگان» نیز به
ترتیب در اوایل تعطیالت سال نوی میالدی در
 ۲۰۲۴و  ۲۰۲۶منتشر میشوند.

