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«آنونس» جدیدترین اثر نشر ساقی منتشر شد
«آنونس؛ از تاریخچه تا ساختار» عنوان کتابی است که قلم آزاده دهقانی آن را به نگارش درآورده و انتشارات ساقی این کتاب
را در  248صفحه مصور به چاپ رسانده است .کتاب آنونس نتیجه چند سال پژوهش ،ترجمه و مصاحبه از تاریخچه تا ساختار
است تا پاسخگوی بخشی از نیازهای دانشجویان ،مدرسان و پژوهشگران سینما و نیز سازندگان آنونس باشد.

فرهنگ و هنر

وطن امروز شماره 2729

چهارشنبه  8خرداد 1398

تجسمی

آیا تهیهکننده رسواشده هالیوود میتواند با پرداخت غرامت
پرونده خود را مختومه کند؟

یک روز تاریک در نیویورک!

وودی آلن ش��اید نخستین کسی بود که اتهام
تعرض جنسی به وی موجب شد دومینوی رسوایی
جنسی در هالیوود آغاز شود اما به دلیل برجستگی
اقدامات واینستین و تعدد شاکیان وی ،آلن عمال
به حاش��یه رفت ولی این مانع از آن نش��د زندگی
ای��ن کارگردان هالیوودی دچار چالش نش��ود .نه
تنها جایگاه او در میان سینماگران افول کرد ،بلکه
بسیاری از بازیگران اعالم کردند دیگر در فیلمهای
او بازی نخواهند کرد .عالوه بر این کتابهای وودی
آلن که پیش از این به سبب جایگاه باالی فرهنگی
او رقابت س��ختی میان ناش��ران برای چاپ ایجاد
میکرد ،دیگر آن تمایل نزد ناش��ران را نداشت به
شکلی که کتاب جدید وی از جانب چند ناشر رد
شد .اما این پایان ماجرا نبود ،بلکه کمپانی آمازون نیز
که به عنوان پخشکننده فیلم جدید این کارگردان
یعنی «یک روز بارانی در نیویورک» حضور داشت،
از اک��ران آن ممانعت کرد ،هر چند در نهایت حق
پخ��ش فیلم را به آلن واگ��ذار کرد .اما اصل ماجرا
از کجا نش��أت میگیرد؟ در ابتدای دهه « 80میا
فارو» – س��تاره فیلم بچه رزماری – با وودی آلن
آشنا ش��د .آنها یک دهه با هم زندگی کردند و 2
کودک را هم به فرزندخواندگی پذیرفتند از جمله
یک دختر کرهای به نام «سون ئی پروین» .در سال
 1992فارو متوجه ش��د وودی آلن با دخترخوانده
کرهایش��ان رابطه دارد و این منجر به جدایی این
دو شد اما بالفاصله آلن با دختر خوانده خود ازدواج
کرد و همچنان هم با هم هستند .اندکی بعد از این
دیلن فارو (دختر میا فارو از ازدواج پیشین) اعالم
کرد وودی آلن در دوران نوجوانی بارها به او تعرض
کرده است .آلن از همان ابتدا این اتهام را رد کرد.

دیوارنگاره میدان ولیعصر
قدسی شد

(عج)

من هم میفروشم!

محسن شهمیرزادی :کمتر از  2سال پیش گزارش
تحقیقی نیویورکتایمز دنیای سینما را به شکل
ش��گرفی دگرگون کرد؛ گزارش��ی که آن روزها از
فس��اد اخالقی «هاروی واینس��تین» تهیهکننده
سرشناس هالیوودی آن هم طی  30سال منتشر
شد ،در ابتدا چندان جدی گرفته نشد ،چرا که تنها
جمع معدودی از طعمههایش حاضر ش��ده بودند
اعتراف کنند که وی به آنها تعرض جنس��ی کرده
است اما با انتش��ار این گزارش دومینوی رسوایی
واینستین آغاز ش��د و در کمتر از یک سال بیش
از  82زن از وی به جرم تعرض جنس��ی ش��کایت
کردند .در لیست بلندباالی شاکیان نامهایی چون
آنجلینا جولی ،گوئینت پالترو ،الیست آنتونی ،آسیا
آرجنتو ،رزانا آرکت ،جسیکا بارت ،کیت بکینسیل
و ...دی��ده میش��د .این دومینو صرف��ا محدود به
واینستین نش��د ،بلکه با جرأت یافتن زنان شاغل
در هالیوود ،بخش زیادی از چهرههای سرشناس
س��ینمای جهان متهم به تجاوز و تعرض جنسی
شدند و بسیاری از پروژههای سینمایی و تلویزیونی
نیز تحت تاثیر این افشاگریها قرار گرفت .مورگان
فریم��ن ،ه��اروی واینس��تین ،بن افل��ک ،کوین
اسپیس��ی و بیل کازبی تنها بخش��ی از فهرست
بلندباالی سینماگرانی هستند که به جرم تعرض
جنسی به زنان از آنها ش��کایت شد .این رسوایی
موجب پدید آمدن جنبش «من همچنین» ش��د
و « »Me Tooبه عنوان رمز مش��ترک قربانیان
و معترضان به تعرض جنسی در تمام رویدادهای
س��ینمایی از جمله جش��نواره کن و جایزه فیلم
اسکار قابل مشاهده بود.
اکن��ون ک��ه بی��ش از ی��ک س��ال و نی��م از
ماج��رای رس��وایی واینس��تین میگ��ذرد ،ت��ب
افش��اگریها فروک��ش ک��رده ام��ا خام��وش
نش��ده ،چ��را ک��ه ه��ر از چندگاه��ی خب��ری

جدید از رس��وایی س��ینماگران هالی��وودی تب
« »Me Tooرا ب��ار دیگ��ر داغ میکند .در تمام
این مدت اخبار پیرامون واینس��تین تداوم داشت
و دادگاههای این تهیهکننده توسط روزنامهنگاران
پیگیری میش��د .اخیرا و در جری��ان دادگاههای
واینستین مشخص شده وی در شرایطی که بتواند
رضایت شاکیان را جلب کند ،میتواند با پرداخت
غرام��ت  44میلیون دالری از س��وی بیمه تبرئه
شود .اتفاقی که قطعا بسیاری از دغدغهمندان این
چالش بزرگ در هالیوود را به ناامیدی میکشاند.
در این شرایط واینستین میتواند با جلب رضایت
تعداد زیادی از شاکیان عمال از اتهامات تبرئه شود
و بهواس��طه پرداخت غرامت مالی تمام جرمهای
اتفاق افتاده در  30س��ال اخیر را بخرد .این ترفند
در واقع نوعی مصالحه قانونی به حساب میآید که
شاکی با دریافت غرامت از شکایت خود صرفنظر
ک��رده و بین طرفی��ن مصالحه برقرار میش��ود.
آسوش��یتدپرس در توئیت��ی با تایی��د این خبر از
جانب «آدام هریس» یکی از وکالی باب واینستین
(برادر هاروی و شریک او در راهاندازی استودیوی
س��ینمایی) اعالم داشته که وکالی واینستین به
قاضی اع�لام کردهاند طرفین دعوا بر س��ر اصول
یک توافقنامه اقتصادی موافقت کردهاند .این خبر
حکایت از آن دارد که اکثریت ش��اکیان راضی به
دریافت غرامت و پس گرفتن شکایت خود شدهاند.
ام��ا بر س��ر راه توافق اقتصادی واینس��تین با
ش��اکیانش چند مانع وجود دارد؛ نخس��ت برخی
ش��اکیان که معتقدند باید مبلغ بیشتری به آنها
غرامت داده شود .این افراد با اصل دریافت غرامت
و رضایت دادن مشکلی ندارند ،بلکه معتقدند مبلغ
پرداختی بس��یار کمتر از حد انتظار است« .زویی
براک» از جمله «مدل»هایی که از شاکیان پرونده
واینستین است ،گفت زمانی پرونده قضایی علیه او

حجتاالسالم قاسمیان در هجدهمین برنامه سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی»:

کسانی که آینده را تیره و تار ترسیم میکنند ،نماینده شیطانند

حجتاالس�لام غالمرضا قاسمیان در قسمت
هجدهم برنامه سحرگاهی «بهار انقالب قرآنی»
شبکه اول سیما درباره مساله امید و امیدبخشی
در قرآن صحبت کرد .ب��ه گزارش «وطنامروز»،
قاس��میان در این برنامه با تاکید ب��ر اینکه ما با
امیدبخشی با عقل منور و عقالنیت قرآنی مواجه
هستیم ،اظهار داشت :س��وره الصف درباره اصل
ماموریت پیغمب��ر و یک نوع تجارتی که مردم با
خدا دارند ،است .البته این آیات نشان میدهد که
باید حرکت مردم در خدمت حرکت ولی باشد نه
اینکه هر کسی هر چه را تشخیص داد عملیاتی
کند ،بلکه ح��رکات مردمی باید در نقش��ه ولی
انجام و دنبال شود .این سوره میگوید او خدایی
است که رس��ولش را ارسال کرده برای هدایت تا

ماموریتهای امته��ای برگزیده را جهانی کند؛
منظ��ور از امته��ا نیز امت بنیاس��رائیل و امت
پیغمبر است ،البته ماموریت امت بنیاسرائیل دیگر
به پایان رسیده .باز در همین سوره میخوانیم ،ولو
اینکه مشرکان از ماموریت امت پیغمبر خوششان
نیاید که قطعا هم اینطور است .خدا در این سوره
میگوید میخواهید ش��ما را با یک تجارتی که
ش��ما را از عذاب الیم رهایی میدهد ،آشنا کنم؟
به خدا و رس��ول ایمان بیاورید و این ماموریتها
را باور کنید ،در حالی که اگر باور کنید ولی پای
آن نایستید ،یعنی اصال ماموریت را باور نکردهاید.
همچنین در این س��وره میخوانیم در راه خدا با
تمام دارایی مال و جانتان جهاد کنید ،چرا که با
این کار اوال خدا گناهتان را میبخشد و بعد شما

را وارد بهش��تی پر از نهر میکند .حجتاالسالم
قاسمیان با بیان اینکه با جهاد فی سبیلاهلل وارد
بهشت میشوید ،گفت :البته این همه وعده خدا
نیس��ت ،بلکه خودش میگوید اگر شما وارد کار
ش��وید با فتح و نصر قریب شما را یاری میکنم.
خدا به رسولش میگوید به مومنان بشارت دهید
و یکی از کلیدواژههای گام دوم نیز امیدبخش��ی
اس��ت و کس��انی که آینده را تیره و تار ترس��یم
میکنند ،یعنی خالف منطق قرآن صحبت کرده و
در حقیقت جریان شیطان را نمایندگی میکنند.

انتصاب مدیر جدید

اشناب مدیر شبکه  5سیما شد

معاون رئیس صدا و سیما در حکمی «سعید اشناب» را به مدیریت شبکه
 5سیما منصوب کرد .به گزارش «وطنامروز» ،پس از حواشی ایجادشده برای
شبکه پنجم سیما و تصمیم رئیس رسانه ملی برای تغییر مدیر این شبکه ،مدیر
جدید این ش��بکه منصوب شد .سید مرتضی میرباقری ،معاون سیما در حکم
مدیر جدید این شبکه آورده است :عنوان شبکه  ،5شبکه تهران ،بیانگر اهمیت
اس��تان و ش��هر تهران بهعنوان پایتخت کشور عزیزمان در مجموعه مناسبات
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی ایران اسالمی است و انتظار میرود ضمن
بهرهگیری از همکاران ارزش��مند رس��انه ملی بویژه آن شبکه و راهنماییها و
کمکهای نهادهای ذیربط در انجام این ماموریت اهتمام ویژهای داشته باشید.
ترویج گفتمان انقالب اسالمی ،سبک زندگی ایرانی -اسالمی ،توجه به مسائل
شهروندی ،معرفی و شناس��اندن ظرفیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

پایتخت و اس��تمرار توجه به اقتص��اد مقاومتی و
رونق تولید از اهم ماموریتهای مدیر جدید شبکه 5
سیماست که سیدمرتضی میرباقری درحکم انتصاب
اشناب بر آنها تاکید کرده است .میرباقری همچنین در این حکم از مجاهدتها
و تالشهای ارزش��مند دکت��ر جواد رمضاننژاد در طول مدیریت این ش��بکه
صمیمانه قدردانی کرد .سعید اشناب که از جانبازان  8سال دفاعمقدس است
سوابق مدیریتی همچون مدیریت شبکه جهانی جامجم ،مدیریت شبکه الکوثر،
مدیریت گروههای اجتماعی و مستند شبکه  2سیما ،مدیریت گروه برنامههای
تلویزیونی شبکه افق ،مدیریت اطالعات و برنامهریزی معاونت برونمرزی ،مشاور
مدیریت شبکه  2سیما و موسس دفاتر شبکه الکوثر در بیروت و نجفاشرف را
درکارنامه خود دارد.

غولهای فضای مجازی سراغ تولید محتوای اختصاصی برای شرق آمدند

«فراطبیعی» نتفلیکس در آسیا

«نتفلیک��س» غول فض��ای مجازی ،س��ومین
س��ریال کام ً
ال عربی خود را با عن��وان «فراطبیعی»
برای مش��ترکان غرب آس��یا تولید میکند .به گزارش
«وطنامروز» ،در شرایطی که تولید سریال تبدیل به یکی از
سیاستهای اصلی استودیوهای هالیوودی برای جذب مخاطبان متنوع در سراسر
دنیا شده است« ،نتفلیکس» غول فضای مجازی در رقابت با آمازون برای گسترش
مشترکان خود ،سومین برنامه اورجینال عربی را تولید میکند .براساس آنچه ورایتی
منتش��ر کرده ،این برنامه با عنوان «فراطبیعی» ( )Paranormalبه کارگردانی و
اجرای جوان مصری « َعمر سالما» (شیخ جکسون) ساخته میشود .این مجموعه
بر اس��اس کتابهای ژانر وحش��ت پرفروش عربی به قلم نویسنده مصری «احمد
خالدتوفیق» با مش��ارکت سالما و تهیهکننده سرشناس مصری «محمد حفظی»

ی شناخته شده
ساخته میشود .حفظی همچنین مالک کمپانی فیلمسازی بینالملل 
با عنوان «فیلم کلینیک» است که محتواهای موفقی همچون «میکروفن»« ،شیخ
جکسون» و «یومالدین» را تولید کرده است« .فراطبیعی» که در مصر فیلمبرداری
خواهد شد ،سومین سریال اورجینال عربی «نتفلیکس» در خاورمیانه است« .جن»
اولین سریال نتفلیکس در خاورمیانه بود و بعد از آن «الروابی مدرسهای مخصوص
دختران» دومین س��ریال اورجینال عربی نتفلیکس در خاورمیانه بود .نتفلیکس و
آمازون اکنون در غرب آس��یا (خاورمیانه) دارای یک میلیون و  ۳۰۰هزار مشترک
تلویزیونی هس��تند و برای بهدس��ت آوردن مخاطبان و مشترکان بیشتر بشدت با
هم در رقابت هس��تند .این دو عالوه ب��ر رقابت با یکدیگر ،باید رقبای منطقهای با
فعالیتهای مش��ابه را همچون «آیفلیکس» و «استارز پلی» که آنها نیز در زمینه
تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت دارند ،از میدان خارج کنند.

دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) تهران
در آستانه روز جهانی قدس سحرگاه روز گذشته
رونمایی شد .به گزارش «وطنامروز» ،در آستانه
روز جهان��ی ق��دس ،دیوارنگاره جدی��د میدان
َ
عین»
غرقنا ُهم أَج َم َ
ولیعصر(عج) با عن��وان « َفأ َ
سحرگاه دیروز در این میدان رونمایی شد .نام این
دیوارنگاره از آیه  55س��وره مبارکه زخرف با این
آسفون َا ن َتقَمنا
مضمون برگرفته شده است« :فلَ ّما َ
َ
عین» .در ترجمه این آیه
غرقنا ُهم أَج َم َ
مِن ُه��م َفأ َ
شریفه آمده است« :وقتی ما را به خشم آوردند،
از آنها انتقام گرفتیم و همهشان را غرق کردیم».

را به عنوان بهترین راه برای مجازات او میدید اما
حاال میگوید وقتی فهمیده مذاکرهکنندگان دارند
ب��ا یک توافق  ۴۴میلی��ون دالری که رقمش هم
بسیار پایینتر از  ۹۰میلیون دالر مورد انتظار اولیه
است این پرونده را میبندند ،قلبش شکسته است.
وکالی «ودیل دیوید» از دیگر شاکیان پرونده هم
انزجار خود را نس��بت به ای��ن توافق اعالم کردند
و گفتن��د موکلش��ان آن را رد خواهد کرد ،چون
غرامت پرداختی برای شاکیها بسیار پایین است.
«کادیان نوبل» بازیگری که ادعا کرده واینس��تین
در فس��تیوال کن از او سوءاستفاده جنسی کرده
است گفت از دریافت هر مقدار غرامت خوشحال
خواهد ب��ود اما هیچ مقدار پ��ول نمیتواند باعث
از بین رفتن رنجش روانی متحمل ش��ده توسط
قربانیان او شود .اما در مقابل هستند شاکیانی که
حاضر به دریافت غرامت نیستند و معتقدند تنها
راه مجازات واینس��تین ادامه برگزاری دادگاهها و
مجازات قانونی او اس��ت .وکالی یکی از قربانیها
در بیانی��های اعالم کردند« :توافق پیش��نهادی به

هاروی واینس��تین و تمام مردان��ی که به او اجازه
ای��ن سوءاس��تفادهها را دادند از جمل��ه برادرش
رابرت واینس��تین اجازه میدهد از زیر بار هرگونه
مس��ؤولیت قانونی فرار کنند و ظاهرا ً این رقم در
حالی پرداخت میش��ود که آنها حتی یک دالر از
پول خودشان خرج نخواهند کرد».
از آنجای��ی که این توافق اقتصادی زمانی معنا
مییابد که واینستین بتواند همه شاکیها را مجاب
ب��ه دریافت غرامت کند ،بای��د منتظر ماند و دید
آیا ش��اکیان  82نفر پرون��ده وی همگی حاضر به
دریافت پول و صرف نظر از شکایتش��ان خواهند
ش��د؟ آنچه در این میان مهم است اینکه تکلیف
پرونده واینستین تاثیر بسیاری بر سایر پروندهها
خواهد داش��ت؛ بیثمر ماندن شکایتها و صرف
دریافت غرامت ،بسیاری از زنان قربانی در هالیوود
را از افش��اگری علیه تعرض جنسی نسبت به آنها
مردد میکن��د و عمال بس��یاری از تالشها برای
مس��دود کردن مسیر سوءاس��تفاده از زنان ناکام
میماند.

درباره جدایی  2ستاره سرشناس از سریالهای نمایش خانگی و مسأله بحران اعتماد مخاطب

رقص روی شیشه نمایش خانگی!

احس�ان س�المی :چند وقت پیش در گزارشی
در همی�ن صفحه در ارتباط با این نوش�تیم که
ش�بکه نمایش خانگی با تولی�دات کمکیفیت
خود چگونه باعث لطمه خوردن به جریان کلی
تولیدات محصوالت نمایشی در کشور میشود؛
محصوالتی کمکیفیت که عالوه بر عبور گسترده
از خ�ط قرمزه�ای عرفی و اخالق�ی جامعه ،به
واس�طه کیفیت نازل باعث دلزدگی مخاطبان
از این قبیل آثار میشوند ،بویژه آنکه مخاطبان
باب�ت خرید ای�ن محصوالت هزین�ه پرداخت
میکنند و طبیعتا این روند نزول کیفیت که در
ه�ر دو حوزه فنی و روایی این محصوالت دیده
میش�ود ،در درازمدت اثری جز قهر مخاطبان
با تولیدات ش�بکه نمایش خانگی و در مرحله
پس از آن سینما نخواهد شد .حاال در این میان
خبر رسیده این کیفیت پایین باعث شکلگیری
کش�مکشهایی می�ان دس�تاندرکاران ای�ن
مجموعهها نیز ش�ده است .چند روز پیش بود
که رس�انهها با انتشار یادداشت نسبتا تند لیال
حاتمی ،بازیگر س�ریال نمایش خانگی «نهنگ
آبی» درباره پشتپرده حذف ناگهانی او از این
مجموعه نوشتند .لیال حاتمی در بخشی از آن
یادداشت نوشته بود« :حضور من در این سریال
ب�ا این قول و قرار ص�ورت گرفت که این نقش
در بازنویس�ی فیلمنامه رشد و عمق پیدا کند.
وعده دادند نویس�ندهای در راه است اما هرگز
نویسند ه در راه ،به این پروژه نرسید و نویسنده
اصلی سریال و تهیهکننده نیز نیازی در جدی
گرفت�ن درخواس�تهای من ح�س نکردند ،یا
مش�غلههای مربوط ب�ه فیلم دیگرش�ان ،این
ام�کان را به آنها نمیداد .پافش�اری من از یک
س�و و حوصل ه کم طرفهای مقابل برای چنین
ام�وری ت�ا آنجا پی�ش رفت که
ت�وان ادام� ه هم�کاری از من
سلب ش�د .بعد از تالطمهای
بس�یار فرس�اینده و مطلق� ًا

بینتیج�ه ،تواف�ق کردی�م م�ن و «آناهیتا» از
س�ریال خارج ش�ویم و طرحی برای داستان و
خروج این ش�خصیت صورت بگی�رد ،با مرگ
«آناهیتا» من هم از گروه جدا ش�دم» .در واقع
او از ای�ن گالی�ه کرده که چرا ش�خصیتش در
این س�ریال تا این حد سطحی باقیمانده است
و به تعبیری میت�وان نقشآفرینی او در قامت
نقش رشدنیافته «آناهیتا» را شکستی از زاویه
دید این بازیگر دانست؛ نکتهای که بسیاری از
منتقدان نیز پس از نمایش چند قسمت از این
س�ریال به آن اشاره داشتند .البته حاشیههای
این روزهای شبکه نمایش خانگی صرفا محدود
به ماجرای جدایی لیال حاتمی از پروژه «نهنگ
آبی» نیست ،بلکه روز گذشته خبر رسید بهرام
رادان طی روزهای گذش�ته رسما شکایت خود
را از شرکتهای تصویردنیای هنر ،نماوا و سداد
درباره ابهامات مالی سریال «رقص روی شیشه»
تسلیم مقامات قضایی کرده است .رادان که از
مدت�ی پی�ش خبر جدای�یاش از این س�ریال
ش�بکه نمایش خانگی به دلیل مشکالت مالی
از گوشه و کنار ش�نیده میشد ،حاال بر اساس
آنچه الهه ش�ریف ،وکیل این بازیگر سینما آن
را مطرح کرده ،از س�ازندگان و سرمایهگذاران
این سریال پربازیگر شکایت کرده است .به نظر
میرسد ماجرای حاش�یههای تولیدات شبکه
نمایش خانگی و عدم بازگشت سرمایه آنها به
دلیل کیفیت نازل بخش عمدهای از این آثار در
روزهای آینده باز هم تکرار ش�ود و به احتمال
زیاد لیال حاتم�ی تنها بازیگری نخواهد بود که
به واس�طه کیفیت پایین نقشهایی که در این
قبیل آثار ایفا کرده ،تصمیم به ترک نقش خود
در ای�ن مجموعهها خواهد گرفت؛ در این میان
چه کس�ی پاسخ اعتماد از دست رفته مردم به
تولیدات این شبکه را خواهد داد ،خدا میداند!

برگزاری نمایشگاه کارتون و کاریکاتور
به مناسبت روز جهانی قدس

انجم��ن هنره��ای تجس��می انق�لاب و
دفاعمقدس به مناس��بت روز قدس نمایشگاه
کارتون و کاریکاتور با  ۷۱اثر از  ۲۵کشور جهان
در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا میکند.
به گزارش «وطنامروز» ،به مناسبت روز جهانی
قدس و هفتاد و یکمین سالگرد اشغال فلسطین
توس��ط رژی��م منح��وس صهیونیس��تی ،این
انجمن با مش��ارکت موسسه فرهنگی -هنری
صبا نمایش��گاه کارتون و کاریکاتور با  ۷۱اثر از
هنرمندان کاریکاتوریست و کارتونیست مطرح
 ۲۵کشور جهان مانند برزیل ،ایتالیا ،مراکش،
روس��یه و ...برگ��زار میکند .این نمایش��گاه با
حضور محمد حبیبی مدی��ر انجمن هنرهای
تجس��می انقالب و دفاع مقدس ،سیدمسعود
شجاعیطباطبایی کاریکاتوریست و مدیر مرکز
هنرهای تجسمی حوزه هنری و چندین هنرمند
جوان جبهه فرهنگی هنر انقالب امروز  ۸خرداد
س��اعت  ۱۶در موزه هنرهای معاصر فلسطین
افتتاح میشود .همچنین این نمایشگاه از تاریخ
 ۸لغایت  ۱۳خردادماه همه روزه از ساعت ۱۰
الی  ۱۶در محل موزه هنرهای معاصر فلسطین
واقع در خیابان بزرگمهر ،تقاطع خیابان برادران
مظفر آماده بازدید است.
کتاب

انتشار متن درس خارج فقه
رهبر انقالب در موضوع «غناء»

حاصل 75جلسه درس خارج
فقه ام��ام خامنهای در موضوع
غن��اء و موس��یقی منتش��ر
ش��د .به گزارش تس��نیم ،این
کتاب دربردارنده  75جلس��ه
درس خارج فق��ه رهبر معظم انقالب اس�لامی
(مدظلهالعالی) در موضوع غناء و موسیقی است که
در سال تحصیلی  87-88حوزه برگزار شده است.
بهگونهای میتوان این کتاب را جامعترین کتاب
در این موضوع و با این س��طح علمی دانس��ت .از
اختصاصات این کتاب ،بررسی تمام روایات مربوط
به بحث غناء و موس��یقی و رقص است .طالب و
دانش��جویان و عموم عالقهمندان به فقه اسالمی
میتوانند از مباحث علمی این اثر بهرهمند شوند.
خبر

معرفی اعضای جدید
شورای اکران آثار سینمایی

با حکم حسین انتظامی ،اعضای شورای اکران
آثار سینمایی در سال  ۹۸معرفی شدند .به گزارش
روابط عمومی س��ازمان امور سینمایی و سمعی
بصری ،حس��ب ماده  ۹نظامنام��ه اکران با حکم
رئیس سازمان س��ینمایی ،منوچهر شاهسواری،
محس��ن امیریوس��فی ،مصطف��ی کیای��ی ،رضا
سعیدیپور ،سیدمسعود اطیابی و علی سرتیپی
به عنوان اعضای ش��ورای اکران آثار س��ینمایی
انتخاب شدند .ابراهیم داروغهزاده ریاست این شورا
را عهدهدار است و محمدرضا فرجی نیز به عنوان
دبیر مس��ؤولیت دارد .در ماده  ۹نظامنامه اکران
آمده اس��ت به منظور بررسی و ایجاد راهکارهای
موثر در تامین نیازهای نظام نمایشی و پیشنهاد
شیوههای حمایتی در مرحله نمایش و رسیدگی
به عملکرد ش��ورای صنف��ی نمایش و همچنین
تدوین یا اصالح آییننامه اجرایی شورای صنفی
نمایش ،ش��ورای اکران آثار س��ینمایی با ترکیب
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی
(رئی��س ش��ورا) ،مدیرعامل خانه س��ینما (نایب
رئیس) ،دبیر شورای صنفی نمایش 4 ،کارشناس
خبره صنوف ذیربط با پیشنهاد معاون ارزشیابی
و نظارت س��ازمان و مدیرکل سینمای حرفهای
(ب��دون حق رای) به عن��وان دبیر با حکم رئیس
سازمان امور سینمایی تشکیل میشود.

