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بنیاد فرهنگی «روایت فتح» بیانیهای درباره حاشیههای مستند «آقا مرتضی» منتشر کرد

ماجرا را از مسیر قانونی و به دور از هیاهو پیگیری میکنیم
خبر روز

بنیــاد فرهنگــی روایــت فتح دربــاره حواشــی پیشآمــده پیرامون
تولیــد و پخش مجموعه مســتند «آقــا مرتضی» بیانیهای منتشــر
کــرد؛ ایــن بیانیــه بــر ادعــای معترضــان مبنی بــر اســتفاده بدون
اجــازه از راشهای قدیمی مهر تأییــد زده و اعالم کرد که «روایت
فتــح» پیگیریهای خود را از مســیر قانونی دنبــال میکند .پخش
مســتند هفت قســمتی «آقــا مرتضی» همزمــان با ایام شــهادت
ســیدمرتضی آوینی از یکشنبه  ۱۵فروردین از شبکه سه سیما آغاز

گفتوگو با غالمرضا امامی در یکصد و چهل سالگی عروسک چوبی پدر ژپتو

خط خبر

راز ماندگاری پینوکیو
توجه خالق او به ذات انسان است
خبرنگار

ادبیات

ëëمریمکاظمی،مدرس،نویسندهوکارگردان
تئاتــر از برنامهریــزی بــرای برگــزاری یــک
جشنواره آموزشــی تئاتر کودکان و نوجوانان
درتابستانسالجاریخبرداد/.مهر
ëëفیلم سینمایی «جیغ بنفش مورچهها»
به نویســندگی و کارگردانــی مهدی رضایی
کاندیدایجایزهبهترینفیلمبلندجشنواره
«فیلماُپتیکو»اسپانیاشد/.ایلنا
ëëبهرام حصیری (خواننده پیشکســوت
موســیقی ایرانــی) در همکاری بــا بهنام
خدارحمــی به انتشــار قطعــات اجرایی
خوددرقالبآلبومیبهنام«تنها»اقدام
کرد/.ایلنا

مریم شهبازی

تلویزیون

ســینمایی «چند متر مکعب عشق» و ...به
چشممیخورد/.ایسنا
ëëمرضیه شــفاپور ،دبیر کارگروه ساماندهی
مد و لباس ارشــاد در نامهای به ســاترا از عدم
نظارت بــر ســریا ل دراکوال در شــبکه نمایش
خانگی اعتراض کرد.وی تاکید کرده نمایش
پوشــشهای نامناســب بازیگــران منجر به
ترویــج الگوهــای غربــی در ســطح جامعــه
میشود/.تسنیم
ëëابوالفضلجلیلیخبردادکهمهلتارسال
آثــار بــه اولین جشــنواره ســینمای ایــران در
«شانتییی فرانســه» تا  4روز دیگر تمدید شده
اســت .این فیلمســاز که عضو هیأت داوران
این رویداد ســینمایی اســت ریاســت هیأت
داورانبخشایرانیرابرعهدهدارد/.ایسنا
ëëفیلــم «بندر بنــد» بــ ه کارگردانــی منیژه
حکمــت و بــازی پــگاه آهنگرانــی در
جدیدترین حضور بینالمللی خود بر پرده
جشنوارهفیلم«مووو»خواهدرفت/.ایسنا
ëëدر پی سوءاســتفاده و کالهبرداری دفاتر و
مراکزغیرمجازتحتعنوان«جذببازیگر
برای تولید فیلم و ســریال» ،روابط عمومی
سازمان سینمایی نسبت ب ه راستیآزمایی
و اطمینــان از صحــت این آثار در ســامانه
سازمانتأکیدکرد/.ایسنا
ëëانیمیشن «نهنگ ســفید» به کارگردانی
امیر مهران نامزد بهترین انیمیشن کوتاه از
جشنوارهفیلمامریکاشد/.مهر

شانس باالی یک سیاهپوست مرده برای پیروزی

در دســتان پیرمردی نجار متولد شــد ،پسرک چوبی از همان
اول در آرزوی ایــن بود که روزی بچهای عادی شــود ،با همان
شــکل و شــمایلی کــه دیگــران داشــتند .بــه دنبــال آرزوهای
کودکانــهاش ،ســوار بر بالهای کتــاب پرواز کــرد و از مرزهای
ایتالیا گذشــت .کمکم همــه دنیا پینوکیو را شــناختند آنقدر
کــه حــاال به یکــی از شــخصیتهای دوستداشــتنی ادبیات
ل شــده اســت .پینوکیــوی پدرژپتــو بهتازگــی
کالســیک تبدیــ 
یکصد و چهلســاله شده ،عروسک ســر به هوایی که «کارلو
کلودی» ،نویسندهاش را به جایگاهی فراموشنشدنی رساند.
 ëëشخصیتیکهبهکودکیاغلبمانگر هخورده
پینوکیــو از آن شــخصیتهایی اســت کــه بــه لطــف
برنامههــای تلویزیونــی بــه بخشــی از کودکی اغلــب ما گره
خورده ،هرچند که ابتدا در قالب رمانی از «کارلو لورنزینی»
با نام مستعار «کارلو کلودی» روزنامهنگار و نویسنده کودک
و نوجوان ایتالیایی منتشــر شد .این نوشــته مشهور کلودی،
نخستین مرتبه سال  1881در نشریهای ویژه کودکان منتشر
شــد ،اســتقبال مخاطبــان از ماجراهــای عروســک چوبــی
آنقــدر زیاد بــود که در نهایــت در قالب کتاب عرضه شــد.
البته کلودی خیلی زودتر از آنکه استقبال جهانی از مخلوق
ادبیاش را ببیند درگذشــت؛ درست  9سال بعد از معرفی
نوشته مشهورش ،آنهم وقتیکه  63سال بیشتر نداشت.
در اینبین شــاید بپرســید دلیل عالقهمندی نسلهای
مختلف به این شخصیت دوستداشتنی در چیست؟
غالمرضــا امامی ،نویســنده و مترجمی که
برای نخســتین مرتبه «پینوکیــو» را از زبان
ایتالیایــی به فارســی ترجمه کــرده ،در این
رابطــه بــه «ایــران» میگویــد« :بخشــی از
پاســخ این ســؤال به چندالیه بودن داســتان پینوکیو بازمی
م داســتانی طنــز دارد و هم برخــوردار از
گــردد .پینوکیــو هــ 
مضمونی جدی و از طرفی مملو از مضامین متضاد است.
به گمانم این مسأله از آنجا نشأت گرفته که کلودی در نوشته
مانــدگار خــود به انســان پرداخته ،انســانی کــه در این رمان
همان پینوکیو است ».این پژوهشگر معتقد است داستان و
مفاهیم جای گرفته در پینوکیو به شــکلی درهمآمیختهاند
که مخاطب با پدر ژپتو که از تنهایی دســت به ســاخت این
عروســک چوبــی میزنــد و حتــی با خــود پینوکیــو همدم و
همراه میشــود .بــه گفته امامی ،آدمهــا بهمحض عبور از
دوران کودکــی بــه دلیــل مواجهه با مرزهــای مختلف
زبانی ،نژادی ،دینی و ...از یکدیگر فاصله میگیرند؛
برخالف کودکان که هنوز درگیر این مرزبندیهای
قــراردادی نشــدهاند .او ادامه میدهــد« :دنیای

بچهها برخالف ما آدمبزرگها بیهیچ مرز و نیرنگی است،
کتاب پینوکیو هم کتاب بی مرزی به شــمار میآید؛ آنچنان
که تا به امروز حداقل به بیشتر از یکصد زبان ترجمهشده و
سالهاست که بازنشر میشود».
ëëبرخیفیلمهاوانیمیشنهاراویصادقینیستند
این نویســنده بخش دیگری از موفقیت پینوکیو را در این
میداند که مخاطبان میتوانند خودشان را در این شخصیت
دوستداشتنی پیدا کنند .امامی درباره گروه سنی مخاطبان
این رمان میگوید« :پینوکیو هم نظیر شازده کوچولو ،نوشته
مشهور «اگزوپری» ســن و سال ندارد و همه میتوانند از آن
لــذت ببرنــد و از نگاه خود محتــوای آن را درک کنند .به قول
حافــظ «هرکس بهقــدر فهمش فهمیده مدعا را» ،شــاید از
جهتــی این رمان را بتوان به دیوان حافظ تشــبیه کرد ،اینکه
هرکســی به هر زبانی میتوانــد آرزوی خــود را در آن بیابد».
بــه گفتــه امامــی بخشهایی از ایــن داســتان را میتــوان به
قصههــای دینــی تشــبیه کــرد ،بویژه آنجــا که پینوکیــو درون
نهنــگ حبس میشــود ،اتفاقی کــه یادآور داســتان حضرت
یونس(ص) است که او هم از سوی نهنگی بلعیده میشود.
این مترجم درباره نخستین بازگردان به فارسی کتاب پینوکیو
میافزایــد« :نخســتین ترجمه این کتاب بــه زندهیاد صادق
چوبــک تعلــق دارد؛ او در جایگاه مترجم دســت به ترجمه
آزادی از ایــن اثــر آنهم از طریق زبان انگلیســی زده اســت.
بســیاری از ترجمههایــی که بعدهــا از این کتاب انجامشــده
بهنوعی بازنویسی همان ترجمه چوبک هستند و حتی همان
ایرادات ترجمه نخســت در آنها تکرار شده است ».او ادامه
میدهــد« :گاهی افرادی دســت بــه ترجمه پینوکیــو زدهاند
که به هیچ زبان خارجی تســلط نداشــتهاند ،نمیخواهم به
اســامی آنها اشــار ه کنم اما این کار بجز با رونویســی ،شــکل
دیگری ممکن نیســت .بخشی از ترجمهها هم چون از زبان
واســطه انجا م شــدهاند با غلطهایی همراه هســتند .همین
مســائل درنهایــت زندهیاد محمد زهرایی ،دوســت ناشــرم
را بر آن داشــت که پیشــنهاد ترجمه پینوکیو را از زباناصلی
بــه من بدهد ».امامی ترجمه کتاب پینوکیــو را از زباناصلی
انجــام داده و در نهایــت آن را بــه تأییــد
دو پروفســور ایتالیایــی ایرانشــناس،

خیز یک زن چینی به سوی چهار اسکار
وصال روحانی

خبرنگار

«آنجلو میکله پیه مونتسه» و «ماریو کاساری» رسانده است.
نقاشی کتاب هم به «روبرتو ایننوچنتی» تنها نقاش ایتالیایی
برنــده جایزههانــس کریســتین اندرســن تعلــق دارد .البته
پیشتر قرار به انتشــار این ترجمه از ســوی نشر کارنامه بوده
که با درگذشــت محمد زهرایی ،امامی آن را به نشــر سپاس
میسپارد .اما شاید پینوکیو بیش از ادبیات ورودش و جذب
عالقهمندان بســیار در میان نسلهای مختلف در کشورمان
را مدیــون پخش مجموعه کارتونی ژاپنی اســت که دهه 50
از تلویزیون پخش شــد و بعد از پیروزی انقالب اسالمی هم
ادامه یافت ،استقبال از این مجموعه بهاندازهای بود که دهه
 60پخش آن دوباره از سر گرفته میشود .این مجموعه برای
بچههای دهههای بعد هم پخش شــد که حساب این تکرار
را میتــوان از بازپخشهای چندین و چند مرتبهای ماللآور
صدا و ســیما جدا کرد .نکته دیگر درباره این کارتون ژاپنی را
میتــوان در گفتوگوهای دوبلورهای آن پیــدا کرد ،آن طور
که زندهیاد مرتضی احمدی ،صداپیشــه شــخصیت «روباره
مکار» سال  93به جام جم آنالین گفته بوده« :این مجموعه
به مدت یک ســال بدون هیچ متنی که شــامل دیالوگهای
آماده برای دوبله به زبان فارسی باشد در استودیو بالتکلیف
مانده بود ،سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان
آن را برای تلویزیون دوبله کنیم؛ بنابراین به اتفاق دوبلورها
ســریال را دیدیــم و خــط قصــه دســتمان آمد و شــروع به
کار کردیــم .تمــام قســمتهایی کــه شــما از پینوکیــو دیدید
دربردارنده دیالوگهای خود ما بود».
از دوبلــه بهیادماندنی این مجموعــه که بگذریم امامی
معتقــد اســت برخــی در به تصویــر کشــیدن این رمــان به
قالبهای مختلف سینمایی و تلویزیونی و حتی انیمیشنها
چندان به اصل اثر وفادار نبودهاند و چندان راویان صادقی
نیستند .امامی در پایان مهمترین پیام این اثر مشهور را با
گفتهای از ســعدی بیان میکنــد ،اینکه« :بنیآدم اعضای
یک پیکرند».

ف سریالهای رمضانی در همان قسمتهای ابتدایی به چشم آمد
ضع 

آنتن تلویزیون در مسیر رعد و برق
گــروه فرهنگــی /بیــش از دو دهــه از تولیــد
ســریالهای ماه رمضانی میگــذرد و تجربه
قابــل قبول ســریالها در گونههــای مختلف
طنــز (خانــه بــه دوش ،متهــم گریخــت،
بزنــگاه و ،)...اخالقــی و اجتماعــی (میــوه
ممنوعــه ،بــرای آخرین بــار ،مثل هیچکس
و )...و ماورایی (او یک فرشــته بود ،اغما و)...
ســریالهای ماه رمضان را تبدیل به بخشــی
از آییــن ایــن ایام کرده اســت .ســاعات پس
از افطــار تایــم طالیــی تلویزیــون محســوب
میشــود و انتظــار میرفــت در روزهایــی که
محدودیتهــای کرونایی رســالت تلویزیون
در سرگرمیسازی را سنگینتر کرده است این
فرصت از دســت نرود .از زمان اعالم ترکیب
ســریالهای ماه رمضانی امســال اما میشد
پیشبینی کرد که با این چینش امید بستن به
جلب رضایت مخاطب خوشبینانه است.
در نــگاه کلــی و از همان ابتــدای امر نبود
سریال طنز در این فهرست جای سؤال بود.
در حالی که تجربههای موفق و خاطرهانگیز
کارنامه تلویزیون در این ایام ،عموماً مربوط
بــه ســریالهای طنــز بخصــوص آثــار رضــا
عطاران اســت و فضای اجتماعی این روزها
قــرار گرفتــن ســریال طنــز در میان آثــار ماه

رمضان را میطلبید و با وجود مطرح شدن
نــام ســریالهای «دودکش» بــرزو نیکنژاد
و «زیــر خاکــی» جلیــل ســامان بهعنــوان
گزینههای رمضانی تلویزیــون؛ هیچکدام از
این آثار به آنتن پخش نرســید .فارغ از جای
خالی سریال طنز ،در این میان کیفیت چند
قســمت پخــش شــده از ســریالها گواهــی
میدهــد که پیشبینیهــا راجع بــه کارنامه
کاری تلویزیــون در ایام مــاه رمضان چندان
شتابزده نبوده است .اگر چه قضاوت درست
دربــاره یــک اثر نمایشــی در حــال پخش به
زمان نیاز دارد اما چند مؤلفه در سریالهای
مــاه رمضــان امســال آنقــدر مشــهود و گل
درشت است که از همین ابتدای کار به چشم
میآید .کار تازه علیرضا افخمی که برگرفته
از سریال شبکه نمایش خانگی «احضار» نام
گرفته با وجود قصهای نسبتاًسرگرمکنند ه به
خاطــر ضعــف در مایههای ماورایــی و بازی
تصنعی و بیروح بازیگران اصلی که عموماً
بــرای اولین بــار بازیگــری را تجربه میکنند
نتوانســت انتظار مخاطــب را بــرآورده کند.
برخالف نگرانیها بابت به توافق نرســیدن
روزبــه حصــاری بازیگر نقش جــواد جوادی
در فصل چهار «بچه مهندس» ،محمدرضا

در فاصله اندکی تا اهدای نودوسومین دوره جوایز سینمایی اسکار در شهر لسآنجلس امریکا،
رایزنیهــا و پیشبینیهــا در ایــن زمینــه بیشــتر از هر زمانی شــده و ایــن در حالی اســت که یک
هنرپیشــه مرد سیاهپوســت که دیگر در قید حیات نیســت ،به عقیده برخی کارشناســان شانس
زیادی برای تصاحب اسکار برترین بازیگر نقش اول دارد.
بازیگــر مورد بحث چادویک بوســمن اســت که بهخاطر درخشــشاش در فیلــم «Ma Rainys
 »Black Bottomنامزد عنوان فوق شده است او سال پیش در  43سالگی براثر بیماری سرطان
درگذشــت و بــا اینکــه عمده شــهرتش هنــوز هم بهخاطــر ایفای نقــش اصلــی در فیلم کمیک
استریپی و پرفروش «پلنگ سیاه» محصول  2018است .اما باید اذعان داشت که بهترین بازی را
طی عمر نهچندان طوالنیاش در همین فیلم « »Ma Rainysعرضه داشته است .ویوال دیویس
که بهخاطر بازی در همین فیلم و ایفای نقش یک خواننده زن جوان در دهه  1920نامزد اسکار
نقش اول زن شده و مانند بوسمن سیاهپوست است با حمایت از همبازی و «همنژاد» از دست
رفتــهاش وی را هنرمنــدی واقعی نامیده که جــای خالیاش در جامعه هنری کامالً محســوس
نشان میدهد و او را سزاوار باالترین جوایز ممکن توصیف کرده است .پیشتر هم در تاریخ اهدای
جوایــز اســکار روی داده که جایزه بهترین بازیگران را به افــرادی بدهند که در زمان اهدا دیگر در
قید حیات نبودهاند و بارزترین آنها پیتر فینچ در ســال  1976و هیت لجر در ســال  2008هستند.
فینچ بریتانیایی اسکار نقش اول سال مذکور را بهخاطر بازی فوقالعادهاش در فیلم دراماتیک
و افشــاگر «شبکه» بهدســت آورد ولی چون در زمان اهدای اسکار مرده بود ،مجسمه طالیی وی
به وابســتگانش اهدا شــد .هیت لجر استرالیایی هم در ســال  2008با فرو رفتن شگفتانگیزش
در قالب ژوکر دشــمن اول بتمن در فیلم «شــوالیه تاریکی» به اسکار برترین بازیگر مرد نقش
دوم نایــل آمــد و چون او هم چند ماه قبل از اهدای جوایز جان باخته بود ،جایزه او را به اعضای
خانــوادهاش تحویــل دادند .برخــی معتقدند پایه و دلیــل اصلی اهدای اســکارها به هنرمندان
مــرده مســائل عاطفی و رویکردهــای انساندوســتانه نزد اعضــای  8هزار نفــری آکادمی علوم
ســینمایی و هنرهــای تصویــری
است که میخواهند از این طریق
به احساســات خود بهــا بدهند و
وداع رفتگان را پرشــورتر ســازند.
امــا وقتی بازیهای قــوی فینچ و
لجر را در ســالهای پیروزیشــان
بــه یــاد میآوریــم ،در مییابیــم
کــه اینهــا نــه اســکارهایی فقط از
سراحســاس و دلســوزی بلکــه
محصــول تواناییهــای هنــری
شــگفتانگیز مــردان فــوق بوده
چلو ژائو چینی (سمت راست) که مقیم امریکا است با نامزد شدن
برای چهار جایزه «اسکار  »2021شبی ویژه را برای خود پیریخته و فیلم
و آنهــا چــه زنــده و چه مــرده ،در
اخیرش بهنام «نومادلند» را هم در مرکز توجه قرار داده است
آن ســالهای بخصــوص ،اســکار
را صیــد میکردند و شایســته آن
بود هاند.
ëëهدف؛برابریباوالتدیسنی
افسان های
چلو ژائــو کارگــردان زن چینی که
 38سال سن دارد و مقیم امریکا
اســت ،به هیچوجه مشــکل فوق
را نــدارد و زندهتــراز هــر زمانــی
اســت و فیلــم اخیــرش بهنــام
شاید چادویک بوسمن فقید برای بازی در فیلم «»Ma Rainys
«نومادلند» که «بیســرزمین» یا
همانند پیتر فینچ و هیت لجر مرحوم ،اسکار بهترین بازیگر سال را ماهها
«کولی» هم ترجمه شــده اســت
پساز مرگش تصاحب و به واقع آن را نصیب بازماندگان خود کند
بــه قــدری موفق بــوده کــه وی را
کاندیدای چهار اســکار کرده اســت .یکی از آنها اســکار برترین فیلم سال اســت که ژائو بهعنوان
یکی از تهیهکنندگان اصلی فیلم و براســاس قوانین آکادمی اســکار حق دریافت اســکار آن را در
صــورت پیروزی فیلمش دارد .دیگری اســکار بهترین کارگردانی اســت و ســومی جایزه بهترین
ســناریوی اقتباس شــده و چهارمی برترین تدوین که در این زمینهها هم خود ژائو انجام دهنده
اصلــی ایــن وظایف بود ه اســت .حتی فتح یکــی از این جوایز هــم برای ژائو یک پیــروزی بزرگ
خواهــد بود اما اگر او در یک شــاهکار بزرگ و واقعی به مجســمههای طالیــی هرچهار رده فوق
ت یابد ،با کار تاریخی والتدیســنی کارتونساز افسانهای هالیود و مالک فقید استودیویی با
دســ 
همین نام که تنها فرد برنده چهار اســکار در یک ســال و در شــب توزیع این جوایز است ،برابری
خواهد کرد .والتدیســنی در ســالهای بعدی اســتودیویی را بر جای نهاد که اینک نیز همراه با
زیر مجموعه و شــریک معروف و توانایش بهنام پیکسار کارتون ساز اول دنیا بهحساب میآید و
دســتی در ســاخت فیلمهای خانوادگی و اجتماعی و رمانسها و حتی آثار حادثهای هم دارد و
همکاریهای مؤثری با کمپانیهای جدیدتری مثل مارول در تولید برخی کارهای کمیک بوکی
هم داشته است.
ëëمقابل سد استوار دیوید فینچر
چلو ژائو یکی از دو زنی است که نامش در میان نامزدهای اسکار برترین کارگردان امسال آمده و
دیگری امرالد فنل است که فیلم «زن جوان امیدبخش» را ساخته است .فنل با کسب این توفیق
به اولین کارگردان زن بریتانیایی تبدیل شــده که به نامزدی اســکار نایل آمده و تصور میشد که
نام یک زن ســوم هم در میان کارگردانان برتر ســال بیاید و او رجینا کینگ اســت که فیلم «یک
شــب در میامی» را ســاخته اســت ،اما چنین نشد .البته کینگ ســابقه فتح یک اسکار را در مقام
بازیگــر نقــش دوم زن برای یک فیلم اجتماعی و مبتنی بر مســائل بتعیض نــژادی بهنام «اگر
خیابان بیل قادر به حرف زدن بود» در ســال  2019دارد .تا پیش از تحوالت امســال فقط پنج زن
طی تاریخ طوالنی اهدای اســکارها نامزد مجســمه طالیی بهترین کارگردانی شده بودند و تنها
یکــی از آنهــا به این جایزه مهم دســت یافته که همانا کاترین بیگهلو معروف و همســر و همکار
پیشــین جیمز کامرون خالق «آواتار»ها و «تایتانیک» اســت .بیگهلو در سال  2009برای ساخت
فیلم جنگی و سیاســی « »The Hurt Lockerبرترین کارگردان ســال شــناخته شــد و چلو ژائو از
سد استوار دیوید فینچر سرشناس و امریکایی که امسال فیلم تحسین شده «منک» را ساخته و
با آن به  10کاندیدایی نایل آمده عبور کند ،به دومین زن صاحب این افتخار تبدیل خواهد شد.
ëëمسافر عصر حجر اسکار نمیبرد؟!
«نومادلند» که ژائو را در مسیر چنین توفیقی قرار داده و خودش نیز توجه وسیع سینما دوستان
را جلــب کــرده ،درباره زندگــی و مرامهای اجتماعی و کهنهگرایانه زنی روبــه پیری با بازی عالی
فرانسیس مک دورماند است که در زمانه به اصطالح مدرن اما سرشار از خدشه و لغزش کنونی
دنیــا بهجــای رویکرد بــه ادوات و باورهای روز در یک ون زندگــی میکند و با فرهنگ کهن نفس
میکشــد و تو گویی مســافری از عصر حجر به قرن بیستویکم است .مک دورماند هم بهخاطر
بــازی حرفــهایاش در چنیــن قالبی نامزد اســکار برترین بازیگر زن  2021شــده اما چون پیشــتر
دوبار این جایزه را برده و آکادمی علوم ســینمایی و هنرهای تصویری از اهدای مجدد اســکار به
هنرمندان پیروز تا سر حد امکان پرهیز میکند ،توفیق سوم وی تقریباً غیر ممکن نشان میدهد.

سینمای جهان

ëëغالمرضــا طریقــی ،شــاعر و از شــاگردان
اســتاد محمدعلی بهمنــی از موفــق بودن
عمــل جراحــی و انتقــال او از آیســییو به
بخــش عمومــی خبــر داد .از محمدعلــی
بهمنــی بهعنــوان یکــی از تأثیرگذارتریــن
شــاعران و غزلســرایان معاصر یاد میکنند
کــه در پیوند نســل جدیــد با غــزل بهعنوان
پرچمدار فرهنگ ،ادب و شناسنامه ادبیت
ادبیــات کشــورمان نقــش و ســهمی انــکار
نشــدنی دارد .وی بعــد از عارضــه قلبــی که
اواخرپاییزسال۱۳۹۹گریبانگیرششدهبود
و او را وادار بــه عمل آنژیو کــرد ،در نهایت با
وخامت بیشــتر اوضاع جسمانی ،پزشکان
دستوربهعملقلببازویدادند/.ایرنا
ëëمحمدصادق رحمانیان ،فعال فرهنگی
از راهانــدازی «جایــزه احمــد اقتــداری» در
زمینههــای تاریــخ ،مطالعــات فرهنگــی و
زبانشناسیدردومینسالروزدرگذشتاو
خبرداد/.ایسنا
ëëبههمــت رایزنــی فرهنگــی ســفارت
کشــورمان در جمهــوری آذربایجــان ،جلد
اول ترجمه کتاب شاهنامه فردوسی به زبان
آذری در ۹۰۰صفحــه در شــهر باکــو تجدیــد
چاپشد/.ایسنا
ëëافشــین ســلیمانپور ،بازیگر جــوان تئاتر
درگذشت .افشین ســلیمانپور متولد سال
 1346بــود کــه در کارنامــه هنــریاش بازی
در نمایشهایــی مانند «گنجفــه»« ،تاالب
هشــیالن»« ،خانه پــدری»« ،طعــم آلوی
جنگلــی»« ،شــهر تنهایــی مــن» و فیلــم

شــد .این مســتند از یک ســو انتقاد همســر شــهید آوینی را در پی
داشــت و از ســوی دیگر اعتراض چند مستندساز همچون حسین
معززینیا و محمدعلی شعبانی را سبب شد .همسر شهید آوینی
به خاطــر ورود «آقا مرتضی» به حریــم زندگی خصوصی آوینی،
این اثر را زیر ســؤال برد .مستندســازان نیز معترض بودند که چرا
کارگردان «آقا مرتضی» بدون اجازه از راشهای قدیمی آثار آنها
(مســتندهایی مرتبط با شهید آوینی) اســتفاده کرده است .بیانیه

بنیــاد فرهنگــی روایت فتح با این مقدمه آغاز شــده اســت:
«اتفاقــات پیشآمــده پــس از پخــش ســریال مســتند «آقــا
مرتضــی» بــه تهیهکنندگــی ســازمان هنــری رســانهای اوج
و واکنشهــای خانــواده شــهید ســیدمرتضی آوینــی و یاران
ایشــان در جهــت نقــد یــا تأیید نــوع و محتــوای روایت این
ســریال مســتند و اعالم اعتراضی کارگردانــان ،هنرمندان و
مصاحبهشوندگان متعدد به عدم رضایتشان در استفاده
از آثــار و گفتارشــان در مســتند مذکور که متأســفانه نیمی از
آنان از آرشیو گروه مستند روایت فتح استخراج شده است،
ما را برآن داشــت تا ضمن درخواســت از همه دوســتان به

خویشــتنداری و نقد اثربخش در رفــع این عارضه بزرگ که
قلــب بســیاری از جملــه خانواده شــهید عزیز را نیــز آزرده،
اقدامات مؤثری را تدبیر و اجرا کنیم ».در ادامه بیانیه آمده
اســت« :ضروری اســت به اســتحضار همه دغدغهمندان و
هنرمندان این عرصه و مخصوصاً پیشکســوتان روایت فتح
برســانیم که این حجم بســیار از آرشــیو که برخی از آنان به
دالیل متقن از ســوی مدیران وقت گروه بهصورت محرمانه
نگهداری میشــده ،در زمان تصدی مسئول سازمان اوج در
بنیاد فرهنگی روایت فتح در پایان ســال  ۱۳۹۶و اوایل سال
 ۱۳۹۷و به دســتور شــخص ایشان از آرشــیو بنیاد خارج و در

اختیار عوامل مستند مذکور قرار گرفته است».
بیانیــه بنیــاد فرهنگی روایت فتــح میافزایــد« :در حال
حاضــر بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح در جهــت حمایــت و
صیانــت از هویــت و اصالــت هنرمنــدان و پیشکســوتان و
خانوادههــای شــهدای روایــت فتــح ،براســاس مســتندات
موجــود ،پیگیریهــای خــود را از مســیر قانونــی (حقوقــی و
قضایــی) تــا حصــول نتیجــه بــه دور از هیجانات رســانهای
در قالــب مکاتباتی با رئیس ســازمان صدا و ســیما و برخی
مســئوالن مرتبط در نیروهای مسلح دنبال کرده و نتایج آن
را به اطالع خواهد رساند».

رهبر نشــان داد که جایگزین مناســبی برای
این نقش است اما این سریال در همین چند
قســمت ابتدایی از روایت کند ،قصه گنگ و
باورپذیر نبودن روابط ضربه خورده است که
در دو فصل قبلی ســریال هم دیده میشد.
ســریال شبکه  3سیما «یاور» با وجود تسلط
سعید مطلبی (نویسنده) در روایت قصه ،به
ت رفتار و گفتار شخصیت اصلی
خاطر شباه 
قصه و رابطه با پســرش ســریال «ستایش»
سعید سلطانی را تداعی میکند .شخصیت
اصلی قصه «یاور» با بازی داریوش ارجمند
همــان «حشــمت فــردوس» اســت و نــوع
رابطهاش با فرزندش یادآور رابطه حشمت
و صابــر .مؤلفــه مشــترک ســریالهای در
حال پخــش تلویزیون بیتوجهی به شــیوع
کروناســت .به جز ســریال شــبکه یک سیما
کــه در برخــی ســکانسها شــخصیتها
ماســک دارنــد در دو ســریال دیگر(یــاور و
بچه مهندس) کــه اتفاقاً همزمان با پخش،
مراحل تصویربرداری را پشت سر میگذارند
نه اشــارهای به بحران کرونا شــده است و نه
اثری از رعایت پروتکلهای بهداشــتی دیده
میشــود .در این میــان عجیبتریــن اتفاق
حذف سریال «رعد و برق» از کنداکتور شبکه

تهران و جایگزین شــدن یک ســریال چینی
است .سریالی که از اردیبهشت ماه سال 98
خبر تولیــد آن با موضــوع روز آن ایام یعنی
ســیلهای نوروز به کارگردانی بهروز افخمی
رسانهای شد ،اواسط زمستان  98کلید خورد
و در نهایت ســال  1400چند هفته قبل از ماه
رمضــان تبلیغ و پخش تیزر آن آغاز شــد اما
اولین قسمت آن با یک روز تأخیر (دوم ماه
رمضــان) روی آنتــن رفت ،قســمت دوم با
توجیه مســائل فنی به آنتن نرســید و به روز
بعــد موکول شــد و در نهایــت در چهارمین
روز ماه رمضان و ســاعاتی قبــل از پخش در
خبــری به نقــل از روابط عمومی این شــبکه
اعالم شــد که بهدلیل سنگینی مراحل پس
تولید پخش آن متوقف شــده است .اگر چه
عوامل ســریال در بیانیهای نگاه ایدهالیستی
سازندگان ســریال به کیفیت را عامل توقف
پخش عنــوان کردهانــد و عــدم موفقیت در
رساندن به پخش را غیرمنصفانه خواندهاند
اما نکته اصلی اینجاست که با وجود آگاهی
ســازندگان ســریال به وســواس خودشــان و
مدیــران شــبکه از کــم و کیف مراحــل تولید
چرا چنین ســریالی در کنداکتــور پخش قرار
گرفته است.

