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آیین وداع

طرح :هادی حیدری  /شهروند

آییــن وداع بــا پیکــر مرحــوم آیــتا 
هلل
هاشمیرفســنجانی ،رئیــس مجمع تشــخیص
مصلحتنظامباحضورجمعکثیریازمردم،فعاالن
سیاسی و مسئوالن کشوری و لشــکری از مقابل
دانش��گاه تهران برپا ش��د .دراین مراسم ،جمعی از
هنرمندان و مسئوالن ســینمایی به خانه سینما
درخیابان وصال رفتند و در ادامه درمراسم تشییع
آیتاهللهاشمیرفسنجانی شرکت کردند .ازجمله
مسئوالن و چهرههای حاضر در آیین وداع میتوان
به حجتاهلل ایوبی ،رئیس ســازمان ســینمایی،
علیرضا تابش ،مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی،
و سینماگرانی چون رســول صدرعاملی ،علیرضا
شجاعنوری،همایوناسعدیان،منوچهرشاهسواری،
فرشتهطائرپور،کامرانملکی،سامانمقدم،مرتضی
ن هاشــمی ،جعفر صانعیمقدم و...
شایسته ،افشی 
اشاره کرد .همچنین ســیفاهلل صمدیان ،علیرضا
رضاداد ،منیژه حکمت ،پگاه آهنگرانی و ...نیز از دیگر
هنرمندان حاضر درمراس��م تشییع بودند.علیرضا
تابش ،مدیرعامل بنیاد فارابی نیز با اشاره به حضور
هنرمنــدان و طیفهای مختلف مردم درمراســم
تشییع آیتاهللهاشمی تأکید کرد :حضور میلیونی
نشــاندهنده قدردانی مردم از این شخصیت ملی
توگو با خبرآنالیــن ،درمورد
اس��ت .تابش در گف 
حضور هنرمندان دراین مراســم گفت« :جمعی از
هنرمندان بعد از آنکه مقابل خانه سینما 2حاضر
شــدند ،راهی دانشگاه تهران شــدند و در آنجا هم
برخی از اهالی رســانه و هنرمندان را دیدیم .دراین
مراسم میتوانســتیم حضور خیلی پرشور مردم از
همه اقشار را ببینیم و هرچه همزمان به ساعت 10
نزدیک میشد ،جمعیت فشردهتر و بیشتر میشد».
او درمورد این حضور پرتعداد مردم دراین مراســم
هلل هاشمی یک شخصیت ملی و برای
گفت« :آیتا 
جمهوری اسالمی سرمایه بود .وقتی یک شخصیت
و سرمایه ملی از دست میرود ،مردم وفاداری خود
را نشــان میدهند ».او در ادامه یادآور شد« :دراین
لحظات همه اقشار صنوف مختلف از هنرمندان و
روحانیون تا زنان خانهدار و دانشجویان دراین مقاطع
به میدان میآیند و ادای دین میکنند ،ادای دین به
سالها تالش و همت و ایثاری که این شخصیت ملی
به مردم و وطن داشت :چه در دوران پیش از انقالب
و انقالب و چه در سالهای جنگ و سالهای اخیر
که درمجمع تشــخیص بودند».مدیرعامل بنیاد
سینمایی فارابی گفت« :همه طیفها و گرایشها
این را در آقایهاشمی میدیدند که یک شخصیت
فراجناحی و ملی است که ایران را دوست دارد و به
توسعهپایدارکشورخیلیمعتقدبود.اینحسامروز
و حضور میلیونی در وداع با ایشــان و تشییع پیکر
ایشان با حضور همه اقشار نشــاندهنده قدردانی
ی هاشمی
مردم از شخصیتهای ملی اســت .آقا 
درمیان شخصیتهای نسل اول انقالب شخصیت
کمنظیری بود و امــروز هم همه مردم به ایشــان
بهعنوانیکشخصیتملیادایاحترامکردند».

زندهای که
برای تلویزیون
زنده نبود

رضا نامجو| خبر تکاندهنده و باورنکردنی است.
خیلیها منتظر بودند تا مهمترین رسانه ایرانی موضع
خودش را در مورد چیزی که بیشــتر شــبیه شایعه
بود ،معلوم کند .آخر رفتن مردی که بســیاری او را از
مهمترین ستونهای پیروزی انقالب اسالمی ایران در
بهمن  57میدانستند ،باورکردنی به نظر نمیرسید.
آنها که نخستينبار زمزمههای مرگ آیتاهللهاشمی
رفسنجانیرادرشبکههایمجازیشنیدهبودند،گمان
میکردندشایعهبهزودیتکذیبخواهدشد.شبکههای
خارجیهمکهخبررااعالمکردند،اماشنوندههاگفتند:
عجب دروغ بزرگی .دروغ نبود،هاشمی رفسنجانی از
دنیا رفته بود ولي رسانه ملی همچنان در حال پخش
برنامههایروزانهخودشبود؛گوییهیچاتفاقینیفتاده
است .چند ســاعت بعد زیرنویسهاي حکشده در
صفحه تلویزیونهای داخلی هم خبر را تأیید کردند.
حاال میشــد گفت« :دوباره صداوسیما از شبکههای
تلویزیونی خارجی و البته فضای مجازی عقب افتاد».
شایدها پررنگ و پررنگتر شــدند .یکی اینکه شاید
مسئوالن تلویزیون منتظر برخی هماهنگیها بودند
تا نامهاشــمی رفســنجانی را این بار با موضعگیری
متفاوتی مطرح کننــد و از رفتن یار امــام و رهبری
بعد از 59ســال تــاش و مجاهدت برای اســتقرار و
ماندگاری نظام اســامی بگویند .فیدل کاسترو هم

چهره ناشناختهای باشد .سید عباس صالحی ،معاون
وزیر ارشــاد پس از مرگ آیتاهللهاشمی رفسنجانی
در انتقاد از این رویه در تويیتی نوشت« :تلویزیون آقای
هاشمی را نشان میدهد و دختر ۹سال هام میگوید من
تاحاالاینآقارادرتلویزیونندیدهام».صریحترینانتقاد
درباره این موضوع را حجتاالسالموالمسلمین ناطق
نوری ،رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در یک
برنامه زنده تلویزیونی مطرح کرد و گفت :حاالهاشمی
از میان ما رفته است .اگر  5شبکه صداوسیما را هم به
او اختصاص بدهید ،فایدهای ندارد ».انتقادها درباره این
موضوع البته بیشتر از اینها است .حسین غفوریفرد
عضو حزب موتلفه اســامی در برنامه فرمول یک روز
گذشته بر این موضوع تأکید کرد و گفت« :ای کاش این
همه لطفی که رسانهها اکنون به آقای هاشمی دارند،
در گذشته داشتند و مردم میتوانستند از این گنجینه
استفاده کنند».از سوی دیگر تنها چند ساعت بعد از
برگزاریمراسمخاکسپاریآیتاهللهاشمیرفسنجانی
در حالیکه شــبکههای ماهوارهای خارجی به شکل
ویژهای مشغول پوشش و تحلیل و بررسی مراسم بودند
بهنظرمیرسیدکارتلویزیونهایوطنیباآیتاهللتمام
شده است چون سه شــبکه اصلی تلویزیون در حال
بازپخش برنامههای شــب گذشتهشان بودند .شبکه
یک تکرار معمای شاه ،شبکه  2پخش یک انیمیشن و

گفتاری از مجید رضاییان ،استاد ارتباطات و پژوهشگر ژورنالیسم درباره مواجهه تلویزیون با درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

اعتباری که لطمه خورد

از نگاه من عملکرد صداوسیما از منظر کارشناسی رسانهای از سه
زاویهقابلبررسیاست.بخشنخستاینمبحثدربارهبخشخبری
اســت .همانطور که میدانید وقتی صحبت از خبر میکنیم ،قبل از
اینکه اتفاق به خبر تبدیل شــود؛ با سه حالت مواجه هستیم .یا این
رویداد را «فرآیندمدار» بررســی میکنیم یا رویداد دارای ظرفیتی
است که تنها به صورت «موردی» بررسی میشود یا اینکه ظرفیت
خبربهقدری باالستکهنامشرا«پوششخبری»میگذاریم.
در مورد خبر رحلت آقایهاشــمی در گام نخســت چون ارزش
رویداد باال بود؛ از نظر کارشناســی ورود به این رویداد« ،پوشــش»
نامیده میشود .اصل اول برای پوشش در همه جای جهان «سرعت»
است .صداوسیما از این منظر هم در اعالم خبر و هم در ورود به موضوع
خبر ،به شــدت عقب افتاد .وقتی شما سرعت را از دست میدهید از
نظر رسانهای اعتبار رسانهتان لطمه میخورد .در اصطالح به این کار،
«خبرخوردگی» میگویند .بدترین اتفاق برای یک رسانه آن است که
یاخبررابخوردیاازمنظرپوششازسایررسانههاعقببیفتد.
قضیه دومی که در بحث پوشش خبری و سرعت میخواهم به آن
بپردازم« ،نگاه به تناسب رویداد» و پوشش ابعاد مختلف آن است که
در اصطالح آن را «پوشش همهجانبهنگر» مینامیم .وقتی قصد ورود
به یک رویداد را داریــم ،باید به این نکته توجه کنیم که رویداد مورد
نظر ،تنها دارای یک زاویه نیست و از زوایای مختلف قابلیت پوشش
و سپس بررسی دارد .طبیعتا فردی که از دنیا میرود ،دارای خانواده
و نزدیکانی است .آیا نباید با اعضای خانواده و نزدیکان این فرد ارتباط
گرفت؟ رسانه وظیفه دارد در پوشــش خبری ،تمامی ابعاد موجود
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اعالم اسامی  ۱۱فیلم بخش چشمانداز
جشنواره فیلم فجر

مهر|  ۱۱فیلم دربخش غیررقابتی چشــمانداز
ســینمای ایران درکنار  ۳۳فیلم بخش مســابقه
سینمایایران(سودایسیمرغ)بهنمایشدرمیآید
کهبهاینترتیباعالمشدند:
-۱آزادبهقیدشرط ،بهکارگردانیوتهیهکنندگی
حسینشهابی
 -۲اشنوگل،بهکارگردانیهادیحاجتمندوعلی
سلیمانیسرندیوتهیهکنندگیابراهیماصغری
 -۳امپراطور جهنم ،به کارگردانی پرویز شــیخ
طادیوتهیهکنندگیمحمدخزاعی
-۴ایستگاهاتمسفر،بهکارگردانیمهدیجعفری
وتهیهکنندگیعلیرضاقاسمخان
 -۵ترومای سرخ ،به کارگردانی و تهیهکنندگی
اسماعیلمیهندوست
 -۶خانه دیگری ،به کارگردانی بهنوش صادقی و
تهیهکنندگیعباساکبری
 -۷دریاچه ماهی ،به کارگردانی مریم دوســتی و
تهیهکنندگیسعیدسعدی
 -۸دعوتنامــه ،به کارگردانــی و تهیهکنندگی
مهردادفرید
 -۹شــعلهور ،به کارگردانی حمید نعمتاهلل و
تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی
 -۱۰ماجان ،به کارگردانی رحمان ســیفیآزاد و
تهیهکنندگیمحمدمهدیعسگرپور
 -۱۱یــادم تــو را فرامــوش ،بــه کارگردانی و
تهیهکنندگیعلیعطشانی

که از دنیا رفت همه مردم دنیا و رسانههای بینالمللی
چشم انتظار اعالم رســمی تلویزیون ملی کوبا بودند.
رائول برادر فیدل کاســترو و رئیسجمهوری دولت
کنونی کوبا بالفاصله بعد از مرگ انقالبی بزرگ جلوی
تلویزیون ظاهر شــد و با مردم کشورش سخن گفت.
بعد از آن هم خبرهای نقلشــده در رسانههای جهان
منبع خبر را تلویزیون ملی کوبا اعالم کردند .در مورد
هاشــمی که او هم انقالبی بزرگ برای مردم ایران به
حســاب میآمد ،وضع طور دیگری بود .ایرانیها خبر
را از تلویزیون بیگانه شنیدند .تلویزیونی که بالفاصله
بعد از اطمینان از صحت خبر ،برنامههای روزانهاش را
قطع کرد و به کنــ دوکاو و بحث درباره چگونگی مرگ
آیتاهللهاشمی و بررسی ابعاد شخصیتی او پرداخت.
عقب افتادن تلویزیون از تأیید انتشار خبر درگذشت
فوحدیثهای زیــادی دارد.
هلل هاشــمی حر 
آیــتا 
حرف و حدیثهایی که شاید بخشی از آن به رویهای
فراموششده در تلویزیون ارتباط داشته باشد .رویهای
که باعث سردرگمی مسئوالن رسانه فراگیر جمهوری
اسالمی ایران شده بود .رویه سالهای اخیر تلویزیون
این بوده که غیر از خبرهای مربوط به مصوبات مجمع
تشــخیص مصلحت نظام هیچ مطلب دیگــری را از
هاشمی منتشــر نمیکرد .همین رویه باعث شده بود
برای آنهایی که سن و ســال چندانی ندارند،هاشمی

فیلمهای بخش مسابقه فجر
به ۳۳عنوان رسید

مهر|بااضافهشدن ۵فیلمدیگربهبخشمسابقه
سینمای ایران سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر،
 ۳۳فیلم این بخش کامل شد .فهرست فیلمهای
اضافه شده عبارت بودند از «آباجان» به کارگردانی
و تهیه کنندگیهاتف علیمردانی« ،فصل نرگس»
بهکارگردانینگارآذربایجانیوتهیهکنندگیسحر
صباغ سرشــت« ،خوب بد جلف» به کارگردانی
پیمانقاسمخانیوتهیهکنندگیمحسنچگینی
و عبداهلل اســکندری« ،خانه (ائو)» به کارگردانی
و تهیهکنندگی اصغر یوســفینژاد و «کوپال» به
کارگردانی و تهیه کنندگی کاظم مالئی بهعنوان
پنج فیلم نهایی راهیافته به بخش سودای سیمرغ
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
براســاس اعالم روابط عمومی جشنواره ۱۱ ،فیلم
دیگر بخش چشم انداز ســینمای ایران نیز امروز
اعالمخواهدشد.سیوپنجمینجشنوارهفیلمفجر
بهمنماهسالجاریبرگزارمیشود.

رویداد را مورد توجه قرار دهد .بهعنوان مثال در رویدادی چون زلزله
فقط با نشان دادن یک النگشات ابعاد خرابیها را نشان نمیدهیم و
بعد از آن ،مسأله را تمام شده فرض نمیکنیم .طبیعتا باید به افرادی
که در مرکز حادثه قرار داشتهاند نیز بپردازیم .ما در اصطالح به ابعاد
مختلف رویداد میگوییم «حلقههای ارتبــاط رویداد» .حلقههای
ارتباط را باید یافت و همگــی را تبیین کرد و پوشــش داد ،زیرا در
اینجا صحبت از یــک رویداد موردی و مقطعی نیســت .رویدادی
اتفاق افتاده که با رویداد اصلی در حدی مرتبط اســت که میتوان
آنها را متصل به رویــداد اصلی تلقی کرد .بنابراین در بخش دوم باید
گفت؛ «صداوسیما نتوانست پوشــش رویدادهای مرتبط با رویداد
اصلی را در نظر بگیرد».بخش سوم« ،بخش تصویری رویداد» است.
روز گذشــته ،جمعیت قابل توجهی برای حضور در مراسم تشییع
هللهاشمیرفسنجانیشرکتکردند.باوجوداین،صداوسیما
آیتا 
از عکسهای هوایی برای نشان دادن این جمعیت استفاده
نکرد،اماشبکههایاجتماعیاینکارراانجامدادندوحضور
سهمیلیون نفر در مراسم تشــییع برآورد شده است .آیا
مخاطبان نباید این تصاویر را از تلویزیون میدیدند؟ شما
بهعنوان یک رسانه یا باید رویداد را پوشش بدهید یا از آن
صرف نظر کنید .اگر پوشش را بهصورت ناقص
انجام بدهید و رسانههای دیگر این کار را
بهطور کامل انجام بدهند؛ رسانه شما
لطمه میخورد.نکته نهایی این است
که تلویزیون بیشتر به «جنبههای

اتف
اق

حضور سینماگران درمراسم تشییع
آیتاهلل رفسنجانی

پرفروشهای موسیقی نواحی
در جشنواره

ایسنا| چند روز مانده به آغاز جشنواره موسیقی
فجر ،از میان  ۱۰گروه موسیقی نواحی حاضر در این
دوره از جشنواره ،بلیت تمام ۲۸۸صندلی برج آزادی
برای اجرای «حاوا» و  ۲۱۴صندلی از  ۲۶۲صندلی
سالن فرهنگسرای نیاوران مربوط به اجرای «آوای
موج»بهفروشرفتهاست«.دیلمون»گیالنسومین
جایگاه فروش بلیت را در بخش موســیقی نواحی
به خود اختصاص داده و «ارکســتر فیالرمونیک»
کردستان در جایگاه چهارم ایستاده است« .لیان»
پنجمینگروهپرفروشجشنوارهدربخشموسیقی
نواحی بوده است و «سوربانگ» لرستان هم در سالن
برج آزادی تا کنون در جایگاه ششم ایستاده است.
همچنینگروه«چریکه»کرمانشاهکهقراراستاول
بهمنماه در سالن رودکی مقامهای باستانی تنبور
را اجرا کنند تاکنون  ۱۱۰بلیــت از مجموع طبقه
همکف و بالکن این سالن را فروخته است .این اجرا
همچنان ۹۳صندلیخالیدارد.

تاریخی رویداد» پرداخت و درباره شــخصیت آقایهاشمی سخن
گفت .در بحث بررسی جنبههای تاریخی هم فقط به دو تا سه مورد
مشخص پرداخت و موارد دیگری را که ظرفیت پوشش و پرداختن به
آنها وجود داشت ،ناگفته گذاشت .فرآیندمداری برای یک رویداد آن
است که پوشش به پایان میرسد .وقتی پوشش به پایان رسید؛ جای
آن است که فرآیندمدار وارد مسأله شویم؛ یعنی موضوع را کندوکاو
کنیم ،نگاه تاریخی و امروزی و فردایی داشته باشیم و فرآیندمدار به
موضوع بپردازیم ،نه اینکه حتی همــان فرآیندمداری را بهصورت
یکجانبهپیگیریکنیم.
نکته بعدی که قابل تامل به نظر میرسد؛ تفاوت رفتاری تلویزیون
ی هاشــمی قبل و از بعد از ارتحال اوست .قبل از
با شــخصیت آقا 
اینکه کارشناسان رســانه به این موضوع بپردازند؛ بهتر است خود
صداوسیما این تفاوت را توضیح دهد .سوال این است که صداوسیما
ی هاشــمی قبل و بعد
چرا تا این حد در موضع خودش در مورد آقا 
از رحلت ایشان متفاوت عمل کرد؟ این رسانه درحال لطمه زدن به
اعتبار خویش است .همانطور که مستحضرید وقتی خبر
توسط رسانه کسب میشود؛ دارای دو بخش «اعتبار
و تکمیل» است .در ابتدا میگوییم خبر باید اعتبار
داشته باشد (اعتبار با صحت خبر متفاوت است)
یعنی اطالعات خبر باید دارای وزن و جایگاه باشد.
یعنی رسانه باید با کسب آن خبر ،اعتبار پیدا کند
و بخشهای باقیمانده خبر را هم تکمیل کند.
صداوسیما باید به این سوال پاسخ دهد که
همینکارناقصیراکهدربارهارتحالآقای
هاشمی انجام داد ،چرا پیش از این ارایه
ندادهبود؟

خبر

گزارش

نگاهی به عملکرد صداوسیما
قبل و بعد از ارتحال «آیت اهلل»

شبکه 3تکرار سینمایی زمانی برای پشیمانی را پخش
کبُعدی
میکردند و دیگر حتی خبری از تحلیلهای ت 
وروایتهایتاریخیمربوطبهآقایهاشمینبود.
کبُعدی
یکنگاهت 
آیتاهللهاشــمی رفســنجانی بهعنوان یک چهره
سیاســی بیش از دیگران در خارج از کشور و در حوزه
بینالمللی شناخته شده است .گاردین یک روز بعد از
مرگهاشمی رفسنجانی در ســرمقاله خودش او را
بزرگترینسیاستمدارایرانیدورهمعاصرخواندهیایکی
از شخصیتهای بینالمللی او را بزرگترین سیاستمدار
خاورمیانهدرقرنگذشتهمیداند.بسیاریازچهرههای
بینالمللی نیز درباره او تعابیری دارند.هاشمی با چنین
چهرهای در عالم سیاســت ،ابعاد شخصیتی متفاوتی
دارد ،اما صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران در چند
کبُعدی از او به
روز گذشــته ســعی کرده چهرهای ت 
نمایش بگذارد که همین امر نیز با انتقادهایی روبهرو
بوده اســت .انتقادها تا جایی پیش رفت که مردم در
روز تشییع پیکر آیتاهلل ،به آن اعتراض کردند و علیه
صداوســیما شــعارهایی دادند .علیعسکری ،رئیس
صداوســیما در واکنش بــه این انتقادهــا اعالم کرد:
«عملکردمان را اصالح خواهیم کــرد ».او در واکنش
به انتقادهای اخیر نســبت به نحوه بازتاب رســانهای
هلل هاشمی رفسنجانی گفت:
مراسم تشییع پیکر آیتا 
انتقادها را روی چشــم میگذاریم و ســعی میکنیم
نسبت به انتقادها ،عملکردمان را اصالح کنیم.با وجود
آنکه به نظر میرســد پیش از آنکه آیتاهلل هاشمی
از دنیا برود ،رسانه ملی با او سر سازش نداشت ،رئیس
سازمان صداوسیما گفت :ما هم در برنامههای این چند
روز گذشته و هم قبل از آن ،آیتاهللهاشمی رفسنجانی
را تکریم کردهایم.آنچه عسکری گفته است شاید عالج
درد نباشد زیرا همانطور که حجتاالسالم ناطق نوری
هم گفته ،هاشمی دیگر رفته اســت و اگر صداوسیما
تمام شــبکههای خود را به آیــتاهلل اختصاص دهد،
فایدهای ندارد.هاشــمی رفت .خوب یا بد ،هر چه که
بود ،دیگر در میان ما نیست .این مبارز کهنسال اکنون
با پروندهای مشحون از تالش در محضر محاسبه الهی
ی ســال او را «زدند» ،شاید
است .برای آنها که سالها 
یک دریغ مانده باشــد؛ دریغی که در شرع مقدس هم
بر آن تأکید شده و دیگر امکان برآورده شدن آن نیست؛
«حاللیت»!
هاشمی دیگر نمیتواند کسی را حالل کند .آنهایی
ی سال تالش کردند او را مظهر «زر» و «زور»
که سالها 
معرفی کنند و حاال که در تلویزیون ظاهر میشوند او
را شخصیتی غیر از آنچه معرفی کردهاند ،مینمایانند
یا دروغ میگویند یا ریا میکنند .حاال یک دریغ برای
خودمان مانده و این تکرار مکرر که چرا «مردهپرست
هستیم؟» موضوعی که حجتاالسالم ناطق هم آن را
درهمانبرنامهتلویزیونیمطرحکرد.

نمایشگاهی برای کاالهای فرهنگی
با الگوی ایرانی-اسالمی

شهروند| نشســت خبــری دومین جایزه
کاالهای فرهنگــی با الگوی ایرانی-اســامی
برگزار شد .فریدونی دبیر جایزه کاالی فرهنگی
از دریافت 945اثر پژوهشی ازجمله کتاب ،مقاله
و پایاننامه و حدودهزار اثر در زمینه نوشتافزار،
کتاب و اســباببازی و کتاب خبر داد و تصریح
کرد :نمایشــگاه آثار در قالب یک نمایشــگاه
تخصصی  3روزه از  20الی  22دیماه در معرض
دید عموم قرار خواهد گرفت .البته جامعه هدف
اصلی این نمایشگاه فرهیختگان ،صاحبنظران
و تولیدکنندگان محصوالت فرهنگی هستند.
سعید حسینی نماینده شورای سیاستگذاری
جشــنواره هم گفت :پیــش از ایــن در حوزه
نوشــتافزار 40هزارمیلیارد گردش مالی را به
راحتی از کشــور خارج میکردیم و به جای آن
محصوالتی با تهاجم فرهنگــی در معرض دید
کودکانمانقرارمیدادیم.
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نامزدهای جوایز بفتا
معرفی شد

خبرآنالین| آکادمی فیلــم و تلویزیون بریتانیا
سهشنبه۲۱دیفهرستنامزدهایجوایزسینمایی
بفتا را اعالم کرد .در فهرست اعالم شده از نامزدهای
دریافتجوایز،فیلم«الاللند»بهکارگردانیدیمین
شزل بیشــترین ســهم را دارد .این فیلم موزیکال
دوشــنبه  ۲۰دی در مراسم گلدنگلوب با دریافت
هفت جایزه تاریخساز شد« .الال لند» در  ۱۱رشته
نامــزد دریافت جایزه بفتا اســت درحالیکه فیلم
علمی ،تخیلی «ورود» به کارگردانی دنیس ویلنو و
تریلرروانشناسانه«حیواناتشبزی»بهکارگردانی
تام فورد هر کدام در  ۹رشــته نامزد دریافت جایزه
هستند .مراســم اهدای جوایز بفتا  ۲۴بهمن (۱۲
فوریه) با اجرای اســتفان فرای برگزار خواهد شد.
فرای دوازدهمینباری است که مجری مراسم بفتا
میش��ود .نامزدها در بخش بهترین فیلم «ورود»،
«من ،دنیل بلیک»« ،الال لند»« ،منچســتر کنار
دریا»و«مهتاب»بودند.

اخبار كوتاه
جعفــر شــیرعلینیا نویســنده کتــاب
«روایتــی از زندگــی و زمانــه آیــتاهلل اکب ر
هاشمیرفسنجانی» از آمادهسازی این کتاب
برای عرضه چاپ دوم خبر داد.
عبدالجبار کاکایی از آماده انتشارشدن دفتر
شــعر تازهای از خود با عنوان «حال من دست
خودم نیست» خبر داد.
جمعی ازفعاالن حــوزه نشــر درپیامهای
جداگانــهای درگذشــت آیــتا 
هلل
هاشمیرفسنجانیراتسلیتگفتند.
عالوه بــر بخــش «مســابقه بینالملل» و
«مسابقه جوانان»« ،مسابقه مرور تئاتر ایران»
نیز به سیوپنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر
فجر افزوده شد.
سیودومین جشنواره موســیقی فجر با دو
روز تعویق از روز جمعه  ۲۴دیماه با تغییراتی
درجدول برنامهها آغاز میشود.
فیلم کوتاه «من هم هســتم» به کارگردانی
محمدرضا یکانــی ب ه زودی جلــوی دوربین
میرود.
فلورا سام درسریال «بینمک» به کارگردانی
علیرضا بذرافشــان که برای شبکه سه ساخته
میشود ،بازی میکند.
نشســت بررســی کتاب «پرســه درخاک
غریبــه» با حضــور احمد دهقان ،نویســنده
کتاب و مجید قیصری و محمدرضا بایرامی در
فرهنگسرایاندیشهبرگزارشد.
رئیس انجمن فیلم کوتــاه اعالم کرد ،هیأت
داوران فیلم کوتاه تعیینکننده اهدای سیمرغ
و دیپلم افتخار فجر دراین بخش هستند.

واکنش
گلدنگلوب علیه ترامپ
س هالیوودی در
مریل استریپ ،بازیگر سرشنا 
مراسم«گلدنگلوب»وهنگامدریافتجایزهیک
عمر دستاورد سینمایی ،با انتقاد از رفتار زشت
«دونالدترامپ»رئیسجمهوریجدیدآمریکادر
مورد یک خبرنگار معلول گفت« :وقتی آدمهای
قدرتمند از موقعیت خود برای زورگویی استفاده
میکنند ،همه ما بازندهایم ».ترامپ هم ساکت
ننشستودرواکنشبهاینحرفهااظهارداشت
که او سخنرانی اســتریپ را گوش نکرده است؛
اما با وجود اين در توییتر خود نوشــت« :مریل
استریپ یکی از بازیگرانی اســت که زیادی در
هالیوود بزرگش کردهاند .او من را نمیشناسد اما
شب گذشته در مراسم گلدنگلوب به من حمله
کرد».
ترامپ در ادامه این هنرپیشه باسابقه را یکی
از هواداران هیالری کلینتون« ،بازنده انتخابات»
خواند .مریل اســتریپ دوشنبه شب با اشاره به
تقلید «دونالد ترامپ» از خبرنگار معلول روزنامه
«نیویــورک تایمز» گفت« :ایــن نقشآفرینی
امسال واقعا من را حیرتزده کرد و چنگکهای
آن در قلبم فرو رفت .نه برای آنکه خوب بود بلکه
برای اینکه تأثیرگذار بود و کار خودش را کرد .این
اتفاق زمانی روی داد که فردی که قصد دارد روی
مهمترین صندلی این کشور بنشیند ،ادای یک
خبرنگار معلول را درمیآورد و او را مورد تمسخر
قرار میدهد .زمانی که این صحنه را دیدم ،قلبم
شکســت و هنوز نمیتوانم آن را از ذهنم بیرون
کنم؛ زیرا چیزی که میدیدم در فیلم نبود و در
واقعیتاتفاقمیافتاد».
این بازیگر برنده ســه جایزه اسکار در جمع
حاضران در مراسم اعطای جوایز «گلدنگلوب»
گفت که اقــدام «ترامپ» به نوعــی به قلدری
وجهه قانونی بخشیده است و این رفتار میتواند
به زندگی روزمره مردم نیز سرایت کند و درواقع
به سایر مردم نیز اجازه میدهد كه چنین رفتاری
داش��ته باش��ند .جولین مور و جیمز وودز دو
هنرپیشهای بودند که پس از این اتفاق از سخنان
«استریپ» حمایت کردند .جورج کلونی دیگر
بازیگرمشهورسینمانیزدرحمایتازهمکارخود
برآمد و گفت« :آمریکا کمی بدشانس است که
«ترامپ»رابهعنوانرئیسجمهوریخوددارد».
کلونی خطاب به رئیسجمهوری کشــورش
اظهار داشــت« :آیا تو نباید در حال اداره کشور
باشی؟» و سپس ادامه داد« :من به او رأی ندادم،
از او حمایت نمیکنم و فکر نمیکنم او انتخاب
درســتی بوده باشــد .در این برهه از زندگی،ما
باید امیدوار باشیم که او همه چیز را از بین نبرد.
واقعیت این است که شما باید امیدوار باشید که
او کارش را خوب انجام دهــد؛ چون اگر ایاالت
متحدهآمریکاشکستبخورد،اتفاقاتواقعابدی
میافتد .پس باید امیدوار باشید که او بتواند اما
منهیچنشانهایازآننمیبینم».
بازیگــ ر هالیــوودی فیلــم «جاذبــه»
همچنین گفت« :بعد از دوره خوششانســی
رئیسجمهوریشدن افرادی چون جفرسون،
فرانکلین ،لینکلن ،روزولت و کندی ،آمریکا سر
بوشکمیبدشانسیآوردومنفکرمیکنمحاال
همکمیبدشانسیآوردهایم».

