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تهمینه میالنی
شکایت کرد

...

سینمای ایران

کافه سینما -حاشیههای نمایشگاه نقاشی تهمینه میالنی در گالری ایوان ادامه دارد  .تهمینه میالنی از مدیر گالری ایوان و سایر اشخاصی که آن ها را مسبب
حاشیههای اخیر میداند ،رسما شکایت کرد .لغو نمایشگاه نقاشی تهمینه میالنی ،کارگردان سینما در روزهای اخیر ،حاشیههایی را در حوزه هنرهای
تجسمی رقم زد .مدیر گالری برگزارکننده ،دو روز بعد از برپایی نمایشگاه ،به دلیل آن چه کپی بودن کارها بیان کرد ،در نهایت تصمیم به لغو نمایشگاه گرفت.

...

سینمای جهان

نگاهی به عملکرد سینما و تلویزیون در تولید آثار نمایشی مرتبط با واقعه عاشورا

دین ادا نشده سینما به عاشورا

در واکنش به اظهارات بهروز افخمــی از تالش انفرادی و البی
محسن مخملباف برای ارسال فیلم خود به اسکار ،اکبر نبوی
روایتــی از یک توافــق جمعی بــرای معرفــی «گبه» را منتشــر
کرد.به گــزارش مهر ،پــس از بازنشــر اظهارت بهــروز افخمی
درباره پشتپرده معرفی فیلم سینمایی «گبه» ساخته محسن
مخملبافبهآکادمیاسکاردرسال،۷۶اکبرنبویمنتقدسینما
و از اعضای اسبق خانه ســینما ،روایت متفاوتی را از این ماجرا
منتشــر کرد .نبوی در این روایت با عنوان «بچههای آســمان؛
اسکارومخملباف»ضمنبازنشربریدهاظهاراتافخمیمبنی
بر این که «در ســال ۷۶قرار بود «بچههای آســمان» به اســکار
برود ولی مخملباف فرمهای انتخاب نماینده ایران را از ارشاد
خارج کرد و با رئیسجمهور و چند نفر دیگر جلســه گذاشت و
«گبه»بهاسکارمعرفیشد»آوردهاست«:تاآنجاکهدرخاطرم
مانده است ،سال  76در جلسهای که در خانه سینما با حضور
مرحوم سیفا ...داد (رئیس هیئت مدیره) احمدرضا درویش
(مدیرعامــل) ،منوچهر شاهســواری (قائممقــام مدیرعامل)
و بنده (اکبر نبوی  -معــاون فرهنگی خانه ســینما) و چند تن
دیگر ،درباره نماینده ایران در اسکار آن دوره برگزار شد ،بحث
کردیم و مفصل سخن گفتیم .به طور کلی انتخاب میان «گبه»
و«بچههایآسمان»دشواربود.بهجاییرسیدهبودیمکهتقریبا
وضعبیوضع،یکیازاعضای
بنبستبودوبالتکلیفی.درآن ِ
جلســه گفت« :گبه» فقط این دوره از شــانس حضور در اسکار
برخوردار است ،ولی «بچههای آســمان» به دلیل سال تولید،
عدم اکران و ...دوره آینده نیز میتواند به عنوان نماینده ایران
بهآکادمیاسکارمعرفیشودبنابراینبهتراستامسال«گبه»
معرفی شود و سال آینده «بچههای آسمان» .به این ترتیب گره
بحث باز شد و در آن سال «گبه» و سال بعد« ،بچههای آسمان»
بهآکادمیمعرفیشدند».اکبرنبویدرپایانروایتخودتاکید
میکند«:اینتوضیحبهمعنایردسخنانآقایافخمیمبنیبر
تالشهایمحسنمخملبافنیست.اوبرایمقاصدشهمهکار
میکرد .ما هم شاهد و شنونده تالشهای بسیار زیادش برای
فرستادن«گبه»بهاسکاربودیم.غرضاصلیاماینبودکهنیت
گروه دیگری از کســانی را ذکر کنم که در این باره موثر بودند تا
مستنداتارسال«گبه»درسال 76و«بچههایآسمان»درسال
 77بهاسکارکاملترشود».

فیلم «کتاب ســبز» بــه کارگردانــی پیتر فرلی جایــزه فیلم
منتخب تماشــاگران جشــنواره تورنتو  ۲۰۱۸را به دست
آورد .این جشنواره بخش مســابقه و هیئت داوران رسمی
ندارد ،اما یکی از مهمترین جایگاهها برای معرفی فیلمهای
صاحب شانس در فصل جوایز و از جمله رقابت اسکار است.
به گزارش آیســینما ،این فیلم کمدی-درام که بر اساس
شــخصیتهای واقعی ساخته شده ،داســتان یک محافظ
ایتالیایی-آمریکایی (با بازی ویگو مورتنســن) است که به
عنوان راننده ،یک پیانیست سیاهپوست (با بازی ماهرشاال
علی) را در تور اجراهایش در جنوب آمریکا در سال ۱۹۶۲
همراهــی میکنــد .پیتــر فرلی همــراه بــا بــرادرش بابی
فیلمهای کمدی زیادی از جمله «خنگ و خنگتر» و «من،
خودم و آیرین» را کارگردانی کرده است.
«کتاب سبز» در سایت راتن تومیتو  ۱۰۰درصد نقد مثبت
گرفتــه اســت و میتوانــد از فیلمهــای مهــم رقیب اســکار
 ۲۰۱۹باشد .تا به حال پنج فیلمی که در تورنتو جایزه فیلم
منتخب تماشاگران را بردهاند ،اسکار بهترین فیلم را هم به
دست آوردهاند؛ «میلیونر زاغه نشین» ۱۲« ،سال بردگی»،
«سخنرانی پادشاه»« ،زیبایی آمریکایی» و «ارابههای آتش».
ســال گذشــته جایزه فیلم منتخب تماشــاگران جشنواره
تورنتو به «ســه بیلبــورد بیــرون از ابینگ میزوری» و ســال
قبلتر به «الال لند» رسید و هر دو فیلم نامزد اسکار بهترین
فیلم بودند.
در پایان جشــنواره تورنتو جایزه تماشــاگران برای بهترین
مســتند به «ســولو آزاد» و جایزه تماشــاگران برای بهترین
فیلم بخش نیمه شب به «مردی که درد حس نمیکند» اهدا
شد .همچنین جایزه نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیا) به
«همسر سوم» از ویتنام و جایزه فیپرشی به عنوان کشف به
«مانند پروانه پرواز کن» تعلق گرفت.

مائده کاشــیان -ســالیان ســال اســت که هنــگام فرا رســیدن ایــام عــزاداری امــام حســین(ع) ،هرقدر
کارنامه تلویزیــون و ســینما را در ســاخت آثاری دربــاره واقعه عاشــورا مــرور میکنیم به چند اســم ثابت
میرســیم و ســال آینده دوباره همان اســمها و همان کارنامه تکرار می شــود و نام جدیدی بــه آنها اضافه

▪روایتی بیراوی

تردیــدی نیســت کــه واقعــه عاشــورا و اتفاقات مربــوط به
آن ،موضــوع بســیار مهمی اســت کــه میتواند دســتمایه
لهای تلویزیونی باشد و قطع ًا
فیلمهای سینمایی و ســریا 
این موضوعات آنقدر ظرفیت دارد که بشود از صدها زاویه
به آن پرداخت و هربار هم از ابعاد این واقعه تاریخی بزرگ،
روایت تازهای داشــت .عــاوه بر این ،مخاطــب تلویزیون و
سینماهمهمیشهبهروایتوقایعوداستانهایتاریخیدر
قالب فیلم و سریال عالقهمند است و میتوان گفت این آثار
امتحانشان را پس دادهاند اما با همه اینها در طول سالیان
گذشته،تلویزیونومخصوص ًاسینما،درزمینهتولیدچنین
آثاریبسیارکمکاربودهاند.جزچنداثرانگشتشمارمانند
«روز واقعــه»« ،معصومیت ازدســترفته»« ،روایت عشــق»
و « «شــبدهم» که از تولیــد هرکدام از آنها چندین ســال
میگذرد ،چند اثر دیگر به یاد مخاطب میآید؟ تلویزیون تا
چه زمانی با بازپخش این سریالها از شبکههای مختلف،
میخواهدجدولپخشخودرادرایاممحرموصفرپرکند؟
اص ً
ال هرقدر هم که این آثار چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ
ساختقابلتوجهباشد،مگرمخاطبچندباربرایتماشای
آنها پای تلویزیون مینشیند؟ سینما هم اوضاع بهتری از
تلویزیوننداردواگرخوشبینانهنگاهکنیموبگوییموزارت
ارشادبرایتوجهسینماگرانبهساختآثاریدربارهعاشورا
سیاســتهای خاصــی دارد ،این طــور که معلوم اســت آن
سیاستها راه به جایی نبردهاند و همچنان جای خالی این

گونهفیلمهابرپردهنقرهایدیدهمیشود.
▪مهر توقیف روی اثری عاشورایی

در اوضاع قحطی آثار داستانی با موضوع عاشورا ،فیلمی
با صرف زمــان و هزینه زیــاد ،دربــاره این واقعــه تاریخی
ساخته میشود اما به دالیل مختلفی مهر توقیف روی آن
میخورد و تکلیف وضعیت اکران آن روشــن نمیشــود.
اولینبار سال  92و در سیودومین جشنواره فیلم فجر،
فیلــم «رســتاخیز» بــه کارگردانــی احمدرضــا درویش،
رونمایی شــد اما مــوج اعتراضــات به نشــان دادن چهره
معصومیــن در فیلــم و ایراداتی بــه محتــوای آن از لحاظ
تاریخی ،باعث شد که فیلم دوباره تدوین شود و تقریب ًا ۴۰
دقیقه آن را حذف کنند .بعد از این اتفاق ،موج اعتراضات
فروکش کرد تا این که پروانه نمایش فیلم صادر و دو سال
بعد یعنی تیرماه  ،94فیلم به صورت عمومی اکران شد.
انتقادات و اعتراضها در کمتر از نصــف روز ،اکران فیلم
را لغو کرد و این فیلم عم ً
ال تنها برای یک روز در سینماها
نمایــش داده شــد .شــاید بتــوان امیــدوار بــود فرصتــی
فراهم شود تا تنها فیلم عاشــورایی چند سال اخیر یعنی
«رستاخیز» ،شانسی دوباره برای اکران عمومی پیدا کند
و بتوانیم آن را روی پرده سینماها ببینیم.
▪رمان برای اقتباس هست اما...

درد روایت واقعه عاشورا در آثار نمایشی به همین جا ختم

نشــده اســت .اگرچه تلویزیون هر ســال برنامههــای گفتوگومحور جدیدی بــا موضوع محرم و عاشــورا
تولیــد میکند امــا در این میــان ،معلوم نیســت تکلیف آثــار داســتانی چه میشــود؟ در ادامــه نگاهی به
عملکــرد تلویزیون و ســینما در زمینه ســاخت و برخورد با آثــار تاریخی بــا مضمون عاشــورا انداختهایم.

نمیشــود .در حالی که میدانیم سالهاســت ســینما و
تلویزیون کشورمان در ژانرهای مختلف ،با معضل کمبود
قصههای ناب و داســتانهای جذاب مواجه است اما این
مشکل حداقل در وقایع مرتبط با عاشورا آنچنان به چشم
نمیآید زیرا رمانهــای قدرتمندی در این زمینه نوشــته
شده است .با این حال اهالی سینما و تلویزیون از این آثار
استقبال نکرده و آنها را به فراموشی سپردهاند .برخی از
مهمترین این آثار مانند «نامیرا» اثر صادق کرمیار« ،پدر،
عشق ،پســر» و «از دیار حبیب» اثر ســیدمهدی شجاعی،
«فراموشــان» اثر داوود غفارزادگان« ،شماس شامی» اثر
مجید قیصری« ،مــاه به روایــت آه» اثــر ابوالفضل زرویی
نصرآباد و «فردا مسافرم» اثر مریم راهی ،تنها بخشی از این
آثار هستند که همگی نیز با استقبال مخاطب عام مواجه
شــدهاند .اما در کمال شــگفتی ،ســینماگران از این آثار
برای اقتباسهای سینمایی استفاده نمیکنند.
▪دکورهایی که تخریب میشوند

پیکر ســعید کنگرانــی با بدرقــه جمعــی از ســینماگران و
عالقهمندان به این هنرمند صبح امروز در قطعه هنرمندان
به خاک سپرده شــد.به گزارش خبرآنالین ،مراسم تشییع
پیکر سعید کنگرانی بازیگر پیش کســوت سینما صبح روز
دوشــنبه  25شــهریور در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا با
حضور جمعی از سینماگران و عالقه مندان به این هنرمند
برگزار شــد .مهــدی گلســتانه ،اصغــر پورهاجریــان ،رضا
بنفشهخواه ،لیال زارع ،علی دهکردی ،مهرشاد کارخانی،
ستار اورکی ،سعید ســهیلی و پرســتو صالحی از حاضران
در این مراسم بودند .برادر ســعید کنگرانی ضمن تشکر از
حاضران در مراسم گفت« :از خانم شهیدی ،همسر سعید
کنگرانی که طی سالهای گذشته در کنار سعید بود ،تشکر
میکنم .عــذر میخواهم از همه شــما که امــکان پذیرایی
نداریم .به ما گفته شد که مراسم این گونه برگزار شود ».به
سفارش این هنرمند و خانواد ه او ،تمامی هزینههای مربوط
به مراسم به کودکان کار اختصاص یافته است.

...

شبکه نمایش خانگی
کارگردان «ممنوعه» :سریالم را برای
جوانهای شیشهای ساختم
امیــر پورکیــان کارگــردان ســریال «ممنوعــه» که ایــن روزها
حاشیههایزیادیرادرفضایمجازیورسانههابهوجودآورده
توگوییباایرنا،ازاینسریالوهدفساختهشدنشگفته
درگف 
است.بخشهاییازاینمصاحبهرامیخوانید:
فکر میکنید با شــرایط به وجود آمده برای «ممنوعه»،
توزیع آن تا قسمت آخر امکانپذیر خواهد بود؟
این اثر در حدود  20تا  25قسمت عرضه خواهد شد .من فکر
نمیکنم مسئله اینگونه باشد ،یک آدم باســواد که حواشی و
هجمهها را مطرح کرده است بیاید و با من بحث کند .من با آیه
قرآن جوابش را خواهم داد .خود من دبیر دبیرســتان بودهام.
من در میان مردم بودهام و دغدغهمند هستم .این اثری که من
ساختهام هزار برابر موارد بدترش را در اطرافمان دیدهایم ،اما
مننمیدانمتاکیمیخواهیمپنهانکاریکنیم.
فکر نمیکنید جوانان با مشــاهده چنین مجموعهای از
آن تأثیرات منفی بگیرند؟
مطمئن باشــید «ممنوعه» را هــر کس تــا آخر دنبــال کند ،در
مســیرش تجدیدنظرهایی خواهــد کرد .مخاطب من کســی
نیستکهکتابهایاستادمطهری،علیشریعتییاشعرهای
موالنا را بخواند و مســیر زندگیاش را اینگونــه انتخاب کند.
مخاطبمنهمانمخاطبیاستکهوقتیازپارکینگخانهام
خارج میشوم ،در مسیر میبینم نوجوانان 15-14سال ه دور
هم جمع شده ،پایپ دست شان گرفته اند و شیشه میکشند.
من میخواستم اینها را جذب کنم پس باید به زبان خودشان
یجذبشانکردم،آنوقتبلدمچطور
باآنهاحرفبزنم.وقت 
نتیجهگیریکنمکهبدانندمسیریکهمیروندغلطاست.شک
نکنیدسریالبهآنسمتمیرود.

...

دیروزتصویریجالبدرشبکههایاجتماعیازیککتاب
درسیمقطعمتوسطهمنتشرشدکهدانشآموزانرابرای
درک پیامدهای اعتیاد ،به فیلم ســینمایی «ابد و یک روز»
ارجاعمیدادواتفاق ًاعکسیازشخصیت«محسن»بابازی
نویدمحمدزادهرادراینفیلم،چاپکردهبود.اینتصویرکه
پیمانمعادیونویدمحمدزادهدرصفحهاینستاگرامشان
گذاشتهبودند،بهسرعتدرمحافلسینماییمنتشرشدو
بسیاریرامتعجبوخوشحالکرد.ماجراراازدفترتألیف
کتابهای درســی پیگیری کردیم تا ببینیم آیــا این دفتر
رویکردکلیارجاعبهفیلمهایسینماییرادرپیشگرفته
یاخیر.طیبهارشادمسئولهماهنگیگروهتألیفکتاب،
درگفتوگوباخراسان،وجودهرگونهتصمیمکلیرابرای
معرفی فیلمهای اجتماعی سینمای ایران در کتابهای
درســی تکذیب کرد و افزود« :نه اص ً
ال .این تشخیص گروه
مؤلفانبودکه«ابدویکروز»فیلمیاجتماعیاستکهدر
سالهایاخیرتوانستهبهخوبیپدیدهاعتیادوآثارسوءآن
را به تصویر بکشــد ».او همچنین درباره این که چرا در این

...

قاب روز

توقیف موقت سریال «ممنوعه» تا اعمال اصالحات الزم
دیروز موعد پخش قســمت چهارم سریال شبکه
نمایشخانگی«ممنوعه»بودامااینسریالتوزیع
نشد .یک شنبهشب صفحه اینســتاگرام و کانال
تلگرام رسمی این ســریال ،توزیع نشدن آن را به
خاطر تقارن با ایام عــزاداری محرم اعالم کردند
ولی مصاحبه صبح دوشــنبه حســین پارســایی
مدیرکل دفتر نمایش خانگی سازمان سینمایی،
پشــتپرده ماجرا را روشــن کرد« :تا اعمال اصالحات الزم برای پیشگیری از
ســوءتعبیر در مخاطبان و اقشــار مختلف جامعه اجازه نشــر این ســریال داده
نخواهد شد ».با صحبتهای پارسایی مشخص شد این سریال عم ً
ال به صورت
موقت ،توقیف شــده و قرار اســت اصالحاتی روی آن صورت گیرد .اتفاقی که
برای «عاشقانه» منوچهر هادی هم رخ داد و پوشــش بازیگران زن این سریال
با روتوسکوپی اصالح شد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مؤلف کتاب« :ابد و یک روز» به خوبی توانسته پدیده اعتیاد و آثار سوء آن را به تصویر بکشد

بود چند روز دیگر پرندههــا را آزاد میکنند ،در واکنش به
اظهارنظر این خیر گفت اتفاقا طوقی داشــتهاند اما چون
گراناست،آسیبمیبیند!صفحهبرنامه«فرمولیک»در
فضایمجازینیزدرپاسخبهانتقادکاربرانبهاینموضوع
نوشت :کبوترها زینتی هستند و به صورت کامل پرواز بلد
نیستند اما باز هم با وجود چنین استداللی ،رواج فرهنگ
نگهداری از پرنــدگان در قفــس و زندانی کــردن آنها در
تلویزیوناصالاتفاققشنگینیست.

سوژه روز

...

تلویزیون

«ابد و یک روز» در کتابهای درسی

علی ضیا :طوقی نمی آوریم چون گران است و آسیب می بیند!

سعید کنگرانی تشییع شد

دکورها بعــد از پایان پــروژه یا کامــ ً
ا به حــال خود رها
میشــوند تا این که باالخــره علتهای مختلفــی مانند
شــرایط آبوهوا ،کمکم آنهــا را تخریب و نابــود کند یا
آنها را تخریب میکنند تا زمینی که دکور در آن ساخته
شده است به صاحبانش برگردد! جالب این جاست که
تالش زیــادی یا بهتــر اســت بگوییم هیچ تالشــی برای
حفظ و به دنبــال آن ،مراقبــت از دکور آثار ســینمایی و
تلویزیونی نمی شود ،هزینههایی که برای ساخت آنها
صرف شــده بــه بــاد مــیرود و بعد
خبرهای کمبود سرمایه برای
ســاخت آثار و مخصوصا آثار
تاریخی به گوش میرسد و
با این توجیه ،چنین آثاری
تولید نمیشود.

همــه ایــن اتفاقــات در حالــی اســت کــه از دکورهــای
ساختهشــده بــرای ایــن آثــار نیــز نگهــداری مناســبی
نمیشــود .در حالــی کــه میتــوان دکــور پروژههــای
عظیم تاریخی را به شــهرک ســینمایی تبدیــل کرد تا از
هزینههای زیاد تولید آثار بعدی کاســته شود اما صرف
میلیاردها تومان هزینه برای ســاخت دکــور یک فیلم یا
ســریال تاریخی به راحتی نادیده گرفته میشــود و این

دکور عجیب «فرمول یک» با پرندگان در قفس
در بخشــی از دکور ســری جدیــد برنامــه «فرمــول یک»،
کبوترهایی دیده میشــوند که در قفس زندانــی اند و این
قفسهابرایزیباییدکورازسقفآویزانودرگوشهوکنار
استودیو گذاشته شدهاند .در روزهای گذشته ،استفاده از
کبوترهایدرقفسدراینبرنامه،نهتنهادرنگاهمخاطبان
زیبا و جذاب نبــوده بلکه انتقاد و واکنش منفــی آنها را به
دنبالداشتهاست.عالوهبرمخاطبان،علیرضاشجاعنوری
مهمان برنامه هم که به مناســبت روز ملی ســینما مهمان
این برنامه بــود ،در میان صحبتهایــش ناگهان توجهش
به پرندگان جلب شد و از علی ضیا پرسید چرا کبوترها در
قفس هســتند و از او خواســت آنها را آزاد کند .برخالف
شجاعنوری،روزشنبهیکنیکوکاروخیرکهمهمانبرنامه
بود،اتفاقاوجودپرندگاندرقفسراپسندیدهبودوبهنظراو
کبوترهاقشنگبودندوفقطیکجفتطوقیکمداشتند!
البتهاینخیرتصمیمداشتایننقصراجبرانکندوگفت
دفعهبعدیکجفتکفترطوقیمیآوردتاکناراینکبوترها
بگذارند!علیضیاکهدرپاسخبهعلیرضاشجاعنوریگفته

تصویری از فیلم توقیف شده «رستاخیز» اثر احمد رضا درویش

روایتی جدید از معرفی «گبه» بهجای
«بچههای آسمان» به اسکار

جایزه اصلی جشنواره تورنتو به «کتاب
سبز» رسید

شبکه  4از ابتدای محرم ،پخش ســریال «پرده نشین» را شروع کرده است .در
قسمتی که یک شنبهشب روی آنتن رفت ،تصویری از سینا مهراد بازیگر نقش
«حامد» سریال «پدر» دیده شــد .او چهار سال پیش در آن سریال نقشی بسیار
کوتاه ایفا کرد و شهرت امروز را نداشت.

«زندگی از نو» از شبکه 5روی آنتن میرود

کتاب ،در یک اقدام بیســابقه برای آمــوزش هنجارهای
اجتماعی ،به یک فیلم اشــاره شــده اســت ،گفت« :گروه
مؤلفان تشــخیص داد بچهها به جــای این که به به ســراغ
سایتهاییبروندکهموردتأییدنباشد،باتماشایاینفیلم
و بحث و گفتوگو درباره آن ،با ابعاد مختلف پدیده اعتیاد
آشناشوند».گفتنیاستکتاب«سالمتوبهداشت»ویژه
پایه دوازدهم ،از امســال برای اولین بار در نظام آموزشــی
کشورتدریسخواهدشد.

...

ویدئوی روز

ســریال «زندگی از نو» به کارگردانی علی محمد قاســمی از
اوایلمهرماههرشبساعت ۲۳پخشمیشود.
به گزارش مهر ،بر اساس برنامهریزیهای انجامشده سریال
«زندگــی از نــو» بــه کارگردانی علــی محمد قاســمی و تهیه
کنندگــی مهدی شــفیعی از اوایل مهرماه هر شــب ســاعت
 ۲۳پخش می شــود .تمامی تصویربرداری این مجموعه در
استانگیالنودرشهرتالشانجامشدهاست.رضاکیانیان،
علیرضا خمسه ،ســتاره اســکندری ،مینا جعفرزاده ،کمند
امیرســلیمانی ،آرش مجیــدی و متین ســتوده هنرمندانی
هستندکهدراینمجموعهبهایفاینقشپرداختهاند.
این مجموعــه تلویزیونــی در  ۲۶قســمت  ۴۲دقیقــه ای به
کارگردانی علی محمد قاســمی بــرای گروه فیلم و ســریال
شبکه 5سیما تولید شده اســت« .زندگی از نو» داستان زوج
جوانی است که به شمال می روند و کمپ گردشگری ایجاد
می کنند .این مجموعه به مولفه هایی چون محیط زیســت،
اقتصاد،منابعطبیعیو...میپردازد.

مخالفت  20:30با انتخاب «بدون تاریخ ،بدون امضا»
بعد از اعالم خبر انتخاب فیلم «بدون تاریخ ،بدون
امضا» بــه کارگردانی وحیــد جلیلوند بــه عنوان
نماینده ایران در اسکار ،بخش خبری  20:30با
پخش گزارشی با انتخاب این فیلم مخالفت کرد
و «بدون تاریخ ،بدون امضا» را فیلمی دانست که
نتوانستهتصویریواقعیازجامعهایرانبهنمایش
بگذارد و تصویر ناخوشایندی از ایران را به جهان
معرفی میکند .محمدصادق باطنی مستندســاز هم در ارتبــاط تلفنی با این
بخش خبری از انتخاب این فیلم انتقاد کرد و گفت با وجود این که فیلم خوبی
است ،اما تصویر سیاهی از ایران نشان میدهد و نحوه انتخاب هیئت انتخاب
آثار برای اسکار دیگر تکراری شده است .این در حالی است که «بدون تاریخ،
بدون امضا» با وجود تلخی که دارد ،واجد برخی المان های امید آفرین است
که در اواخر قصه روایت می شوند.
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