
برگ برنده در دست آهوی من مارال
جیران جمع شد

سازندگان ســریال »آهوی من مارال« که ماه ها 
پیگیر پرونده جیران بودند، توانستند حکم توقف 
پخش سریال  جیران  را بگیرند. حاال این حکم بعد 
از رسیدن به سازمان ســاترا، مراحل خود را طی 
کرده است. ساترا پلتفرم موردنظر را موظف کرد تا 
تمام قسمت های این سریال از روی پلتفرم حذف 
شود. به گزارش همشهری، با توجه به دستور قوه 
قضاییه، آیکون سریال »جیران« به کلی از پلتفرم 
پخش کننده حذف شــده و قسمت های پیشین 
این سریال هم دیگر در دسترس کاربران نیست. 
 جیران  55 قســمت دارد که تاکنون 23 قسمت 
آن پخش شده است؛ همین 23 قسمت هم دیگر 
قابل پخش نیست و مابقی قسمت های این سریال 

تاریخی هم در بالتکلیفی قرار گرفته است.

صداوسیما خود را 
رقیب پلتفرم ها نداند

مجتبی توانگر، رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال 
مجلس و نماینــده مردم تهــران در مجلس در 
گفت وگو با همشــهری آنالین با بیان اینکه یکی 
از موضوعاتی که این روزها فضای اســتارت آپی 
را درگیر کرده اعمال نظر گســترده صداوسیما و 
دخالت در امور اســتارت آپ های شبکه نمایش 
خانگی اســت، می گوید: »شبکه نمایش خانگی 
تاکنون در حوزه نظارت وزارت ارشاد قرار داشت. 
تعمیم صوت و تصویر فراگیر بــه حوزه دیگری 
چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و چه هر نهاد 
دیگری باید مقیــد به قانون باشــد. اگر مقید به 
قانون نباشد ســلیقه گرایی محسوب می شود که 
خود نوعی خطر اســت.« وی در ادامه می افزاید: 
»نمی توانیم امور مختلف را براساس سلیقه افراد در 
یک سازمان و مجموعه اداره کنیم. این بزرگ ترین 
اشتباه است. فلسفه ذاتی مجلس شورای اسالمی 
به عنوان نهاد قانونگذار تبیین این قواعد اســت. 
وظیفــه نهادهای اجرایی هم عمل بــه مّر قانون 
است و نه تالش برای اعمال برداشت های فردی 
و سازمانی. شبکه نمایش خانگی واقعا تبدیل به 
یک ثروت و سرمایه ملی شــده است؛ ثروتی که 
جامعه هنری کشور در رده های مختلف به پشتوانه 
چرخه های جدیدی از کسب وکارهای نوپدید در 
ایجاد این ثروت عمومی نقش داشته اند.« توانگر 
تأکید می کند: »واقعا نمی شود این ثروت عمومی 
را نادیده گرفت یا تعطیــل کرد. این را با صراحت 
عرض می کنم نمی شــود مقابل این همه توانایی 
ایستاد. چون این ظرفیت براساس توانایی و مهارت 

ذاتی جامعه هنری کشورمان ایجاد شده است.«
توانگر می گوید: »قانون در کشــور حرف اول را 
می زند؛ مخصوصا برای حمایــت از توانایی هایی 
که همه ما شــاهد خالقیت های آن هستیم. در 
این راه، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد، 
صداوسیما و شــورای عالی انقالب فرهنگی باید 
کمک کنند که دستورات رهبری در جایگاه رفیع 
ولی فقیه و همچنین در سطوح پایین تر اصل۱۱۰ 
قانون اساســی در حوزه فضای مجازی به صورت 
قانون در مجلس درآید که بهانه از دستگاه ها برای 
نظارت های سلیقه ای گرفته شــود. یک نکته را 
عرض کنم که باز این بهانه نشود برای عده ای که 
اشکال گیری کنند. شبکه نمایش خانگی مثل هر 
پدیده دیگری خالی از اشکال نیست، ولی راه حل 
مواجهه با آن، خلع  ید از بخش خصوصی و به قهقرا 

فرستادن سرمایه گذاران نیست.«
وی می گویــد: »درباره شــبکه نمایــش خانگی 
نگرانی هایی هســت، چرا که رقبای زیادی دارد. 
به نظرم تا اطــالع ثانوی صداوســیما نیــز باید 
تالشش را بیشــتر کند تا بتواند خود را به جایگاه 
فعلی پلتفرم های فعال برســاند و خــود را رقیب 
شبکه خانگی نداد. ســازمان صداوسیما با احترام 
به حکم رهبری باید در کنار سایر اجزای حاکمیت 
از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد و شورای  عالی 
فضای مجــازی، نقش تنظیم گــر را برای خود 
قائل باشــد. اگر دســت و پای شــبکه نمایش 
خانگی را خودمان به دســت صداوسیما و ساترا 
ببندیم رقبای خارجی، بخــش عمده ای از بازار 
را تصاحب می کنند. شبیه بالیی که سر تولیدات 
مشابه در کشــورهای عربی آمده؛ نقش آفرینی 

مجموعه هایی مثل نتفلیکس و...«
نماینده مجلس با اشاره به اینکه جایگزین محتوای 
تولیدی ســینمای خانگی، تولیدات صداوسیما 
نیســت، توضیح می دهد: » تنها حدود ۸میلیون 
نصب اپلیکیشن نتفلیکس روی کافه بازار وجود 
دارد. به عالوه هزینه اشتراک ماهانه نتفلیکس در 
کشورهای همسایه مانند ترکیه حدود 2.5دالر و 
این هزینه در مورد پلتفرم های داخلی حدود ۴دالر 
یعنی بیش از ۱.5برابر هزینه اشتراک نتفلیکس 
اســت. درصورت ضربه خوردن تولیدکنندگان 
داخلی بــا توجــه بــه ارزان تــر و جذاب بودن 
ســرویس هایی مانند نتفلیکس و آمازون پرایم 
حتما اقبال به این پلتفرم هــای خارجی افزایش 

خواهد یافت.« 

متن کامل گفت وگو را 
با اسکن این کیو آرکد  

بخوانید.
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هجوم کاغذخواران به موزه هنرهای معاصر
حشراتی به نام »بیدکاغذ« به جان آثار موزه افتاده و این مرکز را در 2روز گذشته برای سمپاشی تعطیل کرده اند

در نمایشگاه »مینی مالیسم )کمینه گرایی( و 
کانسپچوال آرت )هنر مفهومی( در میانه هنر 
قرن بیســتم« که از اول تیر در موزه هنرهای 
معاصر تهران گشــایش یافتــه، عکس هایی 
از 2عــکاس و هنرمنــد مفهومــی آلمانی به 
نام هــای بِِرند و هیال بکر به نمایش گذاشــته 
شده که سبک خاصی در کارشان دارند. چند 
روز پیش ویدئویی در فضای مجازی دســت 
به دست شد که نام برند و هیال بکر را نه به دلیل 
سبک خاص عکاسی شان بلکه به دلیل حضور 
2حشره کاغذخوار سیلورفیش در قاب تابلوی 
به نمایش درآمده از این دو هنرمند در نمایشگاه 
مینی مالیسم و کانسپچوال آرت بر سر زبان ها 
انداخت. سیلورفیش ها که به نام بید کاغذ هم 
شناخته می شوند، حشــراتی بی بال و دارای 
2 شاخک بلند روی سرشــان و 3 زائده بلند و 
باریک در انتهای بدن شان هستند. این حشرات 
را باید به نوعی خوره کتاب محسوب کرد چراکه 
لذیذترین خوراک برای آنها کاغذ و چســب 
اســت و به این ترتیب موزه هنرهای معاصر با 
گنجینه ای از آثار نقاشی برای آنها یک رستوران 
مجلل محسوب می شود. به گفته کارشناسان، 
این حشــرات معمــوال در جاهــای تاریک و 
مرطوب پیدا می شــوند و دیده شدن شان در 
وسط روز در موزه نشانه این است که احتماال 

جمعیت این حشرات در موزه خیلی بیشتر از 
چیزی است که تصور می شــود. اما موزه برای 

حل این مشکل چه کرده است؟

تجربه حوض روغن و واکنش منطقی موزه
موزه هنرهای معاصر تهران ســال گذشته در 
افتتاحیه نمایشگاه »پنج گنج« تجربه شیرجه 
زدن یک پرفورمر در اثر هنری »حوض روغن« 
و بیــرون ریختن مقــداری روغــن از داخل 
حوض را داشــت. این اتفاق مثل همین قضیه 
سیلورفیش ها بازخورد فراوانی در شبکه های 
مجازی پیدا کرد. با افزایــش واکنش ها، موزه 
بیانیه ای به عنوان عذرخواهی منتشر کرد که 
بیشتر شبیه سلب مســئولیت از خود و مقصر 
جلــوه دادن پرفورمر بــود. در آن مقطع مدیر 
موزه احســان آقایی بود و در نهایت مدتی بعد 
از این اتفاقات کنار گذاشته شد. اما این بار که 
قضیه سیلورفیش ها در فضای مجازی منتشر 
شــد، عبادرضا اســالمی کوالیی، مدیر موزه 
هنرهای معاصر تهران، سعی در انکار موضوع 
نکــرد و اتفاقا نگرانی خود را از اینکه چه بســا 
تعداد حشرات بیشتر باشد، با رسانه ها در میان 
گذاشت. او 23مرداد به ایسنا گفت: »زمانی که 
شما پس از مدت ها نمایشگاه برگزار می کنید، 
چنین اتفاقی محتمل اســت. من و همکارانم 
تالش کردیم تا با این نمایشگاه خوانش جدیدی 
در این نمایشگاه ارائه کنیم. زمانی که کارها از 
بسته بندی شان خارج شده و به گالری ها آورده 
می شوند ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد. 

در حوزه آثار مفهومی باید نگهداری بیشتری 
صورت گیــرد. خود ما خیلی نگران هســتیم 
و درصــدد بودیم تا از مشــورت های بیرونی و 
متخصص ها بهره مند شــویم چون وقتی شما 
یک حشره می بینید، باید پیش بینی کنید که باز 
هم شاید وجود داشته باشد.« وی درباره اینکه 
آیا دیده شدن این حشــرات به قیمت و ارزش 
این آثار گرانبها لطمه زده هــم گفت: »اینکه 
قیمت این کارها با چنیــن اتفاقی تحت تأثیر 
قرار گرفته باشد اصال صحت ندارد. کارها هیچ 
آسیبی ندیده اند. همچنین از نظر اینکه این اثر 
آسیب دیده باشد، اصال چنین نیست.« تجربه 
حوض روغن نشــان داد کــه بی اهمیت جلوه 
دادن موضوعی که افکار بخشــی از جامعه را 
مشغول کرده می تواند اثرات مخرب بیشتری 
داشته باشد و به بی اعتنایی مسئوالن در برابر 

نگرانی های بجای مردم تعبیر شود.

سیلورفیش های چشم و دل سیر
مســئوالن موزه خوب می داننــد که حضور 
ســیلورفیش ها در موزه می تواند چه عواقبی 
داشــته باشــد و قضیه را جدی گرفتند. عصر 
دوشنبه، 2۴مرداد ماه، محمود ساالری، معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
از موزه هنرهای معاصر تهــران بازدید کرد و 
گفت: »آثــار گنجینه مــوزه هنرهای معاصر 
تهران، ثروت ملی و نگهداری شایســته آن از 
مهم ترین دغدغه های مــا و خانواده هنر ایران 
است. در بازدیدی که امروز پس از بررسی های 

کارشناسان مرتبط، از این اثر و سایر آثار موجود 
در نمایشــگاه داشــتم، خوشــبختانه این اثر 
هیچ گونه آســیبی ندیده و حشره مزبور ضمن 
پاکسازی اصولی توسط متخصصان، در هیچ یک 

از آثار نمایشگاه دیده نشده است.«
چهارشنبه 26مرداد، موزه بیانیه ای درباره این 
اتفاق منتشر کرد که در بخشی از آن آمده: »آثار 
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، ثروت ملی 
و نگهداری شایسته از آنها مهم ترین دغدغه همه 
ماست و توجه و حساسیت خانواده هنر ایران 
سرمایه گرانبهاست. به محض آگاهی از ورود 
حشــرات به عکس مزبور، کارشناسان مرتبط 
بالفاصله )همان شب( در موزه حاضر شدند و 
ضمن پاکسازی اثر، ســایر آثار نمایشگاه را نیز 
بررسی کردند. خوشبختانه این اثر هیچ گونه 
آســیبی ندیده و هیچ حشــره ای در سایر آثار 
نمایشگاه نیز دیده نشده است. سپس بررسی 
نوع حشره و میزان نفوذ آن در گنجینه با دعوت 
از چند کارشناس خبره این مهم در دستور کار 
قرار گرفت.« در این بیانیه، در خالصه نظرات 
کارشناسان که در 2بند آمده 2نکته مهم وجود 
داشت: اول اینکه ردی از تغذیه سیلورفیش ها 
از مقوای اصلی و پاسپارتوی اثر برند و هیال بکر 
دیده نشده و دوم اینکه احتماال این حشرات از 
فضاهای جانبی موزه به تابلوها وارد شده اند. اگر 
ادعای اول صحت داشته باشد، باید خوشحال 
باشیم که این دو سیلورفیش کاغذخوار گرسنه 
نبوده اند و از غذای لذیذی مثل تابلوی عکس 
2هنرمند آلمانی چشم پوشــیده اند. در مورد 

ادعای دوم هم این ســؤال پیــش می آید که 
این دو حشــره چطور از فضاهای جانبی موزه 

یکراست وارد قاب این تابلو شده اند!

یادگار مرمت موزه
موزه از ســاعت ۱7روز پنجشــنبه هفته قبل 
برای سمپاشــی تعطیل بود و این تعطیلی در 
روز جمعه هم ادامه داشــت تــا خیال همه از 
بابت امحای آفت در موزه راحت شود. برخی ها 
معتقدند این حشــرات چه بســا یادگار دوره 
دو ساله مرمت موزه باشــند که در آن دوران 
استانداردهای قرنطینه آثار به درستی رعایت 
نشده اســت. همچنین حدس و گمان هایی 
درباره وضعیت نه چندان مناســب نگهداری 
آثار در گنجینــه موزه وجــود دارد که چون 
شــواهد متقنی در این باره منتشــر نشــده 
نمی شود به این حدسیات اتکا کرد. نمایشگاه 
»مینی مالیسم )کمینه گرایی( و کانسپچوال 
آرت )هنر مفهومی( در میانه هنر قرن بیستم« 
در رســانه های خارجی هم مــورد توجه قرار 
گرفت و حاال وجود حشرات در موزه هنرهای 
معاصر تهران تا حدودی به اعتباری که از قَِبِل 
برگزاری این نمایشــگاه برای مــوزه به وجود 
آمده، خدشــه وارد کرده است. موزه هنرهای 
معاصر تهــران که تعدادی از ارزشــمندترین 
آثار هنری جهان را در اختیار دارد باید توجه 

بیشتری را صرف رسیدگی به 
مسائل فنی و تخصصی کند تا 
اعتبار و وجهه اش لطمه نبیند.

من زنده ام
 روایت معصومه  آباد

  امدادگر آزاده ای  که ۴سال
 در اسارت رژیم بعثی عراق بود

 نقش »روایت ها«
در اندیشه ورزی

بررسی اجمالی نظریات »روایت شناسان 
غربی« با تأکید بر آراي اچ.پورتر ابوت

به خون حسین)ع(
 جلوه هایی 

 از آیین ها و آموزه های عاشورایی
در سینمای ایران

جمع و تفریق های خط قرمز
واکنش ها به ماجرای اعالم اسامی ممنوع الکارهای سینما همچنان ادامه دارد 

اعالم رســمی اسامی ممنوع الکارهای ســینما، که همین 
هفته باید منتظر انتشارش باشیم، از آن اتفاق هایی است که 
خیلی مسبوق به سابقه نیست. معموال اسامی ممنوع الکارها 
به صورت رســمی اعالم نمی شــود. دهه6۰ که دوران اوج 
محدودیت ها و ممنوع الکاری ها بود، به صورت رســمی از 
هیچ هنرمندی به عنــوان ممنوع الکار نام برده نمی شــد. 
مدیران سینمایی دهه6۰ در 2مرحله تولید و اکران ماجرا 

را پیش می بردند. 
در مرحله درخواست پروانه ساخت، اگر نام ممنوعه ای در 
فهرست عوامل وجود داشــت موضوع به صورت شفاهی به 
اطالع تهیه کننده رسانده می شــد. به این ترتیب نام فرد 
ممنوع الکار حذف و فرد دیگری جایگزینش می شــد. در 
دهه6۰ نام هیچ هنرمندی به عنوان ممنوع الکار رسانه ای 
نشد، درحالی که تعداد بسیار زیادی از هنرمندانی که سابقه 
فعالیت در ســال های قبل از انقالب داشتند در این دوران 
حذف شدند. در آن سال ها هیچ وقت به صورت رسمی اعالم 
نشد ایرج قادری، سعید راد یا فردین حق حضور در سینما 

را ندارند. موضوع در مرحله پروانه ساخت مدیریت می شد. 
در ســال های بعد حضور هنرمندی که به هر دلیل دچار 
حاشیه شده بود دامن فیلمش را در مرحله اکران می گرفت؛ 
ماجرایی که تقریبا در همه این سال ها ادامه داشته است. 
صحبت های اخیر وزیر ارشاد هم ناظر بر همین ماجرا بود 
و اینکه قرار نیست در دولت سیزدهم سرنوشت اکران یک 
فیلم به حضور عواملش که دچار حاشیه شده، گره بخورد. 
در واقع از این مقدمه مثبت و راهگشــا، حاشــیه ای به نام 
ممنوع الکاری سینماگران دوباره پررنگ شد. توضیح رئیس 
ســازمان ســینمایی درباره صحبت های اخیر وزیر ارشاد 
درباره ممنوع الکاری هنرمندان، فصل تازه ای برای داستانی 
که بعد از حضور ســینماگران ایرانی در کن کلید خورده 
بود، گشود. محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی که در 
حاشیه مراسم تقدیر از اهالی رسانه به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ می داد، گفت: »آقای وزیر در صحبت های خود شخص 
خاصی را نام نبردند و گفتند اگر کســی ممنوع الکار شده 
باشد عطف به ماسبق نمی شــود، یعنی فیلم هایی که در 
گذشته بازی کرده دچار مشکل نمی شوند. اینکه رسانه ها 
این حرف ها را به سمت و ســوی یک بازیگر یا کارگردانی 
ببرند و تحلیلی داشته باشــند، مسئله دیگری است. با این 

حال برای یکسری از دوستان در ارتباط با بیانیه ۱7۰نفر)در 
حوادث خوزستان( و برای یکســری دیگر هم در ارتباط با 
جشنواره کن مشــکالتی به وجود آمده که ما درباره بیانیه 
۱7۰نفر گفتیم این جریان به ســازمان سینمایی مربوط 

نیست.«

پای تفریق را وسط نکشید
در هفته هــای اخیر مدیــران ســینمایی در توضیح لزوم 
دریافت مجوز برای حضور در جشنواره های خارجی، از فیلم 
»تفریق« به عنوان نمونه ای که سازندگانش ضوابط شرکت 
در فستیوال ها را رعایت کرده اند نام بردند. همزمانی داستان 
ممنوع الکارهای سینما با نام برده شدن از تفریق به عنوان 
بچه خوب و باانضباط سینما، صدای کارگردان این فیلم را 
درآورد. در بخشــی از نامه مانی حقیقی خطاب به رئیس 
سازمان سینمایی چنین نوشته شده است: »فیلم »تفریق« 
متعلق به سینمای »اجتماعی« به معنای رایج آن نیست و 
بدیهی است که مضامینی که مطرح می کند از فضای فیلم 
»برادران لیال« دور است. به همین دلیل، طبیعی است که  
روال اخذ پروانه نمایش را با سهولتی نسبی طی کرده است. 
این به هیچ وجه به آن معنا نیست که حمایت من و همکاران 

دیگرم از حقوق همه فیلمسازها برای اکران فیلم شان، بدون 
هرگونه دخل و تصرف از جانب سازمان سینمایی، کاسته 
یا خدشه دار شده باشــد. بدیهی است اگر بنا باشد سمت و 
سویی را برای حمایت و همبستگی انتخاب کنم، دستم را 

دور گردن همکاران عزیزم حلقه می کنم.«

چه کسانی ممنوع الکار شده اند؟ 
در روزهای اخیر گمانه زنی هایی در فضــای مجازی درباره 
ممنوع الکارهای ســینما صورت گرفته کــه البته هیچ کدام 
هنوز مورد تأیید رسمی قرار نگرفته اند. به نظر می رسد اسامی 
ممنوع الکارهای ســینما بیشــتر از اینکه براساس اطالعات 
به دســت آمده رسانه ای شده باشــد، بر مبنای واکنش های 
رســمی مدیریت فرهنگی تنظیم شده اســت. فهرستی که 
تقریبا همه افراد حاضــر در آن بعد از حضور در جشــنواره 
کن دچار مشکل و حاشیه شده اند. از تعدادی از عوامل فیلم 
برادران لیال به عنوان ممنوع الکارهای ســینما نام برده شده 
است. نام عضو ایرانی هیأت داوران جشنواره کن هم در این 

فهرســت تأیید نشده به چشــم می خورد؛ 
سینماگری که گفته می شود فعال تصمیمی 

برای فعالیت سینمایی در ایران ندارد.

ندا زندیتجسمی
روزنامه نگار

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

پیش نویس 
نهایی شبکه 
نمایش خانگی

وزیر فرهنــگ که چندی 
پیش از یک پیش نویس برای 
مدیریت شبکه خانگی خبر 
داده بود بیان کرد که جزئیات 
ایــن پیش نویــس که در 
مذاکره های طوالنی با پیمان 
جبلی به سامان رسیده است 
به زودی اعالم می شــود. 
اسماعیلی،  محمدمهدی 
درباره پیش نویسی که پیش 
از این عنــوان کرده بود در 
حوزه نظارت بر شبکه نمایش 
خانگی از طرف وزارت ارشاد 
ابالغ و نهایی شده عنوان 
کرد: این بحث تقریبًا انجام 
شده و به نظرم روزهای آینده 
می توان درباره جزئیات آن 
صحبت کــرد.وی درباره 
اینکه چــه مذاکره هایی با 
رئیس صداوسیما داشته بیان 
کرد: با آقای جبلی مذاکرات 
طوالنی داشتیم و این کار با 
همدلی انجام می شود، بنای 
ما بر این اســت که با همه 
دستگاه های فرهنگی کشور 
ازجمله سازمان تبلیغات، 
حوزه هنری، صداوسیما، 
مجموعه وزارت فرهنگ که 
متولی اصلی حوزه حکمرانی 
فرهنگی در کشور است این 
کار را انجام دهیم. اسماعیلی 
در ادامه گفت: این جمع بندی 
امروز یک جمع بندی قطعی 
در دولت اســت. حرکت 
موفق حرکتی اســت که 
فرهنگی  دســتگاه های 
هم افزا باشــند، بنابراین 
ما دور از فضاهای هیاهو و 
جنجال و حاشــیه تالش 
کردیم این کار را به سامان 
برسانیم و ان شاءاهلل به نتیجه 
نهایی می رسد و طی یکی 
دو روز آینــده می توانیم 

اطالع رسانی کنیم.

اخبار اسکار

معاون بین الملل و توسعه 
بازار خارجی بنیاد سینمایی 
فارابی گفت: اسامی نهایی 
انتخاب  اعضای کمیتــه 
فیلم ایرانی برای شــرکت 
در اسکار انتخاب و معرفی 
شده که همزمان با معرفی 
فیلم اعالم می شــود. رائد 
فریدزاده بــا اعالم اینکه 
لیست افراد برای حضور در 
کمیته انتخاب نماینده ایران 
در موعد مقــرر به آکادمی 
اسکار معرفی شده است، 
عنوان کرد: با تعامل خوبی که 
با خانه سینما شکل گرفت، 
فارابی اعضای پیشنهادی 
را در موعــد قانونی تعیین 
شده به آکادمی اسکار اعالم 
کرده است. روابط عمومی 
بنیاد ســینمایی فارابی به 
نقل از فریدزاده تأکید کرده: 
مطابق جــدول زمانبندی 
کارهای اسکار پیش خواهد 
رفت و اسامی منتشر شده 
در برخی از رسانه ها صرفا 
گمانه زنی های رســانه ای 
اســت و تا تأییــد نهایی 
اسامی از ســوی آکادمی 
اسکار همچنان نمی توان 
از لیست اعالمی به عنوان 
اعضای قطعــی کمیته نام 
برد. سینمای ایران در حالی 
کمتر از ۵۰روز فرصت دارد تا 
نماینده ای را برای شرکت در 
اسکار معرفی کند که برخی 
فیلم های دارای شرایط بهتر 
در پخش  بین المللی برای 
دریافت پروانه نمایش دچار 

مشکل شده اند.

بدرقه برزویه

مراسم تشییع پیکر »بابک 
برزویه« عکاس پیشکسوت 
ایران دیروز در محل خانه 
هنرمندان ایــران برگزار 
شد. به گزارش همشهری، 
پیکر مرحوم بابک برزویه، 
هنرمند عکاس برای آخرین 
بار به خانه هنرمندان ایران 
آورده شــد تا از آنجا به 
ســمت قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا)س( بدرقه 
شــود. در مراسم تشییع 
پیکر زنده یاد بابک برزویه 
خانــواده وی و همچنین 
جمعــی از دوســتان، 
همکاران و اصحاب فرهنگ 
و هنر مقابل خانه هنرمندان 

ایران حضور داشتند. 
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