مجموعهداستان «پیادهها عاشقترند» وارد بازار شد

یک نوع پیتزا :اسم فیلم تازهآقای پل توماس اندرسن اعالم شد

مهر :مجموعهداستان «پیادهها عاشــقترند» به قلم جمعی از داستاننویسان توسط انتشارات ســروش منتشروراهی بازارنشر شد.
مجموعهداستان «پیادهها عاشقترند» زیرنظر مریم بصیری به قلم جمعی از داستاننویسان بهتازگی توسط انتشارات سروش منتشر
و راهی بازار نشر شده است .اینکتاب  ۱۲داستان از زنان و دختران داستاننویس را شامل میشود که با دبیری و زیرنظر مریم بصیری
گردآوری و منتشر میشود .عناوین داستانهای اینکتاب بهترتیب عبارتاند از« :پیادهها عاشقترند»« ،تکتک قدمهایت نذر ظهورت»،
«گرمای خورشید بندر»« ،پرواز در خاک»« ،وامانده بر سر چهارراه»« ،فرشــتهها نمیمیرند»« ،راهی که تو رفته بودی»« ،زیرسایه
نخلها»« ،شبی که باران بارید»« ،گزارش سرهنگ»« ،پابست الیاس» «،صدیقه شاهسون» و «من فرشته نیستم» .اینکتاب با ۱۴۰
صفحه ،شمارگان  ۵۰۰نسخه و قیمت  ۴۲هزار تومان منتشر شده است.

کافه سینما :عنوان فیلم جدید پل توماس اندرسن از «ساگی باتم» به «پیتزای شیرین بیان» تغییر کرد .عنوان فیلم جدید پل توماس
اندرسن کارگردان صاحب سبک آمریکایی که پیش از این «ساگی باتم» خوانده میشد ،تغییر کرد .این فیلم با عنوان رسمی «پیتزای
شیرین بیان» ( )Licorice Pizzaنمایش داده میشود.
در فیلم جدید اندرسن ،بردلی کوپر ،برادران سفدی و پسر فیلیپ سیمور هافمن بازیگر فقید هالیوود حضور دارند« .پیتزای شیرین بیان»
نهمین فیلم سینمایی پل توماس اندرسن کارگردان کم کار و موفق سینماست .او بیشتر برای فیلمهای «مگنولیا»« ،خون به پا خواهد
شد» و «مرشد» شناخته میشود .داستان این فیلم در دهه هفتاد میالدی میگذرد .بردلی کوپر در این فیلم در نقش یک کارگردان و
کوپر هافمن نیز در نقش یک بازیگر خردسال حضور دارند.
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رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:
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دلیل بازگشت نئو وترینیتی در  The Matrix Resurrectionsچیست؟

گرامیداشت یاد شهدا با برگزاری طرح
ملی سهشنبههای تکریم؛

برگزاری جشنواره با محوریت
حاج قاسم ،پیشانی فعالیتهاست

5

تالشبرایمقابلهباغمازدسترفتگان
بالخرهنســخه چهارم ماتریکــس تولید
ومنتشر شــدکه یکی ازمورد انتظارترین
فیلمهای ســال جاری محسوب میشود
واخیــرا «النا واچوفســکی» بــه عنوان
کارگردان دربــاره جدیدترین ســاخته
خود گفت و گو کرده اســت .بخشی از این
گفتوگو را به نقل از ویجیاتو میخوانیم.
چند روز پیش تریلــر از فیلم The Matrix
 Resurrectionsمنتشــر شــد که در آن
شــاهد بازگشــت شــخصیتهای نئو و
ترینیتــی بودیم .در صورتــی که درفیلم
 The Matrix Revolutionsهردوکشــته
شدند و ماشــینها را نئورا با خود بردند.
البته هیــچ چیزی درتریلــر The Matrix
 Resurrectionsعادی نبود و نئو و ترینیتی
یک دیگر را نمیشناختند وبه نظر میرسد
که حافظه خود را ازدست دادهاند .طرفداران
فرضیههای متفاوتی برای بازگشــت این
دو شخصیت دارند .گروهی باور دارند که

ماشینها نئو را به ماتریکس بازگرداندهاند
تا جــان او را نجات دهنــد .از طرف دیگر
عدهای بــاور دارند که ماشــینها کنترل
بدن نئو و ترینیتی را در اختیار گرفتهاند،
شــبیه کاری که مامورها انجام میدهند.
با وجود تئوریهای مختلــف از یک چیز
میتوان مطمئن بود ،اینکه همه از بازگشت
آنها خوشحال هســتند .النا واچوفسکی
در پنل فیلمنامه نویســی جشــنواره بین
المللی ادبیات برلین حضور داشــته و در
مورد تصمیم خود بــرای بازگرداندن نئو
و ترینیتی برای ایــن دنباله صحبت کرده
اســت .این کارگردانگفت:بعد فوت پدر،
مادر و یکی از دوســتان نزدیکاش ،ایده
بازگشــت آنها به ذهن اش رسید .تحمل
مرگ پدر و مادر النا واچوفســکی برایآن
بسیار ســخت بود و او توانست با ایده زنده
بودن نئو و ترینیتی خود را آرام کند .پدرم
فوت کرد سپس دوســت نزدیک ام مرد و

بعد مادرفوت کرد .من واقعاً نمیدانســتم
چگونه میتوانم چنین غمــی را پردازش
کنم .من ایــن حــس را از نزدیک تجربه
نکرده بودم .مغز من همیشه به تخیالت من
رسیده است و یک شب ،من گریه میکردم
و نمیتوانستم بخوابم و سپس ذهن من این
داســتان را منفجر کرد .من نمیتوانستم
مادر و پدرم را داشته باشماما ناگهان نئو و
ترینیتی را داشتم که بدون شک مهمترین
شــخصیتهای زندگی من هستند .زنده
بودن این دو شــخصیت بالفاصله آرامش
بخش وساده بود.میتوانید اینگونه به قضیه
نگاه کنید وبگویید:خباین دو نفرمردهاند
ولی میتوانی آنها را به زندگی برگردانی،
اوه ،این حس خوبی است .بله حس خوبی
داشت و ســاده بود .این همان کاری است
که هنر و داستانها انجام میدهند و به ما
آرامش میدهند .لیلی واچوفسکی روش
دیگری برای مقابله به غم از دســت دادن

دیدار نمایندگان مجلس با وزیر میراث فرهنگی

وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
با تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســامی
درخصوص راهکارهای اجرا و پیگیری ماموریتهای
مرتبط با این وزارتخانه گفتوگو کرد .سید عزتاله
ضرغامی در دیدارهای جداگانه با  ۱۰نفر از نمایندگان
مجلس از حوزههای انتخابیه مختلف درباره موضوعات

مرتبط با اهداف ،فعالیتها و ماموریتهای وزارتخانه
متبوع خود گفتوگو کرد .در این نشســتها که در
محل دفتــر کار وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی برگزار شــد ،راهکارهای اجرا و پیگیری
ماموریتهای مرتبط با این وزارتخانه مورد بررسی
قرار گرفت                 	.منبع :خبرگزاری میراث آریا

عکس  :سینما پرس

رئیس ســازمان تبلیغات اســامی ،با تاکید بر
اینکه خانمها در حوزه هنر ،حذف شدنی نیستند
تعطیلی رشته تئاتر در هنرستان دخترانه سوره
را موقت خوانــد .حجتاالســام محمد قمی،
رئیس ســازمان تبلیغات اســامیدر نشستی
خبری در تاالر ســوره حوزه هنــری ،در مقابل
خبرنگاران حاضر شــد .او با تاکید بر اینکه کار
اصلی سازمان تبلیغات اسالمی ،نشر خوبیهاست،
گفت :خوبیهای مــردم و بازنمایی فرهیختگی
مردم را باید به خودشان بازگردانیم که این مسیر
را جدی گرفتهایم .وی تاکید کرد :ساختارهای
فرهنگی ،عرصههای هنری ،سینما ،کتاب باید
در تبلیغ عمومی دین و نشر خوبیها به کار گرفته
شوند .تلقی ما از دین ،خوبی مضاعف است؛ چراکه
خوبی ،موجب توجه به مبــدأ خوبیها خواهد
شــد .وی عرضه هنرمندانه را الزمه تبلیغ دین
دانست وبیان کرد :اگر زیباییهای مکتب دینی
را زیبا معرفــی کنیم ،هیچ نگرانــی بابت مورد
توجه قرار نگرفتن نخواهیم داشت .او در پاسخ به
پرسش درباره تعطیلی رشته تئاتر در هنرستان
دخترانه ســوره ،توضیح داد :اول باید بگویم که
در حوزه هنر ،خانمها حذف شــدنی نیستند اما
موضوع آموزش نیروی انســانی مقاصدی دارد و
ممکن اســت یک مجموعه در مدت زمان کوتاه
برای اصالح موضوعات و رفع نقاط ضعف ،کار را
متوقف کند تا ساختار اصالح شود .در هنرستان
سوره هم همین اتفاق رخ داده و موقتاً کار متوقف
شده تا ضعفها پوشش داده شود .در پایان این
سؤال مطرح است که چطور تاکنون کسی درباره
برگزار نشدن نشست خبری در سازمان تبلیغات
سخنی نگفته و یا اگر گفته چرا در رسانهها مطرح
نشده است؟
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والدین خود داشــت .او تصمیم گرفت به
صورت مستقیم با این موضوع روبه رو شود
و به جلو حرکت کند و به همین خاطر برای
فیلم جدید ماتریکس بازنگشت .البته کسی
نمیتواند این دو خواهر را قضاوت کند و هر
کسی روش خاصی برای کنار آمدن با غم و
اندوه دارد .این صحبتهای النا همچنین
معنی بیشــتری به نام فیلم میدهدThe .
 Matrix Resurrectionsدر کنــار زنــده
کردن این فرانچایز ،بــه نئو و ترینیتی نیز

زندگی دوباره میبخشد.
در ایــن فیلم ما شــاهد بازگشــت کیانو
ریوز ،کریآن ماسجیدا پینکت اسمیت
(درنقش نیوبی ودنیــل برنهارد (درنقش
مأمورجانســون) هســتیم ولــی خبری
ازالنرس فیشبورن نیست و درعوض یحیی
عبدالمتین نقش جوانیهای مورفیوس را
بازی میکند .دیگر بازیگران این فیلم نیل
پاتریک هریس  ،پریانکا چوپرا و کریستینا
ریچی هستند.

خبرآنالین :وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در
جریان برگزاری طرح ملی سهشــنبههای تکریم
ضمن گرامیداشــت یاد شــهدا ،خبر از برگزاری
جشــنواره ویژه حاج قاسم ســلیمانی در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی داد و گفت :این جشنواره
پیشانی فعالیتها و ماموریتهای ما در وزارتخانه
اســت .آیین تجلیل از خانواده شهید «جهانگیر
صدقی دهزیــاری» در ادامه سلســله برنامههای
فاز دوم طرح ملی سهشــنبههای تکریم با عنوان
«شکوه مادری» ،با حضور مجازی «محمدمهدی
اســماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و
حجتاالسالم و المسلمین «حبیب رضا ارزانی»
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد کشور برگزار شد.
این آیین در جوار مزار ســردار شهید حاج قاسم
سلیمانی در اســتان کرمان و با حضور مسئوالنی
اســتانی از جمله حجت االســام و المســلمین
«حسین علیدادی ســلیمانی» نماینده ولی فقیه
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاندار کرمان
برگزار شــد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این
نشست با اشاره به حماسه مسجد جامع کرمان و
خباثتی که رژیم پهلوی در این ماجرا از خود نشان
داد ،اظهار کرد :این جریان تا مدتها از موضوعات و
محورهای شعار انقالبیون و مردم در سراسر کشور
بود.محمدمهدی اســماعیلی در ادامه به حماسه
بزرگ لشکر همیشه پیروز ثاراله استان کرمان در
طول دفاع مقدس اشــاره و بیان کرد :اما حماسه
بزرگتری که به نام کرمان و کرمانیها رقم خورد
در دفاع از حرم و با نام شهید عالی مقام ،شهید حاج
قاسم سلیمانی بود و این مسئله افتخاری برای من
است که در آغاز فعالیتهای خود در وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در این مراسم و از این راه دور به روح
پاک حاج قاسم عرض سالم و درود داشته باشم و
امیدوارم که خداوند در پیمودن راه شهدا به ویژه
این شهید ،عنایت به ما داشته باشد.وی در بخش
دیگری از مباحث خود ضمن گرامیداشت یاد شهید
«جهانگیر صدقی دهزیاری» که جلسه این هفته
سهشنبه تکریم با محور تجلیل از خانواده آن شهید
برگزار شد ،تصریح کرد :همه ما مرهون مادران و
پدران شهیدی هســتیم که در مکتب امام (ره) و
انقالب اسالمی ابراهیموار اسماعیلهای خود را به
مسلخ شهادت رهنمون ساختند؛ این انقالب بزرگ
و میراث واالقدر حاصل خونهای چنین شهدای پر
فضیلت و ایثار پدران و مادران آنهاست.

