واکاوی یک خبر

کتاب نادر ابراهیمی انیمیشن میشود

نجف دریابندری نویسنده و مترجم درگذشت

تقدیرجشنواره «ویزیون دو ریل» از مستند ایرانی

خبرآنالین :انیمیشــن «روزی یک اژدها» بــه کارگردانی محمدعلی ســلیمانزاده و
با تهیهکنندگــی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان تولید میشــود .محمدعلی
سلیمانزاده که کارگردانی انیمیشن «روزی یک اژدها» را با حمایت کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان بر عهده دارد ،درباره گروه سنی مخاطبان این اثر گفت :این انیمیشن
برای مخاطبان نوجوان و بر اساس کتاب «حکایت آن اژدها» نوشته زندهیاد نادر ابراهیمی
ساخته میشود .وی درباره تکنیک مد نظر برای ساخت انیمیشن «روزی یک اژدها» گفت:
برای ساخت این انیمیشن از تکنیک دوبعدی استفاده میکنیم.

فارس :نجف دریابندری نویسنده و مترجم در سن  ۹۱سالگی درگذشت .بر اساس این
گزارش ،ترجمه برخی از آثار ارنســت همینگوی ،نظیر کتاب «وداع با اسلحه» از جمله
شاهکارهای اوست .دریابندری به مناسبت ترجمه آثار ادبی آمریکایی جایزه «تورنتون
وایلدر» را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد .از دیگر آثار نجف دریابندری میتوان به ترجمه
«پیامبر و دیوانه» جبران خلیل جبران« ،رگتایم» و «بیلی باتگیت» ادگار لورنس دکتروف،
«یک گل سرخ برای امیلی» و «گور به گور» ویلیام فاکنر و «تاریخ فلسفه غرب» برتراند
راسل و ...اشاره کرد.

مهر :مستند «خانه» به کارگردانی افسانه ساالری ،تقدیر ویژه هیئت داوران بخش رقابتی
اصلی پنجاهویکمین جشنواره بینالمللی مستند «ویزیون دو ریل» سوئیس را دریافت کرد.
هیئت داوران بخش رقابتی بینالمللی جشنواره «ویزیون دو ریل» ،مستند «»Puntasacra
به کارگردانی «فرانسسکا مازولینی» از ایتالیا را به عنوان بهترین اثر بلند این رویداد سینمایی
انتخاب کرد و جایزه نوآورانهترین مستند بلند هم به «آنرکا ،نفس زندگی» از کشور فنالند
رسید .امسال عالوه بر مستند «خانه» (سیلویت)« ،چشم ماهی» و «یک اسب خون بیشتری
از انسان دارد» و «برگ» به نمایندگی از سینمای ایران حضور داشتند.

نشر
 کتاب ژیژک درباره اپیدمی کرونا
به فارسی ترجمه شد

پاندمی! کووید  ۱۹-جهان
را تکان میدهد!
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ایسنا :در ادامه اکران آنالین فیلمهای سینمایی،
احتماالً «کشــتارگاه» عباس امینی هم وارد این
چرخه میشود« .کشتارگاه» با بازی مانی حقیقی،
حسن پورشــیرازی ،امیرحســین فتحی و باران
کوثری به عنوان چهارمین فیلم امینی در جشنواره
فجر سال قبل رونمایی شد و حاال این فیلمساز در
روزهای تعطیلی سینما و آینده نامعلومی که پیش
روی اکران سال  ۹۹است از احتمال نمایش آنالین
فیلم جدید خود خبر میدهد.
او در این بــاره گفت :با همراهی ســرمایهگذار در
حال تحقیق و مشــورت برای اکران آنالین فیلم
«کشتارگاه» هســتم ،چون اگرچه از صمیم قلب
راضی به چنین کاری نیستم ولی واقعیت این است
که فکر میکنم با توجه به شرایطی که پیش از این
هم وجود داشــته ،نتوانم از پس ماجرای پیچیده
اکران عمومی بربیایم چون به هر حال در این سالها
انحصاری در اکران وجود داشته است و به نظرم من
در آن قدرتی ندارم .وی با حمایــت از اکرانهای
آنالین ادامه داد :این اتفاق میتواند فرصتی برای
فیلمهای مستقل باشــد که مردم بتوانند آنها را
ببینند و به مرور بازدید و بیننده آنها هم بیشــتر
میشود .این اکران حتی به آنچه من همیشه ایدهآلم
بوده کمک میکند ،چون به نظــرم باید به زمانی

برســیم که به جای اینکه بگوییم یک فیلم چند
میلیارد تومان فروخته ،بگوییم چند نفر آن را تماشا
کردهاند .از این طریق حداقل آمار دقیقی از تعداد
مخاطبان به دست میآید .البته تاثیرگذاری پرده
و تماشــای فیلم روی آن یک چیز دیگر است ولی
این هم ظرفیتی است که دنیا به سمت آن رفته و با
توجه به شرایط فعلی بیشتر هم رونق گرفته است.
امینی اضافه کرد :بــا این حال من هــم با توجه
به شــرایط مشغول بررســی هســتم تا به اکران
آنالین فیلم برســیم .البته از آنجا که صدای فیلم
«کشتارگاه» برای پرده سینما تنظیم شده بود ،اگر
قرار باشد به صورت نسخه اینترنتی پخش شود الزم
است صدای آن تغییر کند چون ممکن است یک نفر
روی موبایل فیلم را ببیند و باید متناسب با مدیوم
جدید صدا را تنظیم کنیم .این کارگردان که همانند
بسیاری دیگر از مردم روزهای کرونایی را بیشتر در
خانه گذرانده ،عالوه بر تماشای فیلم ،کتابی را هم
برای چاپ آماده کرده است .او در این باره توضیح
داد :من یکسری داستان و خاطره از دوران بعد از
جنگ در آبادان داشتم که احساس میکردم هیچ
وقت قابلیت فیلم شدن ندارند و حداقل توان من به
لحاظ پرودکشن آنقدر نبود که برای ساختنش اقدام
کنم ،به همین دلیل از مدتی قبل فکر کردم بهتر

«کشتارگاه» عباس امینی در راه آنالین قرار گرفت

سومینسینماییدرمسیرتازهاکران

است آنها را در قالب یک کتاب تصویری روایت کنم؛ یعنی
کتاب فرمتی دارد که انگار یک فیلم را تماشا میکنید .این

گالیه رضا رویگری به مناسبت روز بازیگر

وضعیت اقتصادی اکثریت بازیگران افتضاح است
یک بازیگر سینما گفت :متاسفانه وضعیت اقتصادی
اکثریت بازیگران افتضاح اســت ،بــه چند بازیگر
محدود ویترینی نگاه نکنیم ،ســایر بازیگران هیچ
پولی در نمیآورند و اکثرا ً با وضعیت بد مالی مواجه
هســتند ،بهتر اســت در روزی که به نام بازیگر نام
نهاده شده مســئوالن فرهنگی کمی به فکر اهالی
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عکس  :خبر آنالین

مهر :کامران برادران از ترجمه کتاب «پاندمی!
کووید  ۱۹-جهــان را تــکان میدهد» اثر
اسالوی ژیژک خبر داد.
کامران برادران گفت :به تازگی ترجمه کتاب
«پاندمی! کووید  ۱۹-جهان را تکان میدهد»
اثر اسالوی ژیژک را به همراه دوستانم محسن
اصفهانــیزاده و میالد روانبخــش به پایان
رساندهایم.
وی افزود :این کتــاب در واقع واکنش ژیژک
به اپیدمی اســت که جهان را دســتخوش
تغییرهای بسیاری کرده است .دیدگاه و شیوه
واکنش ژیژک به پاندمی کرونا طبعاً با غالب
نگرشهــای معمول تفــاوت دارد و احتماالً
بسیاری را متعجب خواهد کرد.
برادران کــه ترجمه «خواســت ناممکن» و
«علیه اخاذی مضاعف» از ژیــژک را نیز در
کارنامه خود دارد ،ادامه داد :هنوز ناشری برای
انتشار این کتاب مشخص نشده است .البته
پیشنهادهایی به ما دادهاند ،اما هنوز تصمیم
نهایی را در اینباره نگرفتهایــم .با این حال
احتماالً کتاب در یکی دو ماه آینده وارد بازار
اندیشه ایران خواهد شد .باعث افتخار است
که خود ژیژک نیز بناست یادداشتی بر روی
این کتاب بنویسد که به نظرم خود میتواند
جالبتوجه باشد.
از دیگر ترجمههای منتشر شده او نیز میتوان
به این عناوین اشــاره کرد« :روح تروریسم»
اثر ژان بودریار« ،سوسیالیســم ،فاشیسم و
انقالب» اثر آنتونیو گرامشی« ،هنر و ترس»
اثر پل ویریلیو و...

فرهنگوهنر
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این حرفه باشند.
بازیگر سریال «مختارنامه» به مناسبت روز بازیگر
گفت :روز بازیگر را به تمــام همکاران خود تبریک
میگویم ،امیدوارم که در این روز شادکام و سالمت
باشــند و در ســالجاری بتوانند با حضور در آثار
مختلف بدرخشند.

رضا رویگری با اشاره به وضعیت کنونی سینما ادامه
داد :امیدوارم سینمای ایران سر و سامان بگیرد ،راه
ورود به سینما تا این حد باز نباشد که هرکسی بتواند
به نام بازیگر به آن وارد شــود ،امیدوارم بازیگری به
افرادی برسد که سالها در این عرصه تالش کرده و
زحمت کشیدهاند.
وی خطاب به جوانــان عالقهمند به بازیگری افزود:
از نظر من جوانانی که عالقهمند بازیگری هســتند
از همان ابتدا راهشان را عوض کنند ،بازیگری آخر

کتاب در همین ایام تمام شــد و باید ناشری پیدا کنم که
بشود آن را چاپ کرد.
و عاقبت ندارد پس توصیه میکنم شــغل دیگری
را انتخاب کنند تا بتواننــد در آینده از حداقلهای
زندگی برخوردار شوند.
بازیگر فیلم ســینمایی «خوب بد جلف» در همین
رابطه تاکید کرد :من  ۵۷ســال در عرصه بازیگری
فعالیت داشتهام ،جوانان به من نگاه کنند و ببینند
آخر و عاقبتم چه بوده است ،تنها من نیستم ،بسیاری
از بازیگران با مشکالت فراوان زندگی میکنند پس
پیشنهاد میکنم که به این راه وارد نشوند.

شاعران ایران در نگاه چهرههای
سینمایی و ادبی غرب

امیلیا کالرک ،چطور عاشق
حافظ شد؟

فرزاد مظفری :چند روز پیش ویدئویی از امیلیا
کالرک ،بازیگر اصلی سریال «بازی تاج و تخت»
در فضای مجازی منتشر شد که در آن به خیال
خودش ،شعری از حافظ را میخواند .او کتابی به
دست داشت که عنوانش «داروخانه شعر» بود و
از این کتاب ،شــعری را با ذوق و عالقه خواند که
میگفت از حافظ شیرازی است .در فضای مجازی
فارســی زبان ،این کلیپ به دلیل شهرت «مادر
اژدهایان» سریع دست به دست شد و در توضیح
آن آمده بود که امیلیا کالرک ،ترجمه انگلیسی
این ابیات را میخواند« :بر َس ِر آنم که گر ز دست
برآید؛ دست به کاری زنم که غصه سر آید /خلوت
ِ
صحبت اضداد؛ دیو چو بیرون
دل نیســت جایِ
رود فرشته درآید» جالب اینکه شعری که امیلیا
کالرک از حافظ میخواند ،حاصل کار یک شاعر
اســت نه یک مترجم .دنیل لدینسکی ،آنطور
که خودش میگوید ،شاعر است و البته فارسی
نمیداند .او خودش را مفسر اشعار حافظ میداند
و باز هم آنطور که خودش مدعی است« ،مؤمن
به روح جاریِ » در اشعار لسانالغیب است .او برای
باز سرودن اشعار حافظ از ترجمه «دیوان حافظ»
اثر هنری ویلبرفورس کالرک استفاده کرده است.
حاصل کار لدینسکی ،کتابهایی مثل «هدیه»
و «یک سال با حافظ » شــده است .کارهای این
شاعر تا حدی دیده شده اســت که گاهی منبع
کتابهایی از جنس همین «داروخانه شــعر»
هم میشود.
البته از ماجرای لدینسکی نباید برداشت نادرست
شود .اینکه امیلیا کالرک برای به آرامش رسیدن
در ایام قرنطینه ،شعر حافظ میخواند ،یا کریس
مارتین ،خواننده گروه «کلدپلی» ،برای رهایی
از افســردگی ،شــعر موالنا میخوانــد ،نتیجه
ترجمههایی از این دست است .فقط هم کریس
مارتین نیســت که تحت تأثیر اشعار موالنا قرار
میگیرد .برخی چون مدونا و تیلدا سویینتن نیز
سراغ موالی روم رفتند .برد پیت حتی این اشعار
را بر بازویش خالکوبی کرد .حاال چرا اشعار موالنا
تا این اندازه در غرب و به ویژه در آمریکا محبوب
شده که به دنیای سلبریتیها هم راه پیدا کرده
است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش باید کتاب
«رومی :کتاب عشــق» را بشناسیم و بدانیم این
کتاب ترجمه مستقیم اشعار مولوی از فارسی به
انگلیسی نیست.

