«برادران لیال» به استرالیا میروند

اسپیلبرگ جایزه اصلی جشنواره تورنتو  ۲۰۲۲را برد

ایسنا :جشنواره بینالمللی فیلم «آدالید» در اســترالیا میزبان نمایش فیلم «برادران لیال» به عنوان تنها فیلم ایرانی در این رویداد
سینمایی خواهد بود .جشنواره بینالمللی فیلم «آدالید» از تاریخ  ۱۹تا  ۳۰اکتبر ( ۲۷مهر تا  ۸آبان) در استرالیا برگزار میشود و فیلم
سینمایی «برادران لیال» به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی در بخش سینمای جهان این جشنواره به نمایش گذاشته میشود.
«برادران لیال» به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه جشنواره کن امسال تجربه کرد
و در نهایت جایزه بهترین فیلم بخش اصلی این رویداد را از نگاه هیات داوران فدراسیون بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) کسب کرد.
این فیلم چندی پیش در سینماهای فرانسه نیز اکران عمومی شد و تاکنون به جشنوارههای سینمایی چون بوسان ،مونیخ ،ملبورن،
هنگ کنگ و زوریخ نیز دعوت شده است.

مهر« :فابلمنها» فیلم زندگینامهای استیون اسپیلبرگ جایزه منتخب مردم جشنواره تورنتو را از آن خود کرد .چندی پیش در آخرین
شب جشنواره تورنتو  ۲۰۲۲برندگان بخش انتخاب مردم این جشــنواره معرفی شدند و «فابلمنها» درامی خودزندگینامهای درباره
بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن که بر مبنای زندگی استیون اسپیلبرگ و به کارگردانی خود وی ساخته شده فیلم منتخب مردم شد .به
این ترتیب این فیلم شانس مهمی در فصل جوایز کسب میکند؛ زیرا هر سال برندگان این جایزه نامزدی اسکار را هم به دست میآورند.
این فیلم که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در دهه  ۱۹۵۰آریزونا میگذرد ،به بیان ساده ،داستانی از یافتن حقیقت از طریق سینما
است .فیلمهای «زنان حرف میزنند» ساخته سارا پولی و «چاقوها بیرون  »۲دیگر رقبای جدی فیلم اسپیلبرگ بودند که جایزه دوم و
سوم را دریافت کردند.
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«درمانگر»
پزشکی که کارآگاه شد
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پیشنهاد ایران برای اسکار معرفی شد؛

«جنگجهانیسوم»ساختههومنسیدی
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عکس  :سینما روزان

متاسفانه در ســکوت خبری پلتفرمهای خودی
مینی سریالی منتشــر کردند به نام «درمانگر».
سریال ماجرای پزشکی است که کاراگاه شد .این
نکته خوب و موجهی است ولی اینکه کمتر کسی
درباره آن میداند عجیب اســت .شاید سازندهها
و ســرمایه گذارها خودشــان هم به خودباوری
نرسیدهاند که میتوانند مینی سریال خوب بسازند
و بفروشــد! جالب اینکه ســارا بهرامی و بانیپال
شــومون بازیگران اصلی این سریال روانشناسانه
هستند .نکته جالبتر اینکه سریال درمانگر در ۵
قسمت منتشر شده است؛ هر قسمت از سریال به
طور میانگین کمتر از  ۱۰دقیقه است و مخاطب
میتواند یک قصــه کوتاه جذاب را بــا بازیگران
حرفهای دنبال کند.
ماجرا چیست؟
در خالصه داستان این سریال کوتاه آمده:
دقیقاً بر عکس شطرنج بعضی بازیها تازه بعد از
کیش و مات شروع میشــه… دکتر روانپزشک،
اتابک مسعودی به درخواســت باران کیان فر که
یکی از بیمارانش اســت به دیدار او میرود ،گویا
اتفاق مهمی برای او افتاده است.
این روزهــا که شــبکه نمایش خانگــی ایران با
سریالهایی مواجه شــده که یکی پس از دیگری
ناامیدکننده و ضعیف ظاهر میشــوند ،ســریال
درمانگر شــاید بتواند یک عنوان متفاوت باشد.
اگرچه تیم تولید این سریال چندان شناختهشده
نیستند اما به خوبی ثابت میکنند که برای ساخته
خودشــان و البته وقت مخاطبی که به تماشای
سریال آنها نشسته ،ارزش و احترام زیادی قائل
هستند.
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ایلنا :کمیته معرفی نماینده سینمای ایران
به مراسم اسکار از بین پنج نامزد نهایی ،فیلم
«جنگ جهانی سوم» را به عنوان نماینده
سینمای ایران برای معرفی به اسکار ۲۰۲۳

انتخاب کرد .پرویز شــیخ طادی سخنگو و
عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به اســکار
 ۲۰۲۳با اعالم این مطلــب گفت :کمیته
انتخاب در پی جلسات متعدد و بررسی ۵۷

فیلم حائز شرایط در مرحله اول ۱۷ ،فیلم را
برای بازبینی انتخاب و پس از بررسیهای
مجدد پنج فیلم را به عنــوان نامزد نهایی
معرفی کرد .به گفته شیخ طادی« ،موقعیت

خاطرات «سایه» میلیونی شد!

 ۵۰۰هزار تومان افزایش قیمت در عرض یک ماه
همشهری آنالین :کتاب «پیر پرنیاناندیش» بازنشر
شد؛ این در حالی است که برخی از مخاطبان نسبت به
قیمت میلیونی آن انتقاد دارند.
این کتاب اخیرا ً و در آســتانه چهلمین روز درگذشت
زندهیاد ابتهاج از ســوی نشر سخن به چاپ شانزدهم
رســیده اســت؛ هرچند قیمت یکمیلیــون و ۳۵۰

هزارتومانی برای کتــاب هــزار و  ۵۰۰صفحهای به
انتقاداتی منجر شده است .این در حالی است که حدود
یک ماه پیش چاپ چهاردهم آن به قیمت  ۸۵۰هزار
تومان از سوی نشر سخن عرضه شده است.
کتاب «پیر پرنیاناندیش» ازجمله آثار تاریخ شفاهی
است که در ســالهای گذشــته همواره مورد اقبال
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مهدی» ســاخته هادی حجازی« ،پســر
دلفینی» ساخته محمد خیراندیش« ،بدون
قرار قبلی» ساخته بهروز شعیبی« ،تفریق»
ساختهمانی حقیقی و «جنگ جهانی سوم»
به کارگردانی هومن سیدی ،پنج فیلم نهایی
هستند که در فهرست نامزدهای معرفی به
آکادمی اسکار  ۲۰۲۳قرار گرفتند .سخنگو
و عضو کمیته معرفی فیلم ایرانی به اسکار
 ۲۰۲۳تاکید کرد :اعضای کمیته انتخاب،
ضمن احترام و ارج نهادن به آثار راهیافته،
پس از بررسی شرایط و استانداردهای الزم
برای معرفی فیلم به اســکار ،به اتفاق آراء
فیلم «جنــگ جهانی ســوم» را به عنوان
نماینده نهایی سینمای ایران برای آکادمی
اســکار  ۲۰۲۳انتخاب کردند .متن بیانیه
کمیته انتخاب نماینده ایران به اسکار ۲۰۲۳
به شرح ذیل است:
ضمن عرض ســام و احترام بــه اعضای
خانواده ســینمای ایران به عنوان اعضای
کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای
اسکار  ۲۰۲۳گزارشی از فعالیت این کمیته
را به عرض میرسانیم:
کمیتــه انتخاب در پی جلســات متعدد و

مخاطبان قرار گرفته اســت .میالد عظیمی ،اســتاد
دانشگاه تهران همراه همســرش عاطفه طیه این اثر
را که شــامل خاطرات زندهیاد هوشنگ ابتهاج است،
گردآوری و منتشر کردهاند .کتاب «پیر پرنیاناندیش»
از چند وجه خواندنی است؛ نخســت آنکه راوی این
خاطرات مردی اســت کــه در بزنگاههای سیاســی
اجتماعی عصر حاضر حضور داشــته و تأثیر غیرقابل
انکاری بر جریان شعر و موسیقی کشور گذاشته است.
ساختار کتاب براساس پرسش و پاسخ انتخاب شده که
در آن مخاطب ،در کنار خوانــدن خاطراتی در زمینه

بررسی  ۵۷فیلم حائز شرایط در مرحله اول،
 ۱۷فیلم را جهت بازبینی انتخاب و پس از
بررســیهای مجدد پنج فیلم را به عنوان
نامزد نهایی به شرح ذیل برگزید :موقعیت
مهدی ،پسر دلفینی ،بدون قرار قبلی ،تفریق
و جنگ جهانی سوم.
اعضای کمیته انتخاب ضمن احترام و ارج
نهادن به آثار راه یافته ،بــه اتفاق آراء فیلم
«جنگ جهانی سوم» را به عنوان نماینده
سینمای ایران برای آکادمی اسکار ۲۰۲۳
انتخاب کرد .بــا آرزوی موفقیتهای روز
افزون هنرمندان کشور عزیزمان ایران .مریال
زارعی ،محمد داوودی ،رسول صدرعاملی،
مهدی ســجادهچی ،سیدمحمد حسینی،
حامد شــکیبانیا ،محمدحسین حقیقی و
پرویز شیخ طادی»
در حالی بنیاد سینمایی فارابی خبر معرفی
فیلم جنگ جهانی سوم را به آکادمی اسکار
اعالم کرده است که هنوز جزییات نمایش
آن در ایران اعالم نشده است ،ایسنا پیگیر
جزییات بیشتر در این زمینه است( .یکی از
شرطهای معرفی فیلم به اسکار ،نمایش در
داخل کشور است).

اتفاقات و مســائل مختلف ،گاهی به خلوت شاعر نیز
سرکی میکشد و همین موضوع ،کتاب را خواندنیتر
کرده است .بازتاب عواطف سایه در بخشهای مختلف
کتاب و برحسب ماجراها و اتفاقاتی که در حال روایت
کردنشان است ،شیرینی خاصی به خاطرات بخشیده
است؛ بهطوری که مخاطب به اینراحتیها نمیتواند
کتاب را رها کند .کالم گرم سایه در کنار توجه به این
نکات ریز و مهم از سوی نویسندگان سبب شده تا «پیر
پرنیاناندیش» سالها پس از انتشار نیز همچنان مورد
اقبال مخاطبان واقع شود.

چراغ مطالعه
خالصه بخوانیم و مؤثر؛ قسمت – 5

خالصه خوانی
«حزب شیطان از دیدگاه قرآن»
نسل فردا /گروه ایران
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 ...بنابراین رقابت و مبارزه بهترین راه و وسیله برای
کسب ترقی و پیشرفت است .تکامل معنوی انسان
نیز همچون رشد جسمی و پیشرفت وی در علوم
و سیاست و اقتصاد در گرو تضاد تأمین میگردد
زیرا از یک ســو پاکی فطرت و ندای خرد وی را به
پرســتش خدا و پیروی از حق فرا میخوانند و از
سوی دیگر شهوات و امیال نفس وی را به مخالفت
با خدا و پیروی از باطل دعوت مینمایند انســان
متعهد و مؤمن در کشــاکش و تضاد این دو نیرو
به ستیز و مبارزه با نیروهای بطل میپردازد و در
نتیجه روح او تعالی یافته بــه کمال مطلوب خود
خواهد رسید.
قران تنها راه نجات از پیامدهای وساوس شیطان
را (اســتعاذه به خدا) معرفی کرده اســت .معنی
اســتعاذه به خدا پناه طلبیدن و امان خواستن از
پروردگار عالم است که تنها پناهگاه مطمئن برای
نجات بشر از شر شیطان بوده اما التجاء و پناه بردن
به خدا منافات با سعی خود بشر در پاک زیستن و
اجتناب از گناهان نخواهد داشت زیرا معنای توکل
بر خدا این نیست که آدمی در راه رسیدن به مقصود
خویش دست روی دست بگذارد و ترک سعی موده
از وسائل عادی و طبیعی رســیدن به آن مقصود
بهره مند نشود و فقط با اعتماد و تکیه قلبی بر خدا
بخواهد مقصودش عملی گردد.
از آیات قرآن استفاده میشود (استعاذه) نوعی از
تذکر است و شــرط عمده برای تحقق آن داشتن
تقوی و صیانت نفس از آلودگی به گناهان است زیرا
در پرتو تقوی غرائز و تمایالت نفسانی بشر تعدیل
شده روح وی از آلودگیهای صفات که مهمترین
ابزار وسوسه شیطان اســت پاک میگردد .حزب
شیطان عبارتســت از افراد یا گروههایی که در راه
ترویج باطل و مبارزه با حق تشکل و انسجام یافته
تحت سلطه و استیالء شیطان به سر برند .از روایات
اسالمی استفاده میشود از جمله عوامل استیالء
و تسلط شیطان بر انســان (عجب) است عجب از
جمله خطرناکترین بیماریهای اخالقی است که
در رسانه حدیث به عنوان یکی از ملکات و نیز یکی
از موانع قبول طاعات معرفی گردیده چنانچه در
حدیثی امام باقر (ع) فرمودهاند.
سه چیز موجب هالکت انسان میگردد بخلی که از
آن اطاعت شود هوای نفسی که از آن پیروی گردد
و عجبی که دامنگیر بشر شود.
ادامه دارد ...

