ن بیخانمانها» در تورنتو
درخشش «سرزمی 

همکاری محمود دولتآبادی با یک ارکستر برای روایت صلح

باشگاه خبرنگاران جوان« :سرزمین بیخانمانها» ( ،)Nomadlandدرام جادهای کلویی ژائو مهمترین جایزه جشنواره فیلم تورنتو
ن بیخانمانها» اهدا شد .این فیلم پیش از این برنده
را از آن خود کرد .جایزه انتخاب مردم در جشنواره فیلم تورنتو به فیلم «ســرزمی 
شیرطالیی جشنواره فیلم «ونیز» هم شــده بود .با دریافت این جوایز ،از همین حاال میتوان فیلم «کلویی ژائو» را مدعی اصلی اسکار
سال  ۲۰۲۱معرفی کرد .در این فیلم «فرانسیس مکدورمند» بازیگر برنده جایزه اسکار نقش زنی به نام فرن را بازی میکند .فرن که
همسرش را از دست داده ،پس از فروپاشی اقتصادی شهر زادگاهش بیخانمان شده است و تنها چیزی که برایش باقی مانده یک ون
ن بیخانمانها» در جشنواره فیلم تورنتو ،فیلم
است .او در این ون زندگی میکند و دور کشور میگردد .اصلیترین رقیب فیلم «سرزمی 
«شبی در میامی» به کارگردانی «رجینا کینگ» بود.

مهر :نخستین اثر تولید شده از سوی ارکستر «پاکو» به سرپرستی مهران علیرضایی ،روایت «محمود دولت آبادی» و همراهی نوازندگان
 ۲۴کشور مختلف ،آماده انتشار شــد .ارکســتر پاکو در قالب پروژه «هنر صلح» با حضور  ۷۴نوازنده از  ۲۴کشور جهان تشکیل شده
است .نوازندگان اصلی اجرای قطعه نخست  ۳۲نفر از  ۱۹کشور هستند و ارکستر در حال تکمیل نوازندگان است؛ به نحوی که از تمام
کشورهای جهان حداقل یک نوازنده برای اجرای قطعات بعدی در آن حضور داشته باشد.براساس اعالم روابط عمومی پروژه «هنرصلح»
اجرای نوازندگان ارکستر پاکو به سرپرستی مهران علیرضایی به صورت آنالین ضبط شده است و بهزودی نخستین قطعه تولیدی این
استفاده

ارکستر با دکلمهای از محمود دولتآبادی رونمایی خواهد شد .در این ارکستر از سازهای باستانی و اصیل تمدنهای مختلف
شده است.

یادداشت


درباره مستند
«همه یا هیچ تاتنهام هاتسپر»

مورینیویی که هست

Culture And Art

naslefardanews
naslfarda

از سعید راد و مرجانهگلچین
تا سام درخشانی ،همه بازیگرها از ایفای
یک نقش ناراحت بودند

سیدمهدی شهیدزاده درگذشت

فارس :سیدمهدی شهیدزاده ،شاعر ،هنرمند و از
فعاالن فرهنگی مشهد ،در  ۸۴سالگی درگذشت.
او حدود نیم قرن پیش ،انجمــن فرهنگی ادبی و
هنری پویا را در این شــهر پایهگذاری کرده بود.
جلیل فخرایی ،با اعالم این خبر گفت« :پیکر استاد
شهیدزاده در قطعه هنرمندان بهشت رضا آرامش
یافت ».او بیان کرد :سیدمهدی از سال  ۱۳۵۴و قبل
از انقالب مؤسس انجمن فرهنگی ادبی و هنری پویا
و منشا تعالی دوستان زیادی بود .او با تقبل هزینهها
و زحمات ناگفتنی انجمنداری،به مدت نیم قرن
این انجمن را که پس انجمن فرخ ،دومین انجمن
ادبی مستقل خراسان بود ،اداره میکرد.

5

محمدعلی بهمنی
داور اجالس شاعران «همسرا» شد

نقشهاوپشیمانها

ســعید راد در گفتوگویی کــه با برنامــه رادیویی
«صحنــه» داشــته ،از بــازی در ســریال «دل» به
کارگردانی منوچهرهادی ،ابراز پشیمانی کرده است.
او همچنین به انتخاب نامناســب بازیگران سریال و
افزایش قســمتهای آن با اهداف تجاری انتقادهای
تند و صریحی داشته است .نظر منفی او درباره سریال
بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی
داشت و منوچهر هادی هم با عذرخواهی از او ،به این
موضوع واکنش نشان داد .به بهانه این اتفاق ،نگاهی
داریم به بازیگرانی که بازی در یک سریال ،تجربهای
ناخوشایند و پشیمانی برای آنها به جا گذاشته است
و نظرشان در این باره را علنی کردهاند.
سعید راد /دل :ســعید راد در گفتوگــوی تلفنی
با برنامه «صحنه» ابتدا درباره پشــیمانی از بازی در
ســریال «دل» صحبت کرده و گفته است« :این کار
راضیکننده نبود .چون سناریو را کامل نخوانده بودم
و پنج صفحه  ۱۰صفحه در اختیار من قرار میدادند.
حتی زمانی موردی پیش آمد که به من گفتند سناریو
را میخواندی!» او در ادامه توضیح داد به دلیل تعهدی
که داشته از بازی در ســریال انصراف نداده است .راد
همچنین از انتخاب اشــتباه حامد بهداد و سارهبیات
برای ایفای نقش «آرش» و «رستا» انتقاد کرده و گفته
است« :چهره حامد بهداد و ساره بیات برای این طور
نقشها ساخته نشدهاست .چون آنقدر افسرده ،غمبار
و سن باال هســتند ».او در بخش پایانی صحبتهای
خود نیز به افزایش تعداد قسمتهای سریال اشاره کرد
و توضیح داد« :اوایل قدری خواســتم با طرح و اصول
خودم پیش بروم ،اما دیدم فضا این طوری نیســت.
میخواهند زود بگیرند و تمام کنند؛  ۲۰قســمت را
 ۳۰قسمت و  ۳۰قسمت را  ۴۰قسمت کنند و حتی
اگر یک مقدار جا داشــت  ۵۰قســمت هم سریال را
درمیآورند .چون مردم مهم نیســتند و میخواهند
تجارت کنند ».هادی در اینستاگرام به صحبتهای او
واکنش نشان داد و در بخشی از این پست نوشت« :اگر
به هر دلیلی این همکاری به سلیقه شما خوش نیامده
و خاطر زیبای شما را آزرده ،من تمامقد به احترام شما،

مهربانیهایت و سابقه درخشانت در حوزه بازیگری
میایستم و فقط به خاطرات خوبی که در پشت صحنه
با شما داشتم فکر میکنم».
صفا آقاجانی /ســتایش :3صفــا آقاجانی ،جزو
بازیگران جدیــدی بود کــه به فصل دوم ســریال
«ستایش» ساخته سعید سلطانی اضافه شد .او دراین
مجموعه یکی از نقشهای فرعــی یعنی نقش مادر
«محسن» با بازی امیرمحمد زند را ایفا میکرد و در
فصل سوم هم حضور کمرنگی داشت .او سال  97در
گفتوگویــی از حضور کوتاهــش در فصل  3گالیه
کرد و گفــت قرار بوده شــخصیت او نقش مهمی در
سریال داشته باشد و یکی از شــخصیتهای اصلی
باشد ،اما تغییراتی اتفاق افتاد که نقش او بسیار کوتاه
شــد .آقاجانی دلیل انصراف ندادن از بازی در سریال
را اخالق حرفهای و تعهدی که به کار داشــته اعالم
کرده است.
لیال حاتمی /نهنگ آبی :لیال حاتمی ،یکی از این
بازیگران اســت که در اولین تجربه حضور در نمایش
خانگی ،با سریال «نهنگ آبی» شکست خورد .شاید
اگر این اولین ســریال حاتمی نبود ،تحمل شکست
کمی آسانتر میشــد؛ ما او از بازی در این سریال به
کارگردانی فریدون جیرانی تــا حدی ناراضی بود که
تصمیم گرفت از بازی در سریال انصراف دهد .حذف
کاراکتر «آناهیتا» با گموگور شدن این شخصیت در
قصه اتفاق افتاد .علت اصلــی نارضایتی لیالحاتمی،
برآورده نشدن انتظارات او از نقشی که برعهده داشته
بوده و طبق گفته حاتمی وعدههایی که برای پرداخت
بیشتر شخصیت به این بازیگر داده شده بود نیز هرگز
عملی نشد.
سام درخشانی /ماتادور :سام درخشانی با سریال
پلیســی «ماتادور» ،تجربه نارضایتــی از اثری را که
در آن بازی کرده از سر گذرانده اســت .او که در این

الهام چرخنده از ایران مهاجرت کرده است؟

سریال نقش یک شخصیت پلیس را بازی کرده بود،
سال  92در گفتوگویی ،به طور مفصل از این سریال
انتقاد کرد و گفت :آماده نبودن فیلمنامه ضربه بزرگی
به آن زد .او در توضیح علت پشیمانیاش از بازی در این
سریال گفته است :قصه با شخصیتهای منفی پیش
میرفته ،کاراکترهای پلیس نقــش تاثیرگذاری در
داستان نداشتند و بعضی اتفاقات داستان منطقی نبوده
است .درنهایت تصمیم میگیرد از سریال کنارهگیری
کند .بنابراین پیشــنهاد میدهد در بخشی از قصه،
کاراکتر او شــهید و این شخصیت از قصه حذف شود
که این پیشنهاد عملی میشود و شاهد حضور «مسیح
احدی» در سریال بودیم.
بهرام رادان /رقص روی شیشــه :برخالف دیگر
بازیگران این فهرست ،علت پشــیمانی بهرام رادان
از بازی در ســریال «رقص روی شیشــه» ســاخته
مهدیگلســتانه ،مربوط به مســائل مالی است .این
بازیگر که به عنوان یکی از ســرمایهگذاران در پروژه
حضور داشت ،پس از پرداخت نشدن دستمزد بازیگران
و اختالف بر سر مسائل مالی ،تصمیم میگیرد از بازی
در این مجموعه کنارهگیری کند .عالوه بر او امیر آقایی
نیز از ادامه حضور در ســریال انصراف داد .از آنجا که
این بازیگران جــزو نقشهای اصلی ســریال بودند،
«رقصروی شیشه» ناتمام ماند و پس از توزیع قسمت
 12ادامه ســریال از طریق نریشــن روایت شد و این
مجموعه به پایان رسید و البته شکست بزرگی را در
کارنامه رادان به جا گذاشت.
لیندا کیانی /پرستاران :لیندا کیانی سال  97در
برنامه «من و شــما» ،از بازی در سریال «پرستاران»
به کارگردانی شــهرام شاهحســینی به شدت اظهار
پشیمانی کرد .او دلیل نارضایتی خود از بازی در این
ســریال را مربوط به فضایی که در پشت صحنه کار
وجود داشــت اعالم کرد و گفت :در پشت صحنه این

سریال فضای دیکتاتوری وجود داشت و همه چیز در
آن سریال شکل کارمندی داشته که تحمل این فضا
برای او سخت بوده و «پرستاران» را به تجربهای تلخ
در کارنامه او تبدیل کرده است .سریال «پرستاران»
سال  95از شبکه یک روی آنتن رفت و مورد استقبال
مخاطبان قرار نگرفت.
مرجانه گلچین /آرماندو :مرجانه گلچین هم مانند
ســعید راد ،تا اندازهای از بازی در یکی از سریالها به
نام «آرماندو» احساس پشــیمانی کرده که ترجیح
داده اســت اص ً
ال ســریال را نبیند .او در ویژهبرنامه
«چشم روشــنی» که از شــبکه یک پخش میشد
این موضوع را اعالم کرد و درباره علت نارضایتیاش
توضیح داد کــه توقعاتش از این مجموعــه برآورده
نشــده اســت .مرجانه گلچین در آن برنامه توضیح
داد که ایده ســریال یعنی قصهای دربــاره آرزوهای
سیاهیلشکرها در دنیای سینما را دوست داشته،اما
به خوبی به این موضوع پرداخته نشده است؛تغییرات
شــخصیتها نیــز غیرمنطقــی بــوده و تناقــض
داشتهاند.
حدیث میرامینی /ستایش  :2حدیث میرامینی
یکی دیگر از بازیگران سریال «ستایش» است که از
بازی در این مجموعه پشیمان شده است .این بازیگر
ســال  93در گفتوگویی ،بازی در فصل دوم سریال
«ستایش» ساخته ســعید ســلطانی را یک اشتباه
دانست .او نیز مانند بسیاری از هنرمندانی که تجربه
پشیمانی از حضور در اثری را داشتهاند ،اشکال کار را
متوجه کامل نبودن فیلمنامــه در آغاز تصویربرداری
سریال دانسته و گفته است که شخصیت «نازگل» در
قسمتهای اول قصه شخصیت جذابتری داشت ،اما
در ادامه این کاراکتر کمرنگ میشود و به آن پرداخته
نمیشود.طبق گفته این بازیگر گفتوگو با نویسنده و
تهیهکننده سریال هم دردی را دوا نکرد.

رکورد جالبی که به نام همشهری «جومونگ» ثبت شده است

سکونت در عراق همراه با همسر روحانی

بیش از  200نام مستعار!

مشرق :الهام چرخنده پیرامون اخبار منتشر شده مبنی بر اقامت وی در کشور عراق گفت :بنده
به مدت سه سال همراه همسرم که یک روحانی است در شهر کربال زندگی میکنم و این روزها که
بنا به شرایط بیماری کرونا امکان سفر چندان برای مردم فراهم نیست ،نایبالزیاره تمام ایرانیان
در کربالی عزیز هستم .چرخنده در همین راستا ادامه داد :اقامت من در شهر کربال طوالنی مدت
بوده و این تصمیم هم به واسطه شغل همسرم رخ داده اســت؛ اما در کل بسیار از حضور در این
مکان مقدس خوشحالم و هر لحظه برایم بهترینها رخ میدهد .امیدوارم که «امام حسین(ع)»
پذیرای من در این شهر باشــند .چرخنده درباره احتمال بازگشت خود به کشور گفت :مهاجرت
من به کشور عراق به این شــکل نیست که نخواهم به کشــور بازگردم ،به واسطه شغل همسرم
در این کشــور زندگی میکنم،طی این مدت بارها به ایران هم آمدهام و باز هم خواهم آمد .وی
درباره فعالیتهای خود در شهر کربال خاطرنشان کرد :به اندازه توان و وسعم در این شهر عزیز به
فعالیتهای فرهنگی میپردازم .به هر حال هر جا فرصتی برای نوکری «امام حسین (ع)» باشد من
با سر میروم،خوشبختانه از وضعم در شهر کربال و زندگی در عراق راضی هستم.

همشهری آنالین« :کیمجونگهی» یکی از مشهورترین متخصصان هنر نقاشی و خطاطی ،در تاریخ
کره محسوب میشود .کیم در سال  ۱۷۸۶میالدی به دنیا آمد و در  ۱۸۵۶درگذشت .کرهایها او را
به دلیل متحولکردن علم کتیبهخوانی در کشورشان و نیز ایجاد سبک نوشتاری مشهور به «چوسا»
بسیار قابلاحترام میدانند .این خط در واقع ترکیبی از الفبای چینی و کرهای است .جونگهی به خاطر
کشیدن نقاشی گل ارکیده هم شهرت فراوانی دارد .امروزه تابلوهای او با قیمت بسیار گزافی در چین
و کره خرید و فروش میشود .اما نکته عجیب و غریبی در زندگی وی وجود دارد که تا مدتها کسی
از علت آن سردرنمیآورد .جونگهی متجاوز از  ۲۰۰نام مستعار دارد! چرا؟ حقیقتش این است که او
خودش هم نمیدانست اینقدر نام مستعار دارد! هنگامی که آقای جونگهی مشغول اختراع خط و
ترکیب الفبای کرهای و چینی بود ،تلفظ واژهها مبنای خاصی نداشت و خوانندگان اسم او را با تلفظهای
مختلف میخواندند و از آنجاکه در زبان چینی و کرهای ،قاعدهمندی زبانهای این سوی عالم کمتر
وجود دارد ،تعداد نام مستعار جونگهی ،کمی زیاد شد! بااینحال برخی معتقدند که این کثرت نام
مستعار ،دالیل دیگری هم داشتهاست که بر ما معلوم نیست.

صحنه

ماجرای جنجالی منهاکردن بهنوش طباطبایی از یک نمایش

حذف و تکذیب؛ سریال تکراری!

ایلنا :محمد رحمانیان که این روزها نمایش «عشــق روزهای کرونا» را روی صحنــه برده ،گفت اپیزود
«بانو و گربه ملوس» به خواست و اراده شورای نظارت مرکز هنرهای نمایشی و مدیرکل اداره هنرهای نمایشی
با مشکل ممیزی مواجه و حذف شده است؛ اما رئیس شورای ارزشیابی و نظارت ادارهکل هنرهای نمایشی
این موضوع را تکذیب کرد.
بهنوش طباطبایی که بازیگر اپیزود «بانو و گربه ملوس» این نمایش بود و همراه گربهاش در آن ایفای نقش
میکرد ،با انتشار متنی در اینستاگرامش از خداحافظی اجباری خود با این نمایش خبر داد و رحمانیان هم
شب گذشته در سومین اجرای این نمایش اعالم کرد که مشکل این اپیزود حضور گربه بهنوش طباطبایی
روی صحنه بوده است.
در همین رابطه سیدوحید فخرموسوی ،رئیس شورای ارزشیابی و نظارت ادارهکل هنرهای نمایشی درباره
حواشی تئاتر محمد رحمانیان گفت :این نظر خانم بهنوش طباطبایی و آقای رحمانیان است ،استناد ما به
اینستاگرام یک نفر نیست!
او توضیح داد« :عشق روزهای کرونا» بازبینی شده و موارد اصالحی را آقای رحمانیان پذیرفته و قبول کرده و
نمایش هم اجرا میرود و آنچه اجرا میشود از نظر من مشکلی ندارد؛ حاال کسی میخواهد سخنرانی کند یا
در اینستاگرامش چیز دیگری بنویسند ،خودش میداند.
رئیس شورای ارزشیابی و نظارت ادامه داد :هر اجرایی که بازبینی میکنیم یا اصالحات دارد یا نه که این کار
داشت و خدمتشان ابالغ شد و آقای رحمانیان هم پای آن را امضا کرده و کار اجرا شد .حاال اگر نارحتاند از
این اصالحات ،مشکل گروه است .اگر مشکلی داشت اص ً
ال اجازه اجرا نمیدادیم؛ پس از نظر ما آنچه روی صحنه
است مشکلی ندارد .مستندات قانونی همه این موارد هم موجود است .فخرموسوی در پاسخ به این پرسش که
آیا از نظر شورای ارزشیابی و نظارت مشکلی با حضور گربه روی صحنه بوده است؟ گفت :وارد این جزئیات
نمیشوم .ما یکسری اصالحات دادیم که اگر نیاز دانستند کاغذ موارد اصالحی کارشناسان موجود است و
آقای رحمانیان هم پایش را امضا کرده و پذیرفتهاند .اگر اصالحات رعایت نمیشد ،کار را نگه میداشتیم اما
ایشان رعایت کرد و کار هم اجرا شد.

عکس  :سینما روزان

آرامه اعتمادی :گاهــی باید گفت :از جادوی
تصویر و سینما همین بس که یک چهر ه منفی
را تبدیل به چهرهای محبوب کند یا برعکس.
همین سینماست که با روایت کردن یک قصه
از زاویهای خالف مســیر همیشــگیاش ،یک
بدمن تاریخی را تبدیل به شخصیتی خاکستری
میکند .مجموعه مستند «همه یا هیچ تاتنهام
هاتسپر» از آن دسته آثار است که پس از چند
قسمت میتواند نظر مخالفان «جوزهمورینیو»
سرمربی معروف و پیشکسوت پرتغالی را نسبت
به او عوض کند.
برای بســیاری از منتقدانــش ،مورینیو یک
مربی مغــرور ،خودخواه و یکدنده اســت اما
درمستند «همه یا هیچ تاتنهام هاتسپر» تصویر
دیگری از او ارائه میشود و این شاید مهمترین
دستاورد این اثر باشد؛ تبدیل مورینیویی اسنوب
و خودخواه بــه مورینیویی همراه و دلســوز،
شوخطبع و البته همچنان مغرور! دقیقاً همان
کاری که مستند «همه یا هیچ منچستر سیتی»
انجام داد و گواردیوالیی دیگر را روایت کرد.
در نظر برخی از مخالفان مورینیو ،نمایش رفتار
و حرکاتش مقابل دوربینهــای زمین بازی یا
حتی کنفرانسهای خبری شــبیه به نمایش
یک بازیگر دماغسرباال و کمی هم حرصدربیار
است ،بازیگری که برایش مهم نیست تماشاگران
صحنه تئاترش چه فکری دربــاره او میکنند
چون او همانی است که باید باشد ودرالیه پنهانی
رفتارش این پیام را مثل یک ســیلی به صورت
مخالفانش میکوبد؛ «همینه که هست!» اما این
سریال وجهه دیگری از این بازیگر را هم عیان
میکند که سبب جذابیت بیشترش میشود؛
اراده ،اطمینــان ،مدیریــت بحران،همدلی،
مســئولیتپذیری ،رفاقت و واقعنگری ،همراه
با چاشــنی زیادی از انگیزه و تصویرســازی از
موفقیت.
«همه یا هیچ» در ادامه ســریهای قبلی این
سریال توسط آمازون تهیه شده و تاتنهام را در
یکی از بحرانیترین دوران تاریخیاش به تصویر
کشیده ،زمانی که به دلیل نداشتن امتیاز کافی
به عنوان یکی از قویترین تیمهای انگلیســی
در شرف پرت شــدن از جدول شد و با تصمیم
مدیران باشــگاه ،جوزه مورینیوی طرد شده از
منچستر یونایتد ،جایگزین پوچتینو میشود.
در مستند تاتنهام ،برخالف سری قبلی (همه
یا هیچ منچسترســیتی ،همه یا هیچ داالس
کاوبوی) ،تمرکزکمتــر و احتماالً عامدانهای بر
روشهای پیروزی یا علل شکست ،تاکتیکها
و ترفندهای بازی بازیکنان ،شده و در مقابل ،با
نشان دادن تالشهای انگیزشی مربی ،بازیکنان
و مدیران باشــگاه ،وجهه دیگری از عشق آنان
را بــه فوتبال عرضه میکند .ســازندگان مثل
سریهای گذشته روشی محتاطانه برای روایت
در پیش گرفتهاند و از نامهربانیهای این حرفه
و ســیاهیها و پشــت پردههایش و  ...حرفی
نمیزنند« .همه یا هیچ» درس تاکتیکی ندارد
رازهای مربیگری مورینیو برمال نمیشود و کل
پیام این مجموعه ،بــه تالشهای فردی اهالی
باشگاه شــیک و مجهز و آرام تاتنهام محدود
میشود ،به مورینیویی که انگار روانشناسی در
خونش جاری است ،میداند با بازیکنان چگونه
رفتار کند ،به آنها انگیــزه و روحیه مضاعف
تزریق کند تا برنده میدان باشــند ،چه زمانی
حریف را غافلگیر کنــد و در کنار همه اینها
حرکات اشــتباه افراد تیمش را زیر نظر بگیرد
و تحلیل کند!
گرچه تمرکز این ســریال بر شخص مورینیو
اســت ،اما گاهی دوربین این مســتند بدون
دلیل قانعکنندهای ،ســراغ بازیکنان دیگر هم
میرود تا مشق شباش را نوشته باشد و وفای
عهد کرده باشد! و متاســفانه مثل سریهای
پیشیناش جذابیتهای ریز و پر چاشنی این
حرفه را درنظرنمیگیرد .هری کین ،دله علی،
اریک دییر ،ســون میونگهین ،لوکاس مورا،
موسی سیسوکو و حتی بازیکن فروخته شده به
اینترمیالن؛ کریستین اریکسون و مدیر باشگاه
تاتنهام ،دنیل لوی ،در این ســریال نقشهای
پررنگی دارند .تام هاردی به عنوان «نریتور» در
طول سریال با قصه همراه میشود و به همین
دلیل هم نســبت به بنکینزلی (نریتور سری
منچستر سیتی) موفقتر است .در نهایت این
ســریال برای همه فوتبالدوســتان مثل ورق
زدن یک آلبوم عکس فوتبالی پر خاطره از فراز
و نشیبهای سال گذشته تا امسال و درگیری
فوتبال دنیا با کروناســت .بررسی تفاوتهای
باشگاههای خارجی و ایرانی و مدیران و بازیکنان
و مربیها هم بماند برای فرصتی دیگر!

فرهنگوهنر
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هفت

2مجموع ه دیدنی ،جایز ه «امی» بردند

درخشش «ریک و مورتی» و «آخرین رقص»

کافه سینما :برنامهسازی انیمیشن در طول چند ده ه گذشته احیا شده و عناوین بزرگساالن ه بیشتری در این
فرمت ساخته میشود .با وجود پاندمی ویروس کرونا ،برنامهسازی به صورت انیمیشن حتی در موقعیت بهتری قرار
گرفته اما امسال در مراسم اهدای جوایز «امی هنرهای خالقانه» در این بخش جوایز به عناوین قدیمیتر رسید.
رأیدهندگان «امی» ،سریال «ریک و مورتی» ...را به عنوان برنده بخش بهترین برنام ه انیمیشن انتخاب کردند .این
سریال که در سال  ۲۰۱۸نیز موفق به کسب امی شده بوده ،دومین امی خود را به خانه برد .بسیاری تصور میکردند
که امسال «بوجک هورسمن» ( )BoJack Horsemanنتفلیکس امسال سرانجام جایزهای کسب میکند .این
سریال که در سال  ۲۰۱۴آغاز شده و ژانویه گذشته به پایان رسید ،از سوی منتقدان گاهی بهترین عنوان انیمیشن
تاریخ دانسته میشد و آشکارا مسائلی چون رفتارهای مردســاالنه و مرگ را بررسی میکرد«...سیمپسونها»
( )The Simpsonsبه عنوان طوالنیترین سریال انیمیشــن تاریخ نیز امی دیگری تصاحب کرد .این سریال در
طول پخش خود  ۲۸نامزدیامی و  ۱۱جایزه را دریافت کرده است« .سیمپسونها» سال گذشته اولین امی خود
در طول یک دهه گذشته را کسب کرد ،بنابراین بسیاری گمانهزنی میکردند که امسال سریال جوایز بیشتری به
خانه ببرد« .مایکل جوردن» شنبه شب اولین امی خود را به لطف سریال مستند «آخرین رقص» ...کسب کرد .این
سریال بر «تایگر کینگ» ( )Tiger Kingنتفلیکس« ،هیالری» ( )Hilaryهولو« ،اربابان آمریکایی» پیبیاس و
«مکمیلیونز» ( )$McMillionاچبیاو غلبه کرد .شبک ه «ایاسپیان» برای اولین بار در بخش بهترین مستند برنده
امی شد .امسال در شاخ ه بهترین مستند رقابت بسیار فشردهای وجود داشت .نبرد اصلی جوردن با «تایگر کینگ»
بود که یکی از پربینندهترین عناوین تلویزیونی پس از پاندمی است« .تایگر کینگ» امسال در شش شاخه نامزد بود
اما در نهایت هیچ جایزهای به آن تعلق گرفت« .لودویگ گورانسن» نیز شنبه شب آهنگسازی سریال «مندلوری»
( )The Mandalorianبرندهامی شد .این آهنگساز سابق ه کار  روی پروههای سینمایی محبوبی چون «پلنگ سیاه»
(« ،)Black Pantherونوم» ( )Venomو اخیرا ً «تنت» ( )Tenetرا داشته است .فصل دوم «مندلوری»  ۳۰اکتبر از
دیزنی +پخش خواهد شد .هفتاد و دومین مراسم اهدای جوایز «امی پرایمتایم» یکشنبه  ۲۰سپتامبر از شبکه
ی سی و با اجرای «جیمی کیمل» روی ایر میرود.
ایب 

مهر :محمدعلی بهمنــی ،مصطفیعلیپورطبری
محمود اکرامیفــر و مرتضی امیریاســفندقه،
بهعنوان داوران ششمین اجالس جهانی شاعران
«همسرا» معرفی شــدند .داوران ششمین دوره
از اجالس جهانی شاعران همســرا برای انتخاب
بهترین سرودههای شرکتکنندگان ،توسط هیئت
رئیسه این اجالس انتخاب و معرفی شدند .ششمین
اجالس شاعران همسرا در  ۱۳آبان برگزار میشود.

مسابقهای مخصوص مدافعان سالمت

ایسنا :مســابقه کتابخوانی مخصوص مدافعان
سالمت بیمارستانهای سراســر کشور با کتاب
«روزهــای بیآینه» برگزار میشــود .مســابقه
کتابخوانی ویژه مدافعان ســامت ،توسط ستاد
جشنواره شاد دانشآموزی جشنواره فیلم و کتاب
دفاع مقدس ،در چهار بیمارستان و مرکز تحقیقاتی
دارای بخــش کرونای تهران (ساســان ،مســیح
دانشوری ،نیکان ،انستیتوپاســتور) ،بیمارستان
طالقانی آبادان ،و تمام بیمارستانهای درگیر کرونا
در مراکز استانهای کشور ،با تجربیات دفاع مقدس
از خاطرات زنان در حال برگزاری اســت .دبیر این
جشــنواره خودجوش جانباز اسماعیل زقر درباره
این رویداد گفت« :دلیــل اصلی انتخاب خاطرات
زنان دفاع مقدس ،تداعی و انتقال تجربه مهم صبر و
تحمل زمانه بمبارانها و دوری از خانوادهها با دوران
امروزه کروناست که بســیار به هم شبیه هستند.
تاکنون حدود پنج هزار جلد کتاب با اســتفاده از
همکاری مراکز حوزههای هنری کشــور به دست
مدافعان سالمت رســیده و قرار است که توسط
این عزیزان ،خاطــرات دوران جنگ با تجربههای
فردی زمانه کرونا قیاس و بهصورت دلنوشــته به
مسابقه گذاشته شود ».کتاب «روزهای بیآینه» اثر
گلستان جعفریان ،خاطرات منیژه لشکری همسر
خلبان آزاده شهید حسین لشــکری است که به
مدت حدود هجده سال از ایشان بیخبر بوده است.

بزرگداشت موالنا در قونیه
با صدای استاد شجریان

ایلنا :مراسم بزرگداشــت هشتصدوسیزدهمین
سال تولد موالنا در قونیه با صدای استاد شجریان
آنالین برگزار میشود .فروزنده اربابی ،عضو ایرانی
بنیاد بینالمللی موالنا نوشــته است :برنامههای
بزرگداشت سال تولد حضرت موالنا که بهصورت
آنالین از یک مهرتا نهم مهرپخش خواهد شــد،
رأس ســاعت  20 :30به وقت ترکیه ،با کنسرتی
که استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در
شهر قونیه و در کنار تربت موالنا اجرا کردهاند آغاز
خواهد شــد .تقارن زادروز حضرت موالنا با زادروز
استاد شجریان باعث شد مسئوالن وزارت فرهنگ
ترکیه این تصمیم را بگیرند .هشــتم مهرماه ۹۹
هنرمند ارزنده کشور علیرضا قربانی با ما خواهد بود
و برنامه سیام سپتامبر بهصورت آنالین از بارگاه
حضرت موالنا پخش خواهد شد .آدرس درجشده
 mistikmuzik.com.trدر کانالهای اینســتاگرام
و یوتیوب و گوگل ســرچ برنامهها را زنده پخش
خواهد کرد.

عکسهایی از کرهشمالی
به نمایش درمیآید

ایبنا :عکسهای سیدمجتبی دعایی از کرهشمالی
با عنوان «نیم دانگ پیونگ یانگ» در گالری آبان
به نمایــش در میآید .این عکسهــا که حاصل
دو ســفر دعایی به کره شمالی اســت ،تصویری
زنده از جامعهای اســت که بــرای ارتباط گرفتن
با مردمانش ،محدودیتهای جــدی وجود دارد.
دعایی روایت خود را از این سفرها در چهل قاب به
نمایش میگذارد .افتتاحیه این نمایشگاه چهارم
مهر از ساعت  ۴تا  ٧عصر برگزار میشود و تا  ٢۵مهر
ادامه خواهد داشت .گالری آبان در خیابان استاد
نجاتاللهی ،خیابان سپند غربی واقع شده و همه
روزه از ساعت  ٩تا  ٢١میزبان عالقهمندان است.

باز نشر  2کتاب از سیدحسین نصر

ایلنا :انتشــارات علمی و فرهنگی دو اثر از سید
حسین نصر را با عناوین «علم و تمدن در اسالم»
و «معارف اسالمی در جهان معاصر» تجدیدچاپ
کرد .این کتاب به زبان انگلیسی در سال  ۱۳۳۴و
به زبان انگلیســی در ایاالت متحده منتشر شده و
به گفته نویسنده هدف از انتشار آن تولید متنی با
موضوع تاریخ علم و تمدن در اسالم بوده و جزئی از
پروژهای به منظور تدوین کتابهایی بوده که تاریخ
علم و تمدن در جهان را بــرای مخاطب عام مورد
کنکاش قرار میدهد.

