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فهرســت نامزدهای اولیه جایزه ادبی »بوکر«، یکی 
از معتبرترین جوایز ادبی جهان درحالی اعالم شــد که 
نام »کازوئو ایشــی گورو« نیز در این فهرســت به چشم 
می خورد.  به گزارش ایســنا و به نقل از نیویورک تایمز، 
فهرســت نامزدهای اولیــه »بوکر« ســال ۲۰۲۱ روز 
سه شنبه اعالم شــد و نام »کازوئو ایشی گورو«، »ریچل 
کاسک« و »ریچارد پاورز« نیز در بین فهرست ۱۳ نفره 
این جایزه قرار گرفت. »ایشی گورو« در سال ۱۹۸۹ برای 
کتاب »بازمانده روز« برنده جایزه بوکر شــد و اکنون بار 
دیگر شــانس کســب این جایزه ادبی ۵۰هزار پوندی با 
رمان »کالرا و خورشید« برای این نویسنده فراهم شده 
است. »کالرا و خورشید« که نخستین رمان این نویسنده 
از زمان کســب جایزه نوبل ادبیات محســوب می شود، 
داستان دختری ۱۴ ساله  و دوست مصنوعی اش  را روایت 
می کنــد که با آن اوقات تنهایی اش را ســپری می کند. 
»ایشــی گورو« برای کســب این جایزه با نویسندگانی 
همچــون »ریچارد پاورز« برای رمان »ســردرگمی«  و 
»ریچل کاســک« برای کتاب »مــکان دوم« به رقابت 

خواهد پرداخت. جایزه بوکر هرساله به برترین رمانی که 
به زبان انگلیسی نوشته شده و در بریتانیا یا ایرلند منتشر 
شــده باشد تعلق می گیرد. امسال چهار نفر از نامزدهای 
اولیه را نویسندگان آمریکایی تشکیل داده اند. همچنین 
تنوع ۱۳ اثر برگزیده در مضمــون و ادبیات قابل توجه 

است. 
بسیاری از نامزدهای این دوره از جایزه به موضوع نژاد 
پرداخته اند که از جمله آن ها به »قول« نوشته »دیمون 
گالگوت« و »مردان خوش اقبال« نوشته »نظیفه محمد« 

می توان اشاره کرد.
»آنوک ارودپگاسام« برای »سفری به شمال«، »نیتن 
هریــس« بــرای »شــیرینی آب«، »کارن جنینگس« 
برای »یک جزیره«، »ماری الوســون«، »شهری به نام 
تسکین«، »پاتریشــیا الکوود« برای »کسی درباره این 
حرفی نمی زند«، »سونجیو ساهودا« برای »اتاق چینی«، 
»مگی شیپ اســتد« برای »دایره عظیم« و  »فرانسیس 
اسپافورد« برای »جاودانگی تابان« دیگر نویسندگان این 

فهرست به شمار می روند.

کمپانی یونیورسال از ســاخت یک سه گانه جدید 
از فیلم ترســناک »جن گیر« با بودجه چشمگیر ۴۰۰ 

میلیون دالری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، »الن برنستاین« 
بازیگر برنده اســکار که در قسمت اصلی فیلم معروف 
»جن گیر« محصول ۱۹۷۳ بازی کرده بود، قرار اســت 
در این ســه گانه جدید بار دیگر به دنیای ترســناک و 
دلهــره آور جن گیر وارد شــود و نقش »کریس مک 
نیل« را تکرار کند. همچنیــن »دیوید گوردن گرین« 
کارگردانی سه گانه جدید »جن گیر« را بر عهده خواهد 
داشت و تاریخ اکران ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ برای رونمایی از 
قسمت نخســت این فیلم در نظر گرفته شده و درباره 
تاریخ نمایش دو قســمت بعدی این ســه گانه هنوز 
تصمیم گیری نشده اســت، اگرچه این احتمال وجود 
دارد که ســامانه نمایش آنالین »Peacock« متعلق 
به یونیورســال، عرضه این قسمت ها را برعهده داشته 
باشــد. »دیوید گوردون گرین« در ســال ۲۰۱۸ فیلم 
موفق »هالووین« را ســاخت که با بودجه ۱۰ میلیون 

دالری به فروش ۲۵۵ میلیون دالر دســت یافت و دو 
قسمت جدید این فیلم سینمایی با نام های »هالووین 
می کشد« و »هالووین پایان می دهد« را نیز نویسندگی، 
تهیه کنندگی و کارگردانی کرده اســت.  نسخه اصلی 
»جــن گیر« در ســال ۱۹۷۳ بــه کارگردانی »ویلیام 
فردکین« و بر اساس رمانی به همین نام نوشته »ویلیام 
پیتر بلتی« به ســینما آمد و به عنــوان یکی از موفق 
ترین فیلم های ترســناک تاریخ سینما به فروش ۴۴۱ 
میلیون دالری دســت یافت و برای ۴۴ سال پرفروش 
ترین فیلم ترسناک تاریخ سینما بود تا رکورد آن توسط 
فیلم »آن« شکسته شد. »جن گیر« در ۱۰ شاخه نامزد 
اسکار شد و دوجایزه نیز دریافت کرد.  فیلم هایی که در 
ادامه نسخه اصلی »جن گیر« )۱۹۷۳( ساخته شدند 
هیچ یک به موفقیتی در ســطح آن دســت نیافتند. 
»جن گیر ۲: مرتد« در ســال ۱۹۷۷ ســاخته شد و 
علی رغم نقش آفرینی »ریچارد برتون« و »لیندا بلر« 
بازیگر فیلم اصلی »جن گیر«، از آن به عنوان یکی از 

بدترین فیلم های تاریخ سینما یاد می شود. 

سه گانه جدید »جن گیر« ساخته می شود»ایشی گورو« در بین نامزدهای اولیه »بوکر«
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برگزیدگان مسابقه طراحی پوستر »تشویق 
بــه کتابخوانی« به جای جوایــز نقدی، کتاب 

دریافت می کنند.

به گزارش هنر آنالین،  ایرج میرزاعلیخانی، 
مــدرس و طــراح گرافیک در گفــت و گو با 
هنرآنالیــن درباره مســابقه طراحی پوســتر 

»تشویق به کتاب خوانی« گفت: یکی از وظایفی 
که برای خودم تعریف کرده ام تشــویق جامعه 
به کتاب خوانی اســت، زیرا بســیار تأسف آور 
اســت که جمعیت کشــور ۸۰ میلیون نفر و 
تیراژ کتاب های آن ۵۰۰ جلد اســت. بنابراین 
فعالیت هــای متفاوتی برای تشــویق مردم به 
کتاب خوانی دارم، از جمله اینکه هر چهارشنبه 
در فضای مجازی یک کتاب را معرفی می کنم.

علیخانی ادامه داد: سال گذشته وقتی کرونا 
پیش آمد بســیاری از مردم افســرده شدند و 
طراحــان گرافیک نیز با تعطیل شــدن کارها 
دچار این افســردگی و خمودگی بودند. یکی 
از دوستان به من پیشــنهاد داد مسابقه ای راه 
بیاندازم که یــک فعالیت ذهنی برای طراحان 
ایجــاد شــود و این شــروع حرکتــی بود که 
بــه مرور بزرگ تر شــد. آن زمان بــا توجه به 
شرایط موجود ســوژه »در خانه بمانیم، کتاب 
بخوانیم« را مطرح کردم و از طراحان خواستم 

تایپوگرافی انجام دهند. همچنین با چند طراح 
مطرح صحبت کردم کــه آن ها به عنوان داور 
این جریان را همراهی کنند و قرار شد به عنوان 
جایزه مســابقه، هرکــدام از داوران به نفرات 
برگزیده کتاب هدیه دهند. پس از آن عده ای از 
ناشران که از این ماجرا مطلع شده بودند از این 
کار حمایت کردند تــا آن ها نیز کتاب هایی به 
برندگان اهدا کنند و در نهایت حدود ۶۰۰ جلد 
کتاب جمع آوری و به برگزیدگان دوره نخست 

این رویداد اهدا شد.
این طراح گرافیک افزود: این بار ســوژه ما 
تشویق جامعه به کتاب خوانی است و به این فکر 
کردیم که چه پوسترهایی می توان به دیوارهای 
شهر زد که مردم تشویق شوند تا کتاب بخوانند. 
در ایــن دوره بیش از هزار طــراح آثار خود را 
ارســال کردند و این رویداد بهتر شناخته شده 
است. در دوره دوم تعداد کتاب هایی که جایزه 
داده می شــود به ۲۰۰۰ جلد رســیده است و 

ناشرانی مانند چشمه، مرکز، نی و... با ما همراه 
شدند. این مسابقه به اتفاق بسیار جذابی تبدیل 
شــده و همه چیز کامال دوستانه پیش می رود. 
حتی بعضی از اساتید از کتابخانه شخصی خود 

به برندگان کتاب هدیه می دهند.
علیخانی ادامه داد: داوری این مســابقه به 
شکل مرسوم نیست، بلکه دوازده نفر از طراحان 
بــزرگ گرافیک ایــران هرکدام ده پوســتر را 
به صــورت مجزا انتخاب می کند. به این ترتیب 
تعداد برگزیدگان بسیار زیاد می شود و با توجه 
به اینکه ممکن اســت بعضی از داوران انتخاب 
مشترک داشته باشــند، در نهایت تا ۱۲۰ نفر 
امکان برگزیده شــدن در این رویداد را دارند. 
پس از آن نمایشــگاهی از این پوسترها برگزار 
می شــود که با توجه به شــرایط فعلی هنوز 
مشخص نیست این نمایشــگاه صرفاً مجازی 
باشد یا امکان نمایش حضوری را هم خواهیم 

داشت.

میرزاعلیخانی: 

مسابقه طراحی پوستر با هدف تشویق به کتابخوانی شکل گرفت

۱۳ اثــر از بین ۱۵۸ رمان به فهرســت نامزدهای اولیه 
جایزه بوکر ۲۰۲۱ راه یافتند. به گزارش ایرنا از ایندیپندنت، 
متولیــان جایزه ادبی بوکر که هر ســاله بــه بهترین رمان 
انگلیسی منتشر شــده در کشورهای انگلیس یا ایرلند اهدا 
می شود، فهرست بلند نامزدهای این جایزه در سال ۲۰۲۱ 
را اعالم کردند. امسال از بین ۱۵۸ رمان، ۱۳ اثر برای کسب 
ایــن جایزه ۵۰ هزار پوندی با هــم رقابت می کنند؛ کازوئو 
ایشــی گورو نویسنده معروف ژاپنی یکی از این نامزدهاست 
 Klara And( که با هشــتمین رمانش، کالرا و خورشــید
The Sun(، به این رقابت راه یافته و شانس باالیی برای برد 

دومین جایزه بوکر خود دارد.
این نویســنده ۶۶ ساله، ســی و یک سال پیش با رمان 
بازمانــده روز )Remains Of The Day( بــرای اولین 
بــار جایزه بوکر را از آن خود کرد و تاکنون ســه بار هم به 
فهرســت نامزدهای نهایی این جایزه بــزرگ ادبی راه یافته 
است؛ یک بار در ســال ۲۰۰۵ با رمان  علمی-تخیلی هرگز 
رهایم نکن )Never Let Me Go(، یک بار دیگر در سال 
 When We( ۲۰۰۰ با داســتان جنایی وقتی یتیم بودیم
Were Orphans( و یک بار هم در ســال ۱۹۸۶ با رمان 
 An Artist Of The( تاریخی هنرمندی از جهان شناور

.)Floating World
رمان کالرا و خورشــید، اولین رمان ایشی گورو از زمان 

دریافت نوبل ادبیات، درباره یک هوش مصنوعی اســت که 
همدم دختری ۱۴ ساله می شــود. رووان ویلیامز از اعضای 
هیات داوران جایزه بوکر درباره کتاب ایشــی گورو می گوید: 
)کالرا و خورشــید( تنهــا دربــاره آینده  و پیشــرفت های 
تکنولوژیکی آن نیســت. این رمان به قدرت، ذات شخصیت 

انسانی، آزادی و عشق می پردازد.  
 Beautiful World,( کتاب دنیای زیبا، تو کجایــی؟

Where Are You(، ســومین اثر سالی رونی که در سال 
۲۰۱۸ با رمان مردم معمولی نامزد دریافت بوکر شد، و رمان 
کوتاه ســکوت )The Silence( نوشته دان دلیلو از جمله 
مهمترین آثاری بودند که از رقابت برای دریافت جایزه بوکر 

۲۰۲۱ بازماندند.
در ادامه فهرست کامل نامزدهای اولیه این جایزه ادبی را 

مشاهده می کنید:

مسیری به سمت شمال )A Passage North( نوشته 
آنوک آرودپراگسام

رتبه دوم )Second Place( نوشته ریچل کاسک
عهد )The Promise( نوشته دیمون گالگوت

شیرینی آب )The Sweetness Of Water( نوشته 
نیتان هریس

کالرا و خورشید اثر کازوئو ایشی گورو
یک جزیره )An Island( به قلم کارن جنینگز

 )A Town Called Solace( شــهری به نام تسکین
نوشته ماری الوسون

 No One is( هیچ کــس در این بــاره حرف نمــی زد
Talking About This( نوشته پاتریشیا الکوود

مردان خوش شانس ), The Fortune Men( نوشته 
نظیفه محمد

حیرت )Bewilderment( نوشته ریچارد پاورز
اتاق چینی )China Room( از سانییو ساهوتا

دایره بزرگ )Great Circle( نوشته مگی شیپ استد
روشــنایی همیشــگی )Light Perpetual( نوشــته 

فرانسیس اسپوفورد
۶ نامــزد نهایی جایــزه بوکر ۲۰۲۱ روز سه شــنبه، ۱۴ 
ســپتامبر )۲۳ شــهریور ۱۴۰۰( اعالم می شود و برنده روز 

چهارشنبه، ۳ نوامبر )۱۲ آبان( معرفی خواهد شد.

زبان فارسی در چیننامزدهای اولیه جایزه بوکر ۲۰۲۱ معرفی شدند
مهدیار صابونی

زبان فارســی در چین به پیشینه ۲۶۰۰ ســاله فرهنگ و تمدن ایران با چین 
گره خورده اســت. تعامل ایران و چین از دوره ساســانی تداوم داشته است و در 
هنگام ایجاد جاده ابریشــم این روابط به اوج رسید و پس از پیدایش اسالم این 
روابط  توســعه پیدا کرد. نسخه های خطی فارسی فراوانی در چین وجود دارد و 
کتاب های فرهنگ فارســی در چین تألیف حسین وفایی در قرن دهم و منهاج 
الطلب نوشــته محمد بن حکیم زینینی در دستور زبان فارسی در سال ۱۶۶۰ 
میالدی شــواهد متقنی برای اثبات این امر است. با ایجاد سلسله مغولی یوآن، 
تعداد زیادی از مسلمانان آسیای مرکزی و آسیای غربی به چین مهاجرت کردند 
که ایرانی ها و فارســی زبان ها بخش قابل توجهی از آن ها بودند و به این ترتیب 
در این دوره زبان فارســی یکی از ســه زبان رسمی چین و زبان اول مسلمانان 

چین شد.
اولین نامه خاقان چین به پاپ به زبان فارســی بوده اســت. ورود اسالم به چین 
توسط زبان فارسی بوده و هنوز واژگان دینی، نماز ها و جمالت رسمی در ازدواج 
به زبان فارســی بیان می گردد. همچنین بسیاری از اصطالحات اسالمی که در 
ایران به زبان عربی اســتفاده می شــود، در چین به زبان فارسی بیان می گردد. 
در حوزه علمیه های ســنتی در سین کیانگ، شــاندونگ و شانشی زبان اصلی 
آموزش زبان فارسی بود و گسترش و کاربرد زبان فارسی در بین مسلمانان و غیر 
مسلمانان چینی مورد تحقیق بسیاری از محققان چینی قرار گرفته است. زبان 
فارسی در چین زبان فرهنگی و دینی مسلمانان چین بوده است. در حال حاضر 
نیز در نظام آموزشی مسجدی در چین، زبان فارسی به دانشجویان آموزش داده 
می شــود. نشانه های تاریخی رواج زبان فارســی در اصطالحات روزمره دینی و 
برخی از واژگان فارسی در زبان چینی، همچنین در کتیبه ها و سنگ نوشته های 
تاریخی و نسخه های خطی فارســی قابل مشاهده است. شهرستان خودمختار 
تاشکورگان تاجیک ۳۰٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. حدود ۸۴٪ ساکنان تاشقورغان 
از قوم پامیری هستند که در چین تاجیک نامیده می شوند اما مشابه پامیری های 
تاجیکستان و افغانستان هستند. آن ها به زبان تاجیکی صحبت نمی کنند و زبان 
بیشــتر آن ها زبان ســریکالی و عده کمتری زبان وخی است که هر دو از گروه 

زبان های پامیری در شاخه زبان های ایرانی شرقی است.

انتشار گزیده ای تازه از شعرهای علیرضا بهنام
شــعرهای  از  تازه  گزیده ای 
علیرضا بهنام با عنوان »غیاب 
مظنون به فرار هویت زنانه ام« 
منتشــر شــد.   به گزارش 
ایسنا، این دفتر شعر در ۸۸ 
صفحه و بــا قیمت ۳۰ هزار 
تومان  در نشــر سیب سرخ 
روانه بازار کتاب شــده است. 

این شاعر درباره این دفتر شعر تازه گفت: دفتر شعر »غیاب مظنون به فرار هویت 
زنانه ام« گزیده ای از هشت مجموعه شعر من است که در فاصله سال های ۸۰ تا 
۹۶ منتشر شده اند. این شعرها در کتاب با سلیقه ناشر و گردآورنده کتاب مرتب 
شــده اند و تاریخ سرایش و انتشار در چینش شــعرها درنظر گرفته نشده است. 
بهنام در ادامه درباره مهم ترین ویژگی مضمونی این کتاب بیان کرد: شعرهای این 
کتاب آیینه ای از وقایع اجتماعی و سیاسی ۲۰ سال اخیر ایران و خاورمیانه است. 
انتخاب شعرها به گونه ای بوده که تصویری کلی از تاثیر شرایط اجتماعی در شعر 
من نشان می دهد. در همین حال کتاب بازتاب دهنده تغییرات سبکی شعر من در 
سه دهه اخیر هم هست. او درباره وجه تمایز این کتاب و شعرهایش با سایر آثار 
منتشرشده خود نیز گفت: شعر من مثل خودم از وقایع اطرافم تاثیر پذیرفته اما 
وجه بارز این شعرها در این است که این تاثیرپذیری را هم زمان در فرم و محتوای 
آن ها می توان دید. به این ترتیب این شــعرها از شعرهایی که صرفا وضع موجود 
را گزارش می کنند بی آن که این تاثیرپذیری در شــکل نوشته شدن شان تفاوتی 
ایجاد کند متمایز می شــوند. البته میزان این رابطه تاثیر و تاثر در این کتاب به 
دلیل فاصله زمانی زیادی که بین زمان سروده شدن شعرها وجود دارد از شعری 
به شــعر دیگر تغییر می کند. انتشارات ســیب سرخ پیش تر نیز از علیرضا بهنام 
کتاب های »خداوندگاران کفش های بالدار«، »گزارش دیگری«، »مارپیچ سیاه«، 

»نشانه شناسی شعر« و کارگاه ترجمه شعر را منتشر کرده است.

برگزیده شدن مستند ایرانی در ایتالیا
پانزدهمیــن دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلــم  رودخانــه 
 ۱۵th River Film«
Festival« در کشــور ایتالیا 
به مســتند کوتاه »جایی که 
قصه ای نــدارد« جایزه داد. به 
گزارش ایســنا، در این دوره از 
جشــنواره »جایی که قصه ای 

ندارد« ســاخته میترا روحی منش به نمایندگی از ایران حضور داشــت و جایزه 
بهترین مستند  GOLDEN RIVER )مجسمه شیشه ای مورانو ساخته شده 
توسط هنرمند ونیزی( را از آن خود کرد. پانزدهمین جشنواره فیلم رودخانه یک 
 Padova جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه است که از ۱ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ در
)ایتالیا( برگزار می شود. در خالصه داستان مستند کوتاه » جایی که قصه ندارد« 
آمده است: دهکده ای محروم و باستانی است که ساکنین آن گذشته را در امروز 
زندگی می کنند. اما دولت تصمیم گرفته آنها را به نقطه دیگری منتقل کند، اما 
آنها با تمام رنج ها، زمین و خاک خود را دوست دارند و برای ماندن و زندگی در 
روستای اجداد خود می جنگند. میترا روحی منش تهیه کننده سینمای مستند 
است و در کارنامه ساخت مجموعه سریال های »تاج زاگرس«، »در قلب کومش« 
،»رویای کارمانیا« را تهیه کرده است. وی دانش آموخته سینما از سوئد و عضو 
انجمن تهیه کنندگان سینمای ایران اســت. در مستند کوتاه »جایی که قصه 
ندارد« میترا روحی منش، تهیه کننده و کارگردان است، تمنا رستگار به عنوان 
محقق، مهدی خلیلی مدیر تولید، محمد رضایی فیلمبردار، علی دنیوی ساروی 
تدوینگر، میثاق مدانلو صدابردار، رامین ابوالصدق صداگذار، حسن جعفری برنامه 

ریز همکاری داشته اند.

نگاه

اخبارکوتاه

عدنان کاپوســیان، تهیه کننده »دم غروب، 
زعفرانیه« از آخرین فعالیت های خود و ورود به 
دنیای تهیه کنندگی گفت. به گزارش هنرآنالین، 
کاپوســیان دربــاره »دم غــروب، زعفرانیه« و 
چالش های تولیــد آن گفت: فیلــم روایتی از 
اعتیاد بچه های شــمال شــهر و سه ساعت از 
مدل زندگی و دغدغه های آنهاســت. عالوه بر 
این، به صورت سکانس پالن فیلمبرداری شده 
است. همین دو مورد کافی است تا به قدر کافی 
به ســختی کار اشاره کند. وی افزود: باتوجه به 
اینکه تصویربرداری نزدیک عید ســال گذشته 
در ترافیک چهارراه پارک وی و زعفرانیه انجام 
می شد با چالش های بسیاری مواجه بودیم اما به 
هر ترتیب با تالش گروه توانستیم تا صبح روز 
سال تحویل، کار را به انتها برسانیم. فیلم ما برای 
گیشه سینما نیست و بر مبنای توجیه اقتصادی 
به آن نگاه نکرده ایم. دیده و شــنیده شدن این 
اثر برایمان اهمیت بیشــتری داشــت. در واقع 
هدف اصلی دیده شدن در جشنواره های جهانی 

است. کاپوسیان در ادامه بیان کرد: »دم غروب، 
زعفرانیه« اولین فیلم از سه گانه فیلم هایی بود 
کــه قصد داریم در ادامه راه آنها را تولید کنیم. 
»صالت ظهر« و »دم صبح لواســان« دو فیلم 
دیگر این سه گانه بوده که اکنون در پیش تولید 
برای ساخت هستند. ژانر این دو فیلم متفاوت 
است اما در آنها نیز سعی می کنیم دغدغه های 
مردم را به تصویر بکشیم. این تهیه کننده سینما 
در ادامه درباره چالش های تهیه و تولید یک فیلم 
در سینمای ایران توضیح داد: تهیه کنندگی هم 
مانند بازیگری و کارگردانی یک هنر است. کسی 
که این کار را قبول می کند، عالوه بر پیشــینه 
سینمایی باید این کار را بلد باشد. ورود من به 
هنر با بازیگری بوده است. به نوعی پس از تجربه 
بازیگری در مدیوم های مختلف سینما، تلویزیون 
و تئاتر، به حرفه کارگردانی وارد شدم و دو فیلم 
کوتاه را به عنوان کارگردان تولید کردم. در واقع 
بعد از این بود که خواستم تهیه کنندگی را هم 
محک بزنم و ببینم آیــا در این حوزه می توانم 

جلو بروم یا خیر. کاپوسیان همچنین در پاسخ 
به این پرســش که آیا باتوجه به شرایط کرونا 
و امــکان تعطیلی ســالن های ســینما، اکران 
آنالین فیلــم را قبول می کند، گفت: بله. قبول 
می کنیم. چراکه االن مخاطبان به اکران آنالین 
روی خوش نشــان دادند و این نــوع از اکران 
به نســبت اکران حضوری نیز از فروش خوبی 
برخوردار است. اکنون سینماهای ما در شرایط 
خوبی نیستند. اگر زمان اکران فیلم ما وضعیت 
سینماها همچون شرایط فعلی باشد، مجبوریم 
بــا یکی از پلتفرم ها قرارداد بنویســیم و اکران 
آنالیــن را بپذیریم. ایــن تهیه کننده در بخش 
دیگری از صحبت هایش درباره علت پرداختن به 
موضوع اعتیاد نیز گفت: اتفاقا اعتیاد در شمال 
شهر تهران دغدغه خیلی هاست. خانواده هایی را 
می شناسم که در شــمال شهر تهران درگیری 
شــدیدی با این موضوع پیــدا کردند. در واقع 
باتوجه به اینکه مردم شــمال شهر دغدغه های 
کمتــری در زندگی دارند، بیشــتر به ســمت 

تفریحاتی از این جنس رفته اند.  ما هم ســعی 
کردیم به مشکل این جوان ها بپردازیم و سعی 
کردیم دو ســاعت از زندگی آنها را نشان دهیم 
که همه متوجه درگیری ها و مسائل آنها بشوند 
که به خاطر اعتیاد، چگونه زندگی خود را نابود 
می کنند. این تهیه کننده و کارگردان در پایان 
گفت: فیلم ما به صورت ســکانس پالن گرفته 
شــده است.  به این خاطر مجبور بودیم قبل از 
فیلمبرداری تمرین هایی انجــام دهیم. به این 

ترتیــب تمرین کردیم و ماکــت فیلم را در دو 
مرحله ســاختیم. با این حال بعد از آن خیلی 
دردسرها به خاطر شرایط فیلمبرداری کشیدیم. 
هم شب عید بود هم لوکیشن ما در منطقه ای 
شلوغ قرار داشــت. در نهایت باید بگویم برای 
تولید فیلم بسیار زحمت کشیدیم و با سختی 
آن را تولیــد کردیم و تا روز ســال تحویل هم 
بچه ها زحمت کشــیدند تا ما بتوانیم این فیلم 

را بسازیم.

تهیه کننده »دم غروب، زعفرانیه«: 

 این نخستین فیلم از یک سه گانه درباره دغدغه های مردم است

این روزها شاهد آغاز روند داوری آثار رسیده 
بــه دبیرخانه جشــنواره های بین المللی صنایع  
دســتی و ملی نقش تن پوش هســتیم که هر 
دو تابستان امســال یکی به میزبانی اصفهان و 
دیگری تهران برگزار می شــوند. به گزارش هنر 
آنالین،  با پایان زمان ارســال آثار به دبیرخانه 
جشــنواره بین المللی صنایع دستی، داوری آثار 
از دو روز گذشــته آغاز شــده و داوران پس از 
برگزاری نشســت توجیهی با دبیر جشــنواره و 
پس از تقســیم بندی گروه ها بر اساس رشته ها 

به هم اندیشــی و امتیازدهی آثار پرداختند. این 
در حالی است که بنا بر اعالم هیئت داوران، ۲۰ 
آیتم برای امتیازدهی آثار معین شده و امتیازها 
از صفر تا ۱۰ خواهد بود. جشــنواره  بین المللی 
صنایع دستی شامل بخش های مسابقه بین المللی 
نشــان دست خالق، نشان همای زرین، مسابقه 
ملی فرش، مسابقه ملی طراحی فرش دستباف، 
مســابقه طراحی خالقانه صنایع دستی، مسابقه 
ملی طراحی پوشــاک با صنایع دستی، مسابقه  
بســته بندی صنایع دســتی و مســابقه ملــی 

اســتارتاپ های صنایع دستی است و کارگاه ها و 
نشست های علمی و تخصصی و اجالس شهرهای 
جهانی و ملی صنایع دستی به همراه نمایشگاهی 
از آثار هنرمندان، در حاشیۀ آن برگزار می شود. 
در این جشنواره باالترین نشان صنایع دستی دنیا 
در جمهوری اسالمی ایران یعنی نشان »دست 
خالق« به برگزیدگان اهدا خواهد شــد. نشان 
»دست خالق«، برای پاسداری و نکوداشت مقام 
شــامخ و ارزنده هنرمندان حوزه صنایع دستی و 
هنرهای ســنتی، به عنوان عالی ترین نشان این 
حوزه در عرصه های بین المللی در نظر گرفته شده 
و برای اولین سال برگزاری به شش هنرمند )سه 
هنرمند داخلی و ســه هنرمنــد خارجی( اهدا 
می شــود و نام دارندگان این نشان نیز به عنوان 
میراث زنده بشری در حافظه تاریخی هنری دنیا 
ثبت و ضبط خواهد شد.  دومین بخش مهم این 
جشنواره، اهدای نشان »همای زرین« است که 

در ۲۰ رشته صنایع دستی و هنرهای سنتی به 
واجدین شرایط و رتبه های برتر مشارکت کننده 
در بخش های متعدد این مسابقه تعلق می گیرد. 
هم زمان با برگزاری این جشــنواره، به مدت ۲۰ 
شــب در قســمتی از خیابان تاریخی چهارباغ، 
قالب  هنرمندان چیره دســت صنایع دستی در 
چند کارگاه، هنر بی نظیر خود را به عالقه مندان 
آموزش می دهند. نخستین جشنواره بین المللی 
صنایع دســتی ایران به میزبانی اصفهان، شــهر 
جهانی صنایع دســتی از ۱۰ الــی ۱۳ مردادماه 
جــاری برگزار می شــود و عالقه منــدان برای 
کسب اطالعات بیشــتر دربارۀ آن می توانند به 
نشــانی www.hifestival.ir  مراجعه کنند. 
مریم کهوند، بیتا بهرامی، مهناز امیرمعز، بهنام 
محمدی، پیمان پاکزاد، سمیه شیخی و نازنین 
بیاتــی به عنوان اعضای هیئت انتخاب و  داوری 
این دوره از جشنواره معرفی شدند. مریم کهوند 

عضو هیئت علمی دانشــکده تجسمی دانشگاه 
هنر و مدیر گروه گرافیک و تصویرســازی این 
دانشــگاه، بی تا بهرامی قصر عضو هیئت علمی 
دانشکده هنر اراک، فارغ التحصیل دانشگاه هنر، 
طراح مــد و لباس و رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفــی آرایه های تزیینی مد و لباس  کشــور، 
مهناز امیرمعز فعال حــوزه مد و لباس، عضو و 
دبیر هیئت مدیر اتحادیه پوشاک تهران، بهنام 
محمدی فارغ التحصیل هنر، طراح، تولیدکننده 
حوزه پوشاک و صاحب برند، پیمان پاکزاد فعال 
عرصه مد و لبــاس، تولیدکننده و صاحب برند 
پوشاک، سمیه شــیخی فارغ التحصیل دانشگاه 
هنــر، طراح و صاحب برند شــال و روســری و 
نازنین بیاتی بازیگر ســینما، با ســابقه طراحی 
لباس و صحنه در ایــن عرصه به زودی مرحله 
نهایی داوری آثار رســیده به این رویداد را آغاز 

خواهند کرد. 

آغاز داوری دو رویداد صنایع  دستی و پوشش پس از پایان ارسال آثار

 اعالم جزئیات اعطای دو نشان »دست خالق« و »همای زرین«

مصطفی خرامان :
می گویند درباره کافه رفتن ننویسید

مصطفــی خرامان بــا بیان 
این که می گویند درباره کافه 
رفتن برای نوجوانان ننویسید 
اظهــار می کنــد: نوجوانان 
کتاب های بی خطری را که ما 
می نویسیم،  نوجوانی  درباره 

نمی خوانند.
این نویسنده ادبیات کودک 

و نوجوان در گفت وگو با ایســنا درباره مفاهیم بزرگســاالنه در ادبیات کودک و 
نوجوان با اشــاره به شــیوه تربیتی کودکان و نوجوانان در دوران گذشته اظهار 
کرد: معموال بچه ها بعد از طی کردن دوران کودکی در نوجوانی با پدرشــان به 
شکار می رفتند و بعدها در دوره کشاورزی با پدرشان به مزارع می رفتند، هم کار 
یاد می گرفتند و هم بزرگ می شدند. بچه ها در معرض حوادثی قرار می گرفتند 
که در دوره زندگی شــان رواج داشت. در آن دوره خیلی از بزرگ ترها روی شان 
نمی شــد درباره رفتار با دیگران و مسائل دیگری صحبت کنند و فامیل کم کم 
صحبت می کردند اما االن دیگر این چیزها نیســت. پدرها هشت صبح سر کار 
می روند تا ۱۰ شب و عمال هیچ پدری با فرزندش مراوده ای ندارد. این پسربچه 
از کجا یاد بگیرد مرد شود؟ مدرسه. بچه ها از صبح تا ۱۲-۱۳ به مدرسه می روند 
و تمام می شود. البته االن که کروناست و به مدرسه هم نمی روند. بچه ها باید از 
کجا یاد بگیرند؟ از ادبیات. ادبیات می تواند کمک کند تا بچه ها نسبت به مسائل 
آگاه شوند. او سپس گفت: ادبیات جایی است که می شود درباه عشق، بیدادگری 
و مسائل دیگری که یک نوجوان در آینده با آن ها مواجه می شود، صحبت کرد. 
قوش زمانی که بچه هایش بزرگ می شوند  آن ها را از خانه بیرون می کند یا روباه 
اول زمســتان بچه هایش را بیرون می کند اما آدم ها مستقل شدن بچه های شان 

را به عقب می اندازند. 

گفت و گو 


