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 کشــورهای اوکراین، آلبانی، ایرلند، قرقیزســتان و  
اسلوونی فیلم های منتخب خود را برای رقابت در شاخه 

بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۲ معرفی کردند. 
به گزارش ایسنا، »سه شیر به ونیز می روند« ساخته 
»جونیــد یورگی« )آلبانی(، »فوســکا« بــه کارگردانی 
»شــین برتناش )ایرلند(، »شامباال« ساخته »آرتیکپای 
سویاندوکوف« )قرقیزستان(، »ســانرمو« به کارگردانی 
»میروســاو ماندیچ« )اســلوونی( و »جاده های بد« به 
کارگردانــی »ناتالی وروژبیــت« )اوکراین(؛ جدیدترین 
کشورهایی هســتند که وارد رقابت اســکار ۲۰۲۲ در 
شــاخه  بهترین فیلم بین المللی شــده اند.  »من مرد تو 
هستم« به کارگردانی »ماریا شرادر« )آلمان(، »ساختمان 
سفید« به کارگردانی »کاویش نانگ« )کامبوج(، »کندو« 
به کارگردانی »بلرتا باشــولی« )اکــوادور(، »کازابانکا 
بیت« ســاخته »نبیل عیوش« )مراکش( و »آبادی« به 

کارگردانی »ایوان ایکیچ« )صبرســتان(، »هیچ ردی به 
جا نگذار« ســاخته »جان پی. ماتوژینسکی« )لهستان( 
و »زیردریایی« ســاخته »آلفردو لئون لئون« )اکوادور(، 
دیگر فیلم هایی هستند که تا کنون برای رقابت در اسکار 
بین المللی ۲۰۲۲ معرفی شده اند.  طبق قوانین معمول 
آکادمی، فیلم ها برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین 
المللی اسکار ۲۰۲۲، باید در حد فاصل بین اول ژانویه تا 
۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ )۱۲ دی ۱۳۹۹ تا ۱۰ دی ۱۴۰۰( در 
کشور مبدا حداقل هفت روز اکران سینمایی  داشته داشته 
باشند اما بر اســاس قوانین نود و چهارمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار و برای تسهیل حضور آثار سینمایی در 
این جوایز در شرایط کنونی، فیلم ها برای معرفی رسمی 
برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین المللی الزاما نیاز 
به اکران در کشــور مبدا ندارند و در صورتی که در یکی 
از کشــورها )غیر از آمریکا و کشورهای تحت قلمرو آن( 
بــه مدت حداقل هفت روز پیایی اکران تجاری داشــته 
باشــند، در صورت داشت دیگر شرایط، واجد معرفی به 
عنوان نماینده رسمی کشور معرفی کننده، خواهند شد.   
آخرین مهلت معرفی نماینده رسمی کشورها برای حضور 
در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار، اول نوامبر )۱۰ 
آبان( اســت. نامزدهایی نهایی اسکار ۲۰۲۲ روز ۸ فوریه 
۲۰۲۲ )۱۹ بهمن( و مراسم اسکار نیز ۲۷ مارس ۲۰۲۲ 

)۷ فروردین( برگزار می شود. 

یک لوح باســتانی مربوط به ۳۶۰۰ سال پیش که 
بخشی از حماســه گیلگمش است، چند سال پس از 
خروج قاچاقی از عراق و وارد شــدن به گنجینه یکی 
از فروشــگاه های زنجیره ای آمریکا به سفیر بغداد در 

واشنگتن تحویل داده شد.
به گزارش هنر آناین، »لــوح رویایی گیلگمش« 
ســال ۲۰۱۴ به مالکان فروشگاه های زنجیره ای هابی 
البی آمریکا فروخته شــد اما همــان زمان هم حرف 
و حدیــث درباره قاچاقی بودن یا نبــودن آن فراوان 
بود. تــا اینکه با تاش های مقام های عراقی و مدیران 
ارشــد یونسکو، وزارت دادگســتری ایاالت متحده بر 
غیر قانونــی بودن خرید و فروش لوح مهر تایید زد و 
ســرانجام لوح رویایی گیلگمش در مراسمی به سفیر 
عراق در آمریکا تحویل شد تا به زادگاهش بازگردانده 

شود.
لوح گیلگمش که بخشــی از حماســه گیلگمش 
)از نخســتین، کهن ترین و پرآوازه ترین آثار حماسی 
ادبیــات دوران تمــدن باســتان به زبــان اکدی و 
خط میخی( اســت، اوایل دهــه ۱۹۹۰ پس از آغاز 
نخســتین جنگ خلیج فارس از عراق خارج شــد. بر 
اساس آمار وزارت دادگســتری آمریکا، از حدود ۳۰ 
ســال پیش هزاران قطعه آثار تاریخی و باســتانی از 
عراق به خارج قاچاق و به گوشــه و کنار جهان برده 

شــده است. شــاید بتوان لوح رویایی گیلگمش را از 
ارزشــمندترین این آثار غارت شده دانست. گیلمگش 
یک لوح در اندازه های تقریبی ۱۳ در ۱۵ ســانتیمیتر 
است که مالکان هابی البی آن را به بهای ۱.۶ میلیون 
دالر از یک حراجی خریدند و می خواستند لوح را در 
موزه کتاب مقدس در واشــنگتن به نمایش بگذارند. 
البته این اثر باستانی پیش تر در ۲۰۰۷ با یک مدرک 
ســاختگی فروخته شــده و پیش از رسیبدن به هابی 
البی چند دســت چرخیده بود. ماجــرا پس از آن لو 
رفــت که یکی از مســئوالن موزه کتــاب مقدس از 
صاحبان لوح خواســته بود مدارک مربوط به اصیل و 

دزدی نبودن آن را ارائه بدهند.
مقام های رسمی آمریکا سال ۲۰۱۹ لوح گیلگمش 
را توقیف کردند و قرار شــد در کمترین زمان ممکن 

آن را به عراق بازگردانند. 

لوح باستانی از آمریکا به عراق بازگردانده شد۵ کشور وارد رقابت اسکار شدند
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پوریا پورسرخ با بیان اینکه گاهی به خاطر 
لحن و صدایش متهم به تقلید شــده اســت، 
می گوید صدا و نوع بیانــش در کار بازیگری 

گاهی باعث پیشرفت و گاهی هم مانع او بوده 
است. به گزارش ایســنا، این بازیگر سینما و 
تلویزیــون که مهمان تلفنــی برنامه رادیویی 

»پرانتــز باز« با موضــوع اهمیت صدا و لحن 
در بازیگری بود، درباره لحن صحبت کردنش 
در فیلم  و ســریال هایی که بازی کرده است، 
توضیح داد: ریتم صحبتم در این سال ها تندتر 
شــد. یکی از کارگردان هــا روی این موضوع 
حساس بود و تاش می کرد تا من شمرده تر 
صحبت کنم. از حضورم در فیلم »ناســپاس« 
راضی نبــودم؛ البته کار خــودم را می گویم 
زحمت دوستان را زیر سوال نمی برم. بازی در 
فیلم »رستاخیز« را به خاطر همین پذیرفتم 
تا بتوانم جبران کنم، چــون کار تاریخی بود 
و آقــای درویش روی ریتــم صحبت کردن 
بازیگران حســاس بودند. آقای لطیفی هم که 
کارم را با ایشان شروع کردم حساسیت زیادی 

روی این مساله داشتند. در ابتدای کارم که بی 
تجربه بودم ســعی می کردم در سریال »وفا« 
لحن عاشــقانه ای به دیالوگ هایم بدهم. این 
ســریال به موفقیت شخص خودم کمک کرد. 
صحبت های پوریا پورسرخ در ادامه با اظهارات 
یکی از کارشناسان برنامه همراه شد، مبنی بر 
اینکه وقتی کار هنری اش را شروع کرد، برخی 
هفته نامه هایــی که روی بورس بودند، درباره 
او چنین نوشتند که بازیگری در راه است که 
قرار اســت رقیب محمدرضا گلزار بشود؛ زیرا 
گلزار آن موقع معیار بود و محبوبیت داشت و 
چنین عبارتی به چهره و فیزیک توجه داشت.  
این بازیگر در این زمینه یادآور شد: این مدل 
هفته نامه ها ایرادی داشــت و آن این بود که 

کنترلش از دســت ما خارج می شــد و وقتی 
این اتفاق برای من افتاد، خیلی تحت فشــار 
قرار گرفتم. یادم هست سر کاس »کارنامه« 
بودیم که یکی از اســاتید دربــاره آقای گلزار 
صحبــت می کردند و می گفتند کســانی که 
صرف چهره دارند، ممکن اســت ســال دیگر 
نباشند و سپس پرسیدند آیا کسی می خواهد 
جای گلزار باشد؟ از آن کاس فقط من دستم 
را بــاال بردم. باالخره آقای گلزار سوپراســتار 
اســت و جایگاه دســت نیافتنــی دارد. االن 
می بینیم که هنوز هم آقای گلزار هست. وقتی 
کســی طرفدار دارد باید به او احترام گذاشت 
و البتــه او هم مثل هــر بازیگر دیگری، نقش 

خوب و بد دارد.

پوریا پورسرخ: 

در مقطعی دوست داشتم جای گلزار باشم

گروه تجســمی هنرآنالین: جدیدترین آثــار مارینا 
آبراموویچ در یک نمایشگاه مجازی به نمایش درآمد.

مارینا آبراموویچ که با عنوان مادر پرفورمنس شــناخته 
می شــود در ۷۵ ســالگی برای اولین بار در فضای مجازی 
نمایشــگاه انفرادی برپا کرده اســت. ایــن هنرمند که در 
طول چند دهه اجراهایی خاقانه و اعتراض آمیز داشــته و 
در کارهای خــود ارتباط تنگاتنگی با مخاطب دارد، این بار 
فرصتی را در اختیار مخاطبانی از سراسر دنیا قرار داده است 

تا از راه دور شاهد تجربیات متفاوتی از او باشند.
نمایشــگاه Traces )آثار( به دو شکل حقیقی و مجازی 
برگزار می شــود. کارخانــه ای در یک محله شــلوغ لندن، 
در روزهای ۱۰ تا ۱۲ ســپتامبر میزبان یک تجربه حســی 
چندرســانه ای بود که از زندگی و عملکــرد هنرمند الهام 
گرفته اســت. پنج اثر در پنج ســالن به نمایش درآمد که 
هرکدام دارای اهمیت نمادین است و مخاطب با دیدن آن ها 
می توانست در زندگی آبراموویچ سفر کند. ویدئو، صدا و نور 
در هر اتاق فضایی برای تفکر، ارتباط و سکون ایجاد کرده و 

مخاطبان را در خود غرق می کرد.
امــا هم زمــان بــا نمایــش فیزیکــی »آثــار« پلتفرم 
WePresent این رویداد را در دســترس همگان قرار داد 
تا به صورت رایگان در سراسر جهان مخاطب آن باشند. این 
نقطه اوج همکاری یک ساله این پلتفرم با آبراموویچ است که 
قبا این هنرمند را دعوت کرده بود تا پنج هنرمند نوظهور 
پرفورمنــس را مورد توجه قرار دهد و حاصل این پروژه یک 
نمایش دیجیتالی بود که مخاطبان آن به هشتاد میلیون نفر 

در سراسر جهان رسید.
حال عاقه مندان آثــار آبراموویچ با مراجعه به ســایت 
وی ترنســفر می توانند پنج اثر دیجیتــال آرت را ببینند که 
هرکدام خاطــره یا تصویر خاصی در زندگــی آبراموویچ را 
نشان می دهد. نکته مهم در این نمایش آناین این است که 
مخاطب صرفاً تماشاگر آنچه هنرمند در برابر او قرار می دهد 
نیست، بلکه همانند پرفورمنس های آبراموویچ، در این آثار 
دیجیتال نیز نقش مخاطب مــورد توجه قرار گرفته و او به 

تعامل با آثار می پردازد.
»سنگ های کوارتز« نام یکی از آثار است که در آن شاهد 
تصویری ســه بُعدی و شبیه سازی شده از یک قطعه سنگ 
هستیم که به آرامی در حال چرخش است و نورهای رنگی 
از آن ساطع می شود. اما مخاطب برای دیدن وجوه دیگر این 
سنگ می تواند با حرکت موس کامپیوتر خود، قطعه کوارتز را 
حرکت داده و آن را از زوایای دیگر تماشا کند. صدای آرامی 

که هم زمان با دیدن این اثر شــنیده می شــود، مانند نوایی 
برآمــده از یک فضای بی انتها، ذهن مخاطب را به آرامش و 

سکوت دعوت می کند.
آبراموویچ  بر اساس »درک زمین به عنوان بدن انسان« 
کریستال های کوارتز را چشم های کره زمین در نظر گرفته 
است که کل حافظه سیاره در این کریستال ذخیره می شود. 
بلورهای کوارتز در فرهنگ های مختلف برای شفابخشــی، 
خواندن آینده و ارتباط با ارتعاشات بیشتر سیستم سیاره ای 
ما استفاده می شوند. آبراموویچ  سال ۱۹۸۹ ساخت اشیایی 
با مواد معدنی و بلورها را آغاز کرد تا مخاطب از نظر جسمی 
و احساسی آن ها را تجربه کند. آبراموویچ این آثار را مجسمه 
نمی داند، بلکه عقیده دارد آن ها در مورد زمان هســتند، در 

مورد تخلیه خود ، در مورد ارتباط.
یکی دیگر از آثار این مجموعه »سنگی از مریخ«  نام دارد. 
این بار هم یک قطعه ســنگ معلق در فضا را می بینیم که 

در جهات مختلف در حال گردش اســت و در پس زمینه آن 
اتمســفر سرخ رنگ مریخ دیده می شود. اما این قطعه سنگ 
مریخی می تواند توسط تماشاگر به فضایی دورتر پرتاب شود 
و در جایگاهی متفاوت نســبت به خط افق قرار بگیرد و در 
دوردست ها نیز اجرام آسمانی دیگر، یا نمایی از سطح مریخ 

دیده می شود.
آبراموویچ  درک محدود انسان از جهان را مورد توجه قرار 
داده و عقیده دارد ما همیشه مشغول تصویر کوچک هستیم 
تــا تصویر بزرگ. افکار ما تقریباً در اطراف خودمان متمرکز 
اســت، اما باید از آن خارج شویم و تصویری بزرگ از جهان 
داشته باشیم. اگر زندگی شخصی خود را به عنوان یک نقطه 
کوچک در یک ســیاره آبی کوچک تصــور کنیم ، متفاوت 

زندگی خواهیم کرد.
در »شــب پــر ســتاره« آبراموویــچ ما را بــا تجربه ای 
شــگفت انگیز از مواجهه با تابلوی مشــهور ونسان ونگوگ 

مواجه می کند. تابلوی رویاگونه ونگوگ که با حرکات دورانی 
قلم و رنگ ها، چشم مخاطب را به گردش درمی آورد، در این 
نمایش مجازی ابتدا به شــکل تصویری مواج دیده می شود 
که گویی بر ســطح آب حرکت می کند. اما با کلیک کردن 
روی این منظره ناگهان به قعر تصویر پرتاب شده و در میان 
میلیون ها نقطه آبی و زرد و سفید معلق می شویم که گویی 

ذرات تشکیل دهنده جهان هستند.
آبراموویچ  تجربه تماشــای چندین بــاره آثار ونگوگ در 
موزه، درک رنگ های او و احساساتی که از این آثار دریافت 
کرده اســت را در این اثــر بازنمایی می کند. اهمیت تابلوی 
»شــب پرستاره« برای آبراموویچ در دیدگاه کیهانی ونگوگ 
نســبت به جهان است. گویی حساسیت ونگوگ به او اجازه 
می دهد تا ســاختار اتمی هوا را ببیند. او چیزی شبیه یک 
تجربه خارج از بدن را نقاشی کرده است، نسخه ای از واقعیت 
که در آن ذرات با الگوهای مختلف در حال حرکت هستند.

»گل رز جریکو« تصویری از یک گل ناشناخته است که 
دو سوی متفاوت دارد. در یک طرف گلبرگ های آن در حال 
باز شدن هستند و در طرف دیگر گلبرگ ها بسته می شوند. 
در یک طرف ســبزی و طراوت و در طــرف دیگر زردی و 
خشکی، مانند زندگی و مرگ در پی یکدیگر هستند. برای 
دیدن این گل از زوایای مختلف نیز می توانیم آن را بچرخانیم 

و روند باز شدن یا بسته شدن گلبرگ ها را بهتر ببینیم.
آبراموویچ در ســفری به دره مــرگ در کالیفرنیا بوته ای 
بسیار خشــک دیده است که توسط باد حمل می شده و به 
نظر می رسیده یک گیاه مرده است. اما با گذاشتن آن داخل 
آب می بیند که گیاه زنده و ســبز می شــود. گل رز جریکو 
می تواند مدت ها خشک بماند و تنها یک ساعت در آب طول 
می کشــد تا کامًا متحول و زنده شــود. رز جریکو نمایش 
مقاومت طبیعت است و زندگی و جاودانگی همیشه در آن 

وجود دارد.
»در مورد درد دیگران« نام اثر دیگری اســت که در آن 
با سه قطعه عکس سیاه و ســفید مواجه می شویم. این اثر 
تحت تاثیر آثار ســوزان ســانتاگ و کتاب او با عنوان »درد 
دیگران« شکل گرفته است، که به گفته آبراموویچ به پرورش 
حساســیت او نسبت به درد انســان کمک کرد.  در این اثر 
شــاهد عکســی از یک دختر معلول ژاپنی در آغوش مادر، 
صحنه مرگ یکی از شبه نظامیان وفادار اسپانیایی، و عکس 
معروف اعدام ســایگون، هستیم که هرکدام بخشی از درد و 
رنج مردم جهــان در ادوار مختلف تاریخ و چگونگی ارتباط 

همه ما با درد یکدیگر را نشان می دهند.

نگاهی به نمایشگاه »آثار« مارینا آبراموویچ 

 تعامل همیشگی با مخاطب
مریم درویش

»قهرمان« به جشنواره »مونت کلر« می رود
فیلم  »قهرمان« ساخته اصغر 
فرهــادی به عنــوان یکی از 
»مونت  جشــنواره  فیلم های 
نمایش گذاشــته  بــه  کلر« 
ایسنا،  گزارش  به  می شــود. 
بین المللی  جشنواره  دهمین 
فیلم »مونت کلر« که از تاریخ 
۲۱ تا ۳۰ اکتبر )۲۹ مهر تا ۸ 

آبان( در نیوجرسی آمریکا برگزار می شود، فهرست فیلم های امسال خود را اعام 
کرد و فیلم »قهرمان« در بخش رقابتی آثار داستانی این رویداد سینمایی حضور 
دارد.  »بدترین آدم دنیا« ســاخته »یواخیم تریه«،  »مموریا« از »آپیچاتپونگ 
ویراستاکول«، قســمت دوم فیلم »سوغاتی« ساخته »ژوانا هاگ« از مهم ترین 
فیلم های بخش رقابتی داســتانی جشــنواره »مونت کلر« ۲۰۲۱ هستند. فیلم 
»قهرمان« قرار است از تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۲۲ )۱۷ دی ماه( در سینماهای آمریکا 
و از ۲۱ ژانویه از ســوی ســامانه نمایش آناین آمازون پرایم اکران شــود. امیر 
جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایی و سارینا فرهادی در کنار جمعی از 
بازیگران بومی در شهر شیراز مقابل دوربین این فیلم رفته اند. این فیلم در چند 
شاخه از جوایز اسکار از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و بهترین فیلم 

بین المللی از شانس های کسب نامزدی محسوب می شود.

بازگشت آندرئا بوچلی به دوبی 
آندرئا بوچلی، خواننده نامدار 
ایتالیایــی اندکــی پــس از 
خواندن در مراســم افتتاحیه 
اکســپو ۲۰۲۰ بــار دیگر به 
دوبی بازمی گــردد و در هتل 
ســاحلی جمیــرا کنســرت 
برگــزار می کند. بــه گزارش 
هنر اناین، هنرمند ۶۳ ساله 

و نابینای ایتالیایی یکی از چهره هایی است که روز پنجشنبه ۳۰ سپتامبر همراه 
آنــدرا دی، الی گولدینگ، النگ النگ نوازنده پیانــو از چین، آنجلیک کیدجو 
خواننده و آهنگســاز برنده چهار جایزه گرمی از بنین و چند خواننده عرب زبان 
یک اجرای ۹۰ دقیقه ای در مراسم افتتاحیه اکسپو دوبی ۲۰۲۰ در الوصل پازا 
خواهد داشت. اکســپو ۲۰۲۰ از اولین روز اکتبر میزبان عموم مردم می شود و 
تا شــش ماه ادامه می یابد. بوچلی که در یکی دو سال اخیر درگیر چند پرونده 
آزار جنسی هم بوده، از مدتی پیش تور جهانی باور را آغاز کرده است. بخشی از 
این برنامه جهانی روز هشتم نوامبر به دوبی می رسد و خواننده پرآوازه ایتالیایی 
در جشنواره موسیقی پاراس در هتل ساحلی جمیرا روی صحنه می رود. بوچلی 
آلبوم »باور« را نوامبر ۲۰۲۰ منتشر کرد و در کنسرت دوبی ترانه های »تو هرگز 
تنها قدم نخواهــی زد« ریچارد راجرز و »هله لویا« لئونــارد کوهن را بازخوانی 
می کند. امسال پنجمین دوره جشنواره موسیقی پاراس برگزار می شود و در آن 
جز بوچلی، دو خواننده از روسیه به نام های فیلیپ کرکوروف و لیونید آگوتین هم 
برنامه اجرا می کنند. پاراس از چهارشــنبه سوم نوامبر آغاز می شود و تا دوشنبه 
هشــتم نوامبر ادامه دارد و بهای بلیت های آن از ۷۵۰ درهم به باالست. بوچلی 
دســامبر ۲۰۲۰ هم در دوبی روی صحنه رفت و برنامه اجرا کرد. او از ۱۹۸۲ تا 
امروز ۱۵ آلبوم انفرادی منتشــر کرده و بیش از ۷۵ میلیون نسخه از اجراهایش 

در دنیا فروش رفته است.

از تعطیلی سالن ها در اربعین تا پرفروش ترین 
روز سینما پس از کرونا

سخنگوی انجمن سینماداران 
با اعام زمان تعطیلی سینماها 
همزمان بــا اریعین بیان کرد 
اخیر  روزهــای  فــروش  که 
سینماها با رونقی بیشتری از 
زمان شیوع کرونا همراه بوده 
و اکــران با دو فیلــم جدید، 
را  بهتری  روزهای  پیش بینی 

داریم. محمدرضا صابری در گفت وگویی با ایســنا بیان کرد: به مناسبت تعطیلی 
اربعین در روز دوشــنبه، پنجم مهرماه ســالن های سینمایی در سراسر کشور از 
ساعت ۱۸ عصر روز یکشنبه چهارم مهر تعطیل می شوند. این تعطیلی روز دوشنبه 
به طور کامل ادامه دارد و فعالیت سینماها از صبح سه شنبه از سر گرفته خواهد 
شــد.او افزود: خوشبختانه روز به روز بر تعداد مخاطبان سینماها افزوده می شود 
و پنجشــنبه و جمعه هفته ای که گذشت، یکی از بهترین روزهای سینما پس از 
کرونا بود. مردم تقریباً در حال مطلع شــدن از دایر بودن سینماها هستند، چون 
بزرگترین مشــکل ما در این مدت این بود که مردم از باز بودن ســینما اطاع 
نداشتند به طوری که تقریبا از هر ۱۰۰ تماس تلفنی بیش از ۹۰ مورد این سوال 
را می پرسیدند که آیا سینما باز است یا خیر. وی یاداور شد:  این در حالی است که 
اطاع رسانی تاثیر زیادی دارد و مثًا در روز ملی سینمادر همان حدی که اطاع 
رسانی درباره نیم بها بودن بلیت فیلم ها انجام شد، ما شاهد ثبت پرفروش ترین روز 
ســینما بعد از شیوع کرونا بودیم  که اصا قابل قیاس باید روزهای آخر هفته یا 
سه شــنبه ها )نیم بها( نبود و سالن ها تا ۵۰ درصد ظرفیت یعنی آنچه االن مجاز 
به پذیرش مخاطب هستیم پر شدند.  صابری پیش بینی کرد که با اکران دو فیلم 
جدید در آینده ای نزدیک رونق گیشه سینماها بیشتر شود. طبق برنامه ریزی های 
قبلی قرار اســت دو فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی و »گشت ارشاد ۳« به 

کارگردانی سعید سهیلی به زودی در سینماها اکران شوند.

چاپ دوباره »مقاالت آتشی« در زادروزش
کتاب »مقاالت آتشی« )مقاله ها و یادداشت های ادبی منوچهر آتشی( همزمان 
با زادروز این شــاعر فقید تجدید چاپ شــد. محسن میرکایی، گردآورنده و 
تنظیم کننــده این کتاب در گفت وگو با ایســنا، درباره انتشــار چاپ دوم آن 
گفت: مقاالت آتشــی را پس از سه سال با ویرایش جدید و مقاله های افزوده 
و نمایه آماده چاپ کردم و به دســت نشــر افراز سپردم. عکس روی جلد اثر 
هنرمند گرامی ســرکار خانم مریم زندی است و طرح جلد توسط داوود بیات 

کار شده است.
به عقیده من مقاالت منوچهر آتشــی وجهی از ایشــان را که ناشناخته مانده 
اســت به عاقه مندان شــعر و ادبیات معاصر بازمی نماید. او افزود: ما در این 
کتاب با منوچهر آتشــی ای مواجه می شویم که منتقدی تیزبین، خوانشگری 
زبردســت و تحلیل گر شعرها و داستان های معاصر است و معلمی که درس ها 
و تجربه های خود را از شــعر و شاعری با شــاعران جوان در میان می گذارد. 
میرکایی همچنین بیان کرد: ایــن مقاله ها به صورت پراکنده در مجله های 
ادبی قدیمی منتشر و به دست فراموشی سپرده شده بودند، بنده با گردآوری 
و تنظیم مقاالت امیدوارم ادای دینی به اســتادی چون منوچهر آتشی کرده 

باشم که عمرش را بی وقفه در راه شعر و ادبیات گذاشت .

»چهره ها و ناگفته ها« در راه انتشار
کتاب »چهره ها و ناگفته ها« نوشته محمد بقایی ماکان پس از شش  ماه انتظار 
با حذف مواردی اجازه انتشــار گرفت. این نویســنده و پژوهشگر با اعام این 
خبر به ایســنا گفت: درباره معروف ترین مشاهیر تاریخ ادبی ایران و همچنین 
چهره هــای معاصری که در طول فعالیت های فرهنگی خود با آنان در ارتباط 
بوده ام،  مطالبی را بیان کرده ام که تاکنون شــنیده و یا گفته نشــده اســت. 

عنوان کتاب هم بر همین اساس انتخاب شده است.
از جمله فصل های کتاب »چهره ها و ناگفته ها« می توان از فردوســی، سنایی، 
مولــوی، جامی، سیدحســن تقی زاده، مهــدی اخوان ثالث، احمد شــاملو، 
محمدابراهیم باســتانی پاریزی، سیمین دانشور، بهرام بیضایی، حسن توفیق، 
محمدرضا شــجریان و محمدرضا شــفیعی کدکنی نام بــرد. به گفته او، این 
کتاب تا ماه آینده، در ۴۰۰ صفحه و قطع رقعی از ســوی انتشــارات تهران 

منتشر خواهد. 
بقایــی درباره موارد حذفی و تأثیر آن بر مطالب کتاب نیز گفت: موارد حذفی 
شــامل خود افراد نبــود بلکه مطالبی درباره برخی از آدم ها حذف شــده که 
بیشتر شامل چهره های معاصر می شود، بین دو سطر تا یک صفحه. آسیبی به 

کتاب نزده اما مطالب دیگری جایگزین شده است.

خبر 

کتابخانه

نویسندگان ســریال در حال پخش »هم سایه«، نسبت به 
آنچه سانسورهای بی رویه فیلمنامه این مجموعه در تلویزیون 

عنوان می کنند، واکنش نشان دادند.
این شب ها سریال »هم سایه« در حالی با موضوع مهاجران 
افغانســتان از شــبکه ســه ســیما به روی آنتن می رود که 
نویسندگان این مجموعه نسبت به سانسورهای بی رویه قصه 

شان انتقاد کرده اند.
به گزارش ایسنا، تهمینه بهرام، یکی از نویسندگان سریال 

»هم سایه« در این زمینه نوشته است:
»انســان بدون شعر و قصه، موجود بیچاره ای است. در این 

روزهای اندوهگین که آوار تلخی ها هر روز بیش از گذشــته بر ســرمان می ریزد، به قصه ها پناه می بریم. توی 
قصه ها هنوز معجزه می شــود. لیلی به دلدادگی مجنون رســوایی را به جان می خرد و فرهاد برای شیرین، کوه 
می کند و چقدر این روزها به شنیدن و دیدن عاشقانه ها نیاز داریم، گویی بی عشق، تاب تحمل این همه تلخی 
نیســت. دریغ و افسوس که عشــق را هم از قصه هایمان پاک می کنند. متاسفم که این شب ها، عاشقانه ای که 

نزدیک دو سال برایش زحمت کشیدم پاره پاره و مثله شده به دستتان می رسد.«
همچنین ارســان امیری، دیگر نویســنده سریال در حال پخش »هم سایه« در انتقاد به تغییر قصه سریال 

نوشت:
»سریالی در تلویزیون در حال پخش است، به نویسندگی تهمینه بهرام و ارسان امیری که پس از اصاحات 

بسیار زیاد، در مرحله نگارش فیلمنامه به تولید و نمایش رسید.
به احترام کار حرفه ای و تهیه کننده خوشــنام پذیرفتیم که همکاری ادامه داشــته باشــد، شــاید در اجرا 
دســت کم کار آبرومندی شــود، اکنون در هنگام نمایش، حذف ها و سانسور ها چنان ... شده که عاوه بر متن 
به تاش های گروه تهیه و تولید و بازیگران خوب این ســریال هم لطمه زده اســت. جناب تلویزیون شما یک 
ملودرام عاشقانه ی بسیار بسیار محافظه کارانه که در چارچوب قوانین خودتان ساخته شده را هم تاب نیاوردید 
و پس از ســاخت هم دارید قلع و قمعش می کنید. داســتانی که پس از بارها حذف و سانســور ساخته شده را 
باز هم بی اعتبار و حتی تحریف می کنید! طبق عقایدی که خودتان الف آن را می زنید، این کار شــما مصداق 

دستبرد و تحریف است و ... !«
به گزارش ایسنا، سریال »هم ســایه« به کارگردانی محمدحسین غضنفری و تهیه کنندگی علی پورکیانی 

هرشب حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه از شبکه سه سیما به روی آنتن می رود.

»جاسپر فرانسیس کراپسی«، هنرمند آمریکایی را برای خلق 
تابلوهای نقاشی رنگارنگ بیشتر با نام »نقاش پاییز« می شناسند. 
فرا رســیدن پاییز بهانه خوبی برای یادآوری برخی از نقاشی های 

پاییزی این هنرمند است.
به گزارش ایسنا، »چاسپر فرانسیس کراپسی« در سال ۱۸۲۳ 
در نیویورک متولد شد. او در ابتدا به عنوان معمار فعالیت خود را 
آغاز کرد اما همیشه به نقاشی کردن عاقه داشت. کراپسی برای 
مدتی به عنوان معمار مشغول بود و در کنار آن نقاشی را هم دنبال 
می کرد. او در نهایت در حوالی ۱۸۴۰ زمانی که »مکتب هادســن 
ریور« برای نقاشــی منظره در اوج محبوبیت قرار داشت، به طور 

تمام وقت نقاشی کردن را پیش گرفت. او به سرعت در کنار هنرمندان بزرگ آمریکایی دیگری همچون »توماس 
کول« و »فردریک ادوین چرچ« به موفقیت دست  یافت.

»جاسپر کراپسی« در خلق تابلوهای نقاشی منظره پاییز مهارت زیادی داشت و تعداد زیادی تابلو نقاشی با این 
موضوع خلق کرد. دست کم ۵۰ تابلو نقاشی از این هنرمند با عنوان »پاییز« به عاوه چندین نقاشی که در عناوین 
آن ها از »اکتبر« اســتفاده شده است، وجود دارد. او همچنین شــاخ و برگ های پاییزی را در تابلوهایی به تصویر 
کشیده است که البته در عناوین آن ها ربطی به پاییز وجود ندارد که از بین آن ها به »در دره راماپو« می توان اشاره 

کرد.
با اینکه این نقاش بارها برای خلق تابلوهای نقاشی از مناظر اروپایی به اروپا سفر کرد، اما موضوع بیشتر آثار او 
مناظر شمال شرقی ایاالت متحده آمریکا هستند. در بین این آثار، مناظر نیویورک و نیوجرسی بیش از سایر نقاط 

به چشم می خورند.
نقاشی های این هنرمند بیشتر به دلیل به کار رفتن رنگ های زرد، نارنجی و قرمز پررنگ بسیار گیرا هستند. این 

نقاش در انتخاب رنگ برای تابلوهای پاییزی ماهرانه عمل می کرد.
در برخی از نقاشی های او جزئیات، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. به رغم اینکه او یک معمار محسوب می شد 

اما به ندرت در نقاشی های او اثری از ساختمان به چشم می خورد.
»کراسپی« تابلو نقاشی »پاییز در رودخانه هادسون« را در مدت اقامت طوالنی اش در لندن نقاشی کرد. او قصد 
داشت مناظر آمریکا را به انگلیسی نشان دهد؛ بنابراین این نقاشی را در یک نمایشگاه انفرادی به نمایش گذاشت. 
او و همسرش حتی در آن زمان این نقاشی را به ملکه ویکتوریا نشان دادند و رنگ آمیزی این اثر مورد توجه ملکه 

نیز قرار گرفت.

»نقاش پاییز« کیست؟انتقادهایی صریح از »جناب تلویزیون« و سانسورهایش!


