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ســیروس میمنت، می گوید: مــن در این 
ســال ها ســریال پرمخاطبی مثل »نون خ« را 
داشــتم که واقعا بازخوردهای بســیار مثبتی 
گرفتــم؛ آنقدر مثبت که مردم هنوز هم مرا به 
اسم کاراکتری که در این سریال ایفا کردم، در 
خیابان »کیوان« صدا می کنند، اما فیدبک های 

برنامه ای مثل »جوکر« واقعاً ترکاند.
این بازیگر در گفت وگویی با ایسنا از حضور 
در برنامه »جوکر« به عنوان یک تجربه بســیار 
خوب یاد کرد و افزود: به نظرم »جوکر« برنامه 

نویی در کشورمان بود که برای اولین بار اتفاق 
می افتاد.

او درباره حاشــیه های اخیر برنامه »جوکر« 
هم تاکیــد کرد: قصد ما خدایی ناکرده توهین 
و بی احترامی به جامعه کم توان جسمی نبود، 
ما آنها را می بینیــم و با آنها زندگی می کنیم، 
همه ما انسان هستیم، پس چرا باید کم توانی 
هم نوع خودمان را به تمسخر بگیریم؟! وی در 
این زمینه به نگاهی از جانب خودش اشاره کرد 
و گفت: ما بزرگتــر از چارلی چاپلین در عالم 

سینما نداشتیم. چارلی چاپلین مگر چطور راه 
مــی رود؟ یا لورل و هاردی که به لحاظ ذهنی 
کم توان هستند. من معتقدم اتفاقاً اگر درباره 
اینگونه افراد صحبت نکنیم درســت نباشــد، 
منتهی نه به شــکل توهین آمیز بلکه به شکل 
درســت. اگر ما درباره کم توانان صحبت می 
کنیم یعنی فراموششان نکرده ایم، یعنی ما آنها 

را می بینیم و با آنها زندگی می کنیم.
این بازیگــر در ادامه دربــاره همکاری اش 
با فصل چهارم ســریال »نون خ« توضیح داد: 
این مجموعه به تازگی پیش تولیدش آغاز شده 
و گروه مشــغول انجام کارهای اولیه و تکمیل 
مراحــل نگارش هســتند اما هنــوز ما مقابل 
دوربین نرفته ایم. فکر می کنم تا اوایل پاییز این 
اتفاق بیفتد و کارمان شروع شود. راستش هنوز 
خیلی درباره شخصیت کیوان در سری چهارم 
صحبت نکردیم و متن را کامل نخواندم اما قطعا 
شــخصیت ذاتی این کاراکتر تغییر نمی کند و 
همان کیوان است اما ممکن است با یک شکل 
و رفتار جدیدی از این شخصیت مواجه شویم و 
واکنش های جدیدی از کیوان ببینیم. او درباره 

جدیدترین کارهایش اعالم کرد: با سریال »راز 
بقا« هم همکاری داشتم که تمام شد و تجربه 
بسیار خوبی بود اما متاسفانه شرایط کاری ام به 
گونه ای بود که فرصت نشــد بیشتر در خدمت 
گروه باشم؛ بنابراین نقشم چندان بلند نبود اما 
شــیرین و خوب بود. در حال حاضر مشــغول 
بازی در سریالی برای تلویزیون هستم که ۸۰ 
درصد آن ضبط شــده اســت اما تاکنون گروه 
تولید خبــری از پروژه اعالم کرده اند و من هم 

اجازه ندارم درباره اش صحبت کنم.
میمنــت همچنین دربــاره اینکه نگاهش 
نســبت به جوانسازی ســازمان صداوسیما و 
تغییر مدیریت های اخیر در تلویزیون چیست؟ 
خاطرنشــان کرد: به دلیل اینکه هنوز نتیجه 
عملکرد مدیران را در تلویزیون ندیده ایم نمی 
توانیم نظر بدهیم و نمی توانیم صرفا چون جوان 
هســتند، بگوییم می توانند بهتر از باتجربه ها 
باشند. باید ببینیم عملکردشان چطور است و 
بعد مقایســه کنیم اما در کل جوانسازی اتفاق 
بدی نیســت، منتهی چه جوان و چه باتجربه 
و سن باال باید بینشــمان را نسبت به مسائل 

جامعه تغییر بدهیم و درباره همه چیز صحبت 
کنیم و نگذاریم هیچ چیزی مسئله ســاز شود. 
تا جایی که منافع ملی کشــورمان، دینمان و 
برخورد اجتماعی مان اجازه می دهد باید درباره 
همه مسائل صحبت کنیم و دستمان باز باشد.

این بازیگر و فیلمنامــه نویس که طراحی 
فیلمنامه سریال »خانه به دوش« به کارگردانی 
رضا عطاران را بر عهده داشت، در پایان گفت و 
گوی خود درباره اینکه چرا دیگر نمی نویسد؟ 
گفت: راســتش خیلی فرصت نمی شود اما نه 
اینکه کال نمی نویســم اتفاقاً نوشتن را بیشتر 
از بازیگری دوست دارم و شغل اولم است، چه 
کار بشود و چه نشود من همیشه درگیر نوشتن 
هستم اما راستش را بخواهید شاید حوصله این 
را ندارم که بروم و دعوا کنم که چرا طرحم رد 
می شــود؛ وگرنه موضوعات خیلی خوبی دارم 
که اگر فضا خوب باشد می توانیم کار کنیم اما 
در این شــرایط فعال خیر. اگر کاری از من در 
نمی آید دلیل بر این نیســت که نمی نویسم. 
امیدوارم در آینده شــاهد شــرایط بهتری در 

سازمان صداوسیما باشیم.

سیروس میمنت: 

حوصله دعوا ندارم

بازیگر فیلم »طالخون« معتقد است: شهاب حسینی به 
خاطر دلســوزی و محبت بیش از اندازه اش مورد بی مهری 
قرار گرفته اســت. شاید اگر مثل خیلی ها سکوت می کرد تا 

این اندازه مورد قضاوت قرار نمی گرفت.
بــه گزارش ایســنا، »طالخون« که ایــن روزها بر پرده 
سینماهاســت، روایت گر یک پرونده جنایی و درگیری زنی 
به نام ناهید با این ماجراســت. ایــن فیلم که در ژانر درام_
اجتماعی ساخته شــده است به کارگردانی ابراهیم شیبانی 

است.
شهاب حســینی، حســام منظور، ترنم کرمانیان، زهرا 

خوشکام و بهار قاسمی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
بهار قاســمی بازیگر جوان این فیلم در بخشــی از این 
گفت وگو، درباره تجربه هم بازی شدن با شهاب حسینی گفته 
اســت: به هرحال هرکس دوســت دارد در بازیگری با افراد 
حرفه ای هم بازی شــود. جدا از من مصاحبه های زیادی هم 
خواندم که بازیگران پرشماری گفته بودند که دوست دارند 
با شهاب حسینی همبازی شوند. همانطور که گفتم هم بازی 
شدن با خیلی از بازیگران را دوست داشتم ولی حضور شهاب 
حسینی بیشتر شبیه به یک معجزه بود. او افتخار هنر ایران 
اســت  و از لحاظ هنری، اخالقی و شــخصیتی همتا ندارد. 
معتقدم که شــهاب حســینی به خاطر دلسوزی و محبت 
بیش از اندازه اش مورد بی مهری قرار گرفته است. شاید اگر 
مثل خیلی ها سکوت می کرد تا این اندازه مورد قضاوت قرار 
نمی گرفت. جدا از این بازی کردن مقابل ایشان خیلی سخت 
و پر از استرس بود. چرا که ما بیشتر سکانس هایمان دونفره 
بــود. این را با وجود ۵۰ شــاهد می گویم که از زمان حضور 
آقای حسینی ســر فیلم برداری تمامی سکانس ها از ابتدا تا 
آخر کار نهایتا با دو برداشت انجام میشد. ایشان خیلی برایم 

وقت گذاشتند و کلی انرژی و انگیزه به من  دادند.
در ادامه مشــروح گفتگوی این بازیگــر جوان که نقش 
مهیــن قدیری ) یک قاتل زنجیره ای( را بازی کرده اســت، 

می خوانیم:
طالخون اولین کار بلند وحرفه ای شــما با ابراهیم 

شیبانی است. چه شد که در این کار بازی کردید؟
تقریبا هفت هشت سالی می شود که وارد این فضا شده ام. 
آشــنایی من با آقای شــیبانی از جایی آغاز شد که من به 
آموزشــگاهی برای تست سریال »آبان« رفتم. البته این کار 
هرگز ساخته نشد اما موجب آشنایی من با ایشان شد. آقای 
شیبانی در ابتدا برای »طالخون« بازیگران مطرح و شناخته 
شــده ای را در نظر داشتند اما یک روز به من گفتند نظرت 
چیست که این نقش را تو بازی کنی. ایشان گفت می خواهم 
کســی را برای این نقش بیاورم که چهره اش شناخته شده 
نباشــد. وقتی این را شنیدم بسیار خوشحال شدم. از همان 
روز تمام وجودم را برای شــناخت این شخصیت گذاشتم. 
منتها کمی ترسناک بود چرا که  شخصیت پیچیده ای را باید 
بازی می کردم. اما ســعی کردم حاالت درونی این شخص را 
متوجه شوم و هم کنش های بیرونی آن را انجام دهم. نزدیک 
به یکســال و نیم طول کشید چرا که چندین بار فیلمنامه 

بازنویسی شــد. در ابتدا فیلم از نگاه زن بود اما حاال با نگاه 
بچه فیلم را دنبال می کنیم.

ناهید نمایانگر زنی سخت کوش است که روی مرز 
باریکی از شخصیت مثبت و منفی حرکت می کند و 
در نهایــت باطن واقعی خودش را به بیننده نشــان 
می دهد. بازی کردن چنین شــخصیِت دووجهی کار 
بسیار دشواری است اما آنطور که مشخص است شما 
از عهده آن برآمدید. کمی درباره این نقش بگویید، آیا 
از روانشناس برای رسیدن به این نقش کمک گرفتید؟
دقیقا همینطــور بود. دکتــر صفاری نیا مشــاور ما در 
»طالخون« بودند. ایشــان برای مــن توضیح دادند که این 
شــخصیت)مهین قدیری( اختالل مرزی دارد. نشــانه های 
این بیماری بــه دوران کودکی برمی گردد. وقتی که کودک 
احســاس طرد شدگی و ســرخوردگی از ســمت والدین 
می کند این حس ها در او شــکل می گیــرد وعواقب این ها 
در بزرگســالی باعث صدمه به خودش و جامعه می شــود. 
دقیقا برای شخصیت فیلم)ناهید( هم همین اتفاقات افتاده 
اســت. انتخاب اسم  مستعار، بی ثباتی، خودکشی، رفتارهای 
هیجانی خطرناک و تنش زا و... تمام این ها را در سکانس های 
مختلفی از فیلم می بینیم. همه این ها نشانه هایی است که در 

»طالخون« دانه دانه کاشته شده است.
در کار صحنه هایی بوده که با آن راحت نباشید و 

شما را خیلی اذیت کند؟
یکسری کاراکترها چه بخواهی چه نخواهی تو را درگیر 
خودشان می کنند. مخصوصا نقش )ناهید( که براساس یک 
شخصیت واقعی بود. هنوز هم بعد از گذشت دو سال و نیم 
گاهی یاد این شــخصیت می افتم و این مرا آزار می دهد. در 
فیلم یک دختر کوچک دوست داشتنی به نام همتا داشتیم 
کــه دچار معلولیت بود. بخش ناراحت کننده قضیه این بود 
کــه هم این کودک و هم فرزند مهین قدیری هردو ســالم 

به دنیا آمده بودند اما در اثر یک اشــتباه دارویی این اتفاق 
برایشــان پیش آمده بود.  این موضوع هم خیلی من را اذیت 

می کرد.
چرا شهاب حســینی مورد بی مهری قرار گرفته 

است؟
آیا بخش هایی از فیلم »طالخون« سانسور یا دچار 

ممیزی شده است؟
آقای شیبانی در ساختار کار از عنصر غافلگیری استفاده 
کرده اند. بخش هایی از فیلم که نشان می داد این شخص قاتل 
است حذف شده اما نمی دانم به این دلیل بوده که داستان از 

ابتدا رو نشود یا این که مشکل دیگری بوده است.
در روند رســیدن به نقش )مهیــن قدیری( چه 
کردید؟ آیا دیدن فیلم های به جا مانده از او به شــما 

و ایفای این نقش کمکی کرد؟
معتقدم بازیگر باید تکنیک داشــته باشــد اما شناخت 
موقعیــت آن کاراکتر هم خیلی مهم اســت. به یاد دارم که 
چندین بار ناصرخسرو رفتم تا ببینم این فرد با چه اشخاصی 
ســر و کله می زده، یا طالهایــم را چندین بار بدونه فاکتور 
بــرای فروش بردم به این دلیل کــه اندکی از حس آن زن 
را درک کنم. در روند رســیدن به نقش، مستندی از )مهین 
قدیری( را دیدم  که برایم بسیارعجیب بود. وقتی کسی کاری 
را چندین بار انجام می دهد انگار قبحش می ریزد. در هنگام 
بازجویی هــا او خیلی راحت صحبت می کند. من خودم این 
بازی را در سکانس بازســازی صحنه قتل در فیلم آورده ام. 
برای عده ای جالب بود که چرا انقدر خونسرد بازی می کنم. 
در جــواب گفتم که  باید مســتند مهین قدیری را ببینند. 
شــبیه ترین جایی که خودم را به مهین قدیری دیدم همان 
سکانس بود. جالب اســت جایی در بازجویی از او پرسیدند 
که شــب راحت خوابیدی؟ و او در جواب می گوید: راحت. 
و جاهایی با بازجوها شــوخی می کند. عده ای فکر می کنند 

باید بازجویی های اگزجره یا عجیب و غریبی در فیلم باشد 
اما من چون ما به ازای بیرونی آن را داشــتم سعی کردم از 

همان الگوبرداری کنم.
در ســینمای ایران اکثر فیلمنامه ها و شخصیت هایی که 
نوشته می شوند زن های منفعل و قربانی را نشان می دهند. 
در »طالخون« به رغم اینکه ناهید قربانی است اما کنش هایی 

)هرچند بد( را از او می بینیم...
دقیقا همینطور است. در سینمای ایران بیشتر به زن های 
تحقیر شده و منفعل می پردازیم . ناهید زن منفعلی نیست . 
درســت است که شخصیتی منفی دارد اما در مقابل شرایط 
بد واکنش نشــان می دهد و خودش ظالم اســت . متاسفانه 
فیلمنامه های زن محور در ایران بسیار کم هستند. به همین 
خاطر از آقای شیبانی ممنونم که اعتماد کردند و این نقش 

متفاوت را به من سپردند.
به ناهید فیلم »طالخون« هم تجاوز شــده است. 
برای ایفای نقش بهتر حتما بارها به این موضوع فکر 
کرده ایــد تا آن حس را در خودتــان بیدار کنید. به 
همین خاطر بد نیست که کمی هم در خصوص جنبش 
»می تو« صحبت کنیم. نگاه شما به این قضیه و جنبش 

چیست؟
از آنجایــی کــه فرد شــناخته شــده ای نیســتم جزو 
امضاکننده هــای ایــن بیانیه نبودم اما قلبــا با این  جنبش 
همراهم. می دانم که ممکن اســت نگاه مردم به ســینما بد 
شــود اما اهمیتی ندارد چرا که ما منتظر نتیجه نهایی آن 
هستیم. به هرحال این موضوع را نمی توان نادیده گرفت. این 
واکنش ها ممکن است موجب جلوگیری از خیلی آسیب ها 

شود.
در حال حاضر مشــغول چه کارها و فعالیت هایی 

هستید؟
درحال حاضر سر سریال ۲۴ قسمتی »خونسرد« کار آقای 
امیرحسین ترابی هستم و نقش یک دختر وکیل را دارم که 
همسر آقای امیر آقایی است. به غیر از آن روی فیلمنامه ای 
به اتفاق خانم  تاجیک و فراهانی هم  کار می کنیم. یک فیلم 

سینمایی هم نوشته ام که در حال بازنویسی آن هستم.
با این اوصاف دغدغه اصلی شــما نوشتن است یا 

بازیگری؟
دغدغه اصلی  من بازیگری اســت. اگر می نویسم هم در 

جهت این است که خودم بتوانم بازی کنم.
نکته پایانی

در آخر دوســت دارم این را بگویم کــه فیلم زمانی کار 
خودش را انجام می دهد که بتواند حتی شــده روی یک نفر 
تاثیر بگذارد. در فیلم دیالوگی است که می گوید یا فرزندی 
را بــه دنیا نیاورید یا اگر بــه دنیا آوردید به او محبت کنید. 
همه خانم های جوانی که قرار اســت در آینده مادر شــوند 
باید حواسشان باشد که تربیت یک نسل به عهده آن هاست. 
این وظیفه کوچکی نیســت. لطفا فرزندانمان را با عشــق و 
اعتماد به نفس بزرگ کنیم تا در بزرگســالی درگیر مسائل 

مختلف نشوند.

بازیگر فیلم »طالخون«:

چرا شهاب حسینی مورد بی مهری قرار گرفته است؟
جایزه ابوالحسن نجفی فراخوان داد

فراخوان ششمین دوره  جایزه 
و نشــان »ابوالحسن نجفی« 
منتشر شد. به گزارش ایسنا، 
بــه منظــور پاسداشــت یاد 
عرصه   در  نجفی  ابوالحســن 
ترجمه و تشــویق مترجمان 
در اعتالی زبان فارسی، مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب مراسم 
ششــمین دوره  ایــن جایزه 

را بهمن  ماه امســال برگزار و از بهترین ترجمه  رمان و مجموعه داستان کوتاهی 
که ســال ۱۴۰۰ منتشر شده، با اهدای جایزه و نشــان ابوالحسن نجفی تقدیر 
می کند. هیات داوران ششــمین  دوره جایزه ابوالحسن نجفی با دبیری علی اصغر 
محمدخانی، عبارت اند از: مهستی بحرینی، ضیاء موحد، حسین معصومی همدانی، 
عبداهلل کوثری، موسی اسوار و آبتین گلکار. آبتین گلکار با ترجمه  رمان »آشیانه  
اشراف« اثر ایوان تورگنیف، محمد همتی با ترجمه  رمان »مارش رادتسکی« اثر 
یوزف روت، زینب یونســی با ترجمه  رمان »زلیخا چشم هایش را باز می کند« اثر 
گوزل یاخینا، محمدرضا ترک تتاری با ترجمه  »استاد پترزبورگ« نوشته  جی. ام 
کوتسی، احمد پرهیزی باترجمه رمان »ه ه ح ه« نوشته  لوران بینه و فرزانه دوستی 
با ترجمه  رمان »بیداری« نوشــته  کیت شوپن برگزیدگان پنج دوره  گذشته  این 
جایزه بوده اند. مترجمان و ناشران عالقه مند به شرکت در این  جایزه می توانند دو 
نسخه از کتاب خود را تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به دبیرخانه  جایزه  به نشانی تهران، 
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم، 

پالک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳، مرکز فرهنگی شهر کتاب ارسال کنند.

برنده جایزه ادبی »دزموند الیوت« معرفی شد
»مــدی مورتیمــور«، جایزه 
ادبی »دزموند الیوت« ســال 
۲۰۲۲ را برای نخستین  رمان 
خود دریافت کرد. به گزارش 
ایســنا و به نقــل از گاردین، 
الیوت«  »دزموند  ادبی  جایزه 
که هر ســاله به نخستین اثر 

یک نویســنده اعطا می شود به »مدی مورتیمور« برای رمان نوآورانه »نقشه های 
بدن های فوق العاده ما« رسید، داستانی که روایتگر رابطه این نویسنده با مادرش 
است که در سال ۲۰۱۰ به دلیل ابتال به سرطان درگذشت. جایزه ۱۰هزار پوندی 
»دزموند الیوت« ویژه نویسندگان نوقلم است و ساالنه به بهترین اثر داستانی که 
به زبان انگلیســی نوشته شده و در بریتانیا به چاپ رسیده باشد، تعلق می گیرد. 
این رمان با الهام از شــخصیت »لیا« مادر »مورتیمور« و سرطان در حال تغییر 
شکل درون بدنش نوشته شــده و روایت داستان بین گذشته و حال شخصیت 
اصلی حرکت می کند و نگاهی به موضوعاتی چون خاطرات، روابط مادر و دختر 
و کنــار آمدن با مرگ دارد. »مدی مورتیمور« این رمان را »مرثیه ای برای مادرم 
و رابطه ما« توصیف کرد و افزود: »من این کتاب را به عنوان راهی برای گذراندن 
وقت با او نوشــتم، غم و اندوه و دوره شدید تجربه مرگ یک نفر را تجربه کردم. 
بنابراین انتشار کتاب در جهان به عنوان بخشی از ما و رابطه ما و در کنار آن کسب 
جایزه »دزموند الیوت« فوق العاده و عمیقاً تکان دهنده اســت. کاش او اینجا بود 
تا آن را ببیند.« ســال گذشته »ای کی بلیکمور« برای رمان تاریخی »جادوگران 
مانینگتری« که داستانی مربوط به دهکده ای در انگلستان در حوالی قرن هفدهم 

میالدی را روایت می کند، موفق به کسب جایزه ادبی »دزموند الیوت« شده بود.

درگذشت یک بازیگر در ۹۴ سالگی 
»جو تارکل« بازیگر آمریکایی 
فیلم هایی چون »درخشش« 
و »بلیــد رانر« در ســن ۹۴ 
سالگی درگذشت. به گزارش 
ایســنا بــه نقــل از هالیوود 
ریپورتــر، »جو تارکل« عالوه 
فیلــم معروف  بــازی در  بر 

»درخشش« در دو فیلم »کشتن« )۱۹۵۶( و »مسیر افتخار«  )۱۹۵۷( از دیگر 
ساخته های »اســتنلی کوبریک« نقش آفرینی کرده است. »کوبریک« اولین بار 
»تــارکل« را در فیلم »مرد دیوانــه« )۱۹۵۳( دید و به این بازیگر گفته: »فیلم 
بسیار بدی بود اما من از تو و کاری که انجام دادی خوشم آمد و به همین دلیل 
گفتم، باید زمانی تو را اســتخدام کنــم«. پس از نقش کوچک »جو تارکل« در 
فیلم »کشتن«، »کوبریک« این بازیگر را که در آن زمان ۳۰ ساله بود، به عنوان 
یکی از ســه ســربازی انتخاب کرد که در یک حمله شکست خورده در جنگ 
جهانی اول در فیلم کالسیک »مسیر افتخار« با بازی »کرک داگالس« به عنوان 
»قربانی« مورد استفاده قرار گرفتند. او در همکاری بعدی با »کوبریک« در فیلم 
معروف »درخشــش« در سال ۱۹۸۰ همبازی »جک نیکلسون« شد. »تارکل« 
در ســال ۲۰۱۴ در مصاحبه ای درباره تجربه همکاری با »استنلی کوبریک« در 
فیلم »درخشــش« عنوان کرده بود: »گرچــه در مجموع در این فیلم ۹۶ کلمه 
دیالوگ داشــتم اما کوبریک در پی یک تصویــر بی نقص بود و تمرین های من 
برای این نقش شش هفته به طول انجامید و یک روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۰ و 
نیم شب در صحنه فیلمبرداری حاضر بودم«. به لطف حضور فیلم »درخشش«، 
»ریدلی اسکات« نیز از »جو تارکل« در نقش دکتر »الدون« در فیلم »بلید رانز« 
)۱۹۸۲( استفاده کرد. »شمشیر در صحرا )۱۹۴۹(، »ترغیب دوستانه« )۱۹۵۶(، 
»گربه های جهنمی نیروی دریایی« )۱۹۵۷(، »جین ایگلز« )۱۹۵۷(، »وارالک« 
)۱۹۵۹(، »تازه به دوران رســیده ها« )۱۹۶۴( و »کشتار روز ولنتاین« )۱۹۶۷( از 
جملــه دیگر آثار در کارنامه این بازیگر هســتند. آخرین حضور او در یک فیلم 
سینمایی در سال ۱۹۹۰ در فیلم »نیمه تاریک ماه« ثبت شد. »تارکل« درست 
قبــل از مرگش خاطرات خود را با عنــوان »مصیبت موفقیت« تکمیل کرد که 

خانواده اش قصد دارند امسال آن را منتشر کنند.

چرا »دنزل واشنگتن« به کاخ سفید می رود؟ 
»دنــزل واشــنگتن« بازیگر 
برنــده دو جایزه اســکار به 
مدال  دریافت کننده  عنــوان 
جمهــوری  ریاســت  آزادی 
به  انتخــاب شــد.  آمریــکا 
گــزارش ایســنا بــه نقل از 
ورایتی، مدال آزادی ریاســت 

جمهوری آمریکا هر ساله به شــخصیت های عمومی که سهم قابل توجهی در 
جامعه، فرهنگ، سیاست یا صلح جهانی آمریکا داشته اند، طی مراسمی در کاخ 
سفید اعطا می شود و امســال »دنزل واشنگتن« تنها بازیگر حاضر در فهرست 
۱۷ نفره این نشان افتخاری اســت. »واشنگتن« یکی از مشهورترین بازیگران، 
کارگردانان و تهیه کنندگان نســل خود است و در طول دوران حرفه ای فعالیت 
هنری خود عالوه بر دریافت هشــت نامزدی دیگر )از جمله امســال برای فیلم 
»تراژدی مکبث«( دو جایزه اســکار را برای فیلم های »شکوه« و »روز تمرین« 
دریافت کرده اســت. از دیگر افتخــارات او می توان به جایزه تونی برای بازی در 
ســریال »حصارها« در سال ۲۰۱۰ و جایزه یک عمر دستاورد سسیل بی. دمیل 
)جایزه افتخاری گلدن گلوب( در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. »دنز ل واشنگتن« در 
سال ۲۰۲۰، از سوی نیویورک تایمز به عنوان بزرگترین بازیگر قرن بیست و یکم 
انتخاب شد. او پس از »سیدنی پواتیه«، دومین چهره سیاه پوست است که موفق 
به کسب جایزه اسکار شده است. مراســم اعطای جایزه مدال آزادی به »دنزل 

واشنگتن« روز ۷ جوالی )۱۶ تیر( در کاخ سفید برگزار می شود.

آغاز اجرای نمایش »غول نخود فرنگی«
نمایش »غول نخود فرنگی« به کارگردانی حسین فدایی حسین اجراهای خود 
را در تــاالر هنر آغاز کرد. به گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی تاالر هنر 
علی فروتن و حمید گلی روز پنج شــنبه ۹ تیرمــاه زنگ افتتاح نمایش »غول 
نخودفرنگی« را به صدا درآوردند. نمایش »غول نخود فرنگی« به نویســندگی 
و کارگردانی حسین فدایی حســین اقتباسی از اثر جاناتان گراهام است که در 
بیست و هفتمین جشنواره بین  المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز در بخش 
مهمان اجرا شده است.  در خالصه نمایش آمده است:»سامی به دلیل مشکالتی 
که در خانه با پدر و مادر و خواهر کوچکش دارد آرزو می کند غولی داشته باشد 
کــه انتظارات او را برآورده کند. غول نخودفرنگی ظاهر می شــود و حضور او در 

خانه، اتفاقات زیادی را به دنبال دارد.«

اخبارکوتاه

ویــژه  برنامه »یــک روز با کیارســتمی« و 
نمایش و تحلیل ســه فیلم »طرح«، »گزارش« 
و »بلیت هــا« فرصتــی برای گفت وگــو درباره 
ســینمای زنده یاد عباس کیارســتمی در خانه 
هنرمندان ایران فراهم آورد. به گزارش ایســنا 
به نقــل از روابط  عمومی خانه هنرمندان ایران، 
ویژه برنامه »یک روز با کیارستمی« پنجشنبه 
۹ تیرمــاه با نمایش مســتند »طــرح« درباره 
پشــت صحنه فیلم »طعم گیالس« و دو فیلم 

»گزارش« و »بلیت ها« برگزار شد. 
در بخش نخســت این برنامه پس از نمایش 
مستند »طرح«، صالح نجفی و محمد شیروانی 
به نقد و بررســی آن پرداختنــد.  صالح نجفی 
در ابتدای این نشســت مطرح کرد: همه وقتی 
می خواهند خالصه  داستانی از »طعم گیالس« 
ارائه بدهند می گویند این فیلمی درباره مردی 
اســت که دچار بحران میان ســالی شــده و 
می خواهد خودکشــی کند، در این فیلم، مردی 
یک سری آدم پیدا و آن ها را سوار ماشین خود 
می کند تا آن ها کمک کنند که او خودکشــی 
کند، اما معموالً کسی برای خودکشی از دیگری 
کمک نمی گیــرد، حتی این موضــوع را اعالم 
هم نمی کند. بــه هر حال همــه آدم ها گاهی 
امیــدی برای زندگی پیــدا نمی کنند. پس من 
خیلی محکم نمی توانم بگویم »طعم گیالس« 
درباره  خودکشی اســت. این منتقد اظهار کرد: 
این فیلم درباره خودکشــی نیست، بلکه درباره 
شخصیتی است که می خواهد کسی را پیدا کند 
تا به پاســخ این پرسش برسد که آیا می توان به 
ایــن زندگی ادامه داد یا نه؟ در »طعم گیالس« 
نحوه قصه گویی و زمان بندی متفاوت است، این 
فیلم درباره زمان مرده و صدا و تصویرهای مرده 
است. قبل از اینکه فیلم درباره مرگ و خودکشی 

باشد در واقع فیلمی درباره »زمان مرده« است. 
محمد شیروانی هم در این نشست گفت: »طعم 
گیالس« نشان می دهد که کیارستمی ظرافت 
و دقــت زیادی دارد و انــگار فیلم نامه خود را با 
دوربین می نویســد. آقای کیارستمی را تا قبل 
از فوتــش در ایــن مملکت قبول نداشــتند و 
حتی می گفتند او فیلمسازی و فیلمنامه نویسی 
بلد نیســت! این خیلی غم انگیز اســت که در 
کشــوری زندگی می کنیم که این قــدر آدم ها 
را نادیــده می گیرند. در ادامــه پس از نمایش 
فیلم »گزارش« محمد شــیروانی به همراه نوید 
پورمحمدرضا و محســن آزرم به نقد این فیلم 
پرداختنــد. پورمحمدرضا در ابتدا با اشــاره به 
رئالیسم کیارستمی بیان کرد: هنر کیارستمی 
در همه سال های فیلمســازی اش، این بود که 
کالم آدم ها در فیلم های او آنقدر ارگانیک بود که 
به نظر می رسید او هیچ دخالتی در آن نداشته 
و در این فیلم ها گویی کالم خود زندگی است. 
»گزارش« از آن دسته فیلم هایی است که صدا 
به شــکل همزمان در آن ضبط شــده است که 
این کار باعث درست نشنیدن کالم می شود و به 
همین دلیل فیلم پر از تکرار است. چهل سال بعد 
هم »جدایی نادر از سیمین« متاثر از همین فیلم 
ساخته می شود و در آن فیلم هم درباره شنیدن 
یا نشــنیدن یک موضوع بحث وجود دارد. اگر 
می خواهیم از رئالیسم کیارستمی صحبت کنیم 
باید توجه داشته باشــیم که این یک رئالیسم 
خودآگاه است. محســن آزرم هم در ادامه و در 
پاسخ به این سوال که کیارستمی در فیلمسازی 
تحت تاثیر چه فیلمســازی بوده است؟ مطرح 
کرد: کیارستمی هیچ وقت لو نداد که تحت تاثیر 
کســی بوده یا نه بخشی از هوشمندی او به این 
برمی گشت که خود را تحت تاثیر کسی معرفی 

نکند. »گزارش« در کارنامه کیارســتمی در آن 
سال ها یک اتفاق ویژه اســت. او در »گزارش« 
به ما نمی گوید شــخصیت اصلی فیلم کیست. 
او خــوب بلد بود با نابازیگران کار کند و معتقد 
بود اگر تماشــاگر نداند شــخصیت اصلی فیلم 
کیست با کنجکاوی بیشتری همه شخصیت ها 
را دنبال می کند. ســپس پورمحمدرضا درباره 
اخالق گرایی در آثار کیارســتمی بیان کرد: در 
اغلب ملودرام های ســنتی وضعیتی وجود دارد 
که ما به نقطه ای می رســیم که در آن کلمات و 
نمودهای کالمی، نابسنده و ناکافی هستند. در 
واقع کلمه نمی تواند جلوی سوءتفاهم را بگیرد، 
وقتی کلمه خودش کم مــی آورد ملودرام ها از 
موسیقی و ژست های باشکوه کمک می گیرند. 
»گزارش« اما اولی را تصدیق می کند و می گوید 
کالم چندان کارآمد نیست. اما عالوه بر این هیچ 
معجزه ای هم در کار نیســت یعنی موسیقی و 
ژســت های فاتحانــه و... نمی توانند این زندگی 
را نجات بدهند. ملــودرام مدرن برای اولین بار 
ســعی کرد این کار را انجام بدهد اما »گزارش« 
یک جور ملودرام کالن شــهری است و قواعد را 
کامــال رعایت می کند. ســپس آزرم هم درباره 
اتهام زن ســتیزی که به کیارستمی نسبت داده 
می شــود، گفت: در فیلمی مثل »گزارش« زن 
نقش مهمی دارد اما چه می شــود در فیلم های 
بعدی کیارســتمی شــکل حضــور زن تغییر 
می کند؟ در فیلم های روســتایی کیارســتمی 
زن اتفاقا هســت و وجــود دارد. وجود زن ها در 
فیلم های او کامال به مسأله حجاب وابسته است، 
به هر حال در جامعه روستایی وضعیت متفاوت 
است و حتی نوع بستن روسری فرق دارد، با این 
حال او جواب همه این نبــودن زن ها را بعدها 
با »شیرین« می دهد و زن ها در این فیلم دیده 

می شوند. پس از نمایش این فیلم بابک کریمی 
که به عنوان تهیه کننــده و بازیگر در این فیلم 
حضور داشت به صورت اینترنتی روی خط آمد 
و بیان کرد: من هفت سال قبل از این تجربه در 
جشــنواره  کودکان با کیارستمی آشنا شدم و از 
آنجایی که ایشــان روز به روز موفق تر می شد و 
مدام از طرف ایتالیا به این کشور دعوت می شد، 
توانستیم هم را ببینیم و با هم کار کنیم. ما هفت 
سال شانه به شانه در سمینارها، ورکشاپ ها و... 
کار کردیم تــا به فیلم »بلیت ها« رســیدیم و 
همکاری در این فیلم به گونه ای امتحان نهایی 
مــن بود. او درباره ایده همکاری چند کارگردان 
در »بلیت ها« اظهار کرد: این موضوع خیلی قدم 
به قدم پیش آمد، ما کارگردان های دیگر را هم 
از قبل می شــناختیم و بر سر اینکه بتوانیم یک 
همکاری سینمایی ایجاد کنیم، صحبت کردیم. 
گفت وگو با کیارســتمی همانی بــود که ثمره 
بیشتری داشت و قرار شد یک فیلم سه اپیزودی 
بسازیم  ما با آقای دیوید لینچ هم تماس گرفتیم 
که او درگیر چند پروژه بود و همکاری با او پیش 
نیامد و رخ نداد. از آنجایی که کن لوچ وابســته 
به ملودرام اســت، من با حضور او موافق نبودم 

اما در نهایت کیارســتمی بــه همراه کن لوچ و 
ارمانو اولمی این فیلم سه اپیزودی را کارگردانی 
کردند. کریمی با بیان اینکه در ابتدا کیارستمی 
می خواست فیلمی درباره رنگ ها بسازد، گفت: 
بعد از چند جلســه که به راه حلی نمی رسیدیم 
قرار شد این فیلم جنبه مکانی مشترک داشته 
باشــد خالصه به فرمول ترن رسیدیم ولی یک 
سالی طول کشید به این فرمول برسیم. مراحل 
ســاخت پروژه از روز اول تا نمایش ســه سال 
طول کشــید. او  درباره بخشی از پشت صحنه 
فیلم »بلیت ها« که در آن کیارســتمی در حال 
توضیح دادن موضوعی از طریق نقاشــی است، 
توضیــح داد: ما یک روز پالنی داشــتیم که آن 
پالن سه کارگردان داشــت و باید درباره آن به 
توافقی می رسیدیم. به همین دلیل کیارستمی 
سعی کرد با نقشه کشیدن روی کاغذ، به درک 
مشترکی برســند. این توضیح را باید بدهم که 
باالخره ســینما و تئاتر هنر تصویری هستند و 
آدم باید کالم را در ذهــن خود تصویری کند، 
نقاشی کشیدن باعث می شود تصورات خودمان 
را مشــترک کنیم و به همین دلیل کیارستمی 

خیلی از این روش استفاده می کرد.

در »یک روز با کیارستمی« مطرح شد

»طعم گیالس« درباره خودکشی نیست


