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بــا اینکــه آینه هــا مدت ها پیش ســاخته 
می شــدند، اما در دوران رنســانس بود که 
آینه های ارزان تر و باکیفیت تر وارد بازار شدند 
و این یکی از بهانه هایی بود که هنرمندان را 

به خلق خودنگاره تشویق کرد.
به گزارش ایسنا، خودنگاره ها همچون آینه ای 
عمــل می کنند که ذهن هنرمند را آشــکار 
می کننــد. با وجود چنین آثار هنری، پس از 
گذشت چندین قرن و دهه می توانیم ببینیم 
هنرمندان خود را چطور در دیدگان مخاطبان 
به نمایش می گذاشتند. در ادامه با منتخبی از 

خودنگاره های مشهور آشنا می شوید:
آلبرشت دورر

ایــن نقاشــی مشــهور دومیــن خودنگاره 
»آلبرشــت دورر«  محسوب می شــود. او با 
پوشــیدن کت خز گرانبهایــی، مخاطبان را 
مجذوب خود می کند. در ســمت چپ این 
نقاشــی، امضای او به همراه تاریخ خلق این 
اثر هنری را می بینیم. در ســمت راست آن 

نیز عبارتی وجود دارد که این هنرمند خلق 
این خودنگاره در بیســت و هشت سالگی اش 
را اعالم کرده اســت. کت مجلل »دورر«  به 
جایــگاه اجتماعی باالی او اشــاره دارد،  اما 
مهم ترین نکتــه در این خودنگاره نگاه خیره 
او و حالت دستانش است که تا حدی یادآور 

نقاشی مشهور »سالواتور موندی«  است.
رافائل

هنرمندان رنسانس در ایتالیا دوست داشتند 
خودشــان را در نقاشی های شلوغ بگنجانند. 
در واتیکان، چهره رافائل در کنار فیلسوفان به 
تصویر کشیده شده است. در فرسکو »مکتب 
آتــن«  اثر »رافائــل«، واقــع در »موزه های 
واتیکان« ،  افالطون و ارســطو درباره ابدیت 
بحث می کنند. با این حال در ســمت راست 
این نقاشــی، چهره »رافائل«  را می بینیم که 
مســتقیما به مخاطبان خیره شده است. در 
مجموع، در نقاشی هایی که تعداد نفرات زیاد 
است، شخصی که مستقیما به مخاطب خیره 

شده است، معموال خود نقاش است.
رامبرانت

این خودنگاره یکی از آخرین آثار »رامبرانت«  
محســوب می شــود و بــه ســال ۱۶۵۹ 
یعنی  ۵۳ســالگی این هنرمند بازمی گردد. 
»رامبرانــت«  در آن زمان، مقطــع دلپذیر 
زندگی را ســپری می کرد. ایــن هنرمند به 
راســتی استاد چیره  دست در هنر خودنگاره 
محسوب می شــد. او در مجموع حدود ۱۰۰ 
اثر هنری از جمله تابلو نقاشی و طراحی خلق 
کــرد. او در این خودنــگاره، خود را صادقانه 
به تصویر کشیده است و حتی کوچک ترین 

چروک ها را نیز به نمایش گذاشته است.
دیه گو والسکز

»ندیمه ها« به عنوان اثری هنری محســوب 
می شود و در عین حال یک خودنگاره است. 
در بخش جلویی نقاشــی،  »مارگاریتا« و دو 
ندیمه ملکه به تصویر کشــیده شده اند. در 
سمت چپ نقاشــی نیز »والسکز« به عنوان 
نقاش دیده می شود. در آن زمان، »والسکز« 
نقاش نخست دربار اسپانیا بود؛  موقعیتی که 
کسب آن برای هنرمندان افتخار بزرگی بود. 
با این حال،  »والســکز«  با گنجاندن تصویر 
خــود در بیــن اعضای ســلطنتی، تصمیم 
جســورانه ای گرفت.تابلو نقاشی »ندیمه ها« 
یکی از مشــهورترین شاهکارهای تاریخ هنر 
و یکــی از مرموزترین شــاهکارهای هنری 
به شــمار می رود. ترکیب مبهم این نقاشی 
ســواالت بســیاری را در ذهــن بیننده به 
وجــود می آورد. از این رو »ندیمه ها« یکی از 
تابلوهای نقاشی اســت که در بین تابلوهای 

نقاشی غربی به طور گسترده مورد بررسی و 
تحقیق قرار گرفته است.

انجلیکا کافمن
در قرن هجدهم میالدی برخی از هنرمندان 
زن تــالش کردند به جایگاه برابر با همکاران 
مرد برسند. یکی از هنرمندان زن »»انجلیکا 
 ،)Angelica Kaufmann(»کافمــن
 Mary« نقاش سوئیســی بود که به همراه
Moser« تنها اعضای اصلــی زن آکادمی 

سلطنتی بریتانیا محسوب می شدند.
این دو زن به ندرت در پرتره ها دیده می شوند 
و »کافمن«  در خودنگاره باال خود را در قالب 

یک هنرمند به تصویر کشیده است.
گوستاو کوربه

در این نقاشی یک اشــراف زاده را می بینیم 
که به همراه خدمتکار و ســگش با »گوستاو 
کوربه« نقاش فرانســوی در اطراف روســتا 
مالقات کرده اســت. در نقاشی »سالم آقای 
کوربــه«  می بینیم که چطــور این هنرمند 
دوست داشــت خود را به عموم مردم نشان 
دهد. در این نقاشــی »کوربه«  به عنوان مرد 
مستقلی به تصویر کشیده شده است که لوازم 
نقاشی به همراه دارد و می تواند در هر مکان 
توقف کند و طبیعت را نقاشــی کند. او مرد 
ساده ای است که لباس ساده ای به تن دارد و 

پای پیاده عازم مقصد شده است.
آرنولد بوکلین

»بوکلین«  در این نقاشــی بــه دنبال میراث 
یک هنرمند است. در پس زمینه این نقاشی، 
اسکلتی را می بینیم که سعی دارد با ویولنی 
که فقط یک زه دارد،  ساز بنوازد. »بوکلین«  در 

نقاشی به نحوی به تصویر کشیده شده است 
که گویی برای گوش دادن به نوای موسیقی 
دست از کار کشیده اســت. این اسکلت در 
 memento« حقیقتــا نمادی از مضمــون
mori« است که در التین به معنای »یادآور 
مرگ«  اســت و برای به تصویر کشیدن فانی 
بودن طبیعت هر چیز در جهان، بارها در هنر 
مورد استفاده قرار گرفته است. اما »بوکلین« 
از مرگ هراسی ندارد. او می داند پس از مرگ 
نیز آثار هنری که از خود بر جای گذاشــته، 

ردی از وجود او در این جهان خواهند بود.
وینسنت ون گوک

این هنرمنــد هلندی یکی از مشــهورترین 
هنرمندان فعال در حوزه خلق خودنگاره است. 
او بیش از ۴۳ نقاشــی و طراحی در مدت ۱۰ 
سال خلق کرد. »ون گوگ«  در بسیاری از این 
نقاشــی ها حال و هوای خود در گذر زمان را 
به تصویر کشــید.  این نقاشی یکی از آخرین 
خودنگاره های »ون گوگ«  اســت که در زمان 

حضور او در آسایشگاه خلق شده است.
تامارا د لمپیکا

»تامارا د لمپیکا« هنرمند لهستانی است که 
نماد زن مدرن در دهه ۲۰ میالدی اســت. 
»تامارا در بوگاتی ســبز«  بــرای قرار گرفتن 
در جلد یــک مجله آلمانی ســفارش داده 
شــد. »د لمپیکا« با استفاده از سبک »آرت 
دکو« خود را به عنوان یک زن مســتقل به 
تصویر کشیده اســت. رانندگی کردن او در 
این نقاشــی نماد دیگری از استقالل اوست 
 چراکه در دهه ۲۰ میــالدی به ندرت زنان 

می توانستند رانندگی کنند.

سلفی هایی که قرن ها قبل خلق شد

اخیرا »هنر ساختن و نواختن ساز عود« به صورت مشترک 
با ســوریه به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه 
پیدا کرده اســت؛ ســازی که شــاید به دلیل محبوبیت 
بسیارش در کشورهای عربی، به اشتباه گمان بر این باشد 
که از آن مناطق وارد ایران شــده و این در حالی است که 
این ساز اصالتی ایرانی دارد. حال در شرایطی که این ساز 
مشترکا با یک کشور عرب زبان به ثبت رسیده و از آنجا که 
این ساز در اصل ایرانی است، برخی سوال می کنند که چرا 
»هنر ساختن و نواختن ساز عود« با یک کشور عرب زبان 

به ثبت رسیده است؟
»شــب یلدا/ چله«،  »هنر ســاختن و نواختن ساز عود«، 
»ســوزن دوزی ترکمن« )ترکمنی دوزی( و »پرورش کرم 
ابریشــم و تولید سنتی ابریشــم برای بافندگی«،   چهار 
پرونده ایران بودند که به فهرست جهانی میراث ناملموس 
یونسکو راه پیدا کردند؛ درحالی که دو پرونده دیگِر »جشن 
مهرگان« و »هنر ساختن و نواختن ساز ُرباب« از ورود به 

این فهرست ناکام ماندند.
از طرفــی، تاکنــون ۲۱ پرونده دیگر به صــورت ملی و 
چندملیتی به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه 
پیدا کرده اند که از بین آنها پنج مورد به موسیقی مربوط 
می شــود؛ مواردی از جمله ردیف موسیقی ایرانی در سال 
۲۰۰۹، موســیقی بخشی های خراســان شمالی ۲۰۱۰، 
کمانچه ۲۰۱۷، دوتار ۲۰۱۹ و مهارت ســاختن و نواختن 

عود ۲۰۲۲.
بربــت )عود( آخریــن پرونده به ثبت رســیده مربوط به 
موســیقی اســت ولی همچنان موارد زیــادی در زمینه 
موسیقی باقی مانده است که باید به ثبت برسد ولی مسئله 
اینجاست که بنا بر آنچه بهروز وجدانیـ  پژوهشگر و مولف 
حوزه های مردم شناســی و موسیقیـ  به ایسنا می گوید، 
هر کشوری در هر دوره سهمیه محدودی برای ثبت موارد 
مختلف در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو دارد 
و بایــد در نظر گرفت که هر بــار می توان تنها مواردی از 

موسیقی را به ثبت رساند.
همچنیــن به عقیده او اینکه تا به حــال از بین ۲۱ مورد 
ثبت شده، پنج نمونه رسما متعلق به موسیقی است و در 
مواردی همچون نوروز، زورخانه، تعزیه و ساخت لنج نقش، 

موسیقی بسیار پررنگ است، نکته مثبتی است. 
به هر جهت همانطور که خود این کنوانسیون هم می گوید 
یکی از مهمترین عناصر تشــکیل دهنده میراث فرهنگی 
ناملموس کشــورها، رقص و موسیقی است و یک سوم از 
عناصری که در جهان ثبت شده، به موسیقی مربوط است.
از این پژوهشگر می پرســیم با توجه به اینکه بربت، ساِز 
پرطرفداری در کشــورهای عربی است، چرا سوریه از بین 

آنها انتخاب شــده است؟ می گوید: زمانی که هر کشوری 
می خواهد پرونده ای را به ثبت برســاند، آن پرونده به دو 
گروه ملی و چندملیتی تقسیم می شود. درحقیقت اگر آن 
پرونده تنها مختص به یک کشور باشد در دسته گروه ملی 
قرار می گیرد و اگر اشتراکاتی با کشور یا کشورهای دیگر 

داشته باشد، در گروه چندملیتی خواهد بود.
او ادامه می دهد: در مورد پرونده ای مانند پرونده »مهارت 
ســاختن و نواختن عــود«، از طــرف اداره ثبت میراث 
فرهنگی که مسئول ثبت آثار در فهرست میراث فرهنگی 
ناملموس یونسکو است، به تمام کشورهای همجوار و تمام 
کشــورهایی که احتمال می رود آن اثر را داشــته باشند، 
نامه رسمی ارسال می شود. در پرونده »عود« هم به تمام 
کشورهای عربی و همسایه اعالم شد که قرار است این ساز 
که اصالتی ایرانی و تاریخچه ای قدیمی دارد، به ثبت برسد، 
حال اگر در کشور آنها هم این ساز در زندگی معاصر مردم 
حضور دارد، نقش و کارکرد ایفا می کند و تمایل دارند که 
به ایران ملحق شــوند، اطالع دهند کــه این پرونده را به 
صورت مشترک به ثبت برسانیم. ولی پاسخی از هیچکدام 

از کشورهای همجوار و عربی به جز سوریه دریافت نشد.
وجدانی تصریح می کند: حال اینکه کشورهای دیگر به هر 
دلیلی تمایلی به ثبت این ساز به صورت مشترک با ایران 
نداشتند، دلیل نمی شــد که پرونده را به ثبت نرسانیم و 
یا به صورت ملی به ثبت برســانیم. البته اگر می خواستیم 
با حذف تمام کشــورهای منطقه کار را به انجام برسانیم، 
یونسکو ایراد می گرفت که چرا در شرایطی که »عود« در 

کشورهای دیگر هم کارکرد دارد، تالش می کنیم آن را به 
نام خودمان به ثبت برسانیم؟

»چرا این ایراد را می گرفتند؟« می گوید: طبق سیاســت 
کنونی یونسکو، بهتر است کشــورها به صورت مشترک 
پرونده بفرســتند. نام این کنوانسیون، پاسداری از میراث 
فرهنگی ناملموس اســت که در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد 

و ایران هم در سال ۲۰۰۵ به عضویت آن درآمده است.
او ادامــه می دهد: به همین جهت به آنها ثابت کردیم که 
با کشــورهای دیگر برای ارائه مشــترک پرونده، مکاتبه 
داشته ایم ولی تنها سوریه تمایل پیدا کرده که با ایران در 
تهیه و تدوین این اسناد و مدارک شرکت داشته باشد. در 
حقیقت تالش کردیم در راستای اهداف کنوانسیون عمل 
کنیم، هدفی که می گوید ثبت یــک پرونده باید موجب 
صلح و صفا و دوســتی بین کشورها شــود و باید از ارائه 
پرونده هایی که بعدا موجب جنگ و نزاع می شــود پرهیز 
کرد. از او سوال می کنیم که روابط سیاسی ایران و سوریه 
تــا چه حد در همکاری آنها در این پرونده تأثیر داشــته 
است؟ پاسخ می دهد: بی تأثیر نبوده است؛ مثال زمانی که 
در ســال ۲۰۱۶ نان لواش به صورت مشــترک با ترکیه، 
آذربایجان، قرقیزستان و قزاقستان به ثبت می رسد، نشان 

می دهد که این کشورها با هم مشکلی ندارند.
وجدانی تصریح می کند: به هر حال چند ســال اســت بر 
اساس سیاست یونسکو، هر چه تعداد کشورهایی که دست 
به دست هم می دهند تا پرونده ای را به ثبت برسانند باالتر 

باشد، شانس قبول شدن آن پرونده باال خواهد رفت.

به او می گوییم که برخی معتقدند ثبت این پرونده با سوریه 
کار اشتباهی بوده است؟ آیا موافق هستید؟ بیان می کند: 
اینکه این پرونده را با ســوریه به ثبت رسانده ایم، به این 
معنا نیست که سایر کشورهای عربی دارنده عود، نتوانند 
در آینده آن را به ثبت برســانند. عود به عنوان بخشی از 
میراث فرهنگی ناملموس ایران و سوریه است که به ثبت 
رسیده است. اگر کشورهای دیگر هم این ساز را می سازند، 
می نوازند و بخشی از هویت و میراث آنها است، می توانند با 
ضوابط و سهمیه هایی که یونسکو برایشان تعریف می کند، 
این ساز را به ثبت برسانند. اینگونه نیست که هر کشوری 
که صبح زودتر بلند شد هر چه را که هست به ثبت برساند 

و سر کشورهای دیگر کاله بگذارد.
او درباره سهمیه ای که برای ثبت موارد مختلف در فهرست 
جهانی میراث ناملموس یونســکو برای هر کشور در نظر 
گرفته شده است، توضیح می دهد: هر کشور یک سال در 
میان می تواند پرونده های ملی خود را به ثبت برساند؛ مثال 
ما کمانچه را در سال ۲۰۱۷ با جمهوری آذربایجان به ثبت 
رسانده بودیم و در ۲۰۱۹ توانستیم دوتار را به تنهایی به 
ثبت برســانیم. اینگونه نیست که کشورها آزاد باشند هر 

سال هر تعداد پرونده را که بخواهند به ثبت برسانند.
این پژوهشگر موسیقی تصریح می کند: امسال سهمیه ای 
بــرای ثبت پرونده ملی نداشــتیم؛ زیرا ســال گذشــته 
خوشنویسی ایران را به ثبت رســاندیم. امسال نیز چهار 
پرونده را به صورت مشــترک با ایران به ثبت رســاندیم 
هر کدام از این پرونده ها از ســهمیه کشورهایی بوده که 

مشترکا با آنها ثبت شده است.
او پیشــتر بیان کرده است که عودســازی با تاریخچه ای 
ایرانی اســت که به کشــورهای عربی راه یافته است. به 
همین جهت از او سوال می کنیم که قدمت تاریخی چقدر 
در ثبت هر پرونده اثرگذار است؟ توضیح می دهد: در ثبت 
این پرونده پیشینه تاریخی آن مد نظر نیست. این فرضیه 
که هر چیزی که در کشــوری یک پدیده تاریخی باشــد 
و کشــور دیگری نتواند آن را ثبت کند، غلط اســت؛ زیرا 
این کنوانســیون مربوط به دوره معاصر است و مهم نقش 
و کارکــرد آن عنصر در زندگی کنونی جامعه اقدام کننده 
است. اگر بخواهیم بر اساس قدمت و پیشینه تاریخی عمل 
کنیم که تنها کشورهای محدودی مانند چین، مصر، ایران، 

هند، یونان و ... می توانند اثر ثبت کنند.
او ادامه می دهد: اگر ایران بگوید که عود متعلق به ما بوده 
ولی در چند سده گذشته ردی از آن در زندگی مردم ایران 
وجود ندارد، نمی توان ثبتش کــرد. به هر حال نمی توان 
منکر تغییر و تحول عود در کشورهای عربی شد که البته 

در آنجا نسبت به ایران رونق بیشتری هم دارد.

بهروز وجدانی، پژوهشگر حوزه های مردم شناسی و موسیقی  پاسخ داد

چرا ثبت جهانی عود را با سوریه شریک شدیم؟
رسانه بدون نقد و پرسش، رسانه نیست

مجید رضائیان، اســتاد علوم ارتباطات معتقد است: رســانه تابع نیاز مخاطب 
است. در سراسر دنیا نیز رسانه تابع حاکمیت و خواسته مخاطب نیست. ممکن 
است زمانی مخاطب »خواســته ای« داشته باشد اما این آموزش است که باید 

پاسخگوی »نیاز مخاطب« باشد.
رضاییان در گفت وگویی با ایســنا اظهار کرد: ارتباطات میان رشــته علوم دیگر 
محسوب می شود. ارتباطات رشته ای است که امروزه در دنیا تبدیل به میان رشته 
شده است؛ به این معنا که ارتباطات با اقتصاد، سیاست و فرهنگ آمیخته شده 
اســت. امروزه همه عرصه های چهارگانه ارسطویی یا اصطالحا شش گانه فارابی 

به ارتباطات نیاز دارند.
او رســانه را یکی از زیرمجموعه های تخصصی ارتباطات دانست و گفت: امروزه 
رسانه تخصصی شده است؛ در نتیجه »نگاه حکمرانی ها« در سراسر دنیا به رسانه 
یک »نگاه تخصصی« اســت. ما در کشورهای توســعه یافته می بینیم که همه 
قطعات این پازل با هم و هماهنگ عمل می کند؛ یعنی اگر قرار است ما رسانه ای 
تحت عنوان رســانه اقتصادی داشته باشیم، کنشگران عرصه اقتصادی به همراه 
تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و کنشگران باید با عرصه رسانه هماهنگ باشند.

رضاییان، متخصص رشــته روزنامه نگاری با بیان اینکه رسانه به هیچ عرصه ای 
وابستگی ندارد، گفت: رسانه کار تخصصی خودش را انجام می دهد. کار تخصصی 
رســانه نیز اطالع رسانی، آموزش و نقد است. رسانه بدون نقد و پرسش، رسانه 
محسوب نمی شود. طبیعتا رسانه در عرصه امنیت، سیاست، فرهنگ و اقتصاد از 

حکمرانی پرسش می کند.
او به وظیفه رسانه اشاره کرد و افزود: رسانه وظیفه دارد آسیب های موجود را از 
عینیت، میدان بیرونی و حوزه خبری دریافت کند و عالوه بر نقد سیاســت ها و 
عملکردها، به مخاطبان و عموم مردم آموزش دهد. بنابراین انتظار ما از رسانه باید 
در حد قطعه ای از این پازل باشد؛ آن هم در چهارچوبی که بپذیریم رسانه رکن 
پنجم، ناظر و انتقادی است و در عین حال رکن آموزشی و اطالع رسانی نیز است. 

وظیفه رسانه نقد کردن است تا جایی که بتواند مقابل سیاست غلط بایستد.
او رســانه را ناظر تصمیم گیران و کنشگران دانست و گفت: در واقع رسانه پلی 
بین تصمیم ســازان و تصمیم گیران با عموم مردم و مخاطبان است؛ بنابراین ما 
نمی توانیم عملکرد رســانه را به طور جداگانه در نظر بگیریم. می توان گفت اگر 
حاکمیت ها پذیرای نقد باشــند، این قطعه از پازل نیز هماهنگ خواهد شد. در 

واقع رسانه و حاکمیت موازی یکدیگر هستند.

شقایق دهقان و الناز شاکردوست 
به دادسرا احضار شدند

فارس از احضار قضایی دو بازیگر سیمان و تلویزیون خبر داد.
شقایق دهقان به دلیل هنجارشــکنی به دادسرا احضار شده و باید در دادسرای 
اوین حاضر می شد. الناز شاکردوست هم در صفحه خود از احضارش به دادسرای 

زندان اوین خبر داده است.

ارکستر ملی ایران به روی صحنه رفت
ارکســتر ملی ایران با حضور 
داوطلبــان جمعیــت هالل 
احمر، یکشــنبه ۱۳ آذر در 
تاالر وحــدت به روی صحنه 
رفــت. بــه گــزارش روابط 
عمومــی و امور بیــن الملل 
بنیاد رودکی، در آســتانه روز 
جهانی داوطلب، ارکستر ملی 

ایران اجرای ویژه ای داشــت. این کنسرت در راستای مسئولیت اجتماعی بنیاد 
رودکی و با مشارکت جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، وحید ســلیمی، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر ضمن خوش آمدگویی به حاضران، از اقدام داوطلبانه ارکستر ملی ایران در 

بزرگداشت تالش های اعضای هالل احمر قدردانی کرد.
در ادامه ارکســتر ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان به روی صحنه رفت و 

سرود ملی کشورمان را اجرا کرد.
»هزار دســتان«، »ردشاو«، »راپسودی برای نی و ارکستر«، »خاک مهر آیین«، 
»مارش اشــتراوس«، »اچمیازین« دیگر قطعاتی بود که در این کنســرت ویژه 

اجرا شد.
ارکستر ملی ایران در پایان با تشویق حاضران قطعه »ای ایران« را اجرا کرد.

این کنسرت با حضور داوطلبان جمعیت هالل احمر ایران و در آستانه ۱۴ آذر، ۵ 
دسامبر، روز جهانی داوطلب و همبستگی با کار داوطلبانه برگزار شد.

»آرام«  در ایروان درخشید
فیلم کوتاه ارام در جشنواره فیلم کوتاه ارمنستان خوش درخشید و توانست دو 

جایزه بین المللی را از آن خود نماید، 
این فیلم کوتاه به کارگردانی روح اهلل فخرو  توانست در رقابت با بیش از ۷۰ اثر از 
۲۸ کشور جهان جایزه بهترین فیلم کوتاه و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را 
از آن خود کند.یسنا فخرو بازیگر نقش آرام  که کوچکترین کاندید بخش بهترین 
بازیگر بود در رقابت با پنج بازیگر مطرح بین المللی در سکوی نخست قرار گرفت 
. »آرام« پیش از این در نوزدهمین جشنواره بین المللی سدیسیکورتو ایتالیا  نیز 
نمایش داده شده بود.  در این جشنواره ۳۰۲۴ فیلم از  ۱۱۸ کشور جهان شرکت 

کرده بودند که از میان آنها۱۴۶ فیلم برای مرحله رقابتی انتخاب شدند.
روح اهلل فخرو متولد ۱۳۵۸ تهران و دارای مدرک کارشــناس رشــته نمایش و 

کارشناس ارشد کارگرداني از دانشکده هنر و معماري تهران است. 
این کارگردان ســاخت حدود ۲۰اثر داستانی و مســتند را تا کنون در کارنامه 

فعالیتهای  هنری خود دارد.
فیلم داستانی بلند »عقیق« سال ۹۳، فیلم داستانی بلند »سفر« در سال ۹۴ که 
جزو ۱۶ فیلم برگزیده جشنواره بین المللی فیلم یاس شد و مرحوم علی سلیمانی 
برای جایزه بهترین بازیگر مرد کاندید شد. فیلم داستانی کوتاه »دل شب« که  در 
سال ۹۴ در جشنواره سیمای استانها کاندید بهترین بازیگر و بهترین کارگردانی 
شد.  فیلم داستانی بلند »جاده لغزنده است » در سال۹۶ توانست جایزه بهترین 
بازیگر مرد را برای آقای محمد کاســبی کسب کند.فیلم داستانی کوتاه »بابای 
شکالتی » در سال ۹۷ برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره سیمای استانها 
را کســب کرد. سریال »قطعه گمشده« نیز در سال ۹۷ در بخش های بازیگری، 
تدوین و آهنگسازی در جشنواره سیمای استانها  جایزه کسب کرد . فیلم کوتاه 
مســتقل »مرز« که توانست تندیس گنجشک نقره ای بهترین فیلم کوتاه را از 
جشــنواره دیومارای هند به خود اختصاص دهد و عالوه بر حضور در جشنواره 
متعدد گرجستان و دو جشنواره لس آنجلس دیپلم افتخار جشنواره را نیز کسب 
کرد  و فیلم کوتاه »آرام« با موضوع کودکان ناشنوا که در  نوزدهمین جشنواره 

بین المللی سدیسیکورتو ایتالیا به نمایش در آمد.

واژه سال آکسفورد انتخاب شد
واژه ســال لغت نامه آکسفورد برای نخســتین بار از طریق رای گیری عمومی از 
بیش از ۳۴۰ هزار انگلیسی زبان در سراسر جهان انتخاب شد. به گزارش ایسنا 
به نقــل از گاردین، »Goblin mode« از ســوی مردم به عنوان واژه ســال 
۲۰۲۲ لغت نامه آکســفورد انتخاب شــد؛ در توضیح این واژه آمده است: نوعی 
رفتار بدون حس پشیمانی، خودخواهانه، تنبل، شلخته یا حریصانه که معموالً به 
گونه ای بر خالف هنجارها یا انتظارات اجتماعی است. این نخستین باری است 
که لغت نامه آکســفورد از آرای عمومی برای انتخاب واژه سال انتخاب می کند. 
مسووالن انتشارات دانشگاه »آکسفورد« با اشاره به این نکته که »قاضی حقیقی 
زبان،  مردم سراســر جهان هستند از مردم خواسته بودند از میان سه واژه ای که 
توسط فرهنگ نویسان انتشارات دانشگاه آکسفورد معرفی شده است،  یک گزینه 
 »Goblin mode« را انتخاب کنند. در نهایت بیش از ۹۳ درصد از مردم واژه
را انتخاب کردند. در این نظرسنجی در مجموع ۳۴۰ هزار نفر شرکت کرده بودند 
که بر اساس اعالم مسئوالن آکسفورد بسیار کمتر از پیش بینی آنها بوده است. 
این عبارت  برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ در توییتر مشاهده شد، اما در فوریه 
۲۰۲۲ استفاده از آن در رسانه های اجتماعی فراگیر شد. دو واژه ای دیگر که نامزد 
انتخاب به عنوان واژه ســال بودند شــامل »#IStandWith« هشتگی که در 
فضای مجازی برای اعالم همبستگی استفاده می شود و »metaverse« واژه ای 
که به محیط واقعیت مجازی اشــاره دارد، می شوند. لغت نامه آکسفورد در سال 
 »Climate Emergency« ۲۰۱۹ واکسیناسیون(، در سال( »Vax« ۲۰۲۱
)اضطرار اقلیمی( و در سال ۲۰۱۳ واژه »Selfie« )سلفی( را به عنوان واژه سال 

برگزیده بود.

نگاه

اخبار کوتاه 

»به هر که رسیدیم، می گوییم سالم علیکم ما اجرا داریم. 
اگر فالنی را دیدی، به او هم خبر بده!« این جمله ای است 
که بهرام ســروری نژاد می گوید. بازیگــری که این روزها 
مشــغول بازی در آخرین اجراهای نمایــش »خونه« در 

تماشاخانه سنگلج است.
ایــن بازیگر و کارگردان که در تئاتر و رادیو مشــغول به 
فعالیت است، در گفتگو با ایسنا از شرایط بازی در تئاتر در 
دوران فعلی می گوید و از وضعیت امنیت شغلی هنرمندان 

این رشته ابراز تاسف می کند.
او با اشــاره به وضعیت تبلیغات تئاتر در شــرایط فعلی 
می گوید: این روزها پوستر که دیگر کارایی ندارد. از فضای 
مجازی هم که بی بهره ایم . بنابراین تنها راه اطالع رسانی، 
تبلیــغ دهن به دهن اســت. در حالیکه تــا پیش از این 
در عرض ۳۰ ثانیه می شــد به جمــع بزرگی از مخاطبان 
درباره اجرای نمایش اطالع رسانی کرد. به جز این تعدادی 
تراکت هم پخش کرده ایم که طبیعتا چندان تاثیر نخواهد 
داشت. سروری نژاد درباره تجربه بازی در تئاتر در وضعیت 
فعلی توضیــح می دهد: به هر حال هــر کاری تجربه ای 
اســت و خاطراتی از آن با آدمی خواهد ماند. متاسفانه یا 

خوشبختانه در سال هایی که کار کرده ام، برایم زیاد پیش 
آمده در ســالنی با تماشــاگران اندک اجرا داشته باشم. 
بنابراین کم تعداد بودن تماشاگران برایم اتفاق تازه ای نبود. 
حتی به یــاد دارم در یکی از اجراهایمان در یک ســالن 
خصوصی، فقط یک تماشاگر داشتیم که دوست من بود و 
از شــیراز آمده بود. او با اشاره به فعالیتش در رادیو اضافه 
می کند: درکارهای رادیویی، لحظه اجرا نهایتا فقط اعضای 
گــروه ســازنده در کنار آدم حضور دارند و من همیشــه 
تماشاگران را تصور می کنم، تماشاگرانی پرشمار. بنابراین 
کم تعداد بودن تماشاگران هرگز در اجرایم اثرگذار نبوده 
است. هرچند نمی توان منکر تاثیر انرژی و نفس تماشاگر 
شد، ولی این مساله چندان برایم تعیین کننده نبوده است.

سروری نژاد در ادامه درباره حضورش در تئاتر در شرایطی 
که بســیاری از هنرمندان حرفه ای این رشته تمایلی به 
فعالیت ندارند، توضیح می دهد: البته که به جز نمایش ما 
آثار دیگری هم روی صحنه رفتند. زمانی که برای اجرای 
این نمایش صحبت کردیم، شرایط بسیار متفاوت بود. اما 
به هر حال تئاتر شغل ماست و باید در هر شرایطی آن را 
زنده نگه داریم. خود تئاتری ها هســتند که می توانند این 

هنر را زنده نگه دارند. البته هر سالنی و هر اجرایی شرایط 
خاص خود را دارد و نمی توان حکم کلی صادر کرد. شغل 
من تئاتر و رادیو است و کارمند جایی نیستم که کنارش 
کار تئاتر هم بکنم. بنابراین حفظ این شــغل برایم بسیار 

مهم است.
او در ادامه درباره امنیت شــغلی فعــاالن تئاتر در دوران 
کرونا و شرایط اجتماعی فعلی توضیح می دهد: متاسفانه 
تماشــای تئاتر در دوران قبل و بعــد از کرونا و در دوران 
فعلی عموما در ســبد خانوار جایی نــدارد و خانواده های 
معدودی هســتند که در سبد کاالی مصرفی شان، جایی 
هم برای تئاتر و دیگر کاالهای فرهنگی در نظر می گیرند. 
بنابراین اگر شــرایطی غیر از وضعیت معمول ایجاد شود، 
کاالهای فرهنگی مانند تئاتر به ســرعت از سبد مصرفی 
خانوار کنار گذاشته می شود. چون مخاطبان فکر می کنند 
در این وضعیت چرا باید کتاب بخریم، سینما برویم، تئاتر 
برویم، اما هیچ کس نمی گوید چــرا باید پیتزا بخوریم و 
این چنین است که کافه ها و رستوران ها همچنان به کار 
خود ادامه می دهند ولی ســینما و تئاتر تعطیل می شود 
چون مخاطب، ضرورتی برای وجود آن نمی بیند. متاسفانه 

در بعضی جاها مدیران هم همیــن نگاه را دارند و وقتی 
با کمبود بودجه رو به رو می شــوند، برای صرفه جویی در 
هزینه ها به سرعت تئاتر را حذف می کنند. به همین دلیل 
بودجــه تئاتر به جای اینکه ارتقا پیــدا کند، مدام کمتر 

می شود و به تبع آن این هنر هم ضعیف تر می شود.
بهرام ســروی نژاد ابراز تاسف می کند: پیش از کرونا مبلغ 
کمک هزینه گروه های نمایشی بیشتر بود. هرچند همان 
زمان هم باز مبلغ چندان قابل توجهی نبود ولی یک گروه 
از آغاز،  رقم کمک هزینه خود را می دانســت و برای آن 
برنامه ریــزی می کرد ولی حاال همه چیز برای گروه مبهم 
است. ضمن اینکه کمک هزینه ها کمتر شده که با در نظر 
گرفتن افزایش نرخ تورم، فشــار مضاعفــی به گروه های 

نمایش تحمیل می شود.

انتقاد یک بازیگر 

چرا باید پیتزا بخوریم اما تئاتر نرویم؟!

بــا اهــدای جوایز فیلــم مســتقل بریتانیا 
»افترسان« به کارگردانی شارلوت ولز برنده 

۷ جایزه از جمله بهترین فیلم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود 
ریپورتــر، اولین فیلم شــارلوت ولــز با نام 
»افترســان« با بازی پل مســکال و فرانکی 
کوریو، برنــده بزرگ جوایز فیلم مســتقل 
بریتانیا ۲۰۲۲ بود و در مراسمی که در لندن 
برگزار شد از ۱۶ نامزدی که کسب کرده بود 

۷ جایــزه را برد. ین درام کــه درباره رابطه 
پیچیده پدر- دختری است موفقیت خود را 
از جشنواره کن شروع کرد و پس از آن جوایز 
دیگری هم دریافت کرد. این فیلم در مراسم 
دیشــب هم بهترین فیلم شــد، هم جایزه 
بهترین کارگردانی را به دست آورد و شارلوت 
ولز همچنین جایزه بهترین کارگردان اول را 

هم کســب کرد. جایزه بهترین فیلمبرداری، 
بهتریــن تدوین و بهترین موســیقی هم به 
همین فیلم اهدا شــد. »بلو جیــن« اولین 
فیلم جورجیــا اوکلی هم کــه درباره معلم 
جوانی اســت که مجبور بــه زندگی دوگانه 
می شــود، از نامزدی در ۱۳ بخش موفق به 
کســب ۴ جایزه بیفا شــد و رزی مک ایوون 

جایزه بهترین بازیگــر نقش اصلی، ری هیز 
جایــزه بهترین بازیگر نقــش مکمل، اوکلی 
جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه بهترین گروه 
بازیگران را برای شاهین بیگ دریافت کرد. در 
بخش مستند نیز برنده بزرگ این شب فیلم 
»هیچ چیز برابری نمی کند« ساخته کاترین 
فرگوسن درباره زندگی سینئاد اوکانر خواننده 

بــود که هم به عنوان بهترین مســتند بلند 
انتخاب شــد و هم جایزه بهترین کارگردانی 
اول را به دســت آورد. جایــزه بهترین فیلم 
بین المللــی بیفا هم بــه »بدترین آدم دنیا« 
ســاخته یوآخیم تریــر از نروژ رســید. این 
کارگردان پس از دریافت جایزه اش از دست 
فلورانس پیو از همه کارگردان ها خواســت 
که اســتدالل افرادی که می گویند سینمای 

مستقل مرده را باور نکنند.

بهترین های سینمای مستقل بریتانیا معرفی شدند


