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نــــگاره

قطع درختان و گسترش شهر

پریسا نوراللهی

سیدجمال ساداتیان :نتیجه اعمال سلیقههای متعدد ایجاد هرج و مرج است
فیلمسازی و سینماداری دو مقوله جدا از هم هستند و مجموعهای مثل حوزه هنری بهتر است فرامین
ذهنی خود را فقط در فیلمسازی اعمال کند .در حوزه هنری سلیقههایی حاکم بود که با سیاستهای کلی
نظام که مجری آن وزارت ارشاد بود ،گاهی تعارضهایی پیدا میکرد .این مشکل اساسی را باید در کشور
حل و فصل کنیم .ما یا سازمانهای اداری کشور را باید به رسمیت بشناسیم ،یا نشناسیم .اگر بهرسمیت
میشناسیم باید همه تابع آن باشیم .اگر نقصی را میبینیم باید آن نقص را به سازمان مربوطه ابالغ
کنیم و صحبت کنیم تا به یک جمعبندی جدیدتر برسند نه اینکه هر کسی بخواهد بر اساس سلیقه خود
عمل کند چون این کار هرج و مرج ایجاد میکند.
بخشی از گفتههای این تهیهکننده سینما خطاب به مدیر جدید حوزه هنری  -ایسنا

نظامی در پایتخت زبان فارسی

از کارهــای درخشــان این ســالهای فرهنگســتان هنر،
چاپ نســخه نفیس خمسه شاه طهماســبی است که
یادداشت
از شــاهکارهای هنری در جهان به شــمار میآید و پنج
مثنــوی نظامی گنجــوی را در خود دارد .این نســخه به
کتابت شــاه محمود نیشــابوری ،اســتاد برجســته خط
و خوشنویســی و نســتعلیق و نگارگــری و هنرمنــدان
و بزرگانــی چــون ســلطان محمــد ،میــرک اصفهانی،
احمد
میرســید علی ،مظفرعلی و محمد زمان از مهمترین
مسجدجامعی
نسخ خطی فارسی محسوب میشود .خمسه نظامی
عضو شورای
شهر تهران
شــاه طهماســبی  808صفحــه و  17نــگاره دارد کــه از
نگارههای معروف آن معراج حضرت رسول(ص) اثر
ســلطان محمد است .تاریخ انجام این نسخه سال  946هجری بوده است .هر
صفحه از این نسخه ،تشعیری متفاوت دارد که بیشتر ،تصاویر مناظر طبیعی و
نقوش حیوانی را در میگیرد.
حکیم ابومحمد الیاس بن یوســف بن زکی ابن مؤید ،متخلص به نظامی
را میتوان نماینده شــاخص زبان و فرهنگ فارسی در منطقه قفقاز دانست .از
دیرباز گفتهاند که زبان فارســی  5رکن دارد .فردوســی ،موالنا ،ســعدی و حافظ
و باالخــره نظامی .باید اذعان کــرد که در میان این پنج رکن نظامی کمتر مورد
توجه واقع شده و از انبوه آثار و کلیات خمسه او غفلت شده است نه تنها در آمار
که حتی در شهر هم سهم مناسبی برای نظامی در نظر نگرفتهایم .جز شاهنامه
فردوســی شاید کمتر منظومهای به اندازه خمســه جلوه گاه هنر خوشنویسی و
تذهیب و نگارگری و جلدســازی بوده اســت .با این اقدام شایســته فرهنگستان
میتــوان امیدوار بــود که به دوران غفلت از نظامی پایان داده شــود و همچنان
که کسانی به خواندن شاهنامه و مثنوی ترغیب میکنند خمسه نظامی را هم

درباره «الیو»های اینستاگرامی و تلویزیون

تلویزیون و رقیبی تازه!

کرونا بــه مثابه یک عامل اجتماعی
وبــرون متنــی بــه برجســته شــدن و
نگاه
بازآفرینــی و حیات«الیــو» به مثابه
یــک رســانه زنــده و پویــا انجامیــد
کــه پیــش از ایــن کمتــر از کاربــری
آن اســتفاده میشــد .الیــو همچون
پنجــرهای بــه بیــرون بود کــه امکان
سید رضا صائمی
ارتباط بــا آدم ها و جهــان بیرونی را
روزنامهنگار
ایجاد میکرد و بهعنوان یک رســانه
آلترناتیــو و جایگزیــن ،ایفای نقــش کرد .این پدیده رســانهای
نوین را نباید دست کم گرفت .پرسش مهمی که از ظهور این
رسانه نوین در ذهن شکل میگیرد نسبت آن با ابررسانه و کهن
رســانهای مثل تلویزیون اســت .از این حیث که الیو در فضای
مجازی و شــبکههای اجتماعی بواســطه ماهیــت تصویری و
زنده بودنش ،بیشــترین شباهت را به ســاختار تلویزیون دارد
و میتواند بهعنوان رقیب آن مطرح شــود .شــاید بتوان گفت
الیوها شمایلی از تلویزیون خانگی هستند که مخاطب باالیی
هم دارند .در خوانش نسبت بین الیو و تلویزیون میتوان چند
جنبه را لحاظ کرد .یکی اینکه الیو میتواند رقیب تلویزیون در
جذب مخاطب باشد و با عبور از خط قرمزهای آن ،مخاطبان
بیشــتری را با خود همراه کند .از ســوی دیگر شاهد الیو برخی
از چهرههــای تلویزیونــی هــم بودیــم کــه از جملــه الیوهــای
پرسروصدای روزهای کرونایی بود مثل الیو چند نفر از مجریان
معروف تلویزیون که شــهرت و موقعیتشــان را از این رسانه
دارند و در واقع هویت و جایگاه تلویزیونی دارند .اگر بازیگران
را هــم به این جمع اضافه کنیم بســیاری از آنهــا در تلویزیون
معروف شــدند و چه بســا فالوورهای باالی آنها در شبکههای
اجتماعیودنبالکنندگانانبوهآنهادرالیوهابرخاستهازهمین
عقبه باشد .حتی برخی ازکارشناسان برنامههای تلویزیونی که

فراکسیون سیر و عدس

ســلیمی عضــو هیــأت رئیســه
شهروند
مجلــس یازدهــم دیــروز اعالم
مجـــازی
کــرد کــه بعضــی نماینــدگان
درخواســت تشــکیل فراکسیون
یگانه خدامی
«سیروعدس»رابههیأترئیسه
مجلستقدیمکردهاند.سلیمی
ماجرا از این مسأله انتقاد کرده بود و این
درخواست را پایین آورد ن شأن فراکسیونهای مجلس
خوانده بود .این خبر برای کاربران شبکههای اجتماعی
هم بســیار جالب بود و نگاهها بــه آن همراه با تعجب و
طنز بود« :حاال چرا ســیر و عدس؟ پیاز و لپه بهتر نبود؟
سؤالی که برام پیش اومده چرا سیر و عدس؟ چه ربطی
به هم دارن؟ چرا فراکسیون سیر و پیاز نه؟ یا فراکسیون
عدس و لپه؟ چرا جامعتر فکر نکردن ،مثالً فراکســیون
حبوبات و فراکســیون صیفیجات؟»« ،فراکسیون پیتزا
سیر استیک و خورش خالل راه بندازید .سیر و عدس به
چــه درد میخوره؟»« ،با تمــام احترام برای دال عدس
بنــده ســیر و بادمجــان رو ترجیح مــیدم« ،».حــاال چرا
فراکسیون عدس و سیر؟ مثالً پیاز جعفری قشنگتر نبود
واســه اسم یه فراکسیون؟»« ،این شــما و این فراکسیون
ســیر و عدس مجلس»« ،مجلس یازدهم این قسمت:
فراکســیون عــدس و ســیر»« ،من درخواســت تشــکیل

در این قاب به شــهرت رســیدند مثل ســید بشیر حسینی نیز
الیوهای پر ســر و صدای داشــتند .از ایــن حیث میتوان گفت
الیــو حتــی اگر رقیب جــدی و قدری بــرای تلویزیون نباشــد با
توجــه بــه گســتردگی و کاربرد عمومی رســانهها و شــبکههای
اجتماعــی نبایــد آن را دســت کم گرفــت .البته پیــش از این و
قبل از شــروع کرونــا و دوران قرنطینگی ،شــبکههای مختلف
تلویزیونی در سایتهای اینترنتی خود دارای الیو و پخش زنده
برنامههای خود بودند اما به اندازهای که الیوهای اینستاگرامی
در ایــام قرنطینه مشــتری پیدا کردند واجــد مخاطب نبودند.
گرچه در این زمینه آمار دقیقی در دســترس نیست و چه بسا
برخی از این برنامهها مثالً الیو یک مســابقه فوتبال در سایت
این شبکهها با مخاطب باالیی همراه بوده است .آنچه اکنون
اهمیت دارد این است که تلویزیون بهعنوان یک رسانه رسمی
وکهن چه نسبتی میتواند با الیو بهعنوان یک امکان رسانهای
نوین و نوظهور داشته باشد و چگونه میتواند از این ظرفیت و
ظرافتهای آن بهره ببرد .چه خوشــمان بیایید چه نه الیوها
میتوانــد بــه مثابه یک تلویزیــون خصوصی ،رقیــب جدی و
حتی رســانه جایگزین برای تلویزیون عمومی و رسمی باشد.
بــا این حال به نظر میرســد تلویزیون باید نســبت خــود را به
ایــن تکنولوژی نوین رســانهای روشــن کرده و بــه تعاملی پویا
و ســازنده با آن برســد .اتفاقاً تلویزیون از این امکان و ظرفیت
ویژه برخوردار است که از چهرههای مشهور تلویزیونی در این
وضعیت اســتفاده کند و مخاطبان بیشــتری را بــا خود همراه
ســازد یا بــا دکوربندی و صحنه آرایی لوکیشــن خــود از زیبایی
شناسی بصری بیشتر و بهتری برخوردار بوده که همین ویژگی
میتواند نقطه قوت آن باشــد .امکانات و ظرفیتهایی که در
تلویزیــون وجــود دارد به آن امکان میدهد کــه در فضای الیو
ابتکار عمل را بهدست گرفته و با خالقیت و نوآوری این رقیب
را به بخشی از عملکرد خود بدل کند.

فراکسیون «ماست ترش و دوغ آبعلی» رو دارم .برخط
ســه نفــر االن همراهیم میکنــن»« ،کارکرد فراکســیون
عــدس و ســیر توی مجلــس چیــه؟»« ،ممکنــه یکی از
نمایندگان محترم مجلس توضیحی در مورد فراکسیون
ســیر وعدس بهمون بــدن؟»« ،جای خالی فراکســیون
شــلغم و زالزالــک هــم شــدیداً احســاس میشــه»،
«فراکسیون زبیدی ،شوریده و ُصبور با شرکت نمایندگان
شــهرهای جنوبی خوزســتان»« ،میترســم فراکســیون
کرفس و بامیه راه بنــدازن»« ،من اگه مجلس میرفتم
به جد دنبال تأســیس فراکسیون کلپچ_آبگوشت ظهر
جمعه بودم« ،».در حالی که هزاران دانشجوی دکترای
دانشــگاه آزاد که دهها نفراز همکالسیهایشــان یا کرونا
گرفتند یا خود یا عزیزانشــان جانشان را از دست دادندو
نگــران و معترض به برگزاری آزمــون جامع در آخر تیر
هســتند ،جمعــی در مجلس به جــای اینکه بــرای رفع
دغدغــه اونهــا کاری کنند خواســتار تشــکیل فراکســیون
عدس و ســیر شدند .خداقوت»« ،فراکسیون پاچه باقاال
رو هم به احترام گیالن و مازندران راهاندازی کنید« ،».در
این گرمای تابستون آیاآبدوغخیار نباید یک فراکسیون
مستقل داشته باشه؟!»« ،درخواست تشکیل فراکسیون
لپه ،رب ،سیبزمینی با نام اختصاری «قیمه» به هیأت
رئیسه واصل شد».

بر لب جوی نشین و روزنامه بخوان

قبلترها یک مریضی داشتم که
ضد
اســمش جمع کــردن مجالت و
آفتاب
روزنامههای قدیمی بود .خیلی
مرغوب
وقت اســت کــه ایــن مریضی از
ســرم افتــاده .شــاید بــرای ایــن
اســت که ســعی میکنم خودم
را از اخبــار و حــوادث دور کنــم
و تــن به روزمرگیهــا ندهم .اما
مگــر روزمرگیهــا از آدم جــدا
بهاءالدین میشــود؟ بعید است روزمرگی
مرشدی
نویس از آدم جدا شود .شما میتوانید
داستان
بیتفــاوت باشــید بــه آنهــا امــا
نمیتوانیــد خودتــان را از آنهــا
دور کنیــد یــا جــدا کنیــد .ایــن نوشــته امــا در ســتایش
روزنامــه و مجــات اســت .اینکــه همیــن روزنامهها و
مجالت هســتند که خاطرات ما را توی خودشــان نگه
میدارنــد .وقتی به شــیوه اطالعرســانی فکــر میکنم
میبینــم در دنیای امروز آنقدر که دنیای مجازی برد
دارد مکتوبــات برد ندارند .دلیلهای زیادی هم دارد.
اما هنوز که هنوز اســت معتقدم بــرای اینکه چیزی را
نگه دارید باید آن را فیزیکی داشته باشید .مجاز مجاز
اســت و نمیماند .همه از بین میرود .البته میگویند
هیچچیــز در دنیــای مجــازی گــم نمیشــود امــا فکــر
میکنم ما که عادت به آرشیو نداریم این مسأله کمی
بــا امــا و اگر همراه اســت .جایی کار میکــردم که گروه
عوض کرد و گروه جدید آمد .گروه جدید همه آرشــیو
گذشــته را از روی سایت برداشت .بعد این گروه رفت
و گــروه بعــدی آمــد و آنها هم همــه آرشــیو را از روی
سایت برداشتند .ما عادت به نابود کردن داریم انگار.
اصالً تاریخ انگار برایمــان اهمیت ندارد .اما باالخره
این هم خصیصهای اســت .آدمی مجموعهای اســت
از خوبیهــا و بدیهــا و ایــن هــم از بدیهای ماســت
انگار .این چیزهایی که دارم مینویسم برای این است
که امروز اینســتاگرام به من یادآوری کرد که پنج ســال
پیــش چه مصاحبهای با چه کســانی کــردهام .رفتم تا
پیدا کنم اصل مصاحبه را .اما نتیجه همان شــد که در
بــاال گفتــم .این اینســتاگرام بود که خاطــره آن رویداد
را برایــم نگه داشــته بــود و ســایتهای خودمان از آن
رویداد خط و خبری نداشــتند .امــا آن روز بود که یکی
از رفیقهایــم آمده بود خانه مــا .یک مجله نهچندان
قدیمــی روی میز بــود .تاریخش مال ســال  1391بود.
یکی از اولین نشــریههایی که بعد از یک دوره طوالنی
بیــکاری مــرا در خــودش جــا داد و بــا آنهــا همــکاری
میکــردم .رفیقم مجله را برداشــت و ورق زد و مدام
صفحاتــش را نشــان میداد و مقایســه میکــرد با این
روزهــا .بعد هم چند تا اســتوری و توئیــت از مجله در
آورد و مجله را گذاشــت روی میز و رفت .بعید اســت
از ایــن نوشــته نتیجهای بگیــرم .اما اســم این مطلب
را میخواهــم بگــذارم در ســتایش نشــریات .یــادم
اســت آنوقتها خیلی شور و شــوق نشریات داشتم.
روزنامه صبح کشــور ،غروب به دســت ما میرسید .با
پســت .جمعیت زیــادی بودیــم که مینشســتیم لب
آب و کنــار دکــه روزنامهفروشــی تــا باالخــره روزنامــه
بیاید .درست عین یک آیین بود .ما روزنامهخریدهها
یکیک به پــارک میرفتیم و روزنامــه میخواندیم و
تحلیــل میکردیــم .حاال درســت کــه تحلیلهایمان
بــه هیچجــای جهــان بــر نمیخــورد اما ســرمان توی
روزنامــه و نوشــته بــود و دنیــا خالصــه نشــده بــود در
موبایلهایمــان .خالصــه جهــان هــر روز صبــح توی
موبایلهایمــان نبود و ما در یک آیین دســتهجمعی
شــرکت میکردیم که هم اقتصاد مطبوعات را نشانه
رفتــه بود و جهان معنادارتر بود .در پایان این نوشــته
میخواهــم بگویــم درســت اســت کــه دنیا پیشــرفت
کرده اما یادمان نــرود که هنوز هم حیات روزنامهها و
مجالت ضروری است.

باید در فعالیتهای فرهنگی گنجاند .زمانی که سفری به جمهوری آذربایجان
داشــتم گروههایــی بودند که میپرســیدند چرا مــا نظامی را ایرانــی میدانیم،
پاسخ به این سؤال دشوار نیست .نظامی در واقع تبار کسی است که خمسه او را
میخواند و فارسی زبان اندیشه اوست و از طریق این زبان با فکر نظامی ارتباط
برقرار میکند .هر کس که مقدمه خمسه را بخواند متوجه مراتب عالی اندیشه
شاعر در توحید و ستایش خداوند با بهترین تعابیر خواهد شد و بیجا نیست که
شروح متعددی بر خمسه نظامی در دست است.
ای نام تو بهترین سرآغاز  /بینام تو نامه کی کنم باز
ای هست کن اساس هستی /کوته ز درت دراز دستی
از ظلمت خود رهاییام ده  /با نور خود آشناییام ده
حال که به همت فرهنگستان و یاری شهرداری تهران مجموعهای ارزشمند
از نظامی چاپ و منتشر شده است بجاست که در جنبههای شهری نیز به این
مهم توجه شود از یاد نبریم که تهران پایتخت سرزمین زبان فارسی است و در
این پایتخت بایستی جایگاه رفیع پدران و نیاکان این فرهنگ و ادب بازنمایانده
شود .از اینرو بجاست که میدان و خیابان و بوستان نظامی مورد توجه ویژهای
قرار گیرد و با بازسازی و پیراستن آن ،راسته نظامی در تهران تعریف شود.
در جمهــوری آذربایجــان تندیسهــای هنرمندانــه و فاخــری از این شــاعر
اندیشمند ساختهاند .که برخی از آنها با همکاری دیگر کشورهای صاحب سبک
در این عرصه بوده است ما در تهران میتوانیم از آن تجربهها بهره گیریم .کار
شهری درخوری برای شاعر نغزاندیش جهانی به سامان برسانیم.
دیپلماســی شــهری اقتضــا میکند کــه نظامــی را مایه وحــدت و همدلی و
همبســتگی بویژه با همســایگان شمالی در قفقاز و آســیای میانه قرار دهیم نه
آن چنان که برخی میپندارند اسباب تفرقه و حذف یکدیگر .در این کار بیش از
دیپلماسی رسمی -دیپلماسی شهری گره گشاست.

نگاه خاورمیانهای به پیونگ یانگ

عباس کاظمی اســتاد جامعه شناســی دانشگاه تهران
در اینســتاگرامش معمــوالً کتابهایــی را کــه خوانــده
چی
معرفــی و توصیه میکند« .نیم دانــگ پیونگ یانگ»
بخوانیم
یکــی از این جدیدترین کتابهایی اســت که توســط او
معرفی شــده است .برای نگاه کردن به کشور مرموز از
دیدگاهی تازه و از چشــمی که سعی میکند هالیوودی
نباشد.
عبــاس کاظمــی نوشــته اســت« :زندگــی در
کرهشــمالی ،رمزآلــود و معمایــی اســت .چندیــن
عباس کاظمی
ترجمه در قالب رمان-ســفرنامه به فارسی ارائه شده
استاد
اســت که مــن همگــی را فرارنامه (ســفرنامه فرار) نام
جامعهشناسی
دانشگاه تهران
میگذارم .وجه مشــترک همه آنها تصویری یکدست
از رژیم توتالیتری اســت که تــا جزئیترین امور روزمره
را تحــت کنتــرل خود قرار داده اســت .اینک کتاب رضــا امیرخانی ،با عنوان
«نیم دانگ پیونگ یانگ» خاطره دو ســفر در فاصله  8ماه به کره شــمالی
اســت .ســفرنامه نه از چشــم فراری ســاکن کره و نه از زاویه نویسنده غربی،
بلکــه از چشــم یــک خاورمیانهای روایت شــده اســت ،مقایســههای مدام،
دغدغههــای نویســنده
از فهــم وضعیــت ایــران
را نشــان میدهــد .با این
حال به نظرم میرسد ما
بیشتر با اثری مقایسهای
روبــهرو هســتیم تــا فهم
درون جامعــه کــره
شــمالی و همچنیــن
کلیشــههایی کــه در مورد
کــره شــمالی از پیــش
میدانیــم در ایــن اثــر
تکرار میشود .همچنین
نویســنده نگاهــی غریبــه
و گاهــی هالیــوودی از
ایــن جامعــه ارائــه داده
اســت .اگرچــه امیرخانی
کوشــیده اســت به مردم
نزدیــک شــود امــا گویــا
ممکن نبوده است».
ëëنیم دانگ پیونگ یانگ
ëëنویسنده :رضا امیرخانی
ëëنشر :افق
ëëسال انتشار1398 :

سخته مجبور باشی با
آدمای ابله و وحشی
بمیری .آخرشم ...هدف
مهمه ،نه اونایی که
واسش زحمت میکشن.
صحبت مردن است.
فقط کاش میتوانست
جلوی لرزیدن عصبی
لبهایش را بگیرد و...

قالبی ،رومن گاری،
سمیه نوروزی ،نشر چشمه

11ëëتیر
به نام  104روز از ســال  99گذشــت .امــروز نامهــای
تاریخ
بزرگــی در تقویــم فرهنگــی و هنــری ایــران و
جهان ثبت شــدهاند .چــه آنهایی که متولد شــدند و چه آنهایی که
امروزدرگذشتند.
ëëتولدها
علیباقرزاده:شاعر ،ادیب و نویسندهای که به
نیکوکاری هم شهرت داشــت سال  1308در
چنیــن روزی به دنیا آمــد .محمدتقی ادیب
نیشــابوری و مهــدی اخــوان ثالث از کســانی
بودند که بر او تأثیر زیادی گذاشتند و باقرزاده
توانســت با نوشــتن مقاله و اشــعاری نامش را ثبت کند 25 .مقاله،
بقای شــعر ،زندگینامه و شــعر عبدالوهاب طراز یزدی ،نســیمی از
دیار خراسان از آثاری است که ب ه نام او ثبت شده است .محمدرضا
شــفیعی کدکنی ایــدهای درباره نوشــتن کتابی دربــاره زندگی علی
باقــرزاده داشــت که در نهایت توســط محمدجعفــر یاحقی بهنام
«آیینه بقا» منتشــر شــد و شــفیعی کدکنی برایش مقدمه نوشــت.
باقرزاده سال  1395درگذشت.
سحر جعفری جوزانی :بازیگر جوان سینما و
تلویزیون امروز  42ســاله میشود .بازیگری را
با بازی در فیلم «شیرسنگی» ساخته پدرش
مسعود جعفری جوزانی آغاز کرد و در سریال
«آژانس دوستی» در نویسندگی و بازیگری با
پدرش همکاری کرد .پس از آن بیشتر در مجموعههای طنزی مانند
«نقطــه چیــن»« ،مرد هــزار چهــره» و «قهوه تلخ» حضور داشــت
هرچند که بازی در ســریال «در چشــم باد» هــم در کارنامه کاری او
ثبت شده است .سحر جعفری جوزانی برای بازی در فیلم «بلوغ»
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برد.
مصطفی عقاد :کارگردانی که نامش برای ما
یــادآور فیلم درخشــان «محمد رســول اهلل»
اســت ســال  1930در چنیــن روزی بــه دنیــا
آمد .او  20فیلم ساخت که مشهورترین آنها
«الرســاله» یــا همــان «محمد رســول اهلل» و
«عمرمختــار» بود و چندین مســتند مانند جمــال عبدالناصر هم
ساخت .مصطفی عقاد برای فیلم «محمد رسول اهلل» با بسیاری از
چهرههای مذهبی مذاکره کرد .از دانشگاه االزهر تا «رابط فی العالم
االسالمیه» در عربستان .در نهایت عقاد دو نسخه عربی و انگلیسی
از این فیلم ســاخت که نسخه انگلیسی با حضور چهرههایی چون
آنتونی کویین ســاخته شــد و در نسخه عربی بازیگران عرب حضور
داشــتند .عقاد ســال  2005همــراه دخترش بر اثر انفجــار بمبی در
هتلی در اردن کشته شد.
سیدنیپوالک:کارگردانوتهیهکنندهامریکایی
و برنــده اســکار اگــر زنــده بــود امروز  86ســاله
میشــد .او کارش را از تئاتر آغاز کرد اما بعدها
بــه تلویزیــون و ســینما پیوســت و فیلمهــای
درخشــانی چون «مگر آنها اسبها را خالص
نمیکنند»« ،توتسی»« ،خارج از آفریقا» و «کوهستان سرد» را ساخت.
فیلم «خارج از آفریقا» با بازی مریل استریپ و رابرت ردفورد برنده 7
اسکار شد .پوالک سال  2008و در  73سالگی درگذشت.

 آذرنوشصدرسالکنوازندهچنگ،مهینبهرامیداستاننویس
وکوروشکرمپورشاعرامروزتولدشانراجشنمیگیرند.
ëëدرگذشتها
مارلون برانــدو :امروز شــانزدهمین ســالروز
درگذشــت ســتوده شــدهترین بازیگــر تاریخ
سینمای جهان است .مارلون براندو که متولد
ســال  1924بود با تشویق مادرش کار در تئاتر
را آغاز کرد .میخواست در رشته هنر تحصیل
کند اما چندبار اخراج از مدرسه او را به مدرسه نظام فرستاد .هرچند
که آنجا هم دست از تئاتر نکشید و باالخره هم تحصیل در مدرسه
نظام را رها کرد و بعدها به «اکتورز اســتودیو» راه پیدا کرد و زیرنظر
اســتال آدلر بازیگری را یاد گرفت .ســال  1948در نمایش «اتوبوسی
بهنــام هوس» در برادوی روی صحنه رفــت و بازی اش در نمایش
«کافــه تــراک الیــن» منتقــدان را بــه وجد آورد .نســخه ســینمایی
«اتوبوســی بهنام هوس» براندو را به سینما کشاند و کار در سینما را
با فیلمهایی چون «در بارانداز»« ،زنده باد زاپاتا»« ،ژولیوس سزار»،
«دزیره» و البته «پدرخوانده» ادامه داد .براندو یکی از تأثیرگذارترین
بازیگران سینماست و برخالف اخالق تند و بعضی از رفتارهایش،
هنرش همیشه شاخص بود .او در دهه  60و  70برای احقاق حقوق
مدنــی سیاهپوســتان تالشهــای زیــادی کــرد و همــه روی دیگری
از چهره «پســر بد هالیوود» را دیدند 2 .اســکار برای «در بارانداز» و
«پدرخوانده» و چندین جایزه گلدن گلوب و بفتا در کارنامه اوست.

عکس نوشت
بــرای کمپین #ماســک  -میزنــم هنرمندان
هم دســت بهکار شــدند .صابر ابر عکســی از
خــودش در اینســتاگرامش همــراه ماســک
منتشر کرد و با نوشــتن متنی از لزوم استفاده
از ماسک در این روزها گفت.
ابــر نوشــت« :ماســک و کرونا و شــرایطی که
ســاخته برایم شــبیه بــه خیلی چیزهاســت،
نــزدن ماســک و دلیلهــای عجیــب مثــل
اینکــه ،نفســم میگیــرد! هــوا گــرم اســت!
نفســم بر میگردد و احســاس خوبــی ندارم!
و کمــی خصوصی کردنش مثــل...دارم میرم
فالنجا! با فالنی قرار دارم با ماسک برم آخه
و( ...که حتی از تکرار آنها خجالت میکشم)
هیچ فرقی با خیانت و ورود به زندگی و حریم خصوصی دیگران ندارد! در جهان معاصر ُغر به نشــدنها و اذیتها و خشــونتها و
نداشــتنها و هر چیزی که از خویش فاصله میگیرد راحت اســت و همانقدر توجیه هر چیزی که از خودمان هم هست راحت! چه
چیــزی در ما ،وجود دارد که ما را از اســتفاده همین تکه پارچه روی صورت باز میدارد؟ متأســفانه باید بگویــم :عدم تهدید و توبیخ
و اجبــار! چــرا همه چیز باید تبدیل به اجبار شــود تــا ما آن را انجام دهیم؟ منظورم فقط این کشــور نیســت ،نگاه کنید به شــهرها و
مدرن جهان ،انسان معاصر کم فهم همهجا هست .ما نسبت به هم مسئولیم و باید از هم مراقبت کنیم».
کشورهای ِ

