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دوربینت را زمین نگذار!
کتاب
روز

زیبا مغربی

روزنامهنگار

خیلی زود یاد گرفتم که وقتی دوربین
بــه دســت و لخلخکنــان و در شــهری
غریب دنبال موضوعی برای عکاسی
میگــردی ،چه به تو ســام کنند و چه
بــه کســی ســام کنــی ،تــو در آســتانه
رسیدن به یک عکس هستی.
مـــــــــــن میگویــــــــــــم مـــــــــــا از
قدیمیترهایمان خیلی خوشبختتر

شــدهایم چــون یادمــان نمــیرود
کــه هیچکــس نمیخواســت جــواب
سالمشــان را بدهد و همه سرهایشان
در گریبــان بــود اما تو توانســتی ســام
کنی و سالم بشنوی و به آنها بفهمانی
کــه «ســام یعنی از مــن به تــو آزاری
نمیرسد ».تو ســام میکنی و عکس
میگیــری ،بــه نظــر میرســد بخــش
مهمــی از عکسهایــت روایتهایــی
کامــاً خصوصــی اســت از داســتانی
بــا یــک موضــوع واقعــی کــه حــاال
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آدمهــای دورتــری در آن ســوی آب
کــه نه تــو میشناســی و نه مــا .آدمها
و فضاهایــی از ســرزمین مــادری و
سرزمین غربت؛ روایتهایی شخصی
و عمومــی از یک زندگی عکاســانه که
نزدیک به ســه دهــه ادامه دارد .چاپ
عکسهــا فوقالعاده اســت ،آنقدر از
ورق زدنشــان ذوق زده میشــوم کــه
حــس خارجــی بــودن بــه من دســت
میدهــد ،کنتراســتها ،ترکیببندی،
جنس کاغذ ،اندازه و همه چیز گویای

یــک کار فنی و حســاب شــده اســت و
امــا مــا پشــت دیــوار نامریــی خیلی از
عکسهای شخصی تو باقی میمانیم
و با بســیاری از عکسهای عمومیات
همــراه میشــویم .یــک ســرباز کــه
ســرش میان برگهاســت و تبدیل به
درختی شــده اســت .یــک روحانی که
عمامه میبندد ،یک پســرختنه شــده
از ســرزمین مــادری و نگاهــی عجیب
به مردمان ســرزمینهای دوردســت.
گاه نــگاه بــه مردمــان بیگانــه و گاه

نــگاه بــه دورتریــن روســتاهای ایران،
شهرهای کوچک خودمان که همیشه
در هیاهوهــای بیهــوده فرامــوش
میشوند؛ فیلم مستندی است از تک
عکسهای به جــا مانده از تاریخی که
پشــت سر گذاشــتهای .تو داستان زیاد
گفتــهای اما این بار ،تک داســتانهای
کوتاه تصویــریات را گذاشــتهای تا ما
خودمان آن را به کلمات تبدیل کنیم.
ســام میکنــی و بــا هر ســام یک
عکــس میگیــری .همچنــان ســام

کــن عــکاس و بــاز هــم عکــس بگیر و
نگــذار کــه ســاممان بیپاســخ بماند
و ســرهایمان در گریبــان .عنوان کتاب
از شــعری از علی محمد حقشــناس
اســت بــا این عبــارت کــه «مرگت چه
بود َمرد که مردی؟» کتاب را به پدرت
تقدیــم کــردی و اولیــن عکــس را بــه
بهمــن جاللی اختصــاص دادی .آنها
همانهایــی هســتند که به مــا زندگی
کــردن را آموختند و ســام کــردن را و
نمیدانم مرگشان چه بود که مردند.

ثبت یک رکورد جدید در فهرست متقاضیان شرکت در بخش بهترین فیلم خارجیزبان اسکار

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در نشست با تهران پژوهان:

گزارش

ایثار قنواتی
خبرنگار

عکسHollywood Reporter :

اعــام فهرســـــــــت نهایـــــــی فیلمهــای
متقاضــی شــرکت در رقابــت بهتریــن
زبــان اســکار بــا یــک اتفاق
فیلــم خارجی ِ
غیرمنتظره همراه شــد .بر اســاس آماری
که نشــری ه «هالیوود ریپورتر» منتشر کرده
امسال  93کشــور از  195کشور جهان برای
شــرکت در ایــن رقابــت کنجکاویبرانگیز
فــرم پــر کردهانــد؛ رقابتــی که نهــم فوریه
ســال  2020در دالبــی تیهتــر لسآنجلس
برگزار میشــود و مجسمه طالیی اسکار را
در دســتان برنده خوششــانس خود قرار
میدهد .نود و دومین دور ه مراســم اسکار
چند ماه دیگر در حالی برگزار میشــود که
اســامی فیلمهــای خارجی شــرکتکننده
در آن از چنــد هفتــه پیــش و همزمــان بــا
نزدیکشــدن به ددالین ثبــت فیلمها در
ایــن رویــداد ســینمایی بتدریج بــه گوش
میرســید .تعدادی از کشورهای متقاضی
ت در ایــن رقابــت بــا آثــاری قابــل
شــرک 
پیشبینی نام خود را در این فهرست ثبت
کردند؛ از جمله کــره جنوبی که با انتخاب
فیلــم «پارازیت» ســاخته بونــگ جون هو
یکی از شــانسهای اصلی برندهشدن این

جایزه هم محســوب میشــود« .پارازیت»
کــه بهار امســال در هفتــاد و دومیــن دوره
جشــنواره کــن توانســت جایــزه نخل طال
را به دســت بیــاورد از مهمتریــن تولیدات
سینمایی سال  2019محسوب میشود که
در جشــنواره فیلــم مونیخ جایــزه بهترین
فیلــم خارجیزبــان و در جشــنوار ه فیلــم
ســیدنی برنــده جایزه بهترین فیلم شــده
اســت .اسپانیا هم شــانس خود را برای به
دســت آوردن ایــن جایــزه بــا جدیدتریــن
فیلــم پــدرو آلمــودوار« ،رنــج و افتخــار»
امتحان میکند که در دوره اخیر جشــنواره
کن برنده جایزه بهتریــن بازیگر مرد برای
آنتونیو باندراس و بهترین موســیقی متن
برایآلبرتوایگلسیاسشدهاست.نماینده
کشــور فرانســه در رقابــت بهتریــن فیلــم
خارجیزبــان اســکار هــم درام پرطرفــدار
«بینوایــان» خواهــد بود کــه در دوره اخیر
جشــنوار ه کــن برنــده جایــزه ویــژه هیــأت
داوران شــده و بــا اشــارات صریحــی بــه
تالطمهای اجتماعی فرانســه در ماههای
اخیــر ســاخته شــده اســت .پیــش از ایــن
رکورد تعــداد فیلمهــای متقاضی رقابت
در ایــن بخــش به ســال  2017بــا  92فیلم
برمیگشــت .ســال گذشــته هم  87فیلم
متقاضــی شــرکت در ایــن رقابت شــدند.

اما آمار منتشــر شده از فهرست فیلمهای
متقاضی امسال نشــان میدهد همچنان
کشورهای زیادی تمایل دارند شانس خود
را برای حضور در این رقابت امتحان کنند
و نام فیلمها و فیلمسازان مهم خود را به
سر زبانها بیندازند.
یکی از بخشهای جالب فهرســت نهایی
فیلمهایمتقاضیشرکتدررقابتاسکار
زبان امسال ،حضور
بهترین فیلم خارجی ِ
فیلمهایی از کشورهای ازبکستان ،نیجریه
و غنــا بــرای اولین بار اســت .این کشــورها
در ســالهای گذشــته فرصــت چندانــی
برای حضور در جشــنوارهها و مراسمهای
ســینمایی نداشــتهاند .نماینده ســینمای
ازبکســتان در این رقابت فیلم «نان گرم»
ساخته امید خامدامف ،نمایند ه غنا فیلم
« »Aziliســاخت ه کوآبنــا گیانســا و نماینده
نیجریه فیلم «شــجاعدل» ساخته جنویو
نناجی است .انیمیشــن پرطرفدار «فرزند
آب و هــوا» ،درام اجتماعــی «آتالنتیــک»
که برنده جایز ه بزرگ جشــنواره کن شــده
و درام خانوادگــی «زانــا» هــم قــرار اســت
بهعنــوان نماینــدگان کشــورهای ژاپــن،
ســنگال و کوزوو در این رقابت شرکت داده
شــوند .نماینــده ایــران در ایــن رقابت هم
توجوی فریده» خواهد
مستند «در جســ 

بود که وقتی خبر انتخاب آن در  27مرداد
منتشــر شــد حاشــیههایی به همراه آورد.
انتخاب یک مستند بهعنوان نماینده ایران
در مرحلــ ه اولی ه این رقابت با واکنشهای
منفــی و مثبتــی از ســوی ســینماگران و
کارشناســان مواجــه شــد امــا در نهایــت
بــه تغییــری در تصمیــم هیــأت معرفــی
نماینده ســینمای ایران به آکادمی اســکار
منتهی نشد .در آن زمان رقبای اصلی «در
توجوی فریده»« ،قصر شیرین» رضا
جس 
میرکریمی و «متری شــیش و نیم» سعید

ëëمرگت چه بود؟
ëëنویسنده:پیمانهوشمندزاده
ëëناشر:نظر
ëëسال انتشار1398 :

تلگراف
خبــــــر

توجوی فریده» مشخص شدند
رقبای «در جس 

از ابعاد مختلف هویت
تهران غافل نشویم

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خبر با تأکید بر اینکه تهران پایگاه و
روز مرکز انقالب اسالمی در چهل
ســال گذشــته بوده اســت ،گفت« :هویت
ایــن شــهر در ابعــاد مختلــف فرهنگــی،
هنری ،تاریخی ،طبیعی و غیره ناشناخته
مانده وشــناخت آن از ضروریات اســت».
به گــزارش مرکــز روابــط عمومــی وزارت
ارشــاد ،ســیدعباس صالحی عصــر دیروز
در نشســتی با تهرانپژوهان به مناســبت
هفته تهران با تأکید بر این مطلب افزود:
«تهــران از زوایای مختلفی دارای اهمیت
اســت و ایــن زوایــا پژوهــش دربــاره آن را
ضــروری میکنــد» .صالحــی با اشــاره به
برخی مســائل شــهر تهــران افــزود« :این
شــهر دارای کالن مســألههایی اســت کــه
عدم شناخت هویت آن در ابعاد مختلف
تاریخــی ،فرهنگــی ،هنــری ،طبیعــی و...
یکــی از این مســألهها به شــمار میآید».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در عیــن
حال تصریح کرد« :مسیر توسعه تهران با
هویــت آن همخوانی ندارد و آینده تهران
از این زاویه مبهم است .به این معنا که با
ریشــهها و گذشته خود نسبتی ندارد و این
موضوع نیز یکی دیگر از کالنمســألههای
این شــهر است که باید به آن توجه داشته
باشیم».

ی شــده ،آدمهایــی که بــه آنها
عمومــ 
ســام کــردهای و چــه بســا که بــا آنها
خداحافظی هم کرده باشــی .آلبومی
ســاختهای در محــدوده فضاهــای
عمومــی و خصوصــی بــا حــدود ۶۰
عکس که در فاصله ســالهای ۱۳۷۳
تا  ۱۳۹۰گرفتهای.
در عکسهایــت ،آدمهــا هســتند،
فضاهــای خانگــی و داســتانهای
زندگــی شــخصی ،خیلــی از آدمهایی
کــه تــو میشناسیشــان و مــا نــه و
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روســتایی بودند که باوجود استقبالی که از
آنها در جشــنوارههای خارجی شــده بود از
انتخاب بهعنوان گزینــه نهایی بازماندند.
ســینمای ایران در ســالهای گذشته فقط
توانسته با فیلم «بچههای آسمان» مجید
مجیدی بــه جمــع نامزدهای ایــن جایزه
برســد و دو بار دیگر بــا فیلمهای «جدایی
نــادر از ســیمین» و «فروشــنده» ،هــر دو
ســاخت ه اصغر فرهادی ،مجســم ه طالیی
اسکار را از آن خودش کند.
فرآینــد انتخاب فیلمها در بخش بهترین

فیلــم خارجیزبان اســکار به ایــن صورت
اســت کــه بعــد از بازبینی فیلمها توســط
اعضــای آکادمــی ،در تاریــخ شــانزدهم
دسامبر فهرست  10فیلم خارجیزبانی که
بــه مرحله بعدی این رقابــت راه یافتهاند
اعالم میشــوند .فهرست نامزدهای سایر
بخشهاهمسیزدهمژانویه 2020معرفی
میشود تا در نهایت نهم فوری ه سال آینده
میالدی برندگان در مراسمی ویژ ه به رسم
هر سال جوایز خود را از دست سینماگران
مطرح و شناختهشد ه دریافت کنند.

ëëکتابخانــه عمومــی نیویــورک
مجموعــهای از آثــار ادبــی و امــوال
شــخصی «جی.دی.ســلینجر» را
بهمدت سه ماه به نمایش میگذارد.
ëëنامــهای از «جیــن آســتن» خطاب
بــه خواهرش «کاســاندرا» در حراجی
بونهامس به فروش گذاشته میشود.
ëëمحمد ســریر ،جــواد طوســی و علی
لقمانی به ترتیب آرا بهعنوان اعضای
جدیــد هیــأت رئیســه شــورای عالــی
داوری خانه سینما انتخاب شدند.
ëëکمــدی اجتماعــی «تــا بــاران چند
پاییــز مانده» از پنجشــنبه هفته جاری
در عمــارت نوفــل لوشــاتو بــه صحنه
یرود.
م 
ëëهمزمان بــا اربعین حســینی ،آیین
«چلــه عشــق» بــا هــدف تجلیــل از
هنرمندانــی که طــی  ۱۰۰ســال اخیر در
حــوزه واقعــه عاشــورا آثار مانــدگاری
خلق کردهانــد از ســوی کتابخانه ملی
یشود.
برگزار م 
ëëاکــران فیلــم ســینمایی «هزارتــو»
ســاخته امیرحســین ترابــی بــا بــازی
شــهاب حســینی از  24مهرماه در گروه
سینمایی زندگی آغاز میشود.
ëëرمان «وزارت درد» نوشــته دوبراوکا
اوگرشــیچ با ترجمه نسرین طباطبایی
و «دی.ایچ.الرنس» نوشته الستر نیون
با ترجمه خشایار دیهیمی منتشر شد.

