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تلویزیون

.6ببینید سریال «چیزهای بهتر» را

آنهاخودماییم...
اثر پامال ادلون
سریال  better thingsیا همان چیزهای بهتر سریالی در ظاهر
خودمانی ،ساده با روابطی پرهیاهوودشواریهای زندگی مادری
تنهاست که درکنار تمام دغدغههای زندگی حرفهای خود بهعنوان
یک بازیگر سه دختر دارد که هرکدام درسن ویژهای مشکالت خود
ل را تبدیل
را به همراه میآورند .اما چه چیزی دیدن این سریا 
به یک تجربه منحصر بهفرد میکند؟ بزرگترین مزیت چنین
روایتی ،شبه زندگینامه بودن آن است .شما انگار دارید بخشی از
فیلمهای خانوادگی یکی از آشنایان را میبینید .همانقدر دمدستی
همانقدر شکل خود زندگی .این سریال هم در واقع کنکاشی است
در زندگی واقعی سازندگان خود سریال .گشت و گذاری درزندگی
پامال ادلون ( .)Pamela Adlonاو این سریال را همراه با لوئیس
سی .کی ).Louis C.K( .نوشته ،کارگردانی کرده و در نقش اصلی
ن سریالهای موفق طنز
آن ظاهرشده است .این سریال راه هما 
شبکه  FXرا پیش میگیرد و یک تجربه واقع گرایانهتر به مخاطب
ارائه میدهد .شاید سریالهای کمدی مشهور زیادی داریم که
آدم را میخندانند ،اما درسبک و سیاق تقریبأ تازهای که بعضی از
کمدینها در پیش گرفتهاند ،مخاطب این فرصت را دارد تا ارتباط
ک تر با شخصیتها برقرار کند ،چیزی که بدین
انسانی باالتر و نزدی 
ت کامهای سنتی وجود نداشت .این سریال به شما
شکل در سی 
اجازه میدهد خودتان را در زوایای پنهان کمآوردنها و موفقیتها
درزندگی شخصی ببینید .وازآن طرف به سالح طنزی مجهز شوید
که یک روز کسالتبار را با آن تبدیل به یک روز متفاوت کنید .اگراهل
نشستن و منظم سریال دیدن هستید حاال بهترین زمان است .سه
فصل ازاین سریال گذشته و فصل چهارم در راه است .ببینید و لذت
طنز دردل زندگی واقعی را بچشید.
تئاتر

.7تماشا کنید نمایش «النچر »۵را

اینجا ته دنیاست
تئاتر مستقل  -ساعت  ۶عصر  ۶تا ۳۰آبان
اگر اهل تئاتر باشید حتماً نام نمایش «النچر  »5بهگوشتان
خورده است .نمایشی بدون ستاره که دو بار به روی صحنه رفت
و همه را غافلگیر کرد .حاال «النچر»۵یها بار دیگر در چند ماه
اخیر اجرا دارند و طبق انتظار صندلیهای سالن به محض باز
شدن فروخته میشود .این نمایش که از  ۶آبان آغاز میشود
تمام بلیتهای خود تا  ۱۶آبان را فروخته است .این نمایش برای
درجهبندی سنی باالی  ۱۵سال مناسب است و بهدلیل حساسیت
موضوع بسیار مهم است که نوجوان زیر این سن را با خود به سالن

انجام دهید

نبرید .برای آنکه با حال و هوای این نمایش بیشتر آشنا شوید
بخشی از یادداشتی را که پیش از این درباره النچر نوشتهام برایتان
میآورم :نه خوشیهای سبک مورد انتظار را دارد ،نه اندوه آنگونه
است که باید .کسی کشته میشود؛ کسی دیگر اما جایی بیگناه
حبس است .این قصه عدم قطعیت و نابرابریست .ماجرای
مکرر زندگی در دل یک نمایش جناییمعمایی .قرار است رازی
برمال شود اما آنچه آشکار میشود چیزی نیست که پیاش
بودهایم .نمایش «النچر »۵با اتمسفری پر شتاب و شاد ابتدا تو را
میبلعد .وقتی مطمئن شد تو به آن لهجهها و شوخیها و فضای
بیزمان و مکان خو گرفتهای ،بیرحمانه تو را پرتاب میکند وسط
گندابی از بیاعتمادی و خشونت و آن الیه صریح و زمخت زندگی
که جاهایی عریانتر است ،مثل سربازخانه .تو میمانی با لبخندی
ماسیده روی لب و کشف ماجرای چند قتل و روایت همزمان چند
سرباز.
ادبیات

.8بخوانید کتاب «صدای آرچر» را

سکوتیهمراهبادرک،بهترازمشتیکلماتبیمعنیست
انتشارات آموت ۱۳۹۸
میا شریدن ،نویسندهای امریکایی است .شریدن در فهرست
پرفروشترین نویسندگان نیویورک تایمز USA Today ،و
وال استریت جورنال قرار دارد .عالقه اصلی او ،پرداختن
به داستانهای عاشقانه واقعی از افراد پیرامون خود است.
شریدن به همراه همسر و چهار فرزندش در سینسیناتی
زندگی میکند .و از سوژهای ساد ه داستانی میسازد .کتاب
صدای آرچر هم یک رمان عاشقانه اما متفاوت است .جایی
که کاراکتر اصلی داستان الزم است حرف بزند و کاری کند
اما در سکوت همه چیز را رها میکند .این پاراگراف بخشی
از رمان است« :آرچر برای انجام تمام کارهایش روشی
داشته که بسیار جذاب و بینهایت مردانه بود .تماشای اینکه
جذابیت جاری در کارهایش تا چه حد غریزی و ناخود آگاه
بود ،باعث میشد قلبم نامنظم بتپد .هنگامی که به گونهای
خاص یک طرف کمرش را به پیشخوان اپن تکیه میداد یا
وقتی که در چارچوب در میایستاد و دستش را به باالی قاب
چارچوب تکیه میزد و مرا تماشا میکرد؛ کارهایی که حتی
روحش هم خبر نداشت که چنین تأثیری روی من دارد .آنها
فقط رفتارهای خاص آرچر بود؛ آرچر بودنش بود و به نوعی
همان باعث میشد برای من جذابتر باشد .امکان نداشت
اینها را به او بگویم .من عاشق این راز بودم؛ عاشق این
چیزها که تمام و کمال متعلق به من بودند و حاضر نبودم
با آگاه کردنش ،روی حرکات ذاتی اش تأثیر بگذارم ».این
رمان در  ۳۷۲صفحه توسط منا اختیاری ترجمه و در نشر
آموت منتشر شده است.
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رادیوخانگی

.9بشنوید «شنیدستان» را

ادبیاتخالص
نسخه صوتی مجله ناداستان
ناداستان ( )Nonfictionقالبی ادبی است که ریشه در واقعیت
دارد .روایتهای مستندی مثل زندگی نگاره و سفرنامه که
با اتفاقات روزمره پیوند میخورند و برای خیلیها از داستان
جذابترند .تجربههایی که با تکنیکهای داستانگویی روایت
میشوند اما بهخاطر واقعی بودن ،واضح و جسورانهاند .پیش
از این نویسنده و هنرمند را کسی میدانستند که از قدرت تخیل
باالیی برخوردار باشد؛ یکی که میتواند تصویرهایی بکر و جذاب
برای مخاطب خلق کند و هر چه بیشتر از واقعیت فاصله بگیرد.
اما این روزها کمتر نویسندهای را میتوان یافت که ناداستان
ننوشته باشد و به مواجههای بیواسطه با واقعیت نرفته باشد.
مجله ناداستان ماهنامهای است ادبی که حول چیزهای زندگی
امروز ما میگردد و آن را از منظر ادبیات دوباره نشانمان
میدهد .ناداستان آن ادبیات خالص است که همه چیز را
میپاالید ،ادبیاتی که از زندگی نسخههای قابل تحملتری برای
ما میسازد .حاال این گروه بعد از چهار شماره شنیدستان را هم به
راه انداختهاند .رادیو ،پادکست یا نسخهای شنیداری از ناداستان
که اگر فرصت تورق و خواندن ندارید میتوانید مطالب مجله را
بشنوید .فایل شنیدستان را میتوانید از سرویسهای پادکست
فارسی دانلود کنید و هر زمان که دوست داشتید به بخشی از آن
گوش دهید.
شهر

.10شرکت کنید در مسابقه پژوهشی
سازمانسینمایی

یکرخدادعلمی-سینمایی
مهلت ارسال آثار تا  ۱۵آبان
اگرچه چنین پیشنهادی میتوانست در این صفحه جایی
نداشته باشد اما احتمال رسیدن پژوهشی مفید و اثرگذار
به دبیرخانهای این مسابقه مهمتر از اینها بود که از آن
صرف نظر کنم .این سومین دوره برگزاری جایزه پژوهش
سینمایی است که از پژوهشگران دعوت میکند مقاالت،
پایاننامهها ،طرحهای پژوهشی و پژوهشهای بصری
تدوین شده درباره سینمای ایران را که در فاصله زمانی
اول مهر ماه  ۹۷تا پایان شهریور  ۹۸منتشر شده است،
به دبیرخانه ارسال نمایند .سومین جایزه پژوهش سال
سینمای ایران به دبیری دکتر اعظم راودراد نیمه دوم آذر
ماه همزمان با هفته پژوهش برگزار میشود.

