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یک جنگ دادگاهی  20ساله
گالری
روز

قبولی گرفته است .ســناریو را ماریو کوریا
و متیــو مایکل کارناهــان نوشــتهاند ولی
داســتان آنهــا مبتنی بــر مقالهای اســت
که ســه ســال پیش بــه قلــم ناتانیل ریچ
ک تایمز ب ه چاپ رســید و البته
در نیویور 
رجوعــی به گزارشهایی هــم دارد که دو
روزنامهنــگار دیگر هــم با نامهــای ماریا
بلیــک و شــارون لرنــر در روزنامــه هــاف
پستهایالین و سایت اینترسپت نوشته
بودنــد .هرچــه هســت «آبهــای تیره»
شــرحی بر یــک مبارزه حقوقی  20ســاله

وصال روحانی
خبرنگار

تادهینز کارگردان  58ساله امریکایی
در جدیدتریــن فیلمــش ،در تضــاد بــا
فیلمهای ملــودرام و روانکاوانه اخیرش
نآنجانیستم»و«شگفتزده»،
مانند«م 
ب ه وادی فیلمهای دلهرهآور و جنایی که
زیربنــای آن امور حقوقــی و کنکاشهای
دادگاهــی اســت ورود کــرده ولــی در این
زمینه نه چنــدان تخصصی  ،او نیز نمره
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امریکای التین :دیروز و امروزش

اســت کــه رابــرد بیلــوت کاراکتــر اصلــی
فیلــم کــه یــک وکیل مجــرب اســت ،به
آن ورود میکنــد .او مرگهــای مرمــوز و
توضیح داده نشــده دو دهــ ه را به یکی از
شــرکتهای بزرگ تولیــدی و تجاری به
نام دوپونت نســبت میدهد و چون باید
اســناد الزم را ارائــه بدهــد ،وارد چالشــی
بزرگ میشــود؛ چالشــی که در آن همه
دار و نــدار او و هرچــه در زندگــی دارد
ن خودش در
حتی اعضای خانواده و جا 
معرض تهاجم و خطر قرار میگیرد.

کتاب
روز

ëëآبهای تیره
 ëëکارگردان :تادهینز
 ëëبازیگران :مارک رافالو،
آنهاتلوی،تیمرابینز
ëëمدت زمان 126 :دقیقه
ëëزمان اکران :دسامبر 2019

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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مریم شهبازی
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پرونــده نوبل ادبی ســالهای  2018و 2019
در حالی بسته شد که اعضای این آکادمی
ســوئدی موفــق بــه پشــت ســر گذاشــتن
حاشیههای انتخاب «پیترهانتکه» اتریشی
نشــدند! افــزون بر کشــورهایی کــه حضور
سفرای خود در اختتامیه این رویداد ادبی را
تحریم کردند ،برخی چهرههای سرشناس
رســانههای جهــان هــم از آن بــه عنــوان
صفحه تاریکــی در فعالیتهــای آکادمی
نوبل یاد کردند.
بعد از حاشــیههایی که انتخــاب «باب
دیلــن» ترانــه ســرا و خواننــده امریکایــی
در ســال  2016بــرای آکادمــی نوبــل رقــم
زد بــه نظــر میرســد کــه این هیــأت توجه
بیشــتری صرف در امان مانــدن از حرف و
حدیثهــا به خرج بدهد .ضرورت رعایت
ایــن احتیــاط احتمالی وقتی جدیتر شــد
کــه رســوایی تــازهای گریبــان برپاکننــدگان
مهمتریــن جایــزه ادبــی جهــان را گرفت.
کمــی بعد از جنبش جهانی « »me tooکه
با افشای آزار جنسی «هاروی وایناستاین»
تهیهکننــده امریکایی در هالیوود آغاز شــد
ماجرا به ســوئد هم رسید و استعفای چند
تــن از اعضــای آکادمــی نوبل را بــه دنبال
داشت .اتفاقی که بهانهاش انتشار شکایت
 18زن از «ژان کلــود آرنو» همســر «کاتارینا
فراستنسون»شاعرمعاصرسوئدیوعضو
آکادمی بود .این رسوایی در نهایت منجر به
استعفای برخی اعضا و توقفی یک ساله در
انتخاب برگزیده نوبل ادبی شد ،با این حال
اواســط مهرماه ســالجاری(اکتبر) اسامی
«اولــگا تورکاچــوک» و «پیتــر هانتکــه»در
حالــی به عنــوان برگزیدگان دو ســال اخیر
اعالم شــد که ماجرایی تازه بــرای آکادمی
رقم خــورد؛ آن هم در شــرایطی که انتظار
انتخابهایــی بیحاشــیه از ســوی آنــان
میرفــت .اعتراضــات به انتخــاب هانتکه
اتریشــی بود ،هر چند کســی منکــر جایگاه
ادبــی او در جغرافیایــی آلمانــی زبان نبود
امــا اغلــب از ایــن متعجب بودنــد که چرا

نویســندهای کــه حمایتــی علنــی از نســل
کشی «سربرنیتسا» کرده انتخاب شده! آن
هم در شــرایطی که از این کشــتار به عنوان
بزرگترین نســل کشــی تاریخ اروپا بعد از
جنگ جهانی دوم یاد میشود.
از همــان زمــان مخالفــان دســت بــه
جمــعآوری طومــاری بــرای تجدیــد نظــر
اعضای آکادمی نوبل در این انتخاب زدند
که بیش از 60هزار نفر از سراسر جهان آن را
امضاکردند.خودهانتکههمطیاینمدت
تالشــی جهت برطرف کردن انتقاداتی که
متوجه او شد ه بود به خرج نداد ،او حتی در
نشست رسانهای که جمعه گذشته تشکیل
شد از ارائه هر پاسخی در چرایی حمایتش
از جنایتکار جنگی مشهور صرب خودداری
کرد .در این جلسه مطبوعاتی وقتی با سؤال
یکی از روزنامه نگاران مبنی براین که« :آیا
حاضر اســت درباره نسل کشی سربرنیتسا
که کشتار حدود  ۸هزار مرد و پسر مسلمان
را به دنبال داشــته چیزی بگوید!» به جای
ارائه پاســخی صریــح از نامهای که توســط
منتقدیناشناسروییکتکهکاغذتوالت
برایش فرســتاده شــده بود یاد کرد و گفت:
«آن کاغذ توالت را به سؤالهای بیمعنی و
بیمحتوایشماترجیحمیدهم!»
تنها پاســخ «آندرس اولســون» رئیس
کمیته نوبــل به منتقــدان هم ایــن بود که
آکادمی نوبل تنها آثار ادبی افراد را مدنظر
دارد و کاری بــه شــخصیت فــردی آنــان
ندارد .با این حال دو نفر از اعضای آکادمی
نوبل طی هفت-هشــت روز اخیر در اعالم
مخالفت خود با این انتخاب استعفا دادند
و ریاســت آکادمی را سرزنش کردند« .پیتر
انگلونــد» ،دبیر ســابق آکادمی نوبل هم از
ایــن انتخاب گالیه کرد و گفــت که هرگز در
آنشرکتنخواهدکردچراکهجشنگرفتن
پیروزی هانتکه به معنای ریاکاری فاحش
از سوی وی خواهد بود .فراتر از اعتراضاتی
کــه از ســوی چهرههــای فرهنگی-ادبــی
شکل گرفت هفت کشــور از جمله آلبانی،
بوســنی ،کرواسی ،کوزوو و ترکیه هم بهطور
مستقیم در برابر این انتخاب اعالم موضع
کردنــد و گفتند کــه از حضور ســفرای خود

موســیقی ایــران با صــدور حکمــی کاوه
صادقــی آزاد را بهعنــوان مدیــر روابــط
عمومی این مجموعه منصوب کرد.
ëëآثــار منتخــب بخــش نمایشهــای
خیابانــی سیوهشــتمین جشــنواره
بینالمللــی تئاتــر فجــر معرفی شــدند.
هیــأت انتخــاب بخــش نمایشهــای
خیابانــی متشــکل از محمودرضــا
رحیمی ،ایــوب آقاخانی و پیام عزیزی با
مدیریت ســامان خلیلیان تعداد  ۱۷اثر
را بــرای حضور در این دوره از جشــنواره
انتخاب کردند.
 ۱۵ ëëاثر مســتند بلند به بخش مســابقه
دوازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فیلمهای ورزشی ایران راه یافتند.

ëëفیلم سینمایی « ۲۳نفر» به کارگردانی
مهــدی جعفری و تهیــه کنندگی مجتبی
فرآورده از دیروز چهارشنبه  ۲۰آذر ماه در
سینماهای سراسر کشور به اکران درآمد.
ëëنمایش «دراکوالی ســفید» با طراحی
و کارگردانــی محســن میرزاخانــی و
تهیهکنندگــی حســام آهنگــر بــزودی در
پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه میرود.
ëëفیلم «ما» ســاخته جوردن پیل موفق
به کســب جایزه بهترین فیلم سال ۲۰۱۹
از ســوی انجمــن منتقــدان فیلمهــای
آفریقایی-امریکایی شد.
ëëآییــن رونمایــی فیلــم «حــوا ،مریــم،
عایشــه» بــه کارگردانی صحــرا کریمی و
تهیــه کنندگی کتایون شــهابی سهشــنبه
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هنرمندان کمدرآمد
نباید مالیات پرداخت کنند

در این مراسم خودداری خواهند کرد .این
نخستین مرتبهای نیست که اعطای جایزه
به این نویسنده اتریشی که کشتار صربها
را انــکار کرده با مخالفت روبهرو میشــود،
سال  2014هم وقتی هانتکه برای دریافت
جایزه «ایبسن» راهی نروژ شد با تجمعی
از مخالفــان روبــهرو شــد کــه بــا فریادهای
«فاشیســت ،فاشیســت» اعتراض خود را
اعالمکردند.
برگــزاری مراســم اعطای جایــزه نوبل
ادبــی با تجمــع معترضــان بیرون ســالن
مراســم همراه شــد ،افرادی که بــا باالنگه
داشــتن پالکاردهایــی از واکنش هانتکه به
قتــل عــام بیش از هشــت هزار بوســنیایی
در ســال  1995اعتراض داشــتند«.بهجت
پاکولــی» وزیرامــور خارجــه کــوزوو دربــاره
روز
اعطای جایزه به هانتکه گفته« :این یک ِ
شــرمآور است و نشــان میدهد اروپا آنچه
را بر ما در کوزوو ،بوسنی و کرواسی گذشت
فراموش کرده است».
حتی «رجــب طیب اردوغــان» رئیس
جمهوری ترکیه هــم در واکنش به اعطای
ایــن جایزه کــه در مورد برگــزاری اختتامیه
نوبل ادبی به هانتکه گفته« :اعطای جایزه
نوبل ادبیات در تاریخ  ۱۰دسامبر ،مصادف
با روز جهانی حقوق بشر به یک نژادپرستی
که منکر وقوع نسلکشــی در بوسنی شده و
از جنایتکاران جنگــی دفاع میکند معنی
دیگــری بــه جــز پــاداش دادن بــه نقــض
حقوق بشر ندارد».
این انتخــاب واکنش منفــی جمعی از
روزنامــه نــگاران جهــان ،بویــژه آنهایی که
در پوشــش اخبــار جنــگ بوســنی حضــور
داشــتند را هــم در پــی داشــت« ،جرمــی
بوئن» ،دبیر بخش خاورمیانه بیبیســی
هــم از جملــه این افــراد بــود« .اِمــا دالی»
هــم تأکید کــرده که هرگــز گورهای دســته
جمعــی میزبان صدهــا مرد و پســر جوان
مسلمان در کشتاری کورکورانه را فراموش
نخواهد کرد و از «اسلوبودان میلوشوویچ»
رئیسجمهور سابق صربستان که هانتکه
از او دفــاع کرده به عنوان عامل اصلیاش
نام برده« .کریستین امانپور» رئیس بخش
بینالمللــی «ســیانان» هــم گفتــه که
او شــاهد ایــن اتفاقات بــوده و همچون
دیگــران میدانــد چــه کســی مقصــر
اســت ».پرونــده جایــزه نوبــل  2018و
 2019در حالی بســته شد که مخالفان
اعطای این جایزه به هانتکه اتریشی از
آن به عنوان اتفاقــی یاد کردند که برای
همیشه خاندان سلطنتی سوئد را لکه دار
کرده است.
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برگزاری مراســم اعطای نوبل ادبیات زیر سایه حواشی انتخاب چهره های برگزیده

درمیآید و بث (با بازی الیزا اســکنلن) آخرین خواهر را
میبینیم که دلش برای خواهرانش تنگ شده است .اگر
جو نباشد ،ایمی وجود ندارد و بدون مگ ،بث هم قابل
تصــور نیســت .در واقــع همهچیز اینجا بــه هم مرتبط
اســت ،یا حداقل تمام دختران مارچ این گونه هســتند.
داســتانگویی غیرخطــی گرویگ ،گذشــته (هفت ســال
پیــش از آغاز فیلم) و حال را به آســانی با یکدیگر پیوند
میزند .گرویگ برای هر ســردرگمی در رابطه با خطوط
زمانــی ،در دورههــای مختلــف از پالــت رنگــی متفاوت
اســتفاده کرده و حتــی آرایش موهای جــو نیز تغییرات
بســیاری بهخود میبیند .همه اینها در قاب کلی برای
آغــاز کار جو بهعنوان یک نویســنده شــناخته شــده قرار
میگیرنــد؛ قابی که در عیــن جاهطلبی ،برای جو به یک
نیاز تبدیل میشود .رونان ،نقش جو را در عین آنکه
روحیات مشــابهی دارد ،پرطــراوت و چابک
کــرده و بابــت نــگاه متفاوتــش نســبت به
بازی وینونا رایدر در اقتباس آرمســترانگ،
هم به بازیگر و هم بــه کارگردان اعتبار زیادی
داده است.
«زنان کوچک» بینقص نیســت.
ولی گرویگ میداند در قلب داستان
زنان کوچک ،خواهران مارچ هستند و
نه شخصیتهای دیگر .زنان کوچک
گرتا گرویــگ با خصلتهای منحصر
بــه فــردش ،یــک داســتان دلپذیــر
اســت و چهقــدر ایــن داســتان،
لذتبخش شده.
ترجمه:محمدتقوی

ëëمدیــرکل هنرهای
تلگراف
نمایشــی اعالم کرد
خبــــــر
بــا انتصــاب حمیــد
نیلی بهعنوان مدیرعامــل انجمن تئاتر
انقالب و دفاع مقدس ،جانشــین وی در
انجمن هنرهای نمایشــی ایــران بزودی
انتخاب و معرفی میشود.
ëëفراخــوان بخــش «بــه عــاوه فجــر»
سیوهشــتمین جشــنواره بینالمللــی
تئاتر فجر منتشــر شد .این بخش با هدف
ارجگذاری به حضور نقشآفرین بخش
خصوصی تئاتر ایران در سی و هشتمین
جشــنواره بینالمللی تئاتر فجــر برگزار
میشود.
ëëعلــی ثابت نیــا مدیــر عامــل انجمن

ëëدر دل زمستان
ëëایزابل آلنده
ëëترجمه :گلشن محجوب
ëëچاپ اول 1398
ëëناشر :انتشارات مروارید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حاشیه جلسه هیأت دولت:

عکس :گاردین

صــد و پنجاه ســال از زمــان اولین
چاپ کتاب زنان کوچک میگذرد
نقد روز
و دومیــن فیلــم گرتــا گرویــگ،
ثابــت میکنــد ایــن داســتان ،این
روزها هم حرفهای بسیاری برای
گفتن دارد .کارگردان تحسینشده
«لیدی برد» هیچگاه برداشتش از
کیت
اربالند داســتان خواهران مارچ را سنگین
ایندیوایر
یا فلســفیتر از آن چیزی که باشد،
تعریــف نمیکند .به جایش ،فیلم فعلی نگاهی اســت
بــه «زنان کوچــک» با تکنیکهای روایــی جاهطلبانه که
داســتان کتــاب را بــه اشــکال غیرقابلانتظــاری ،مــدرن
میکنــد .فیلــم هرچنــد آکنــده از ســؤاالتی در رابطــه
بــا جاهطلبــی ،اقتصــاد و جایــگاه زنــان در دنیــا اســت،
مشــخصاً توســط کسی ســاخته شــده که عاشق کتاب
بــوده و میدانــد مشــکالت خواهــران
مــارچ در گذر زمان بــه هیچ وجه کهنه
نشدهاند .خالصه بگویم ،این همان زنان
کوچکی اســت که یک قــرن و نیم از
نوشــتنش میگذرد و روح تازهای
در آن بــا روایتی اصیل و کیفیتی
خیرهکننده دمیده شــده اســت.
اقتباس گرویگ بیشتر
از دیــدگاه دومین مارچ
یعنــی جــو (بــا بــازی
سرشــا رونــان کــه دوبــاره
نشــان میدهــد زوج او و
گرویــگ تقریباً بینقص

اســت) روایت میشود .جو نویســندهای است که زندگی
ســختی در نیویورک دارد و بهدنبال چاپ اولین رمانش
اســت آن هــم در حالی که ناشــر او میخواهــد قهرمان
داســتانش یا در انتها ازدواج کند یا بمیــرد .او در نهایت
تصمیــم میگیرد به گذشــته بــرود و در میــان خاطرات
خــود با خواهرانش ،به هدفی که میخواهد برســد .گذر
از میان زمان و مکانهای متعدد به لطف تدوین عالی،
بســیار روان است و بینندهای که میخواهد دوباره فیلم
را ببیند ،ریزهکاریهای بســیاری پیدا خواهد کرد .پساز
آنکــه جــو از خواهــرش ایمــی (بــا بــازی فلورنــس پیو)
میگوید که در پاریس زندگی میکند ،ما هم به این شهر
میرویــم و او را میبینیم .یا هنگامــی که جو به مالقات
با مگ (با بازی اما واتســون) ،بزرگترین دختر خانواده
مــیرود ،تصویــر از در خانه کوچک او به شــکل عمارت
نســبتاً بزرگ خانــواده مــارچ

خبرنگار

ادبیــات امریــکای التیــن بــا حکومت
ســرهنگها یعنــی کودتــا و جــادو
عجیــن اســت ،ادبیاتی کــه برگهای
زرینی بر تاریــخ ادبیات جهان افزوده
و ســهم زیــادی در جاودانگــی رمــان
دارد .ایزابــل آلنــده در جدیدتریــن
رمــان خــود «در دل زمســتان» کــه
در ســال  2017منتشــر شــده از منظــر

گرتا گرویگ در «زنان کوچک» برای رسیدن به اهدافش موفق عمل میکند

ترکیب جذابی از خاطرات و احساسات

سایر محمدی

راوی دانــای کل ماجــرای زندگی ســه
شــخصیت متفــاوت را روایت میکند
که بــر حســب اتفاق بــا یکدیگر آشــنا
میشــوند و طی ســفری پر ماجرا ما را
از بروکلیــن امروز بــه گواتماال و برزیل
و شــیلی دهه هفتاد میالدی میبرند.
آلنــده در تازهترین رمــان خود ضمن
احتــراز از رئالیســم جادویی با رویکرد
رئالیســم انتقــادی به اوضاع سیاســی
و رویدادهــای داخلــی کشــورهای
امریکای التین میپردازد.

آلنده در این اثر تنها به گذشته بسنده
نمیکنــد بلکــه مســائل و معضــات
جهــان امــروز را نیــز دســتمایهای
بــرای غنیتــر کردن موضــوع میکند.
مســأله پناهندگان ،سیاستهای ضد
مهاجرتی ترامــپ ،از تصمیم او برای
ســاختن دیــوار مــرزی مکزیــک و....
میگوید و ســر انجام داســتان عشقی
غیر منتظره ،بین دو شخصیت اصلی
که هر کدام گمان میکنند در زمستان
عمرشان هستند.

بهگــزارش ایرنــا ،وزیــر
خبر فرهنــگ و ارشــاد
روز اســامی در حاشــیه
جلســه دیــروز هیــأت دولــت گفت:
«بخش وسیعی از اصحاب فرهنگ
و هنــر و رســانه ،کمتــر از حقــوق
کارمندان درآمد دارند و حقوقهای
آنــان بهصــورت منقطــع اســت؛
چــون گاهــی کار میکننــد و گاهــی
کار نمیکننــد و ماننــد بســیاری از
بخشهای دیگر میتوانند مشــمول
معافیت مالیاتی قرار گیرند».
ســیدعباس صالحــی روز
چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت
دولــت در جمــع خبرنــگاران درباره
معافیت مالیاتــی برخی هنرمندان
اضافه کرد :در این زمینه دو بحث را
باید بهصورت متفاوت پیش ببریم.
یکی بحــث قانون مالیاتی اســت که
مجلــس شــورای اســامی تصویــب
کــرده و اصــاح آن در فضای وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی اســت که
بعداً مســیر خود را طی میکند و در
مسیر بودجه تبصرهای آمده بود که
میتوانســت بــرای جامعه وســیعی
از اهالــی فرهنــگ و هنــر خیلــی
خطرناک باشد.
طبق بودجه سال  ،۹۹کارمندانی
که کمتر از سه میلیون تومان حقوق
میگیرند ،معاف از مالیات هســتند.
بخــش وســیعی از اهالــی فرهنــگ
و هنــر در ســال بهطــور متوســط و
میانگیــن  ۲و نیم میلیــون تومان در
ماه حقوق میگیرند.
در حالــی کــه حقــوق کارمنــدان
بهطــور میانگیــن باالی ســه میلیون
تومــان اســت .آنچــه در بودجــه
آمــده بــود و بهنظــر میرســید قابل
دفاع نیســت این اســت که یک سره
۵۰درصد تمام این معافیتها لغو
شود».
وزیرفرهنــگ و ارشــاد اســامی
تأکیــد کــرد« :چنیــن پیشــنهادهایی
باید در مســیر قانون اصالح مالیاتی
بحــث شــود و کارشناســی کاملی در
آن صورت بگیرد.
بر همین اســاس ،گفتوگوهایی
کــه در مقدمــات الیحــه و بعــد در
داخــل دولت مطرح شــد ،دوســتان
متقاعــد شــدند که فعــاً جــای این
بحث در الیحه بودجه نیست.
اگــــــر بخواهــــد
بحثــــــی صورت
بگیــرد در بحث
قانــون اصــاح
ما لیا تــی
است».

شب در خانه هنرمندان برگزار شد.
ëëمیالد عظیمــی از عرضه چــاپ جدید
کتاب «پیر پرنیاناندیش» (در صحبت
ســایه) که شــامل گفتوگو با هوشــنگ
ابتهاج ،شــاعر پیشکســوت اســت ،خبر
داد.
ëëمدیرعامــل خانــه ســینما با اشــاره به
رکــود رســانههای مکتــوب و از دســت
رفتــن اعتبــار کاغــذ و قلــم ،گفــت:
انجمــن منتقدان و نویســندگان ســینما
یــک وظیفــه تاریخــی برعهــده دارد و
فکــر میکنم جشــن نوشــتار ســینمایی
کار درجــه یکــی اســت و امیــدوارم بــا
مالحظات جدی بتوان آن را در فعالیت
آکادمی خانه سینما قرار داد.

