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.5ببینید فیلم
«یک روز زیبا در محله» را

زندگیهنوزقشنگاست
محصول۲۰۱۹
داستان این فیلم از اینجا شروع میشود که یک روزنامه نگار بهنام
لوید با بازی متیو ریس در زندگی با مشکالت عاطفی بسیاری دست
و پنجه نرم میکند و به همه چیز بدبین است ،تا آنکه یک روز برای
مصاحب ه به سراغ فرد راجرز که نقش آن را تام هنکس بازی میکند،
میرود .این مصاحبه زندگی او را برای همیشه تغییر میدهد.
ماریل هلر را احتماالً بهعنوان یک بازیگر به یاد بیاورید اما چند
ی است که فیلم میسازد .به نظر هم میرسد که در این عرصه
سال 
بتواند موفقیتهای مهمتری در مقایسه با دوران بازیگری کسب
کند .از ماریل هلر سال گذشته فیلم «هرگز میتوانی مرا ببخشی؟»
را دیده بودیم .یک زندگینامه کمدی پر از لحظات کمدی و بسیار
خوش ریتم .این فیلم هم بر اساس یک زندگی و شخصیت فرد
راجرز معلم و مجری شناخته شد ه و به یاد ماندنی برنامه کودکان
امریکایی ،نوشته و ساخته شده است .البته اگر مستند «تو همسایه
من نیستی؟» را دیده باشید که مستندی از زندگی راجرز با بازی
خود اوست ،این فیلم چیز بیشتری برایتان ندارد .اما اگر راجرز را
نمیشناسید و این مستند را ندیدهاید دیدن این فیلم میتواند
هم اطالعات مفیدی بهشما بدهد هم لذت تماشای یک فیلم
خوشساخت و صمیمی را نصیبتان کند.
این فیلم احتماالً برای آنهایی که با این مجری امریکایی بزرگ
شدهاند و وقت زیادی از سالهای کودکی و نوجوانی را با او
گذراندهاند پر از خاطره و حس خوشایند آن دوران است .به هرحال
فیلم آنقدر صمیمی و روان است که میتواند براحتی حال و روزتان
را عوض کند و شما را یاد تمام آن بارهایی بیندازد که تصمیم گرفته
بودید آدم بهتری باشید .فیلم انگار برای این ساخته شده است تا ما
را به این باور برساند که خشممان میتواند ب ه شکلی خودخواسته
مهار شود و انسان بهتری باشیم .برای این روزهای پر از غم و التهاب
دیدن این فیلم چند ساعتی خوشحالتان خواهد کرد.
ادبیات

.6بخوانید کتاب «ورار» را

رازدلمردمانبوشهر
مؤسسه انتشارات نگاه ۱۳۹۸ -
ورار در فرهنگ جنوب به معنی گفتوگویی صمیمانه و از دل
برآمده است و عنوانی بسیار مناسب برای این کتاب چرا که محتوای
آن داستان زندگی و شرح حال و اشعار شاعران استان بوشهر است.
مؤلف در این کتاب کوشیده به شرح احواالت شاعران جنوبی بپردازد

انجام دهید

رفتن و تماشا کردن

که پیش از این نام و آوازه و اشعارشان در تذکرهها و کتابهای دیگر
نیامده است .در حقیقت ورار سرگذشت و آثار شاعرانی است که در
کتابها غایب بودهاند اما در بزمهای مردمی با شعرها و دوبیتیهای
باشور حضور داشتند .ورار و شروه زمزمه و ذکر شادی و درد مردمان
جنوب است و کتاب سراسر از این جنس سرودههاست .شروه،
ی است .وقتی که یک شروهخوان شروه
فریادی گروهی و همگان 
میخواند ،همه مردم جنوباند که از درد سخن میسرایند و همه
قلبها و ناله مظلومان عالم است که از دریچه حنجرهای ،درد خود
را هویدا میکند .ترانههای شاعران این سرزمین ،چون با زندگی در
پیوند بوده همچون آینهای تابناک ،روحیات و آرزوهای برآورده نشده
مردم را انعکاس میدهد ،تا مردمی و رایجتر شود.
مردم بوشهر لحظهبهلحظه با شروه مأنوساند .تابستانها در پناه
سایهسار نخلها ،در آتش خرماپزان و در پاییز و زمستان قدم به قدم
با ابرهای مهاجر و پرستوها و بارانهای شبانه این شروه است که رفیق
راه و همزبان مهربان آنهاست« .ورار» پژوهش و تأملی است دقیق
در دوبیتی و زندگی شاعران بوشهر که ترانههایشان خود تعبیری از
ی است« .آکا صفوی» با شناسایی عوامل اجتماعی ،روانشناسی
زندگ 
و اقلیمی و تأثیرشان بر دوبیتیهای جنوب ،این کتاب را تبدیل به
آینهای کرده است که بازتاب گستره وسیع و پرتألم شاعرانه بوشهر
باشد« .ورار» در آینده بیتردید بهعنوان سندی دست اول شمرده
خواهد شد و از سوی پژوهندگان و دانشجویان بهعنوان منابع و
مراجعی کم نظیر در مقاالت و آثار آنها شمرده خواهد شد.
هنرهایتجسمی

.7بروید به تماشای نمایشگاه
«نیمفاصله»

فقدانوضعیتباشکوه
عکسهای مریم سعیدپور در گالری فرمانفرما تا  ۲۷دی
مریم سعیدپور متولد  ۱۳۶۳تهران و دانشآموخته انجمن
سینمای جوان و عکاسی دانشکده خبر در سال  ۸۴است .او در
کارنامه حرفهای خود حضور در چندین نمایشگاه انفرادی و
گروهی داخلی و بینالمللی را تجربه کرده است .در نمایشگاه
اخیر ،او آثار خود را تحت عنوان «نیم فاصله» بر دیوارهای گالری
فرمانفرما برده است .مجموعهای که مانند نمایشگاههای قبلی
رنگ و بوی خاصی از سلیقه ،ترکیببندی و رنگهای مختص
ش چنین آورده است:
به خودش را دارد .او در بیانیه نمایشگاه 
ک رابطه
«اولین مواجهه ما با مفهوم رابطه ،عموماً نتیجه ادرا 
والدینمان است .همانطور که آنان نیز این را از مادران و پدرانشان
دریافتهاند .ذهن ما ،بیآنکه بدانیم یا بخواهیم از این قالبها
شکل میگیرد ،هرچند متناقض و با سر و شکلی تازه که محصول
مشترک فهم ابتداییمان از ساز و کار جهان است و دریافتهای
ت در
فردی« .نیم فاصله» مرور حسرتهای تهنشین شدهای اس 
فقدان وضعیت باشکوه .قابهایی از ناخودآگاه که با رشتههایی
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نازک به زندگیمان آویخته شده .امکان سخت رضایتی که پیوسته
سیال است میان ماندن و رفتن ،ساختن و ویران کردن ،داشتن
و نداشتن ».نطفه این نمایشگاه از دغدغهای میآید که دغدغه
یک نسل است .نسلی پر از حسرت و سکوت یا خشم و طغیان.
نسلی که بیآنکه بداند به احواالتی مبتال شده است؛ اما وقتی از
آن با خبر میشود که به میانسالی رسیده است .این نمایشگاه در
سالن شماره ۲گالری فرمانفرما ،از  ۱۳دی آغاز شده است و تا ۲۷
دی ادامه دارد.
رادیوخانگی

.8گوش کنید به فوتبالکست

ازفوتبالاروپابهزبانفارسی
پادکستفوتبالکست
پادکست یکی از رسانههای مناسب برای سبک زندگی ماست.
همانطور که قبلتر در معرفی پادکستهای دیگر هم اشاره
کردم بهنظرم گوش دادن به پادکست مزایایی دارد که میشود
از آنها گذر نکرد .یکی از جدیترین آنها زمان انتخاب شنیدن
است .پادکست مثل رادیو زمان پخش ندارد ،شما هر وقت که
دوست داشته باشید میتوانید به بخشی یا تمام یک قسمت
از پادکستهای مورد عالقهتان گوش دهید .مثالً این هفته
میخواهم یک پادکست فوتبالی معرفی کنم .یکی از بهترین
نمونههای این مدت که اگر اهل فوتبال باشید از شنیدنش لذت
خواهید برد .فوتبالکست ،یک نمونه درخشان در بیان صمیمی و
سالم مسائل است .فوتبالکست یکی از قدیمیترین پادکستهای
فارسی شناخته میشود .چند سالی است که چند نفر از چهارگوشه
دنیا بهصورت مرتب و هفتگی درباره فوتبال اروپا حرف میزنند.
پشتکار و نظم و انگیزه تولیدکنندههای پادکست حیرتآور و
عشقشان به فوتبال حسرتبرانگیز است .علی بندری که چنلبی
را بهعنوان یکی از موفقترین پادکستهای فارسی زبان تولید
میکند درباره فوتبالکست چنین میگوید« :یکی از درخشانترین
ویژگیهای فوتبالکست و چیزی که باعث میشود من شنوندهاش
باشم این است که آدمها در این پادکست معمولی حرف میزنند.
توگویشان طبیعی است ،دستاوردی که
یعنی هم دینامیک گف 
با توجه به اختالف زمانی زیاد بین شرکتکنندهها واقعاً ستودنی
توگو نه رسمی بودن لحن
است و هم اینکه موقع شنیدن گف 
خستهتان میکند و نه خودمانی بودن و صمیمیت تصنعیاش
شما را یاد برنامههای قدیمی گذشته و گزارشگرهای عصا قورت
داده و مجریهای تلویزیونی و بدلهای اینترتیشان میاندازد.
اگر فکر میکنید این دستاورد بزرگی نیست یک بار وقتی دارید با
ف میزنید میکروفن را روشن کنید و سعی کنید
دوستتان حر 
یک اپیزود پادکست ضبط کنید .بعد بشنویدش و ببینید چقدر
توگو واقعاً شبیه صدای یک مکالمه طبیعی بین
صدای این گف 
شما و دوستتان است».

  

