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واکنش هادی مرزبان به قیمت باالی بلیت نمایشها

هــادی مرزبان کارگــردان تئاتر که این روزها نمایش «آهســته با
روی خـط گل ســرخ» را روی صحنــه تماشــاخانه ســنگلج دارد در واکنش
خـــــــبر به هزینه گزاف برخی بلیتهای تئاتــر این اقدام را عامل فراری
دادن مخاطبان از تماشاخانهها دانست .او گفت« :اشکال کار اینجاست که خیلی از
دوستان گمان میبرند تئاتر هم هندوانه است که اگر گرانتر باشد ،پس لزوماً بهتر
اســت .نه من و نه هیچ کدام از بچههایی که با من کار میکنند میلیاردر نیستیم اما
ما برایمان مهم اســت که تماشــاگر بتواند بیاید تئاتر تماشــا کند و ســعی کنیم پای
مردم را به تماشاخانهها باز کنیم نه اینکه آنها را فراری دهیم .یک کارمند در بهترین
حالــت حقوقــش بین دو تا ســه میلیون تومان اســت ،همین آدم چطــور میتواند
برای تماشای نمایش من که بلیتش تازه  ۴۰هزار تومان است ،هزینه کند چه برسد
بــه رقمهای باالتــر!» طبق گزارش خبرآنالیــن ،مرزبان همچنین از نیم بها شــدن
بلیتهای نمایش خود در روز دوشنبه خبر داد.

درگذشت نویسنده ایرانی در ایتالیا

بیــژن زرمندیلــی نویســنده ایرانی ســاکن ایتالیــا ۱۸آبــان (۹نوامبر) بر اثــر بیماری
ســرطان و عوارض ناشــی از این بیماری در ۷۷سالگی در شــهر رم درگذشت .بیژن
زرمندیلی نویسندهای است که هیچیک از آثارش در ایران ترجمه و منتشر نشد (او
داســتانهایش را به زبان ایتالیایی مینوشــت) هفت رمان منتشر شده و یک رمان
نیمهتمام در کارنامه خود دارد .رمانهای «خانه بزرگ منیریه»« ،داستان تاریک»
و ...از آثار این نویسنده هستند.

اهدای  3جایزه در جشنواره تئاتر فجر

نداهنگامی مدیربخش«بهعالوه فجر»سیوهفتمینجشنوارهبینالمللیتئاتر
فجر اعالم کرد در این دوره به سه طرح برگزیده این بخش جوایزی تعلق خواهد
گرفت .بخش «به عالوه فجر» جشــنواره تئاتر فجر بهمنظور حمایت از فعالیت
سالنهای خصوصی و حضورشان در این گردهمایی ساالنه تئاتر راهاندازی شده
است.

حمایت شورای اکران از فیلم های کودک

طبق مصوبه جدید شورای عالی اکران سرگروههای سینمایی موظف شدند تا پایان
سال حداقل یک فیلم کودک و نوجوان روی پرده داشته باشند.

هدیه اسباب بازی به بیمارستانهای کودک

چهارمین فراخوان اهدای اسباببازی برای تجهیز اتاق بازی بیمارستانهای کودک
منتشر شد .همزمان با روزهای برگزاری چهارمین جشنواره ملی اسباببازی کانون
پرورش فکری ،کودکان و بزرگساالن میتوانند با اهدای اسباببازیهای نو یا سالم به
یاریکودکانبیمارستانیبشتابند.

پخش سریال «خانه پوشالی» با بازی کوین اسپیسی

مجموعه تلویزیونی «خانه پوشــالی» با بازی کوین اسپیسی از  ۲۰آبان به روی آنتن
شــبکه چهار ســیما میرود .این سریال تحسین شده هر شب ســاعت  ۲۴:۲۰دقیقه
پخش و روز بعد ساعت  ۶:۱۵صبح بازپخش میشود.

اصغرفرهــادی کــه بهتازگــی بــرای
دریافت جایزه «ویژنری» در اختتامیه
بیســت و نهمین جشنواره بینالمللی
فیلم «استکهلم» حاضر شده انتخاب
«ژیالمساعد» بهعنوان یکی از اعضای
آکادمی نوبل را اتفاق مهمی دانســت.
توگویی با «روزنامه گوتنبرگ
او در گف 
پســت» ،زنــان امــروز ایــران را بســیار
فعــال و خــاق خوانــده و حتــی تأکید

کــرده که آنــان ســختتر از مــردان کار
میکننــد و مســئولیت پذیرتر هســتند.
او دربــاره حضــور مســاعد ،نویســنده و
شــاعر ایرانی بهعنوان یکــی از اعضای
هجــده نفــره آکادمــی نوبــل ادبیــات
گفتــه« :ایــن موضــوع باعــث غــرور و
افتخــار شــخص مــن اســت .در درجه
اول بهدلیــل اینکــه وی یــک زن اســت
و همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه ایرانی
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اســت ».فرهادی درباره نقش زنان در
ساختههای سینماییاش هم گفته که
ابتــدای نــگارش فیلمنامــه توجهی به
جنســیت کاراکترها ندارد و شکلگیری
شــخصیتها در فیلمنامههــای او بــه
مرور رخ میدهد؛ اما تأکید کرده وقتی
نقشــی را برای یک زن در نظر میگیرد
تــاش میکنــد تــا وارد شــخصیت او
شــده و شرایط را از زاویه دید او ببیند تا

نتیجه نگارش فیلمنامه کار معقولی از
آب درآید .این کارگردان ســینما تالش
بــرای بهبــود وضعیــت زنــان را رونــد
مهمــی دانســته اســت کــه در طوالنی
مــدت تأثیر خــودش را برجای خواهد
گذاشــت .فرهادی در بخش دیگری از
گفتههایش به تأثیر سانسور در آثارش
اشــاره کــرده و آن را عاملی دانســته که
باعث میشــود دربــاره چگونگی بیان

خود بیشــتر بیندیشــد ،به طوری که در
نهایــت پیامــی کــه مــد نظرش بــوده،
طــوری در ســاختههای ســینماییاش
جای دهــد که مخاطبان با قوه تخیل و
ادراک خود آن را درک کنند .او سانسور
را از برخــی جهــات عاملــی خوانده که
میتواند به تحریک نــوآوری بینجامد
چراکــه درنهایت باید به فکــر چارهای
برای گذر از آن بود.

«ایران» از حضور پرشمار سلبریتی ها در اجرای برنامه های تلویزیونی گزارش می دهد

ستارهها؛ ابزاری برای پولسازی حامیان مالی
مریم سادات گوشه

خبرنگار

پیشترهــا مــردم بــرای دیــدن بازیگران
محبوبخودراهینداشتندجزآنکهراهی
ســینما شــوند و چهرههای محبوبشــان
را بــر پــرده ســینما ببیننــد .اما رفتــه رفته
شــرایط تغییــر کــرد و حــاال کار بــه جایی
رسیده است که سلبریتیها به هر حوزهای
ســرک بکشــند و خودی نشــان بدهند؛ از
تئاتر گرفته تا تلویزیون و حتی حوزه کتاب؛
امــا رونــد حضــور بازیگــران در تلویزیــون
پررنگتر اســت و خود را بیش از پیش به
رخ میکشــد .در این ســالها کم نبودهاند
بازیگرانــی که رو به اجرا آوردهاند ،از رامبد
جــوان و کامــران تفتــی گرفتــه تا اشــکان
خطیبی و محمدرضا گلزار و...
ëëحضور در قاب فارغ از اجرا
حضــور چندیــن چهــره ســینمایی در
تلویزیون و در نقش مجری -فارغ از اینکه
اصــوالً اجــرای قابل قبولــی دارند یــا نه-
بیشتر باب طبع اسپانسرهای قدرتمندی
اســت کــه پــول دارنــد و بــا ایــن پــول در
شــبکههای مختلــف میتواننــد جــوالن
دهنــد .برخــی کارشناســان معتقدنــد ،از
آنجا که تلویزیون در این سالها مخاطبان
خود را از دســت داده(که البته خود بحث
مفصلی اســت و در جای خود باید به آن
پرداخــت) بیــش از گذشــته رو بــه آوردن
سلبریتیها گذاشته تا بتواند از این طریق
مخاطب جذب کند .اما نکته اینجاســت
که قطعــاً اجــرای یک برنامــه تلویزیونی
با بازی در ســینما بســیار متفاوت اســت.
شاید برخی از این چهرهها همچون رامبد
جــوان -کــه دیگــر مثل ســابق نقشــی در
سینما یا تلویزیون ایفا نمیکنند -توانسته
باشــند بــا اجرایــی متفــاوت جماعتــی را
بــه پــای تلویزیــون بنشــانند؛ امــا آیــا این
قضیــه دیگــران را نیــز دربرمــی گیــرد؟
البتــه از ایــن نکتــه نیــز نمیتــوان غافــل
بــود کــه رامبــد جــوان یــا مهــران مدیری
بیشــتر نقشهایشــان در ژانر طنــز بوده و
چهرهشــان بــا طنز عجین شــده اســت و
توفیقشان در تلویزیون تا حدودی ناشی
از این امر اســت .ســؤال اصلی این اســت
کــه «آیا هر چهرهای صــرف محبوبیت یا
شهرتی که در بین مردم دارد ،قابلیت کار
اجرا در تلویزیون را داراست؟
از طرفــی ســؤالی کــه مدیــران تلویزیــون

باید به آن پاســخ دهند ،این اســت که آیا
تلویزیــون مجــری توانمنــد بــرای جذب
مخاطب در چنته ندارد؟
ëëصداوسیما باید خودش چهره بسازد
طهماســب صلــح جــو ،منتقد ســینما و
تلویزیون ،درباره اینکه چرا تلویزیون بیش
از گذشــته بــه ســمت جذب ســلبریتیها
در حــوزه اجــرا رفتــه اســت ،بــه «ایــران»
میگوید« :کار ســنجیدهای نیست .به این
دلیــل که هر کســی بایــد بتوانــد در صنف
خودش بدرســتی کار کند .اینکه تلویزیون
ازمحبوبیــت یــک بازیگــر ،بهعنــوان یک
ســلبریتی ،بخواهد اســتفاده کند و برنامه
جــذاب درســت کنــد ،ایــن کار نشــان
دهنده ضعف تلویزیون اســت .تلویزیون
بهعنــوان رســانهای فراگیر(بــه مراتــب
فراگیرتــر از ســینما) بایــد خــودش چهره
بســازد و مجریهــای برنامههایــش را
تبدیل به ســتارههای محبــوب مردم کند.
وقتــی نمیتواند ایــن کار را کنــد ،از صنف
و جریــان دیگــری بــرای جــذاب شــدن
برنامههایش اســتفاده میکند .این نشان
دهنــده ضعف رســانه عریــض و طویلی
چون صداوسیماســت ».او درمورد دالیل
این ماجرا معتقد است« :به نظر میرسد
تلویزیــون برای تأمین بودجــه برنامهها و
سریالهایش از اسپانســرهای خصوصی
اســتفاده میکنــد .بنابــر ایــن آنهــا چــون
تأمینکننــده مالــی هســتند ،میخواهند
که فالن چهره مشــهور ســینما را بیاورند.
آنها در واقــع ازعالق ه مردم به چهرهها به
نوعی بهرهبرداری میکنند .در عین حال
اگر از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه
کنیم باید بپرسیم که این بازیگران چگونه
مطرح و معروف شــده اند؟ طبعاً سینما
باعــث محبوبیــت اینها شــده اســت .چرا
تلویزیون نباید بتواند چهرههای محبوب
خودش را بســازد؟مثالً ایــن نوع مدیریت
فرهنگی نشان دهنده ضعف است .فرقی
هــم نمیکنــد در تئاتــر هم همیــن اتفاق
افتاده اســت .بازیگر تئاتر یک جایگاه دارد
و مجری تلویزیون هم جایگاه خود را دارد.
با این کار دیگر مردم کاری به اصل برنامه
ندارنــد و مجــذوب چهــره محبــوب خــود
میشوند.اینهدفهایفرهنگیتلویزیون
را زیر ســؤال میبــرد و بیاعتبــار میکند».
بهگفتهاینمنتقد،حتیاگربازیگریبتواند
اجرای خوبی هم داشــته باشــد ،این کار به
هــم ریختــن ارزشهای حرفــهای صنوف

ایسنا

بزک کردن شهر با پیرایش

جمشــید مرادیان هنرمند مجسمهساز در گفتوگو با ایسنا ،درباره آلودگی بصری
شهر گفت« :ما شهر را بزک میکنیم ،برای زیبا کردن شهر که نباید حتماً چیزی به
آن اضافه کرد ،بیاییم [چیزی] کم کنیم ،شهر آرام شود».

غلبه فرهادی بر سانسور با سالح تخیل
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پشت صحنه مسابقه «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار

هیچ کس در جای خودش نیست

«فقط در تلویزیون این اتفاق نیفتاده
بــــرش اســت .در بســیاری از وزارتخانههــا،
ســازمانها و ارگانهــای دیگــر نیــز
ایــن اتفــاق افتــاده اســت و علــت
عقــب ماندگــی ماســت .بــه ایــن
دلیــل کــه برنامههایمــان درســت
پیش نمــیرود و مدیریت ضعیفی
هرمز شجاعی مهر
مجریپیشکسوت حکمفرماست؛ به خاطر اینکه هیچ
تلویزیون کسدرجایخودشنیست.بعضی
از مشاغل را به خاطر جذاب بودنش همه دوستش دارند.
مثالً 35نفر برای یک برنامه کار میکنند اما یک نفر است
کهفقطجلویدوربیندیدهمیشود.طبیعیاستکهبقیه
عوامل دوســت داشــته باشــند که جای آن یک نفر باشند.

چون نه کارشــان دیده میشــود و نه پول خوبی میگیرند.
در ســایر ســازمانها هم همینگونه اســت .هزاران نفر کار
میکنند اما یک نفر با مردم در تعامل باشــد و مردم فکر
میکنندکهاوتمامکارراانجامدادهاست.دراینجامدیرانو
تهیهکنندگانبایدبدانندابتداییترینمسألهدریکبرنامه
تلویزیونیایناستکهآدمهابایدسرجایخودشانباشند.
در شــطرنج سرباز نقش ســرباز را دارد و وزیر نقش وزیر را.
مســابقات یا برنامههایی که چهرههای محبوب سینما یا
موسیقی مجری آن میشوند ،چیزی بیشتر از برنامه قبلی
نــدارد ،چرا کــه در محتوا نمیتوان نقش چندانی داشــت
و کامــاً محدود اســت .از اینرو ســعی میکنند این نقطه
ضعفراباانتخابهنرپیشهیاموزیسینمحبوببپوشانند
وجاذبههایبرنامهرابیشترکنند».

اسماعیل میرفخرایی تهیهکننده و مجری پیشکسوت تلویزیون
دیروزباانتقادازورودسلبریتیهابهتلویزیونآنرابااستانداردهای
حرفهای مغایر دانست و البته در این زمینه ،تصمیمگیرندگان و
مدیرانوبرخیازتهیهکنندگانتلویزیونرابیشترمقصردانست.
میرفخراییبهخبرآنالینگفت«:صداوسیمادرسالهایاخیردر
اینزمینهودربحثانتخابمجریانشبرایبرنامههاموفقعمل
نکرده است .این روزها اغلب مجریها با بیسوادی اجرا میکنند،
همــه هم ادای همدیگــر را درمیآورند ،ادای لسآنجلســیها را
درمیآورند .البته این موضوع در تلویزیون از سالها پیش شروع
شــده و حاال به نهایتش رسیده است .توصیه من این است که به
هیچوجه از چهرهها و هنرپیشــهها برای اجرا استفاده نکنیم زیرا

هنرپیشهنقشدیگریراایفامیکندکهشایستهآنبرنامهنیست.
مخاطــب انتظــار دارد مجری نقــش خودش را که یک شــخص
بــا شــخصیت اســت در اداره برنامه داشــته باشــد .هنرپیشــهها
ض قبلــی و نقشهــای تصنعــی اجرا
[برنامههــا را] بــا پیشفــر 
میکننــد و این موضــوع بــرای مخاطب قابل پذیرش نیســت و
بــه لحاظ حرفهای هم درســت نیســت ».این در حالی اســت که
محمدرضاگلزار نیز که اخیراًدر کسوت مجری در مسابقه «برنده
باش» در تلویزیون اجرا دارد ،درباره انتقاد به حضور سلبریتیها
بهعنوان مجری به منتقدان حق داده و به مهر گفته است« :شاید
اگر من بازیگر نبودم و یک بازیگر دیگر میخواست مجری شود،
منهمگاردمیگرفتم».

انتقاد میرفخرایی و واکنش گلزار

هنری است .صداوسیما زمانی میتواند به
جایگاه فرهنگیاش افتخار کند که خودش
چهره بسازد و به مردم بشناساند.

ëëریسک جذب شدن به تلویزیون
بیــژن بیرنــگ ،کارگــردان ،مجــری و
تهیهکننــده نیز به «ایــران» میگوید« :اگر

چهرههای ســینمایی ،تئاتــر موفق بودند
کــه هســتند ،شــومنهای تلویزیــون هــم
برونــد فیلم بــازی کنند .اشــکالی نــدارد.

اگر برنامه خوب باشــد و تماشــاگر داشته
باشد ،چه اشکالی دارد؟ وقتی یک چهره
سینمایی سرشناس به تلویزیون میرود،
در واقع ریسک بزرگی میکند .بزرگترین
ریســکش هــم ایــن اســت که یــک چهره
آنقدردیدهمیشودکهتماشاگردیگرمثل
ســابق عطش دیدناش در سالن سینما
را نــدارد تا بــه خاطرش پول بپــردازد .اگر
واقعاً چنین ریســکی را میکنــد حق دارد
به تلویزیون بــرود .همه جای دنیا همین
اســت .آدمهــای سرشــناس ســینمایی
بســیاری بودهانــد که بعدها بــه تلویزیون
رفتهانــد .بگذاریــم ایــن چرخــه بچرخد.
از نظــر مــن خیلی هــم خوب اســت .چه
در تئاتــر و چه در ســینما .باید کاری کنیم
که مخاطب داشــته باشــیم آن هم به هر
شــکلی و ایــن چرخــه راه بیفتد .چقــدر از
بچههــای تئاتر جذب ســینما میشــوند.
یعنــی روز بــه روز بچههای تئاتــر بهدلیل
اینکه کنار بچههای سینما دیده میشوند،
جذب ســینما میشوند .گاهی حتی بهتر
از ســینماگران عــرض انــدام میکننــد و
من سینماگرهم از آنها استفاده میکنم.
نکات مثبت اینهاســت .نکات منفی هم
این است که اینها ریسک بزرگی میکنند.
اگر کار خــوب اتفاق بیفتد از هرجایی هم
که جذب شــوند ،اهمیتی ندارد .خیلی از
مجریان توانمند ســازمان برای یکســری
از برنامههــا خوب هســتند و بــرای برخی
از برنامهها خوب نیســتند .مثــاً کاری که
رامبــد جوان میکند شــاید از دســت یک
مجــری توانمند هم برنیایــد .باید به نیاز
برنامهنگاهکرد».
او در خصــوص اسپانســرها و اصــرار آنها
برای آوردن چهرههای سینمایی معتقد
اســت« :هــر کس پــول بدهد به هــر حال
حق اظهارنظر هم دارد .بحث این اســت
که اصــوالً برنامهســازی در تلویزیون باید
متکــی بر اسپانســر باشــد یــا نباشــد؟ آن
هــم در تلویزیونی که مخصــوص نظام و
رسانهای ملی است نه خصوصی .هزینه
شــبکهها را یا از اسپانسر باید تأمین کرد یا
ازطریقآگهی.االنتلویزیونمابالتکلیف
شــده اســت معلوم نیســت دولتی است
یا خصوصی؟ اشــکال کارش اینجاســت.
شــاید نیازهای مالیاش تأمین نمیشود
که دســت به دامن اسپانســرها میشــود.
وقتــی هــم که آنهــا میآینــد ،حــق دارند
اظهارنظرکنند».

صف آرایی استودیوهای کوچک و مستقل در برابر استودیوهای بزرگ جهان برای تصاحب اسکار 2019

پنجه در پنجه غولها

شواهد نشان از آن دارد که فیلم «بدون تاریخ ،بدون امضا» وحید جلیلوند شانس چندانی برای حضور در فهرست نهایی ندارد
وصال روحانی
خبرنگار

روما ساخته آلفونسو کوارون

کار چندان ســختی نیست که از همین حاال
فیلمهایــی چــون «مــرد اول»« ،ســتارهای
متولــد میشــود» و «رومــا» را در میــان
کاندیداهــای اصلــی جوایــز معتبــر و مهم
اســکار تصور کنیم .جوایز اســکار که امسال
نــود و یکمیــن دوره خود را ســپری میکند،
 24شــاخه دارد و نامزدهــای نهایــی کــه در
تمامیردههامنهایقسمتبهترینفیلم،
پنج مورد هستند (در شاخه برترین فیلم 9
یا 10فیلم کاندیدا میشــوند) در دهه ســوم
دیمــاه معرفی میشــوند؛ بااین کــه در دو
سالاخیرفیلمهاینیمهمستقلومتعلق
به استودیوهای کوچک همچون «مهتاب»
()2017و«شکلآب»()2018اسکاربهترین
فیلم ســال را ربودهاند ،پیشبینی میشود
امســال زمــان بازگشــت و جــوالن مجــدد
اســتودیوهای بــزرگ و کارهای پرطمطراق
آنها به جمع فاتحان باشد .هرچند امسال
هم ســهم فیلمهای مســتقل در رقابت با
جریانهای هالیوودی اندک نخواهد بود .از
جمعفیلمهایموفقدررقابتاسکار2019
کهدستپختاستودیوهایکوچکومستقل
هستند،میتوانبه«محبوب»«،اگرخیابان

بیل قادر به حــرف زدن بود»« ،تحصیالت
غلــط کامــرون پســت»« ،متأســفم کــه
مزاحمــت شــدم»« ،نفرتــی کــه ارزانــی
میداری» و «پســر حذف شــده» اشاره کرد.
درهر حال شــکی نیست که امســال ،سالی
پــر بار برای فیلمهای ژانر وحشــت (هارور)
و البتــه کمیک استریپهاســت که به یمن
اولین نســخه بلنــد از روی داســتان «پلنگ
ســیاه» خودنمایی تازه و فوقالعــادهای در
گیشههاداشتهاند.
ëëچازلدوبارهمدعیشدهاست
دیمییــن چــازل امریکایــی کــه دو ســال
پیــش بــا موزیــکال «الاللند» جوایــز اصلی
اســکار را ربود ،امســال هم با «مرد اول» که
داســتان دســتاوردهای نیــل آرمســترانگ
اولیــن فضانورد فــرود آمده بر کره مــاه (در
ســال  )1969اســت ،شــانس زیــادی بــرای
تصاحــب چند اســکار تــازه دارد و بــا توجه
بــه اینکــه وی فقــط  33ســال ســن دارد.
توفیقهای او باور نکردنی بهنظر میرســد،
حریف اول او میتواند یک فیلم هالیوودی
دیگــر بهنام «ســتارهای متولد میشــود» با
کارگردانــی و بازیگری بردلی کوپر امریکایی
باشــد که البتــه یــک کار اوریژینال نیســت
و چهارمیــن بازســازی از روی داســتانی
محسوب میشــود که آشنایی دو موزیسین

جوان در شــهر لسآنجلــس و تالش هر دو
را برای اوجگیری در حرفهشــان به نمایش
میگذارد .هر ســه نســخه قبلــی «A Star is
 »Bornبســیار موفق بودند ولی این یکی بر
خالفتمامپیشبینیهایقبلینزدیکتر
از آنها بهجوایز اسکار است و حتی دو بازیگر
نقش اصلی که یکی خود بردلی کوپر است
اقبال قابل توجهی برای فتح جوایز بهترین
بازیگران نقش اول سال را هم دارند.
ëëاستمرارموجمکزیکی
هر خصلــت پر زرق و برقی کــه در دو فیلم
فوقمیبینید،درتضاد180درجهایبافراق
و افسوســی اســت که تار و پود «روما» فیلم
تقریباً زندگینامهای جدید آلفونسو کوارون
مکزیکــی را لبریــز کرده و این فیلــم را فاتح
شــیر طالیی ونیز کــرده و از آنجا که هالیوود
در سه ســال از  5سال گذشته اسکار برترین
فیلم ســال و مجموعهای از مجســمههای
طالیــیاش را بــه فیلمهــای مکزیکــی
(«جاذبــه»« ،بازگشــته از مــرگ» و «شــکل
آب») اهــدا کــرده ،دور از ذهن نیســت که با
«روما» نیز برخورد مشابهی صورت پذیرد.
«رومــا» شــرح رنجهــا و محدودیتهــای
زندگــی کوارون و شــاید هــر مکزیکی طبقه
پایینی در زاغههای مکزیکوســیتی و در ایام
نوجوانی آنها اســت .فیلمهای دیگری هم

هستند که احتمال کاندیدا شدنشان برای
اســکار بهتریــن فیلم ســال اندک نیســت؛
ازجمله «پسر حذف شده» با بازی تحسین
شــده اســتیو کارل و تیموتــی چاالمــت (که
کاندیدایی هر دویشــان در شاخه بازیگری
بســیار محتمل اســت)« ،کالنزمن ســیاه»
جدیدترین فیلم مبتنی بر تبعیضنژادی
ک لــی و همچنیــن «کتــاب ســبز»،
اســپای 
«محبــوب»« ،راپســودی بوههمیــان»،
«معاون»و«بیوهها».
ëëفونتریریامککویین؟
درشاخهبهترینکارگرداننیزطبعاًاولویت
با فیلمســازانی اســت که فیلمهــای نامزد

اسکاربرترینکاربلندسالراساختهاندوآنها
چازل ،کوپر ،کوارون و اســپایک لی هستند و
به آنها بیفزایید بری جنکینز را که دو ســال
پیش با «مهتاب» اسکار برترین فیلم سال
را ربــود و امســال با فیلم «اگــر خیابان بیل
قادر به حرف زدن بود» آمده است .از سوی
دیگر ،به نظــر میرســد« ،الرس فونتریر»
فیلمســاز نامــدار دانمارکی که از پیشــروان
مکتب فیلمســازی «دوگما» طی  25سال
اخیر بوده ،بهخاطر ارائه یک فیلم ترسناک
و روانــی جدیــد بهنــام «خانــهای کــه جک
ســاخت» (با بازی مت دیــان و برونو گانز)
مورد تأیید وسیعتر آکادمی علوم سینمایی

وهنرهایتصویریکهنهاداهداکنندهاسکار
اســت ،قرار بگیرد و نامش جــزو نامزدهای
این رده باشــد .البته احتمــال قویتر نامزد
شــدن مجدد «استیو مک کویین» است که
شش سال پیش اسکار برترین فیلم سال را
با « 12ســال برده بودن» کسب کرد و امسال
با«بیوهها»عرضانداممیکند.
ëëهمهرقبایقدرتمند«بــدونتاریخ،بدون
امضا»
همه اینها جدا و متفاوت با اســکار برترین
فیلــم «خارجــی» (غیــر انگلیســیزبان)
ســال اســت که ایران «بدون تاریخ ،بدون
امضــا»ی وحید جلیلونــد را به نمایندگی
از خویش به آکادمی اســکار معرفی کرده
است؛ گرچه شانس آثاری چون «سارقان
مغازه» از ژاپن« ،سوختن» از کره جنوبی،
«مرز» از سوئد(و با کارگردانی علی عباسی
ایرانیتبار)« ،پرندگان راه» از کلمبیا و البته
«روما» برای کاندیدایی و پیروزی درعرصه
اسکارخارجیبسیاربیشتراست.برایرفع
هــر ابهامــی در این زمینه ،آکادمی اســکار
طــی هفتههــای آتی بــا حذف حــدود 80
مدعی اولیه یک فهرست 9فیلمی حاوی
نامزدهــای اصلی را انتشــار خواهــد داد و
 5نامزد نهایی را از درون همین فهرســت
برخواهدگزید.

