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«زمان» به روایت درویشی

وزیر فرهنگ و ارشاد عنوان کرد

افزایش استقبال هنرمندان از جشنواره تجسمی

اهالی فرهنگ و هنر در حالی شــاهد برگــزاری یازدهمین دوره
جشنواره تجسمی فجر هستند که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
توگویی با ایسنا افزایش استقبال هنرمندان برای حضور
فرهنگ در گف 
در این رویداد هنری را اتفاق خوبی خوانده است .البته او تأکید کرده که جشنواره
هنرهای تجسمی در عرضه و فروش آثار آنان هم تأثیر خوبی برجای گذاشته و
گفته«:جشــنواره تجسمی امسال فضای خیلی وسیعی در اختیار دارد و با توجه
به اینکه از فضای گالری نیز در این جشــنواره اســتفاده شــده ،فضای واســطهای
بــرای عرضه حراج و فروش آثار هنرمندان پدید آمده اســت ».گفتنی اســت که
یازدهمین جشنواره تجسمی فجر هماکنون در حال برگزاری است و تا  ۱۵اسفند
ماه ادامه دارد.

یادمان نودمین سال تولد حسن کسایی

یادمان نودمین ســالگرد تولد اســتاد زنده یاد حسن کسایی با
روی خـط رونمایــی از آلبومهــای «وقتی نیســتیم» و «گذرگاه نســیم» و
خـــــــبر کتاب «قصه شــمع» عصر روز جمعه ســوم اســفند با حضور
پیشکسوتان موسیقی کشورمان در مرکز موسیقی پارس برگزار شد .آن طور که در
بخشــی از گزارش مهر آمده ،محمد جواد کســایی فرزند استاد کسایی در ابتدای
این مراســم گفت« :حدود چهار ســال پیش تصمیم گرفتم که کاری بر پایه تک
نوازی و دونوازی با ساز تمبک به یاد پدر با عنوان «وقتی نیستیم» تهیه و ضبط
کنیــم .بــر این اســاس از هنرمندان شــاخص ســرزمینمان دعوت بــه همکاری
کردیم و در قالب ســه ســیدی که ۲۳قطعه را در خود جای میداد آثار تکنوازی
استادان همراه با تمبک را ضبط کردیم».

انتشار«خلیل ملکی» با ترجمه عبداهلل کوثری

عبداهلل کوثری کتاب «خلیل ملکی» نوشــته محمدعلی همایون کاتوزیان (هما
کاتوزیان) را که به زبان انگلیســی به رشــته تحریر درآمده ،ترجمه و آماده انتشار
کــرده اســت .خلیــل ملکی یکــی از اعضای گروه موســوم بــه  53نفر بــود که در
تأســیس حزب توده بودند و بعدتر نیز به همراه انور خامهای و جالل آل احمد
از این حزب جدا شــدند .وی یکی از نزدیکان محمد مصدق بوده که در راســتای
پروژه ملی شدن نفت نیز تالش بسیاری کرد.

بسته شدن پرونده جشنوار ه فیلم فجر

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر با برگزاری مراسم بخش «تجلی اراده ملی»
یوهفتمین جشــنواره فیلم فجر
بــه کار خود پایان میدهد .تجلی اراده ملی ســ 
ســاعت  ۶ ،۱۹اســفندماه در تاالر ایوان شمس برگزار میشــود .در این مراسم که
اجرای آن را فرزاد حسنی بر عهده خواهد داشت ،سازمانها و تشکلهای حاضر
در بخش تجلی اراده ملی فیلمهای منتخب خود را با توجه به اهداف و رسالت
تعیین شده سازمانهای متبوع خود اعالم میکنند.

واریز  ۱۰درصد از درآمدهای کنسرت به خزانه داری

نمایندگان مردم در خانه ملت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را مکلف به واریز
 ۱۰درصد از درآمدهای برگزاری کنسرت به خزانهداری کل کشور کردند.

اهدای نشان داود رشیدی در جشنواره «وارش»

خانواده داود رشیدی همزمان با نهمین جشنواره بینالمللی فیلم وارش نشان
این هنرمند فقید را به هنرمندان استان مازندران اهدا میکنند.

معرفی داوران جشنواره فیلم 100

رضا میرکریمی ،محمدحســین مهدویــان ،منیره قیدی ،بهروز شــعیبی و بیژن
میرباقــری بهعنــوان داوران بخــش اصلــی دوازدهمیــن جشــنواره بینالمللــی
فیلم 100معرفی شدند.

تقدیر قوه قضائیه از آثار برتر جشنواره فیلم فجر

معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ،طی مراســمی از آثار
برتــر جشــنواره فیلم فجر بــا رویکرد پیشــگیری از جرم و آســیبهای اجتماعی
تقدیر میکند .این مراســم روز یکشنبه  ۵اســفندماه از ساعت  ۱۵تا  ۱۸با حضور
معــاون اجتماعــی قــوه قضائیه ،برخی مســئوالن مرتبــط ،مدیران ســینمایی و
جمعی از هنرمندان برگزار میشود.

اجرای ایرج رحمانپور در تاالر وحدت

کمتر کســی را میشناســیم با موســیقی،
بویــژه موســیقی نواحی ســر و کار داشــته
باشد اما با نام و هنر محمدرضا درویشی
آشــنا نباشد.درویشی آهنگســاز ،مؤلف و
پژوهشگرموســیقی اســت او درموسیقی
تعریف شده ،چراکه عاشق هنرش است
و در«زمان»نمــی گنجد؛همانگونــه کــه
خود در مراسم رونمایی آلبوم جدیدش
«زمــان» بیــان کرد«:مــن نــه گــوش بــه

رخ نمیدهــد ...تفکر همان اســت و تنها
مصالــح عــوض میشــود .مفهــوم یکی
اســت و مصالــح به خاطر گذشــت زمان
در مختصات زمینی کمی جوانتر یا کمی
پیرتــر میشــوند…» درویشــی میگوید:
غالب آهنگسازها درطول عمرشان شیوه
عوض میکنند .شــیوه با سبک فرق دارد
در بین آهنگســازان غرب هــم افرادی که
صاحب سبک باشــند ،کم داریم؛ مابقی

صاحــب شــیوهاند .در میــان آنهــا بــاخ
صاحب سبک است ،بتهوون و موتسارت
و… صاحب سبک نیستند .ما آهنگسازی
در ایــران نداشــته و نداریــم کــه صاحــب
ســبک باشــد .بیــن شــیوه تــا ســبک یک
دریای عمیق فاصله اســت .آهنگســازان
معمــوالً در طول عمرشــان دچار عوض
کردن شیوه میشوند؛ اما طبیعت به من
از بیست سالگی این امکان را داد که شیوه

آهنگسازیام را در آن سال پیدا کردم و بر
خالف بســیاری از آهنگســازان این شیوه
تــا امــروز عوض نشــده اســت .درویشــی
گفــت :در روش طبقهبندی یــا ردهبندی
ســازها در دایرةالمعارف کــه اآلن بخش
اول جلد ســوم کارهایش انجام میشــود
هیچکس بــه من چیزی را یــاد نداد .یک
نوع طبقهبندی کامالً اختصاصی است و
مبتنی بر نهاد انسانی.

جشنوارههای فجر را به صاحبان اصلیاش بسپاریم
مریم سادات گوشه
خبرنگار

مــاه بهمن ،بــه روال ســالیان پیش ،ماه
جشــنوارههای هنری و ماه پــرکاری بود؛
ماهــی کــه جشــنوارههای فیلــم ،تئاتــر،
موسیقی ،شعر و تجسمی فجر هر کدام
بــا ســاز و کارخاص خــود برگزار شــدند.
اما مســأله مهمی که همــواره دغدغه و
مشــکل اصحــاب فرهنگ وهنــر در این
باره بــوده ،این اســت که جشــنواره باید
امکانــی بــرای تمامــی صداهــا و هنرها
و هنرمنــدان باشــد .ایــن کــه جشــنواره
فجــر جایــی بــرای عرضــه ایدههــای نو
از هــر صنــف و گروهــی باشــد و توســط
خــود اهالــی فرهنــگ وهنــر برگــزار و
داوری شــود .بخصوص این که با تغییر
دولتها ،این تغییــرات تأثیری بر روند
جشــنواره و انتخــاب آثــار نگــذارد .حاال
که جشــنوارههای فیلم و موســیقی فجر
ســپری شــدهاند و جشــنوارههای تئاتر و
تجســمی نیز به واپســین روزهــای خود
رســیدهاند ،جای طرح این ســؤال است
کــه جشــنوارههای فجــر تــا چــه میــزان
توانســتهاند تمامی طیفهــای هنری و
هنرمندان با نگاههای متفاوت را به خود
جذب کنند؟ آیا این جشــنوارهها توسط
صاحبان حقیقی خود برگزار میشوند؟
و نقــش دولت در این جشــنوارهها فقط
تأمین مالی است؟ یا هنوز و همچنان با
برگزاری چندین دوره از این جشنوارهها،
انتخاب آثار نشــأت گرفته از برخی آرا و
نظرهای دولتی است؟
شعر
ëëوزارت فرهنــگ باید از همــه صداها
دعوت کند
عبدالجبــار کاکایی که خود از شــعرای
انقالب است ،از جمله کسانی بوده که
همیشــه تأکید بــر این داشــته که تمام
صداها در جشنواره شعر فجر منعکس
شــود .او در پاســخ به این سؤال مطرح
شده از سوی منتقدان که «آیا جشنواره
شعر فجر توانســته تریبونی برای همه
صداهــا باشد؟»میگوید«:مشــکل
در سیاســتگذاری جشــنواره اســت.
بایــد ظرفیــت جــذب همــه صداهــا
را داشــته باشــد .متأســفانه در حــوزه
شــعر مرزبندیهــا شــدیدتر اســت.
در حــوزه ســینما ،تئاتــر ،موســیقی و

تجسمی شــاهد این مقدار بسته بودن
و محصــور بودن جشــنوارهها نیســتیم
امــا وقتــی بــه شــعر میرســد بــه یک
بــاره موضوع انقالب و مســائل مرتبط
بــا آن پیــش میآیــد .ایــن که شــعر از
جهــت موضوعــی در راســتای انقالب
باشد و باید تناســب داشته باشد .بنابر
ایــن یکدفعــه صداهــا بلند میشــود و
آنهایی که به رسانهها دسترسی دارند،
همانها هم سیاستگذاری میکنند و با
رعایت این مالحظات جشــنواره شعر
بیســر وصدا و با چراغ خاموش برگزار
یشود».
م 
او درادامــه افــزود« :امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه اگــر ایــن جشــنواره بخواهــد
در کنــار جشــنوارههای دیگــر دیــده
شــود ،باید بــه تمــام صداهــای موجود
در صحنــه ادبیــات کشــور توجــه شــود.
حداقــل بــه صداهایــی که مجــوز چاپ
کتــاب میگیرنــد و کتابهــای شــان در
کتابفروشــیها بــه فروش میرســد باید
اعتنــا کننــد و از آنهــا دعــوت و بابــت
جریانهایــی کــه در حــوزه ادبــی اتفاق
افتاده اســت ،دلجویی کنند .متأســفانه
این اتفاق نمیافتــد .تنها دورهای که به
صداهای متفاوت توجه شد دوره هشتم
بود .در چند دوره برای اینکه بگویند ما
به همه صداها اهمیت میدهیم ،چند
نفر از صداهای دیگــر را دعوت کردند و
بــه آنها جایزه دادنــد و عکس گرفتند تا
بگویند ما این گونه نیستیم.اگر بخواهیم
تمــام جریانهــای ادبــی کشــور در ایــن
جشــنواره شــرکت کننــد ،بایــد در تمام
جشــنوارهها آنها را دخالت بدهیم؛ هم
در سیاستگذاری ،هم در داوری و هم در
مدیریت برنامههــا و مرحله به مرحله.
اگــر این وضعیــت در وزارت فرهنگ به
وجود بیاید این جشنواره جایگاه واقعی
خود را پیدا خواهد کرد اما مادام که نگاه
گلخانهای وجود داشــته باشد ،جشنواره
شعر فجر متعلق به طیفهای خاصی
میشــود و هیــچ گاه جشــنواره خوبــی
نخواهد شد».
فیلم
ëëداوریهــا تحــت تأثیر نوســانهای
دولت ها
بــا اینکه اهالی ســینما صنــف و خانه
دارنــد و دیگــر هنرمنــدان اوضــاع
جشــنواره فیلــم فجــر را در قیــاس بــا
دیگر جشنوار هها بســامانتر میدانند،

اما برخی اهالی ســینما هم نســبت به
ایــن جشــنواره انتقادهای خودشــان را
دارنــد .ســینماگران حمایــت دولت را
در برگزاری جشــنواره فجر میخواهند
آن هــم بــا ســاختاری مســتقل .برخی
فیلمسازان پیکان نقد خود را به سمت
نتایج داوریها نشــانه گرفته و انتخاب
آثار را برگرفتــه از نگاه دولتی میدانند
تا نگاه صرف هنرمندانه.
علیرضا رئیسیان ،نویســنده و کارگردان
ســینما ،کــه در جشــنواره امســال بــا
فیلــم «مــردی بــدون ســایه» شــرکت
جســته بود ،در این خصــوص میگوید:
«ســینمای ایــران از ابتــدا کامــاً دولتی
بــود و جشــنواره هــم بازتــاب همــان
سینماســت .همیــن مســیرهم ادامــه
یافــت و پابرجــا ماند.علیرغــم اینکــه
بخشــی از ســینما دولتی است و بخش
دیگــر غیردولتی ،اما همچنان ســاختار
اداره و برگــزاری جشــنواره کامالً دولتی
و برعهده دولت اســت .اما این الزاماً به
این معنا نیســت که فیلمها هم دولتی
هســتند .هــر جشــنوارهای کیفیتــش به
آثــار و نتایــج هیــأت داوران برمیگردد
و بایــد به آنهــا توجه کــرد .قطعاً هیأت
داوران تابــع نوســانات دولت در بخش
سیاســی جشــنواره اســت و این مشکل
پابرجاست .البته درهمه جای دنیا هم
نهادهــای خاص جشــنواره وجــود دارد
کــه بودجه شــان را از دولــت میگیرند،
ولــی کارشــان تابــع دولــت نیســت امــا
در ایــران بــه ایــن شــکل نیســت مگــر
اینکه برایش ســاختاری تعریف شــود

و اساسنامه مســتقل در وزارتخانه برای
آن تصویــب شــود و دولــت بخشــی از
بودجه را بدهد و بخشــی هــم از طریق
درآمدهــای جشــنواره تأمیــن شــود اما
ســاختار باید مستقل باشــد .آیین نامه
برگــزاری بــه صــورت مســتقل برایــش
تنظیــم شــود و دبیــر جشــنواره هر یکی
دو ســال عوض نشــود چون سیاستها
وعالقــه شــخصی اشــخاص تأثیرگــذار
اســت .وانگهــی دولتها هــم نباید آن
قدر مصر باشــند که هر دولت یا وزیری
کــه عوض میشــود ،دبیر جشــنواره نیز
تغییــر کنــد .در دولــت تدبیــر وامیــد،
جشــنواره فجر تاکنون سه دبیر داشته و
احتماالً چهارمی هم در راه خواهد بود.
از جشــنوارهای که دســتخوش این همه
تغییرات مدیریتی اســت ،چه انتظاری
میتوان داشت؟»
تجسمی
ëëدر مسیر حذف مداخالت ناشیانه
جشــنواره تجســمی فجــر بــا عمــر 11
سالهاش هم بینصیب از دخالتهای
دولتــی در انتخــاب آثــار نبــوده اســت.
بهــزاد شیشــه گــران ،نقــاش و طــراح
گرافیــک از یکســری تغییــرات در
سیاســتگذاری این جشــنواره میگوید:
«چنــد مــاه قبــل از برگزاری جشــنواره
تجســمی فجر آقای مظفری ،مدیرکل
هنرهــای تجســمی بــا عالقهمنــدی
خاصی جمعی از هنرمندان رشتههای
گوناگــون تجســمی را به مــوزه معاصر
دعوت کردند تا با نظرات ،پیشــنهادها
و انتقادهای هنرمندان آشــنا شــوند تا

شــاید نظرات اهالــی هنر چــراغ راهی
باشد برای نابسامانیهای دهه گذشته
جشنواره تجسمی فجر که من نیز یکی
از دعوت شــدگان بودم .در آن جلســه
یک مجموعــه پیشــنهاد و انتقادهایی
مطــرح شــد کــه آقــای مظفــری بــا
عالقهمنــدی یادداشــت میکردنــد و
در پایــان از مســائل مطــرح شــده ابراز
خوشــحالی کردنــد و قــول دادنــد تــا
مــوارد طــرح شــده را بــه کار بندنــد که
البتــه حاصــل پیشــنهادها منجــر بــه
حضور مجموعــهای از گالری داران در
جشنواره فجر شــد و تغییر فاحشی در
هیأت انتخاب آثار و دبیران رشتههای
مختلــف داوری ایجــاد شــد کــه از این
بابت باید تبریک گفت».
او در خصــوص دخالتهــای ناشــیانه
افــراد غیرهنرمنــد در انتخــاب آثــار
تصریــح کرد«:امــا مجموعــهای کــه
در مؤسســه صبا بــه نمایــش درآمده،
بــاز هــم آثــار خــام دســتانه و ضعیف
در بخــش نقاشــی و مینیاتــور کــم
نبــود کــه این امر نشــان میدهــد انگار
دخالتهــای ناشــیانهای در انتخــاب
آثار دست داشــته است ولی در بخش
مجســمه و پوســتر کارهــای بهتــری به
نمایــش درآمده اســت .دومیــن نکته
اینکــه هنــوز بــه خاطــر دخالتهــای
دولتی اعتماد خیلی از هنرمندان برای
حضور و مشــارکت در جشــنواره جلب
نشــده اســت .امیــدوارم ناکامیهــای
گذشته جشنواره فجر چراغ راهی باشد
بــرای قامــت بلنــد ایــن رخــداد مهــم

هنری که شایستهاش است».
شیشــه گــران در ادامــه خاطرنشــان
کرد«:متأســفانه من هنوز تا این لحظه
نتوانستهام نمایشگاه باغ موزه قصر را
ببینم.اما یقیــن دارم آثــار آنجا خیلی
بهتــر خواهــد بود چــرا که بــا مدیریت
گالری دارها ،حرفهایتر برگزار خواهد
شد.به گمانم جشنواره برای جلب نظر
و مشــارکت هنرمنــدان بیــش از پیش
بایــد تالش کند تــا اعتبــار واقعی خود
را به دســت آورد که این عالقهمندی را
به شــخصه در آقای مظفری مشاهده
کردم اما امیدوارم دخالتهای بیجا،
ناشــیانه و نســنجیده ،فرصت تغییر و
تحول و مرمت را از ایشان نگیرد».
تئاتر
ëëدولت صرفاً تأمین اعتبار میکند
در بیــن جشــنوارهها اوضاع جشــنواره
تئاتــر تــا حــدودی از ایــن جهــت بهتر
اســت .موســیقی هــم چــون بخــش
رقابتــی نــدارد بــا مشــکالت ســایر
جشــنوارهها روبــهرو نیســت .شــهرام
کرمی مدیرکل هنرهای نمایشــی نوید
یــک اتفــاق خــوب در جشــنواره تئاتــر
را میدهــد و میگویــد «:چنــد ســالی
اســت کــه ایــن اتفــاق در حــوزه تئاتــر
افتاده اســت .یعنی هم دبیر جشنواره
و هــم مدیریــت بخشهــای مختلف
آن برعهــده هنرمنــدان اســت .یعنی
در طــول یــک دهــه اخیــر ایــن رونــد
اجرایی و تثبیت شــده اســت .شاید در
اوایــل که جشــنواره تــازه راه افتاده بود
مقامــات دولتی جشــنواره را به عهده
میگرفتنــد ،بخشهایی از آن توســط
حوزههای دولتی اجرا میشــد و تقریباً
از نیمههــای دهــه  70ایــن تصمیــم
گرفته شــد کــه دبیرخانــه جشــنواره از
اداره کل هنرهای نمایشــی خارج شود
و آن زمــان ایــن مســأله اتفــاق خوبی
بــود .بیــش از یک دهه اســت کــه این
اتفــاق میافتد و هرســاله یک هنرمند
شــناخته شــده تئاتــر دبیــر جشــنواره
بوده اســت .تمام مدیــران بخشهای
دیگــر جشــنواره هــم از چهرههــای
هنری هســتند و رســماً میتــوان گفت
که جشــنواره توســط هنرمندان شــکل
میگیــرد و اجرا میشــود و ایــن اتفاق
خوبــی اســت و اداره کل هنرهــای
نمایشــی صرفــاً نقــش تأمیــن اعتبار
دارد».
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بزنگاه تقابل کوارون و ترامپ!
سینمای
جهــــان

اندکی پیش از برگزاری اســکار و تقدیر از بهترینهای ســینما ،با
آن سوی اهدای جایزه تمشک طالیی ،بدترینهای سینما سنگ روی یخ
مــــــــرز شــدند .فیلم «هلمز و واتسون» بیش از هر اثر سینمایی دیگری
الیــق دریافت تمشــک طالیی شــناخته شــد و با عملکرد بــد هنری و تجــاری جوایز
بدتریــن فیلم ،بدتریــن کارگردانی و البتــه بدترین بازیگر نقش مکمل مــرد را از آن
خود کرد .تمشک طالیی از آن دست جوایزی است که بردنش برای پیروزی نیست و
برعکس مایه سرافکندگی است .طبق گزارش خبرآنالین و به نقل از هالیوود ریپورتر،
دونالد ترامپ هم امسال تمشک طالیی گرفت که یکی از آنها حاوی کنایه تندی بود.
ترامپ سال گذشته سوژه دو مستند بود .یکی «فارنهایت  »۱۱/۹ساخته جدید مایکل
مور و دیگری «مرگ یک ملت» ساخته دینش دسوزا که در اکران سروصدای زیادی
به پا کرد .ترامپ البته در این مستندها بازیگر به معنای کالسیک آن نیست اما الیق
دریافت تمشــک بدترین بازیگر ســال شــد .او عالوه بر این جایزه بدترین زوج هنری
را هم دریافت کرد که حامل کنایهای تند بود .برگزارکنندگان تمشک طالیی بدترین
زوج هنری را به ترامپ و حقارت تغییرناپذیرش اهدا کردند.
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«ایران» در گفت و گو با کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر ،از میزان فراگیری جشنوارهها گزارش میدهد

ایرج رحمانپور خواننده پرآوازه موســیقی مناطق زاگرس نشین که از او با عنوان
«حنجره زخمی زاگرس» یاد میشــود ســاعت  21:30نهم اســفندماه جاری در
تــاالر وحدت کنســرتش را برگزار میکنــد .رحمانپور در این اجرا گزیــدهای از آثار
برجستهاش را به زبان لکی و لری برای مخاطبان اجرا میکند.

تحقیر ترامپ در رویدادی
برای بدترینهای سینما

تعریفهــا میدهم نه تخریبها؛ من بر
اساس عشــق خودم زندگی و کار کردم».
در مراســم رونمایــی آلبــوم «زمــان» بــه
آهنگسازی محمدرضا درویشی که شامل
چهار قطعه اســت و هــر کدام متعلق به
دهــهای از زندگــی او در بــازه زمانــی  ۲۰تا
 ۶۰ســالگی ،این آهنگســاز بیان داشــت:
میتوانیــد تاریــخ ســاخت قطعــات را با
هم عوض کنیــد فرقی نمیکند و اتفاقی
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وصال روحانی
خبرنگار

مراسم اهدای نود و یکمین دوره جوایز
اســکار تــا کمتر از  24ســاعت دیگــر ،از
ساعت چهار بامداد صبح دوشنبه(به
وقــت تهــران) در تــاالر «کــداک تیاتر»
شــهر لسآنجلــس برگــزار میشــود؛
رویدادی که هر ســاله در همین مقطع
بــر ســایر مســائل ســینمای امریــکا و
جهــان تأثیــر میگــذارد و میتــوان رد
مجسمههای طالیی را در ذهن و خاطر
همه اهالی سینما و بویژه افراد مرتبط
ی جهان(هالیوود)
بــا قطــب رؤیاســاز 
حس کرد.
اسکار که کار مدیریت و اهدای آن توسط
«آکادمــی علــوم ســینمایی و هنرهای
تصویــری» امریــکا صــورت میپذیرد،
بــرای رهایــی از اتهــام «اختصــاص
صــرف بــه هالیــوود» در25ســال اخیر
رویکردی بینالمللیتر در پیشگرفته
و محصــول جدید این امــر هم چیزی
نیســت جز کاندیدا شدن فیلم «روما»
ســاخته آلفونســو کــوارون مکزیکی در
 10رشــته و  10مجســمه طالیی .در این
جایگاه فقط «محبوب» ساخته جدید
و تاریخی یورگــوس النتیموس یونانی

اســت که توان برابری کــردن با «روما»
دارد و ماننــد ایــن فیلــم کاندیــدای 10
اسکار است .البته این لزوماً بدان معنا
نیســت که حتمــاً یکی از ایــن دو فیلم
 48ســاعت بعد جوایز اصلی اسکار را
کســب خواهند کــرد ،اما وقتــی در نظر
بگیریم که «روما» اخیراً جایزه «بافتا»
(اسکار سینمای بریتانیا) را نیز بهعنوان
بهترین فیلم ســال کســب کرده و ســه
بافتــای دیگــر را هــم بهدســت آورده و
جایزه گولدن گلــوب برترین کارگردان
ســال را هــم ازآن خــود کرده(«رومــا»
گولدن گلــوب برترین فیلم «خارجی»
و به واقع غیر انگلیسی زبان سال را هم
بهدســت آورده) بیــش از پیش متوجه
میشــویم کــه آکادمــی اســکار دالیلی
کافی برای اســتمرار بخشــیدن به روح
و رویکــرد بینالمللــی و غیرمتمرکــز
خــود طــی ســالهای اخیــر دارد.
«رومــا» داســتان زندگی یــک خانواده
بیبضاعت و همتاهای آنان در حومه
مکزیکوســیتی و رجعــت کــوارون بــه
گذشــته خود و ســالهای خردســالی و
نوجوانیاش در مکزیک است.
ëëتودهنی به ترامپ
دیگر مســألهای که میتواند به «روما»
در راه فتــح دو اســکار اصلــی (بهترین

نمایی از فیلم «روما»

فیلــم و برتریــن کارگردانــی) کمــک
کنــد ،تعارض کامل فــروغ این فیلم با
تصویری اســت که دونالــد ترامپ طی
سالهای اخیر کوشیده است از مردمان
مکزیک ارائه بدهــد .ترامپ در این دو
ســال به انحای مختلــف مکزیکیها را
مشــتی خالفکار و قاچاقچــی توصیف
کــرده و حتــی درصــدد برآمــده بــود تا
بیــن دو کشــور در نقــاط مــرزی دیــوار
بکشــد که البته به سبب عدم همیاری
ســایر نهادهــای امریــکا بــا ایــن امــر،
بــه بنبســت خــورد .کارشناســان بــر
ایــن باورنــد کــه هالیوودیهــا هیچگاه
بــا جمهوریخواهــان میانــه خوبــی
نداشــتهاند ،و از این رو بدشان نمیآید
با نشــاندن «روما» بر تاُرک اســکار -که

از فرهنــگ مکزیــک نشــأت میگیرد-
تودهنــی تــازهای به ترامــپ بزنند و به
امریکاییترین جایزه ســینمای جهان
سمت و سویی کامالً متفاوت و متضاد
با ایدهآلهای ترامپ و همفکرانش در
کاخ سفید بدهند.
ëëاز محبوب تا معاون
البتــه اگر این مالحظات درکار نباشــد،
شــاید «محبــوب» کــه دو هفتــه پیــش
برنــده هفــت جایــزه «بافتــا» شــد و
در گولــدن گلــوب هــم جایــزه بهترین
بازیگر زن نقش اول (اولیویا کولمن) را
بهدست آورد ،بخت قابل مالحظهای
بــرای صیــد چندیــن و چند مجســمه
طالیی داشــته باشــد .همیــن حاال هم
اولیویا کولمن تنها و تنها از جانب گلن

کلوز امریکایی و پر ســابقهتر از خودش
که در فیلم «همســر» درخششــی تازه
داشته است ،تهدید میشود .بجز اینها
میتــوان به «معــاون» فیلم سیاســی
اخیــر «آدام مــک کی» اشــاره کــرد که
درباره جوالنهای گســترده دیکچنی
معــاون رئیسجمهــوری امریــکا در
سالهای زمامداری جورج دبلیوبوش
( 2000تا  )2008اســت که کاندیدای 8
مجســمه طالیی شده است .همچنین
نبایــد از چهارمیــن بازســازی بــزرگ
داســتان «ســتارهای متولــد میشــود»
توســط بردلی کوپر که مثــل «معاون»
نامزد  8اسکار شده ،غافل بود .هرچند
بعید است که هر یک از آنها دستکم
یکــی دو اســکار را صیــد نکنند .بــا این
حــال «کریســتین بیــل» بازیگــر نقش
دیکچنــی در «معــاون» کــه بــرای
ایفــای ایــن نقش  30کیلــو وزن اضافه
کــرده ،بــرای غلبــه بــر رامــی مالــک،
ایفاگــر نقــش «فــردی مرکــوری» در
فیلم زندگینامهای «راپسودی بوهمی
میان» کار بسیار سختی خواهد داشت.
اســکار بهتریــن بازیگــر زن نقــش دوم
نیز شــاید ســهم «اما اســتون» یا «راشل
وایز» شــود که هر دو در داســتان درباری
و تاریخــی «محبــوب» جلــوه ویــژهای

دارند و برای اســکار نقــش دوم مرد نیز
«ســم الیوت» پیــر در «ســتارهای متولد
میشود» و «ریچارد ایگرنت» باتجربه
در «آیــا هرگــز میتوانی مرا ببخشــی؟»
بختی بیشتر از سایرین دارند.
ëëدر انتظار غافلگیریها
اســکار برتریــن کارتون ســال  5مدعی
سرســخت دارد و فقط میتوان متذکر
شــد کــه گولــدن گلــوب ایــن رده بــه
«اسپایدرمن :به درون نظم عنکبوتی»
رسید و با اینکه اسکار در سالیان گذشته
گاه تا  60و حتی  70درصد آرایی شــبیه
به گلوب داشته ،اما شاید امسال در این
شاخه شــاهد روندی متفاوت باشیم و
متعجب شــویم .اســکار برترین فیلم
«خارجی» ســال نیز به احتمال قریب
به یقین به «روما» میرسد؛ مگر اینکه
این فیلم اســکار بسیار مهمتر بهترین
فیلــم کل ســال را ببــرد .همــه اینهــا
احتماالتی اســت که به مراسم اهدای
جوایــز در صبــح دوشــنبه جذابیــت و
حس غافلگیری بیشــتری میبخشــد
و شــاید آن را دیدنیتــر میکند .این در
حالی اســت که ایران امســال برخالف
ســالهای خبرســازی اصغر فرهادی،
سهمی در پر سروصداترین گردهمایی
سینمایی جهان ندارد.

