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حمیدرضا عظیمی| مطابق روالــی که از قبل 
وجود داشــته، نامزدهای اسکار به طور معمول، بعد 
از معرفی نامزدهای گلدن گلوب معرفی می شــوند 
و حــاال نامزدهای »بهترین فیلم خارجی« اســکار 
2018 معرفی شــده اند. نامزدهای بخش خارجی 
اسکار امسال درحالی معرفی شدند که خبری از فیلم 
»نفس« در میان فهرست نهایی نامزدها وجود ندارد. 
سینمای ایران دوبار با فیلم های اصغر فرهادی، طعم 
اسکار را چشیده است و همین موضوع انتظار برخی 
از اهالی فیلم را برای کســب دوباره آن، افزایش داده 
است، اما آنهایی که تجربیاتی در این زمینه دارند، بر 
این اعتقادند که فیلم »نفس« با توجه به تجربه ای که 
از قبل درباره فیلم های انتخاب شده در بخش فیلم 
خارجی اســکار وجود دارد، از ابتدا هم شــأنی برای 

کسب این جایزه نداشته است. 
نامزدها معرفی شدند

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار دیروز، 
فهرســت ۹ فیلم منتخب را برای رقابت در شاخه 
»بهترین فیلم خارجی« جوایز ســینمایی اســکار 
معرفی کرد. ۹ فیلمی که از میان ۹2 فیلم برای حضور 
در شاخه بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار 
امسال به آکادمی معرفی شدند و قرار است 2۳ ژانویه 

2018، از میان آنها 5 فیلم نهایی انتخاب شود.
بنابر اعالم آکادمی، نامزدهای اســکار 2018 در 
بخش رقابت شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی به شرح 
زیر است: »یک زن شگفت انگیز« ساخته سباستین 
للیو از شیلی؛ »خالی از عشق« به کارگردانی اندری 
زویاگینتسف از روسیه؛ »محوشدگی« به کارگردانی 
فاتح آکین از آلمان؛ »از جسم و روح« به کارگردانی 
ایلدیکــو انیــادی بــه نمایندگی از مجارســتان؛ 
»خوشبختی« ساخته الن گومه از سنگال؛ »میدان« 
ساخته روبن اوســتلوند از سوئد؛ »توهین« ساخته 
زیاد دوئیری از لبنان؛ »فاکس ترات« به کارگردانی 

ساموئل مائوز از رژیم صهیونیستی و »زخم« ساخته 
جان ترنگوو به نمایندگی از آفریقای جنوبی. 

فیلم »نفس« به کارگردانی نرگــس آبیار در این 
رویداد ســینمایی حضور داشــت، اما از راهیابی به 
جمع ۹ فیلم مرحلــه دوم این شــاخه بازماند. قرار 
است نامزدهای نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
روز سوم بهمن اعالم شــوند و مراسم اعطای جوایز 
این رویداد مهم سینمایی نیز روز1۳ اسفند )چهارم 

مارس( برگزار خواهد شد.
اسکار سلیقه نیست

اسکار ســلیقه ای نیســت بلکه موضوع دودوتا 
چهارتاســت. اینهــا را کتایــون شــهابی، داور 
شصت ونهمین دوره فستیوال فیلم کن، در گفت وگو 
با »شهروند« درباره ناموفق بودن نفس گفته است. او 
البته از صحبت مستقیم درباره »نفس« خودداری 
کرد، اما معتقد است معیارهایی وجود دارد که هر فیلم 
باید داشته باشد تا بعد بتواند در فهرست انتخاب 6هزار 
عضو آکادمی قرا گیرد و شانس انتخاب به عنوان یکی 
از پنج نامزد اصلی بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را 

داشته باشد.
شهابی که موســس »نوری پیکچرز« پاریس هم 
هست، به »شــهروند« گفته است: انتخاب بهترین 
فیلم خارجی یا غیرانگلیسی زبان در اسکار معیارهای 
خاص خودش را دارد. او درباره این معیارها توضیح 
داد: این شرایط چند بخش دارد؛ یکی این که فیلم باید 
در کشــوری که به نمایندگی از آن معرفی می شود، 
اکران شده باشد. دوم این که فیلم باید پخش کننده 
آمریکایی داشته باشد چون حتما باید در کشور آمریکا 
هم اکران شده باشد. اهالی سینما می دانند که اسکار 
مانند جشنواره های دیگر مثال جشنواره فیلم فجر 
خودمان نیست که فیلم هایی که اکران عمومی نشده 
در یک زمان محدود اکران شوند و هیأت داوران هم 
آنها را در بخش های مختلف انتخاب کند، بلکه باید 

این فیلم ها اکران شده باشــند و در پایان یک سال 
اکران و نمایش فیلم، نامزدها معرفی می شوند. 

او در ادامه معیارهای موفقیت یک فیلم در اسکار 
افزود: یکی از معیارها برای انتخاب یک فیلم در اسکار 
موفقیت های داخلی و خارجی فیلم اســت. به ویژه 
موفقیت های خارجی فیلم در جشنواره های معتبر 
می تواند شانس انتخاب فیلم را افزایش دهد. این را هم 
تأکید کنم که صرف داشتن پخش کننده خارجی هم 
نمی تواند موفقیت فیلم را تضمین کند، به این دلیل 
که بخشی از این پخش کننده ها، توان مالی حمایت 
از فیلم در آمریکا را ندارند. پخش کننده غیر از اکران 
مناسب فیلم باید بتواند برای 6هزار نفر عضو آکادمی 
اسکار، نسخه باکیفیت فیلم را ارسال کند که این خود 
هزینه زیادی دارد و به همین سادگی نیست، بنابراین 
تمام این شرایط اولیه باید وجود داشته باشد و بعد تازه 

اعضای آکادمی به فیلم  باید رأی بدهند.
مدیرعامل موسسه رسانه بین المللی شهرزاد گفت: 
اسکار این طور نیست که قرار باشد به یک فیلم از جنبه 
هنری آن جایزه بدهد اما این افراد که عضو آکادمی 
هســتند معیاری بــرای رأی دادن دارند و موضوع 

دودوتا چهارتاست. 
شهابی در پاســخ به این سوال که به نظر شما چرا 
فیلم بدون تاریخ، بدون امضا که موفقیت های زیادی 
در حوزه بین الملل داشته، برای اسکار معرفی نشد، 
توضیح داد: مــن خودم پخش کننــده فیلم بدون 
تاریخ، بدون امضا هســتم و با اطــالع می گویم این 
فیلم مالک های ارسال به اسکار 2018 را نداشت. او 
در پاسخ به این سوال که این فیلم که موفقیت های 
زیادی داشته و برخی معتقدند باید به جای »نفس« 
معرفی می شــد، چه مالک هایی را نداشــته است، 
گفت: مشکل این اســت که برخی که از امور اطالع 
ندارند درباره همه مســائل صحبت می کنند. فیلم 
بدون تاریخ، بدون امضا مشکلش این بود که هنوز در 

داخل کشور اکران نشــده است و این یکی از شرایط 
اولیه هر فیلم برای حضور در اســکار است. به گفته 
پخش کننده »بدون تاریخ، بــدون امضا« این فیلم 
به عمد اکران نشده است تا شانس حضور در اسکار 

201۹ را داشته باشد. 
تکلیف روشن نیست

زمانی که فیلم نفس برای ارسال به اسکار انتخاب 
شــد، اعضای هیأت انتخاب اســکار هر کــدام در 
مصاحبه های مطبوعاتی حاضر شــدند و از انتخاب 
خوب خود صحبت می کردند. حاال در نخستین روز 
از اعالم فهرست ۹ نامزد بهترین فیلم خارجی که نام 
»نفس« را در خود ندارد، این گروه حاضر نیســت به 
چرایی این انتخاب که برخی هشدار داده بودند شانس 
کمی برای انتخاب دارد، پاسخ دهند. زمانی که برنامه 
سینمایی هفت پخش می شد، بارها و بارها منتقدانی 
چون مسعود فراستی بر این موضوع تأکید داشتند 
که جایزه اسکار، کن یا بسیاری دیگر از فستیوال ها، 

جایزه های خود را »سیاسی« می دهند.
پیش و پس از آن نیز تا حدود زیادی برخی سعی 
در پرداختن به ابعاد این ماجرا و توسعه بیش از واقع 
موضوع را داشته و دارند. گروهی از اهالی سینما که 
نظراتشان بارها و بارها در همین برنامه منسوخ هفت 
یا دیگر رسانه ها منتشر شده، معتقدند ممکن است در 
انتخاب نامزدها در جشنواره های خارجی مالک های 
سیاسی هم وجود داشته باشد که نشانه های نقض 
آن زیاد اســت، اما به نظر ما در داخل کشــور نباید 
موضوع را سیاسی تر از آنچه هست کنیم تا این فضا 
بر انتخاب هایمان هم سایه بیفکند. آنها می گویند باید 
فضایی ایجاد شود که به دور از تحمیل گرایش های 
سیاسی، فیلم ها برای جایزه ای مثل اسکار، انتخاب 
شوند تا دست کم بدانیم ما در این میان سیاسی کاری 
نکرده ایم؛ این که آنها در انتخاب ها سیاســی کاری 

کنند، خودشان باید پاسخ دهند. 

 اعالم نامزدهای جشنواره 
سینماحقیقت 

شهروند| جشــنواره سینماحقیقت دارد به 
پایان راه نزدیک می شــود؛ و در آخرین روزهای 
برگزاری این فستیوال معتبر بین المللی هیأت 
داوران جشــنواره متشــکل از منوچهر طیاب، 
محمدعلی فارســی، رامیــن حیدری فاروقی، 
علیرضــا زرین دســت، امیر تاجیــک، معین 
کریم الدینی و مستانه مهاجر نامزدهای دریافت 

جایزه در این بخش را اعالم کردند.
براســاس گــزارش معرفــی نامزدهــای 
سینماحقیقت؛ فیلم هایی در جست وجوی فریده 
ساخته مشترک آزاده موسوی و کوروش عطائی 
و زنانی با گوشواره های باروتی به کارگردانی رضا 
فره مند با ۷ عنوان نامزدی، پیشتاز لیست دریافت 
جایزه از بخش مســابقه ملی در آیین اختتامیه 
جشنواره بین المللی سینماحقیقت هستند. پس 
از این دو فیلم، مســتند بانو قدس ایران ساخته 
مصطفی رزاق کریمی با 5 نامزدی، در رتبه دوم 
جای گرفته اســت. این همان فیلمی است که 
در روزهای اول جشــنواره به نمایش درآمدن یا 

نیامدنش بحث و جنجال زیادی به وجود آورد.
گفتنی است؛ در این بین فیلم های وه انتیوک 
شــاپور )ســودابه مجاوری( و علی آقا )کامران 
حیدری( هم در ۴ رشــته نامزد دریافت جایزه 
شده  و روی پله سوم ایستاده اند.  مراسم اختتامیه 
یازدهمیــن دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران سینماحقیقت از ساعت 18 عصر 
یکشــنبه 26 آذرماه ۹6 در تاالر اندیشه حوزه 

هنری برگزار خواهد شد.

 کارگردان  قصه های خوب
  برای بچه های خوب یتیم شد!

شــهروند| مجید محمدی، خالق مجموعه 
پویانمایی قصه های خــوب برای بچه های خوب 
صبح روز پنجشــنبه دارفانی را وداع گفت. این 
تهیه کننده و کارگردان پویانمایــی که با مرکز 
پویانمایی صبای صداوســیما همکاری می کرد، 
بیشتر به دلیل ساخت و تهیه مجموعه پویانمایی 
قصه های خوب برای بچه های خوب بر اســاس 
قصه های زنده یاد مرحوم آذر یزدی شناخته شده 
بود. مراسم تشییع پیکر شادروان مجید محمدی 
روز گذشته در بهشت زهرا)س( برگزار شد و مراسم 
ختم او نیز امروز در مسجد ولی عصر)عج( برگزار 

خواهد شد.
احســان احمدی، خواهرزاده مجید محمدی 
از تهیه کنندگان و کارگردانان عرصه انیمیشــن 
درباره فوت ایــن هنرمند گفت: مجید محمدی 
 روز 2۳ آذرماه ساعت ۴ صبح بر اثر سکته قلبی در

 ۴2 سالگی درگذشت.
او دربــاره زنده یاد محمدی گفــت: دایی من 
بیماری سرطان روده داشت اما این بیماری از نوع 
خوش خیم بود و پزشک تشــخیص داده بود که 
زودتر باید مورد جراحی قرار بگیرد؛ ولي در بخش 
مراقبت های بعد از عمل قصورهایی صورت گرفت 
که باعث شــد وی در ساعت ۴ صبح بر اثر سکته 

قلبی فوت کند.
احمدی در پایان گفت: مراسم سوم وی امروز، 
25 آذر از ساعت 10 صبح تا ساعت 1۴ در مسجد 

ولی عصر)عج( برگزار می شود.

دریچه اتفاق

شهروند| تئاتر نیاز به حمایت دارد؛ این را بیشتر 
اهالــی تئاتر گفته اند و هنوز هــم هر وقت فرصتی 
دســت دهد، بر آن تأکید می کنند. بخش مهمی 
از حمایت هایی که اهالی تئاتر بــر آن تأکید دارند، 
سخت افزاری است؛ به عقیده آنها تئاتر به این دلیل 
که مادر هنرهای نمایشــی اســت، باید در اولویت 
سیاست گذاری دولت قرار گیرد. برخی هم معتقدند 
دولت تئاتر را به حال خود رهاکرده به آن گفته است 
که باید هزینه هایش را خودش بدهد. آنها می گویند 
این مقطع اصال زمان مناسبی برای خصوصی شدن 
تئاتر نیست. در این میان هرازگاهی هم یکی از اهالی 
تئاتر در رســانه ها حاضر می شود و هم نقاط ضعف 
را می گوید و هم درد دل می کند. مســعود دلخواه، 
کارگردان و مدرس تئاتر هم در این فقره با خبرگزاری 
دولت به گفت وگو نشسته و درباره حمایت های مورد 
نیاز تئاتر گفته است. او معتقد است تماشاخانه های 

خصوصی دچار قوانین پراکنده هستند و برای 
تــداوم فعالیت به حمایــت دولت نیاز 

دارند. مســعود دلخواه با بیان این که 
حامی کسانی هســتم که با ایجاد 
تماشــاخانه های خصوصی فضای 
نمایشــی را گســترش می دهند، 

تصریح کــرد: این افــراد باید از طرف 
دولت حمایت شوند تا بتوانند به فعالیت 

خود ادامه دهند. وی با تأکید بر این که ادامه فعالیت 
تماشــاخانه های خصوصی به کمک دولت وابسته 
اســت، اظهار کرد: وجود نداشتن یک قانون کامل 
برای ایــن فضاهای تئاتری باعث می شــود که هر 

تماشاخانه دار براساس نیاز، تجربه و وضع خود 
اعمال نظر و فعالیت کند.

کارگردان نمایش »مفیســتو« با 
بیان این که این موقعیت ها موجب 
پراکندگی در روند تماشــاخانه ها 
شده، تأکید کرد: وجود ناهماهنگی 
در وضع تماشــاخانه های خصوصی 
مشــکالتی را ایجاد کرده کــه در آخر به 
شکایت از سالن یا گروه نمایشی منجر می شود. وی 
با اشاره به هزینه هایی که صاحبان تماشاخانه های 
خصوصی بــرای ایجــاد نگهــداری آن متحمل 
می شوند، خاطرنشان کرد: اگر حمایت دولت نباشد، 

تماشاخانه دار به چند اجرایی شدن یا گروه نمایشی و 
آوردن بازیگر چهره در اجرای خود مجبور می شود 
که این موضوع به تئاتر آســیب می رساند. بازیگر 
نمایش »روال عادی« اظهار کــرد: حمایت دولت 
باید به گونه ای باشد که گروه ها به حق خود برسند 
و تماشاخانه دارها نیز بتوانند روندی عادی را داشته 
باشند و متضرر نشوند. وی با بیان این که این آسیب 
جدیدی است و باید مورد ارزیابی قرار گیرد، تأکید 
کرد: این مسائل و مشکالت قابل بررسی هستند و 
می توان با مدیریت مناسب به این وضع سر و سامان 
داد تا در پایان به ضرر کســی تمام نشــود. دلخواه 
خاطرنشان کرد: نشست مشــترک میان مدیران 
تماشــاخانه های خصوصی، مسئوالن، نمایندگان 
دولت و کارگردانان و هنرمندان با هدف رسیدن به 
یک قانون مشترک در این زمینه می تواند به اوضاع 

نابسامان این صنف و مشکالت آنان پایان دهد.

مسعود دلخواه، کارگردان تئاتر:

تماشاخانه های خصوصی  را حمایت کنیم

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

  

کاتکات

  انیمیشن »کوکو« محصول دیزنی -پیکسار موفق شد تا به فروشی ۴۰۰ میلیون دالری در سراسر جهان 
دست پیدا کند. 

  سیدحسن  هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از »لی یونگ ئه« بازیگر نقش »یانگوم« در سریال 
»جواهری در قصر« به دلیل کمک انساندوستانه 56  هزار دالری به زلزله زدگان غرب کشور در محل سفارت 

جمهوری اسالمی ایران در سئول تقدیر کرد. 

  سیدمحمد مجتبی حسینی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به همراه مهدی شفیعی، مدیرکل 
هنرهای نمایشی از مجموعه تئاترشهر بازدید کرد.

13 شنبه 25 آذر 1396 | سال پنجم | شماره 1295فرهنگ و ه�ن www.shahrvand-newspaper.ir  |  honar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه فرهنگی |

نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار معرفی شدند

اسکار  بی »نفس«
 »کتایون شهابی« موسس نوری پیکچرز پاریس: اسکار معیار دارد؛ دودوتا چهارتاست

 بانوی قدس ایران
 روی پرده سینما حقیقت

شهروند| فیلم مســتند »بانو قدس 
ایران« که به زندگی همســر امام)ره( 
می پردازد، در جشنواره سینما حقیقت 
نمایش داده شــد. حجت االسالم احمد 
مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
که با حضور در جشنواره سینما حقیقت 
به تماشای مســتند »بانو قدس ایران« 
نشسته بود، گفت: ما به معرفی الگوهای 
مناسبی مثل بانو قدس ایران همسر امام 
)ره( بیشتر نیاز داریم تا آنها را به زنان و 
دختران کشورمان بشناسانیم. مازنی با 
اشــاره به این که تا امروز اطالعات کمی 
درباره همسر امام)ره( منتشر شده بود، 
گفت: ما امام)ره( را بیشتر به عنوان مرجع 
تقلید، رهبر سیاسی، عارف، فیلسوف، 
اندیشــمند اجتماعی و کسی که طی 10 
سال شخصا رهبری کشــور را برعهده 
گرفت، می شناختیم. درواقع هیچ وقت 
امام)ره( را در قالب همسر ندیده بودیم 
و ایشــان را از این بعد نشناخته بودیم. 
او ادامــه داد: در حد بســیار محدودی 
می دانستیم که امام)ره( در ۲۸ سالگی 
ازدواج کرده است و همسر ایشان از یک 
خانواده روحانی اما ثروتمند تهرانی است؛ 
اطالعات مختصری داشتیم اما این مستند 
اطالعات ما را درباره زندگی شــخصی 
امام)ره( بیشــتر کرد. ما با بانویی آشنا 
شدیم که طی شصت  سال زندگی امام)ره( 
در تمام مراحل همراه او بود. مازنی تأکید 
کرد: ما با دیدگاه ها و مواضع این بانو آشنا 
شدیم. او در عین  حال که عاشق امام)ره(  
بود، شخصیت مســتقلی داشته است. 
عشقی که دو طرفه بود و از ابتدا تا پایان 

زندگیشان بین هر دو وجود داشت.  

دوران ترامپ به روایت اسپیلبرگ
دوران  اسپیلبرگ  استیون  شهروند| 
ریاســت جمهوری ترامپ را مشــابه 
دوره نیکسون خواند. هالیوود ریپورتر 
گزارش می دهد که استیون اسپیلبرگ 
در پیش نمایش فیلم جدیدش پســت 
گفت: خیلی هیجان انگیز اســت وقتی 
درباره اسناد دزدیده شده و اسرار دولتی 
صحبت می کنی و دولــت به مطبوعات 
حمله می کند تا مانع افشای حقیقت شود. 
پست فیلم جدید اسپیلبرگ درباره تالش 
روزنامه واشنگتن پست برای انتشار اسناد 
پنتاگون برای افشای فریب های دولتی 
درباره جنگ ویتنام است. این فیلم دیروز 
پنجشنبه برای نخستین بار پیش نمایش 
خود را در واشــنگتن تجربه کرد. از دید 
منتقدان تصویری که از رئیس جمهوری 
ریچارد نیکســون در ایــن فیلم ارایه 
می شــود و تالش های او برای ممانعت 
از انتشــار حقیقت، یادآور تالش های 
دولت ترامپ است. این تصادفی نیست 
که اسپیلبرگ تنها ۹ماه پس از خواندن 
فیلمنامه کــه درباره حملــه به آزادی 
مطبوعات بود، این فیلم را ساخته است. 
اسپیلبرگ می گوید: این اتفاق  سال 1۹۷1 
افتاد،  اما ایــن رویدادها به نوعی یادآور 
چیزهایی است که امروز داریم می بینیم 
و به همین دلیل به نظرم آمد که نمی شود 
منتظر بمانیم تا این داستان یک زمانی 

گفته شود؛ چون حاال وقتش بود.
با این حال، اسپیلبرگ اصرار دارد که 
فیلم جانب یک جناح سیاسی را نگرفته 
و فیلمی متعصبانه توســط تعدادی از 
فیلمسازان و بازیگران  هالیوودی نیست، 
بلکه فیلمی میهن پرستانه با تکیه بر وقایع 

تاریخی است.


