عبدالطیف کشیش نخل طالی کن خود را می فروشد

عبدالطیف کشیش که سال  ۲۰۱۳برای فیلم «زندگی ادل» نخل
طالیی جش��نواره فیلم کن را دریافت کرد برای تامین هزینههای
فیلم تازهاش ،نخل طال را به همراه چند تابلوی نقاشی به کار رفته
در فیلم خواهد فروخت .فیلم جدید کش��یش با عنوان «مکتوب،
عشق من» به دلیل مش��کالت مالی در مرحله پستولید متوقف
شده است .در بیانیهای به این منظور آمده است« :برای جمعآوری
هزینه مورد نیاز برای تکمیل فرایند پس تولید بدون تاخیر بیشتر،
شرکت تولید و توزیع فرانسوی «کواتسو» برخی از اشیای مربوط

فرهنگی

به آثار سینمایی عبدالطیف کشیش را حراج میکند.
این اش��یا شامل نخل طالیی جشنواره سال  ۲۰۱۳و
تابلوهای نقاش��ی به کار رفته در فیلم «زندگی ادل»
میش��ود ».کارگردان تونس��ی «زندگ��ی ادل» هنوز
درباره این عمل جنجالی هیچ اظهارنظری نکرده است
ه��ر چند که چن��دان با جنجال درس��ت کردن بیگانه نیس��ت.
«زندگی ادل» یکی از جنجالیترین برندگان نخل طالی جشنواره
فیلم کن به شمار میرود .اندک زمانی پس از پایان جشنواره فیلم

کن جنگ لفظی میان کش��یش و لئا سیدو به پا شد
و س��یدو با انتق��اد از متدهای فیلمبرداری کش��یش
اعالم کرد که دیگر هرگز ب��ا این کارگردان همکاری
نخواهد کرد .کش��یش نیز در مقابل سیدو را کودکی
مغرور و لوس نامید .به گزارش خبرآنالین ،سخنگوی
عبدالطیف کشیش با اشاره به پیمان عدم افشا میان کمپانی تولید
و سرمایهگذاران فیلم اعالم نکرد که به پایان رساندن کار تولید فیلم
چه میزان پول نیاز دارد.
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«ماجرای نیمروز» در نمایش خانگی

نس�خه نمایش خانگی فیلم «ماجرای نیمروز» به زودی توزیع خواهد ش�د .البته سازندگان
فیل�م در تالشاند نس�خه ویدئویی این فیل�م را برای عید فطر وارد ب�ازار کنند .به گزارش
خبرآنالین ،در خالصه داس�تان آخرین فیلم مهدویان آمده اس�ت :در محله های پر آشوب
تهران ،در پیچاپیچ خیایان ها و کوچه ها و در پس�توی خانه ها س�رگردان و حیران .آیا این
جستجو را فرجامی هست؟

«بیست زخم کاری» با بیست صحنه پردازی عالی

حسینی زاد به جای نوشتن
با کلمات نقاشی کرده است

> «بیست زخم کاری» رگه هایی از ادبیات کالسیک ایران را به نمایش می گذارد ،رگه هایی از زیباترین ساحت ادبیاتی که
وصف ،استوارترین پایه آن است
> حسینی زاد در جایی از داستان نه ریسک که سرمایه گذاری می کند روی توان و شجاعت زنی که در داستانش همه کاره
است و اما هیچ کس به عنوان موجودی مزاحم یا مغرور نگاهش نمی کند
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی« :ونگ گربه ای
خیس دورتادور تراس.
از ال به الی اطلسی های
ِ
آوای قورباغه ای از س��مت برکه ی کنار دیوا ِر
ش��مالی باغ .خش خش مالیم سرش��اخه های
درخت ها در نسیمی که از سمت کوه می وزد.
مرد چشم باز می کند ،به پهلو می غلتد .روانداز
نازکش می رود کن��ار .خنکای از پنجره ی باز
تورزده را روی پش��ت و ش��انه حس می کند.
خیره به دیوار رو به رو گوش می سپرد به ونگ
گربه و قور قور قورباغه و خش خش برگ ها».
حسینی زاد؛ دقیق ،کاربلد و سختگیر!
نوش��تن درب��اره کتابی ک��ه نویس��نده اش را
دیرس��الی اس��ت که می شناس��ی ،نویس��نده
ای ک��ه چندین س��ال اس��ت ب��ا س��ه گانه او
دس��ت و پنجه ن��رم می کنی و نویس��نده ای
ک��ه ترجمه آثار آلمان��ی او را بارها خوانده ای،
اندکی سخت است! س��خت نه به آن دلیل که
علقه ها و پیوندها مانع شود! نه! بلکه سخت از
آن جهت که تمرکز بر متن بدون درنظر گرفتن
مشخصه های فردی نویسنده شاید اندکی نگاه
را دچار تردید و دوگانگی نماید.
حسینی زاد ،از یک س��و تربیت یافته سیستم
آموزشی زبانی اس��ت که دقت و سخت گیری
از بارزترین مش��خصه های آن است و از سویی
دیگر ریشه در فرهنگ و زبانی دارد که طراوت
و پویایی از خوشآیندترین اوصاف آن است! تنها
نقطه امیدواری در تقابل دقت و س��خت گیری
با طراوت و پویایی؛ کاربلدی حسینی زاد است
ک��ه در این گونه تنگناها ،نه ب��رای برون رفت
که برای س��اختن راهی ایم��ن و نجات بخش،
نویس��نده و مترج��م را چون��ان دو س��اقدوش
مهربان همراهی می کنند.
در نوشته های پیش��ین حسینی زاد ،بیشتر از
آن که اس��یر متن شویم ،درگیر تکنیک بودیم،
تکنیک پردازش ش��خصیت ها و س��اختارهای
آفرین��ش آثار داس��تانی و اما در بیس��ت زخم
کاری که یک دهه او را دل ـ مشغول انتشارش
کرد! خواننده قبل از درگیر تکنیک بودن ،اسیر
هنر نویسنده ای اس��ت که بلد است با کلمات
نقاش��ی بکشد ،س��از بنوازد و تصویر در تصویر
خلق کند.
«بیس��ت زخم کاری» رگ��ه های��ی از ادبیات
کالس��یک ای��ران را ب��ه نمای��ش می گ��ذارد،
رگه هایی از زیباترین ساحت ادبیاتی که وصف،
اس��توارترین پایه آن است .وصف مکان ،وصف
ش��خصیت ،وصف موقعی��ت و در نهایت وصف
حاالت روحی با در اختیار گرفتن اشیا و عوامل
حاضر در صحنه:

> در داس��تان «بیس��ت زخ��م
کاری» اگرچ��ه خواننده تنها رها
نمی شود وس��ط یک مشت آدم
گ��رگ صفت ام��ا اص��ل ماجرا
پیچیده در ابهامی عجیب به انتها
می رس��د ،این داستان شاید اگر
رس��م رمان های چندین جلدی
منسوخ نش��ده بود تا خود قیامت
می توانست ادامه پیدا کند

ِ
«دست راس��ت مالکی پرده ی پنجره را چنگ
زده بود و می فش��رد و پارچه ی س��بزرنگ از
الی انگش��ت هایش زده بود بی��رون .انگار باید
انگش��ت ها فرو می رفتند ت��وی پارچه .ردیف
دکمه های پیراهن مالکی باال و پایین می رفت،
از ضرب��ه ای ک��ه قلب به جدار س��ینه می زد.
رئیس هیئت نروژی آرام رفت به طرف مالکی و
آرام صدایش زد و آرام دستش را گذاشت روی
شانه ی او که پرده از جا کنده شد .مخمل سب ِز
سنگین ریخت زمین .نروژی خود را کشید کنار
و مالکی قدمی عقب گذاشت .گوشه پرده هنوز
دستش بود .غباری بلند شد».
خوانن��ده مجبور اس��ت به��ت زده! چندین و
چن��د بار این چند س��طر را مرور کن��د و تازه
در مییاب��د این ترنم تک��راری آرام ،آرام با آن
هیاه��وی پرده از جا کنده ش��د! چ��ه غوغایی
بوده در دل کاراکتر اصلی داستان که نویسنده
زیرکان��ه ن��ه از او قهرمان می س��ازد ن��ه از او
ض��د قهرمان! س��میرا کمک می کن��د مالکی
نه قهرمانه اس��یر دیو بدس��یرت خشم و تالفی
ش��ود و نه اجازه می دهد مالک داستان ناگهان
در چاه��ی به ت��ه و پایان به عنوان ش��خصیتی
منفی و ضدقهرمان سقوط کند .نویسنده حرمت
آدم های داس��تانش را ن��ه با کلمات که با خلق
موقعیت و آفرینش تصاویری بکر! نگاه می دارد.
رد پای بیهقی در بیست زخم کاری!
س��ال هاس��ت که با س��روانتس و ش��اهکارش
«دن کیش��وت» از دریچه ن��گاه و نظر محمد
قاضی ـ که روانش شاد باداـ! سر و سری داریم
ناگفتن��ی و وصف ناش��دنی؛ از جمله آن که در
این کتاب دو مس��ئله بیش از ه��ر نکته ای ما
را به س��ر ش��وق و نیز ذوق می آورد؛ نخس��ت
ترجمه محمد قاضی و دیگر روانی کالم در پس
سال ها آموختن در مکتب ادبیات غنی کالسیک
ایران زمی��ن ،که با ممارس��ت و مداومت می
توان دریافت که نقش مقدمه ها و دیباچه هایی
همچون گلس��تان و کلیله و دمنه و چهارمقاله
و ...چ��ه بس��یار بر این ترجمه س��ایه افکنده و
چون فصلی از داس��تان «بیست زخم کاری» را
مطالعه کردیم بر آن ش��دیم تا با عینک تاریخ
بیهقی خوانی این داستان را عمیق تر بنگریم و
در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که نویسنده ـ
س��ید محمود حسینی زادـ ،هم بیهقی را خوب
می شناس��د و هم تاریخ تکرار ناشدنی او را که
تنها بهره ای اندک از آن به دست ما رسیده است:
« ...و حس��نک را به پای دار آوردند .نعوذ هّ
بالل
الس��وء .و پیکان را ایستادانیده بودند
من قضاء ّ
ک��ه از بغداد آم��ده اند .ق��رآن خوان��ان قرآن
م��ی خواندند .حس��نک را فرمودند که «جامه
بیرون کش» وی دس��ت اندر زیر کرد و ازاربند
جبه و
استوار کرد ،و پایچه های ازار را ببست ،و ّ
پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار ،و برهنه
با ازار بایس��تاد ،و دستها درهم زده ،تنی چون
س��یم س��فید و رویی چون صدهزار نگار وهمه
خلق به درد می گریس��تند .خودی ،روی پوش
آهن��ی آوردن��د ،عمدا تنگ ،چن��ان که روی و
سرش را نپوشیدی .و آواز دادند که سر و رویش
را بپوشید تا از سنگ تباه نشود ،که سرش را به
بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه و حسنک
را همچنان می داش��تند و او لب می جنبانید و
چیزی می خواند تا خودی فراخ تر آوردند و در
ای��ن میان احمد جامه دار بیامد س��وار ،و روی
به حس��نک کرد و پیغامی گفت :که «خداوند
سلطان می گوید :این آرزوی توست که خواسته
بودی» که چون پادشاه شوی ما را بر دار کنی.
ما بر تو رحمت خواستیم کرد ،اما امیرالمومنین
نبشته است که تو قرمطی شده ای و به فرمان
او «بر دار می کنند ».حسنک البته هیچ پاسخ
ن��داد .پس از آن ،خو ِد فراخ تر که آورده بودند،
سر و روی او را بدان بپوشانیدند .پس آواز دادند
او را که «بَدو!» دم نزد و از ایش��ان نیندیشید.
هر ک��س گفتند« :ش��رم ندارید ،م��رد را که
می بکش��ید ب��ه دار ،چنین کنی��د وگویید!» و
خواس��ت که شوری بزرگ به پای شود .سواران
س��وی عامه تاختند و آن ش��ور بنش��اندند .و
حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه»...
ای��ن ف��راز کوت��اه از داس��تان حس��نک
وزی��ر ،نق��ل ش��ده ال ب��ه الی تاری��خ بیهقی

را بگذاری��م کن��ار ای��ن بخ��ش از داس��تان
«بیست زخم کاری»:
«تنگ��ه ی پی��چ در پیچ طوالن��ی و رودخانه و
آبش��ار را که هروقت از کنارش می گذش��تند
مالکی منتظر بود آب روی شیش��ه های شتک
بزند ،پش��ت س��ر گذاش��ته بودند .جاده را که
دایره وار سرباالیی می رفت ،رفته بودند و حاال
رس��یده بودند باالی باالی دره .مالکی رفت به
پارکین��گ نه چندان عریض��ی کنارجاده و نگه
داشت .دور از ساختمان کوچک رستوران ،روی
تختی فرش شده کنار دره که انگار ته نداشت.
آن سوی دره ،کوه ها ردیف و درخت ها ردیف
و برفراز کوه ها و ال به الی درخت ها هنوز برف.
ته دره مِه لمبر م��ی زد و فوجی از پرنده های
س��فید ،آرام و بی هیاهو ،از مِ��ه بیرون آمدند.
آس��مان تیره تر شده بود .تک و توک اتومبیلی
از جاده ی چس��بیده به ک��وه نه چندان دور از
آن ه��ا عبور می کرد .ک��وه دیواری صخره ای
بود با آبش��اری باریک در میان و سایه انداخته
بود روی جاده و رستوران و تخت فرش شده و
سایه سرازیر شده بود توی دره»...
حضور هوشمندانه زن
در داستانی سراسر مردانه!
حس��ینی زاد ن��ه با اص��رار که با هوش��مندی،
با وجودی که زن های زیادی در داستانش حضور
دارند اما او تنها و تنها به یک ش��خصیت بهای
بیش��تر و زیرکانه تری می دهد؛ سمیرا همسر
مال��ک ی��ا مالک��ی! او در این داس��تان از همه
خواص زنانه ،کمال طلبی مرد در کنار مهربانی
کمک کننده زن را به تصویر می کشد و خیلی
زود تکلیفش را با این بعد ماجرا روشن می کند:
«به ح��رف زنت گوش کن .حرفش حس��ابه!»
و ای��ن را ی��ک زن کول��ی دورهگ��رد فالگی��ر
می گوید ،زنی که مالکی در جایی از داس��تان
هرچ��ه دنبالش می گ��ردد او را نمی یابد! و اما
زن در این داس��تان در جاهایی که نباید باشد
هم هس��ت اما نه در متن و نه در حاش��یه که
در تذهیب ماجراهای ترس��اننده و آزاردهنده!
زن می آید و ماجرا را ختم می کند بی آن که
نویس��نده تالش کرده باشد تا با این بُعد ماجرا
سر ستیزی داشته باشد:
«زن موه��ا را ب��ور ک��رده ب��ود و پوس��تش
تیره تر می نمود .نشس��ته بود روی تراس .باغ
در تاریکی بود ،دور اس��تخر تک و توک چراغی
روشن و انعکاس چراغ ها در آب استخر .نسیم
مالیمی از سمت کوه می آمد ،برگ ها را تکان
می داد و لبه ی رومیزی و دس��ته ای موی مرد
را ریخته ب��ود روی پیش��انی اش .زن نگاهش
می کرد .ح��رف نمی زد .نیم س��اعتی بود که
مرد بی حرکت نشسته ،یا تاریکی را نگاه کرده
بود یا انگش��ت های بی حرکت دستش را .زن
فقط به نگرانی و بی قراری مرد نگاه می کرد».
حس��ینی زاد در جایی از داستان نه ریسک که
س��رمایه گذاری می کند روی توان و شجاعت
زنی ک��ه در داس��تانش همه کاره اس��ت و اما
هیچ کس به عن��وان موجودی مزاحم یا مغرور
نگاهش نم��ی کند .او داس��تان را یک آن رها
می کند در دس��تان زن که پایش را گذاش��ته
روی پدال و کورس گذاشته با مردی که چندان
با مردش مهربان نیست! نویسنده در این جای
خاص داس��تان ،بین دله��ره و زنانگی و هوش
و توانایی ،دس��ت می گ��ذارد روی اتفاقاتی که
داستانش را خواندنی تر می کند:
«اتومبیل ها سریع و تک تک پیچیدند به جاده.
س��میرا فرم��ان را بین پنجه ها گرف��ت و پا را
آن قدر روی پدال گاز فشار داد که مجبور شد
خود را کمی جلو بکش��د .همه سر در پی هم.
س��میرا خود را رسانده بود پشت ناصر و قلبش
داش��ت می ترکی��د .ناصر ،به قصد یا نه ،شُ ��ل
کرد و س��میرا به فاصله ی انگش��تی از کنارش
گذش��ت ،جلو زد ،آینه بغل دو اتومبیل به هم
گرفت و صدای خشکی برخاست...
ناصر خنده کنان مثل گردبادی از س��مت چپ
کنار سمیرا رد می شد که سمیرا فرمان گرفت
به چپ ،هرچه خ��ون در بدن ناصر بود ریخت
ب��ه صورت��ش ،اتومبیل را ک��ه انگار ب��ی اراده
راننده پیچیده بود به س��مت دره کنترل کرد و
سرعت را کم»...

جغرافیای داستان در خدمت
اهداف نویسنده!
دره ،کوه ،ویال ،دریا ،تاریکی ،جاده های پیچ در
پیچ ،دیواره هایی از کوه و ...داستان در فضایی
ای��ن چنین تکرار می ش��ود! به جز مواردی که
پای کیش و دوبی و برخی کش��ورهای اروپایی
ب��ه میان م��ی آید؛ داس��تان در فضایی جریان
دارد ک��ه ب��ه خودی خ��ود دلهره آور اس��ت و
در عین حال خاطره آفرین و آشنا به ذهن.
نویسنده در توصیف جغرافیا فقط به دلهره های
طبیعی می پردازد و چندان خود را گرفتار خال
و خط و ابرو نمی کند ،از نغمه بلبالن مس��ت و
صدای دل کش موج نمی س��راید اما از قور قور
قورباغه و خش خش برگ غافل نمی شود.
داس��تان پر از باران و مِ��ه و ابر ،از حوادثی که
تا م��ی آیی ب��ه رخ دادنش عادت کن��ی از تو
فاصله می گیرد .داس��تان پر است از آدم هایی
ک��ه یا به این طبیعت بکر تعلق خاطری ندارند
و ی��ا فرصت لذت بردن پی��دا نمی کنند و این
یعن��ی نویس��نده با زیرک��ی هرچه تم��ام تر،
جغرافیای داس��تان را در خدم��ت اهداف خود
قرار داده است.
حسینی زاد خاطره بازی نمیکند
داستان سرایی نیز نه!
«بیس��ت زخ��م کاری» ،خاطره بازی نیس��ت،
پیچیده تر از خاطره بازی اس��ت! «بیست زخم
کاری» داستان س��رایی نیز نیست که اگر قرار
بود داستان باش��د باید صحنه قتل ها توصیف
می شد ،جان ستادن ها و جان دادن ها ،خون
نقش��ی در داس��تان ندارد مگر در جاهایی که
حال خواننده بد نمی شود! اگر نه خاطره بازی
و نه داستان سرایی ،پس چه؟
ای��ن از هنره��ای منحصر به فرد حس��ینی زاد
است که اهل کنکاش است ،به درون می نگرد،
از قتل صحنه س��ازی نمی خواهد .او از قتل به
دنب��ال نتیجه ای ش��گرف می گردد .داس��تان
نویس��ی که با آثار فاخر آلمانی زبان دس��ت و
پنجه نرم کرده به خوبی یاد گرفته که قضاوت
در دایره وظایف نویسنده نمی گنجد! پس او در
داستانش به دنبال قهرمان سازی و ضد قهرمان
بازی نیس��ت .او همه آدم های داس��تانش را رها
کرده در کوچه پس کوچه های ذهن خواننده که
آزادانه وول بخورند ،تالش کنند ،نقشه بکشند و
در نهایت به مقدراتی که برایشان ترسیم شده تن
در دهند ،او حتی در پایانی ترین بخش داستان
هم می کوش��د ب��ه خواننده آرام��ش بدهد که
این هایی که خوانده ،یا خواهد خواند بخش��ی از
یک مجموعه بزرگتر است که در ذهن نویسنده و
خواننده به اشتراک گذاشته شده است:
«اخوی ،دلم می خواد با هم کار کنیم .من مثل
مال��ک در حقت نامردی نمی کنم .مالک دیگه
نمی کش��ه .حیف این معامله .خودم و خودت.
دوتایی ،نه نگو .می دونی که من توی هر کاری
اوس��تام .اال کنار اومدن و س��ر و کل��ه زدن با
فرنگی جماعت .تو باید ترتیب اونا رو بدی»...
سمیرا؛ مکمل یا جعبه سیاه؟!
داس��تان «بیس��ت زخم کاری» ،داستانی است
که یک جعبه س��یاه بیش��تر نباید داشته باشد
اما درس��ت در بزنگاه حادثه ،سمیرا نقشش رو
درس��ت ایفا می کند و فرمان به دس��ت شوی
می دهد .در یک مکالمه عجیب و غریب ،نقشه
ذهنی قتل کش��یده می شود .اجرا می شود .و
حتی پلیس هم از اصل ماجرا بویی نمی برد.
بازگردیم به ابتدای همین نوشتار:
«نوش��تن درب��اره کتاب��ی ک��ه نویس��نده اش
را دیرس��الی اس��ت ک��ه م��ی شناس��ی،
نویس��نده ای که چندین سال است با سه گانه
او دس��ت و پنجه نرم می کنی و نویس��نده ای
ک��ه ترجمه آثار آلمان��ی او را بارها خوانده ای،
اندکی سخت است! س��خت نه به آن دلیل که
علقه ها و پیوندها مانع شود! نه! بلکه سخت از
آن جهت که تمرکز بر متن بدون درنظر گرفتن
مشخصه های فردی نویسنده شاید اندکی نگاه
را دچ��ار تردید و دوگانگی نماید ».این را از آن
جهت گفتیم که می دانیم حسینی زاد از آن دست
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نویسنده هایی است که دستش را رو نمی کند! نه
برای خودش! نه برای خواننده اش!
در داس��تان «بیست زخم کاری» اگرچه خواننده
تنه��ا ره��ا نمی ش��ود وس��ط یک مش��ت آدم
گرگ صف��ت اما اصل ماجرا پیچی��ده در ابهامی
عجیب به انتها می رس��د ،این داس��تان شاید اگر
رسم رمان های چندین جلدی منسوخ نشده بود
تا خود قیامت می توانست ادامه پیدا کند و در هر
فص��ل ،یکی ـ دو نفر یا از دره پرت ش��وند یا زیر
ماشین جان بسپارند و یا این که با سم و گاز سمی
از بین بروند!
در پای��ان این نقد ـ نوش��تار ،صفحه  33کتاب
را گره می زنیم به آخرین پاراگراف کتاب:
«سمیرا سر تکان داد.
ریزآب��ادی گف��ت خیل��ی گرفته اس��ت .تو که
اذیتش نکردی؟
خندید.
زن ه��م خن��ده ای کرد .می دانس��ت مرد چه
|حالی دارد.

کوتاه از هنر

ی شد
«نهنگ عنبر ۱۰ »۲میلیارد 

هفته گذشته فیلم سینمایی «نهنگ عنبر»۲
در ج��دول فروش هفتگی س��ینمای ایران به
باش��گاه  ۱۰میلیاردیها پیوس��ت .به گزارش
سینماسینما ،این فیلم در کمتر از  ۲۴روز به
این رقم رس��یده که در نوع خود رکوردی تازه
محسوب میشود.

«اسرافیل» پاییز می آید

مستانه مهاجر ،تدوینگر و تهیهکننده سینما
در خصوص آخرین وضعیت اکران «اسرافیل»
گف��ت« :ای��ن فیلم پایی��ز اکران میش��ود و
پخشکننده آن هدایت فیلم است ».به گزارش
باش��گاه خبرنگاران« ،اسرافیل» به کارگردانی
آیدا پناهنده درامی درباره چالشها و نیازهای
عاطفی و روابط انسانی است.

جایزه بیلیز برای «آلدرمن»

«نایوم��ی آلدرمن» ب��ا رمان علم��ی تخیلی
«قدرت» برنده جایزه ادبیات داس��تانی بیلیز
زنان شد .کتاب آلدرمن آیندهای را پیشبینی
میکن��د که در آن زن��ان از قدرت��ی ماورایی
برخوردار هس��تند .ب��ه گ��زارش خبرآنالین،
پون��دی

آلدرم��ن جای��زه نق��دی  ۳۰ه��زار
بیلیز را چهارشنبه  ۱۷خرداد در لندن دریافت
کرد .او هنگام دریافت جایزه گفت« :پشتیبانی
و قدرتمن��د ک��ردن زن��ان از الکتریس��ته هم
حیاتیتر است و ضرورت بیشتری دارد».

علیدوستی به ژاپن رفت

از  ٦تا  ١٠ژوئن  4فیلم از مجموعه آثاری که
ترانه علیدوس��تی در آنها بازی کرده است در
توکیو ژاپن به نمایش در میآید .در این مراسم
فیلمهای «من ،ترانه ۱۵ ،سال دارم»« ،پذیرایی
ساده»« ،درباره الی» و «فروشنده» به نمایش
در میآید و بعد از نمایش آنها ترانه علیدوستی
با مخاطبان گفتگو میکند .ب��ه گزارش ایلنا،
همچنیندرحاشیهاینبرنامهترانهعلیدوستیبا
شبکه خبری «ان اچ کی» ژاپن درباره سینمای
ایران گفتگو و مصاحبه کرده است.

جایزه برای «نفس» و «وارونگی»

در سومین جش��نواره فیلمهای ایرانی زوریخ
فیلم «وارونگی» ب��ه کارگردانی بهنام بهزادی
جایزه بهترین فیلم و «نف��س» به کارگردانی
نرگس آبیار جایزه تماشاگران را دریافت کردند.
به گزارش ایس��نا ،همچنین سومین جشنواره
فیل��م مادرید که از  ١٨ت��ا  ٢٧خرداد در حال
برگزاری اس��ت ،بخش ویژه سینمای کمدی
ابزورد ایران را برپا داشته و چهار فیلم «آبادان»،
«کارگران مشغول کارند»« ،پذیرایی ساده» و
«اژدها وارد میشود» را با حضور مانی حقیقی
و فیلمهای «ماهی و گربه»« ،اجاره نشینها»،
«مهمان مامان» و «مادر قلب اتمی» را در این
بخش به نمایش میگذارد.

> در داس��تان «بیس��ت زخ��م
کاری» اگرچ��ه خواننده تنها رها
نمی شود وس��ط یک مشت آدم
گ��رگ صفت ام��ا اص��ل ماجرا
پیچیده در ابهامی عجیب به انتها
می رس��د ،این داستان شاید اگر
رس��م رمان های چندین جلدی
منسوخ نش��ده بود تا خود قیامت
می توانست ادامه پیدا کند

نه ،گمون کنم لطف سرکار حالی به حالی اش
کرده .حاال چطور شد آدم حسابش کردی؟
از پسرهام برام عزیزتره .عصای دستمه
حمال خودمه یادت رفت!
جواب متلک هات باشه برای بعد.
بعد؟ تو که داری می ری لندن.
باالخره اون طرف ها پیدات می شه.
ما رو راه نمی دن .حداکثرش دوبی و مالزیه
ریز آبادی گف��ت تو که از اون جاها می آی .ما
تازه راهش رو یاد گرفتیم ...س��کوت کرد و بعد
گفت آپارتمانه رو یادته؟ هنوز نگهش داشتم».
این جای ماجرا مبهم است .گنگ گنگ است و
داستان پرتاب می شود در یک گذشته عاشقانه
یا رابطه ای توأم با خیانت و...
در پاراگراف انتهایی داستان می خوانیم:
«ابر که غلیظ ش��د و مالکی که دیگر استخر را
ندید و چمن ها و نرده ها و س��تون های تراس
را ندید و دس��ت یخ زده روی زانوی خیسش را
ه��م ندید .ابر که غلیظ ش��د و درخت ها انگار
هیکل های آدمیزادگانی ش��دند بین کپه های
ابر ،ص��دای چرخ های اتومبیل��ی را روی برف
شنید و صدای باز و بسته شدن درهای اتومبیل
را شنید و صدای خرد شدن چمن های یخ زده
زیر گام های س��نگین چندپا ک��ه ابر غلیظ را
می شکافتند ».و این همان دستی است که رو
نمی شود و مشتی که باز...

سینمای ایران در «سیاتل»

جشنواره فیلم «سیاتل» میزبان آثار مختلفی از
سینمای ایران است .چهل و سومین جشنواره
فیل��م «س��یاتل» ک��ه یک��ی از طوالنیترین
جش��نوارههای س��ینمایی دنیاس��ت ،از ۲۸
اردیبهش��ت تا  ۲۳خ��رداد در آمریکا در حال
برگزاری اس��ت .به گزارش ایس��نا ،فیلمهای
«طعم گیالس» (عباس کیارس��تمی)« ،اژدها
وارد میش��ود!» (مانی حقیق��ی)« ،وارونگی»
(بهنام به��زادی)« ،غالم» (میت��را تبریزیان-
محصول مش��ترک ایران و انگلس��تان با بازی
ش��هاب حس��ینی که در لن��دن فیلمبرداری
شده است)« ،پیشخدمت» (فرنوش عابدی) و
«آنسوی دیگرت» (نینا ضرابی) در این رویداد
حضور دارند.

کیارستمی در رومانی

شانزدهمین جشنواره فیلم «ترانسیلوانیا» از۱۲
تا  ۲۱خرداد در ش��هر کلوج رومانی برپا ش��د.
جشنواره فیلم «ترانسیلوانیا» فیلم «تمارض»
س��اخته عبد ابس��ت را در بخش مس��ابقه و
«جاودانگی» س��اخته مهدی فرد قادری را در
بخش خارج از مسابقه به همراه دو فیلم «منو
خونه بب��ر» و « ۷۶دقیقه و  ۱۵ثانیه با عباس
کیارستمی» ساخته س��یفاهلل صمدیان را در
برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی به نمایش
خواهد گذاشت .به گزارش ایسنا ،گفته میشود
این رویداد یکی از معتبرترین جش��نوارههای
سینمایی شرق اروپاست.

چه خبر از «حاال خورشید» ؟

علی اصغر پورمحمدی درباره دالیل پخش نشدن
برنامه «حاال خورشید» بیان کرد که مهمترین
مسئله بیماری خود رشیدپور بوده و همچنین
مس��ائل مالی موجب این امر شده است .مدیر
شبکه  3ادامه داد :تیم این برنامه اکنون به نوعی
مشغول هس��تند تا ان شاء اهلل بتوانند به زودی
روی آنت��ن بروند .به گزارش مهر ،برنامه «حاال
خورشید» با اجرای رضا رشیدپور سال گذشته
از ش��بکه  3روی آنتن رفت و قرار بود امس��ال
نیز دوباره پخش ش��ود که هنوز خب��ری از آن
نشده است.

