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رستوران سنتى عمارت  کیش
«ارسال سراسر جزیره»   (با مدیریت کوه سنگى سابق جنب بازار پردیس)  
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تخفیف

کیشوندى
20%

فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر- هیات 
معرفــی نماینده ســینمای ایران به 
مراسم اسکار امسال در نهایت فیلم 
»جنگ جهانی ســوم« ساخته هومن 
ســیدی را به عنوان نماینده سینمای 
ایران برای رقابت در شــاخه بهترین 
فیلــم بین المللی نود و پنجمین دوره 

جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد.
»جنگ جهانی سوم« که در بخش 
افق های هفتاد و نهمین جشنواره فیلم 
ونیز رونمایی شد با کسب دو جایزه 
بهترین فیلــم و بهترین بازیگر مرد 
)محســن تنابنده( این بخش، شانس 

خود را برای نمایندگی سینمای ایران 
در اســکار ۲۰۲۳ افزود و در نهایت 
گوی ســبقت را از چهار فیلم دیگر 
شامل »موقعیت مهدی« ساخته هادی 
حجازی، »پسر دلفینی« ساخته محمد 
خیراندیش، »بدون قرار قبلی« ساخته 
بهروز شعیبی و »تفریق« ساخته مانی 

حقیقی ربود.
بر اساس قوانین آکادمی اسکار، 
فیلم هــای معرفی شــده از ســوی 
کشــورهای مختلف بــرای واجد 
شرایط شدن رقابت در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی بایــد حداقل هفت 
روز اکران عمومی را در کشــور مبدا 
)ایران( داشته باشد ، بنابراین »جنگ 
جهانی سوم« باید تا موعد مقرر اعالم 
شده از سوی آکادمی در ایران اکران 

شود.

بــر اســاس قوانیــن شــاخه 
بهتریــن فیلــم بین المللی اســکار 
۲۰۲۳، فیلــم  بایــد بیــن تاریخ ۱۱ 
دی مــاه ۱۴۰۰ تــا حداکثــر  ۹ آذر 
۱۴۰۱ در کشــور مبــدا، حداقل ۷ 
 روز اکران تجاری و عمومی داشــته 

باشند.
سال گذشته سینمای ایران فیلم 
»قهرمان« ســاخته اصغر فرهادی را 
پس از کسب جایزه بزرگ جشنواره 
کن به اسکار فرســتاد و این فیلم به 
جمع فهرست کوتاه نامزدهای اولیه 
این شاخه شامل ۱۵ فیلم راه یافت اما 
در نهایت نتوانســت به جمع ۵ نامزد 

نهایی برسد.
آستانه  در  ایران  سینمای 

پنجمین نامزدی اسکار
اولیــن حضور ســینمای ایران 
در جوایز اســکار  به ۴۴ ســال قبل 
بازمی گردد و تا بــه امروز فیلم های 
ایرانی چهار بــار به جمع نامزدهای 
نهایــی ایــن رویداد ســینمایی راه 

یافته اند. 
پس از نامــزدی تاریخی فیلم 
»بچه های آســمان« در سال ۱۹۹۸ 
در شــاخه فیلــم خارجی زبــان، 
اصغر فرهادی دو بار با فیلم های 
»جدایی نادر از سیمین« )۲۰۱۱( 
بــه   )۲۰۱۶( »فروشــنده«  و 
جمع نامزدهای نهایی اســکار 
بین المللــی راه یافت و دو بار 
ســینمای ایــران را صاحب 

مجسمه طالیی اسکار کرد.

ســابقه سینمای ایران در جوایز 
اســکار تنها به شــاخه بهترین فیلم 
بین المللــی ختم نمی شــود و اصغر 
فرهادی در هشتاد و چهارمین دوره 
جوایز اســکار برای فیلــم »جدایی 
نادر از ســیمین« در شــاخه بهترین 
فیلمنامه اصلی نامزد کســب جایزه 
شــد. این از معــدود دفعاتی بود که 
فیلمی غیرانگلیسی زبان نامزد شاخه 
فیلمنامه اصلی می شــد اما در نهایت 
در آن ســال جایــزه این شــاخه به 
»وودی آلن« برای فیلم »نیمه شب در 

پاریس« رسید. 
»جنگ جهانی سوم« که بواسطه 
حضور در جشــنواره ونیز و کسب 
جوایز، بازخورهای مثبتی از ســوی 
منتقدان بین المللــی دریافت کرده، 
ایــن فرصــت را دارد تــا پنجمین 
نامزدی اسکار را برای سینمای ایران 

به ارمغان بیاورد.
ســینمای  حضور  تاریخ 

ایران در جوایز اسکار
ســال ها پیش برای نخستین بار 
وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت در 
ســال ۱۳۵۶ فیلم »دایره  مینا« ساخته  
داریــوش مهرجویی را به اســکار 
معرفــی کرد و پــس از آن فیلم »باد 
صبا« ساخته  آلبر الموریس به عنوان 
نماینــده  ایــران در ســال ۵۷ راهی 

آکادمی اسکار شد. 
پس از ۱۷ ســال وقفه و در سال 
۱۹۹۴ فیلــم »زیر درختان زیتون« به 
کارگردانی عباس کیارستمی نماینده 

ایران در شصت وهفتمین دوره جوایز 
اسکار نام گرفت. »بادکنک سفید« از 
جعفر پناهی در سال ۱۹۹۵ به آکادمی 
معرفی شــد و پس از یک سال وقفه 
و در ســال ۱۹۹۷ فیلم »گبه« محسن 
مخملباف نماینده ایران در این جوایز 

سینمایی شد. 
»بچه های آسمان« ساخته مجید 
مجیدی در ســال ۱۹۹۸ به اســکار 
خارجی رفت و ســال بعد از آن نیز 
»رنگ خدا« دیگر ســاخته مجیدی 
فرصــت حضــور در ایــن جایزه 

سینمایی را پیدا کرد. 

»زمانی برای مســتی اسب ها« 
ساخته بهمن قبادی )۲۰۰۰(، »باران« 
مجید مجیــدی )۲۰۰۱(، »من ترانه 
۱۵ ســال دارم« به کارگردانی رسول 
صدرعاملی )۲۰۰۲(، »نفس عمیق« 
ســاخته پرویز شــهبازی )۲۰۰۳(، 

»الک پشــت ها پــرواز می کنند« از 
بهمن قبــادی )۲۰۰۴(، »خیلی دور 
خیلی نزدیک« بــه کارگردانی رضا 
میرکریمی )۲۰۰۵(، »کافه ترانزیت« 
از کامبوزیا پرتوی )۲۰۰۶(، »میم مثل 
مادر« اثر رسول مالقلی پور )۲۰۰۷(، 
»آواز گنجشک ها« از مجید مجیدی 

)۲۰۰۸(، »درباره الی« به کارگردانی 
اصغــر فرهــادی )۲۰۰۹( و »بدرود 
بغــداد« از مهدی نــادری )۲۰۱۰(، 
نمایندگان سینمای ایران در سال های 
بعد بودند تا در ســال ۲۰۱۲ سینمای 
ایران با فیلم »جدایی نادر از سیمین« 

ساخته اصغر فرهادی توانست برای 
اولین بار این جایزه مهم را به ویترین 

افتخارات خود اضافه کند. 
در ســال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و 
۲۰۱۶ به ترتیب فیلم های »گذشــته« 
اصغــر فرهــادی، »امــروز« رضا 
میرکریمی و »محمد رسول اهلل« مجید 

مجیدی به اســکار فرستاده شدند و 
در سال ۲۰۱۶ اصغر فرهادی با فیلم 
»فروشنده« برای دومین بار به اسکار 

خارجی دست یافت. 
ســال ۲۰۱۸ نیز فیلم »نفس« از 
نرگس آبیار نماینده سینمای ایران در 
نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار 
بود. ســال ۲۰۱۹ فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضاء« ساخته وحید جلیلوند 
ایــن فرصــت را یافت تــا نماینده 
سینمای ایران در این جوایز سینمایی 
باشــد و در جوایز اسکار ۲۰۲۰ نیز 
برای نخستین بار یک مستند به نام »در 
جســتجوی فریده« ساخته مشترک 
آزاده موســوی و کوروش عطایی به 

رقابت اسکار فرستاده شد. 
در اسکار ۲۰۲۱، فیلم »خورشید« 
ساخته مجید مجیدی به عنوان بیست 
و ششــمین نماینده ســینمای ایران 
در شــاخه بهترین فیلــم بین المللی 
)غیرانگیســی زبان( انتخاب شــد و 
حتی توانست به جمع نامزدهای اولیه 
 این شاخه )فهرست ۱۵ تایی( نیز راه 
یابد. مجید مجیدی همچنان با شش 
بار حضور با آثارش به عنوان نمایند 
ایــران در جوایز اســکار )بچه های 
آســمان، رنگ خــدا، بــاران، آواز 
گنجشــک ها، محمد رســول اهلل و 
خورشــید( از این حیث رکورددار 
اســت  و پس از او اصغر فرهادی با 
پنج بار نمایندگی ســینمای ایران در 
اســکار با آثارش قرار دارد که دو بار 

اسکار را گرفته است.

مروری بر ۴۵ سال حضور 
سینمای ایران در جوایز اسکار

با انتخاب رسمی فیلم »جنگ جهانی سوم« برای رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳،
هومن سیدی با فیلمش بیست و هشتمین نماینده سینمای ایران در این جوایز خواهد بود که تا تاریخ ۹ آذر برای

 اکران در داخل کشور فرصت دارد.

گروه فرهنگ و هنر- اشــکان 
خطیبی نقش »اسفندیار رویین تن« را 
در نمایش »هفت خان اسفندیار« بازی 
می کند.اشــکان خطیبی با موسیقی- 
نمایــش »هفــت خان اســفندیار« به 
کارگردانی حسین پارســایی مهرماه 
امســال به تاالر وحدت می آید.»هفت 
خان اســفندیار« یکی از داستان های 
مشهور شــاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم 
فردوســی اســت که در هفت خان، 
حکایت ســفر پرماجرای اســفندیارِ 
رویین تن به قصد رهاندن خواهرانش 

همــای و به آفرید از چنــگ تورانیان 
را روایــت می کند."پیش تر حســام 
منظور، محمــد ریاضت، رضــا راد، 
مونــا صوفی، نیکا افکاری، ســروین 
ضابطیان و ســایه پارســایی بازیگران 
نقش های پشوتن، رییس قبیله و همای 
و به آفرید)خواهران اسفندیار(  معرفی 
شــدند. امین حیایی در نقش گرگسار 
تورانی، غزل شــاکری در نقش کتایون 
مادر اسفندیار، امیر کاوه آهنین جان در 
نقش گشتاسب شاه ایرانی، اصغر پیران 
در نقش ارجاسب شاه تورانی، الهام کردا 

در نقش جادو زن و سروش کریمی 
نژاد در نقش جاماســب پیشگو 

نیز دیگــر بازیگران 
هستند. »هفت خان 

محصول  اسفندیار« 
سازمان هنری رسانه 

ای اوج ، برداشــتی آزاد از 
شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوســی به نویسندگی 
محمدرضا کوهســتانی 

پاییــز ســال جــاری با 
مشــارکت بنیاد فرهنگی 

در  رودکی  هنری 
وحدت  تــاالر 
اجرا می شود.

گروه فرهنگ و هنر- »برد پیت« 
ـ بازیگر مشــهور هالیوودـ  از نخستین 
مجموعه مجســمه هایش در یک موزه 
هنری رونمایی کرد.»برد پیت« بازیگر 
مشــهور در یک اقــدام غافلگیرکننده 
نخستین نمایشــگاه هنری خود را در 
یک گالری هنری واقع در فنالند برگزار 
کــرد و از مجموعه ای از مجســمه ها 
رونمایی کرد. این نمایشــگاه در موزه 
هنری »ســارا هیلدن« واقع در »تامپره«، 
ســومین شــهر بزرگ فنالند برگزار 
شــده است. این نخســتین باری است 
که این ســتاره آمریکایی خودآموز از 
مجســمه های خــود در مقابل عموم 
مردم رونمایی کرده اســت.»پیت« ۵۸ 

ساله شخصا از مجموعه مجسمه هایی 
که خلق کرده است در این موزه هنری 
رونمایی کرد. مجسمه های »برد پیت« به 
عنوان بخشی از یک نمایشگاه بزرگ تر 
متعلق به آثار »توماس هوسیگو«هنرمند 
بریتانیایــی و ســرامیک های »نیــک 
کیو«موســیقیدان استرالیایی به نمایش 
گذاشته می شــود.»برد پیت«  در مراسم 
افتتاحیه این نمایشگاه در گفت و گو با 
یک رسانه فنالندی بیان کرد: »این برای 
من و »نیک«  یک جهان جدید و نخستین 

ورودمان است.«
»پیت« در مجموع ۹ مجســمه در 
این نمایشــگاه به نمایش گذاشته شده 
اســت. گفته می شود این هنرپیشه پس 

از جدایی از همسرش »آنجلینا جولی« 
دیگر بازیگر مشهور هالیوود، کار کردن 
با ســفال را آغاز کرده اســت و در سال 
۲۰۱۷ تا ۱۵ ســاعت در کارگاه فعالیت 

می کرد.حضور »پیت« در این نمایشگاه 
یک اتفاق غافلگیرکننده برای فنالند بود؛ 
چراکه شرکت او در این نمایشگاه پیش 

از این اعالم نشده بود.

گروه فرهنگ و هنر- »فابلمن ها« فیلم زندگینامه ای اســتیون اسپیلبرگ جایزه 
منتخب مردم جشــنواره تورنتو را از آن خود کرد. در آخرین شب جشنواره تورنتو 
۲۰۲۲ برندگان بخش انتخاب مردم این جشنواره معرفی شدند و »فابلمن ها« درامی 
خودزندگینامه ای درباره بزرگ شــدن و به بلوغ رسیدن که بر مبنای زندگی استیون 
اسپیلبرگ و به کارگردانی خود وی ساخته شده فیلم منتخب مردم شد. به این ترتیب 
این فیلم شانس مهمی در فصل جوایز کسب می کند؛ زیرا هر سال برندگان این جایزه 
نامزدی اسکار را هم به دست می آورند. این فیلم که در دوران پس از جنگ جهانی دوم 
در دهه ۱۹۵۰ آریزونا می گذرد، به بیان ساده، داستانی از یافتن حقیقت از طریق سینما 
است. سامی فابلمن، شخصیت جایگزین اسپیلبرگ در این قطعه، عاشق فیلم است و 
از لحظه ای که مادرش )با بازی میشل ویلیامز( به وی می گوید: »فیلم ها تنها رویاهایی 
هستند که برای همیشه باقی می مانند« شیفته سینما می شود. اما همه رویاها راحت 
نیستند و تماشای زندگی از دریچه دوربین سوپر ۸ کوچکش، موجب می شود سامی 
دیدگاه تازه ای از خانواده اش به دست بیاورد و با رازی روبه رو شود که تهدید می کند 
خانواده را از هم بپاشد. فیلم های »زنان حرف می زنند« ساخته سارا پولی و »چاقوها 

بیرون ۲« دیگر رقبای جدی فیلم اســپیلبرگ بودند که جایزه دوم و سوم را دریافت 
کردند. در سال های پیش »کتاب سبز« و »سرزمین آوارگان« برندگان جایزه منتخب 
مردم تورنتو بودند که جایزه بهترین فیلم اسکار را هم در نهایت دریافت کردند. »سه 
بیلبورد بیرون از ابینگ، میسوری«، »الاللند« و »جوجو خرگوشه« نیز همین مسیر را 
طی کرده بودند. این جایزه از سال ۱۹۷۸ ایجاد شده و از آن زمان ۷ برنده این جشنواره 
به عنوان برنده اسکار هم انتخاب شده اند. جایزه مستند انتخاب مردم هم به »یخ سیاه« 
به کارگردانی هوبرت دیویس رسید و جایزه جنون نیمه شب انتخاب مردم به »عجیب: 
داســتان ال یانکوویچ« به کارگردانی اریک اپل اهدا شد. در بخش بهترین فیلم بلند 
کانادایی هم »کشتن ببر« مستندی از فیلمساز نیشا پاهوجا به عنوان بهترین فیلم انتخاب 
شد و جایزه بهترین فیلم کوتاه کانادایی به »سیمو« رسید. پس ۲ سال برگزاری محدود 
در سالن و نمایش مجازی، جشنواره تورنتو که از ۸ تا ۱۸ سپتامبر برگزار شد، امسال 
به جایگاه سابق خود بازگشت و با همان روند همیشگی برگزار شد. چهل و هفتمین 
گردهمایی ساالنه دوستداران سینما در تورنتو با نمایش فیلم »دالی لند« ساخته مری 

هارون با بازی بن کینگزلی در نقش سالوادور دالی به کار خود خاتمه داد.

گروه فرهنگ و هنر- داســتانی 
خیالــی و عجیب که با نقاشــی هایی 
عجیب تر تصویرگری شــده است. 
»جک و لوبیای ســحرآمیز«؛ داستاِن 
یک پسِر روستایِی فقیر که امروز شاید 
کمتر کسی یادش مانده باشد که او یک 

قهرمان است.

۱۰۴ ســال پیش بــود که کتاِب 
»افســانه های انگلیسی« توسط فلورا 
آنی استیل نگارش شد و آرتور راکهام 
تصویرگری این کتاب را با اســتفاده 
از جوهــر ســیاه و آبرنگ و با نگاهی 
نشأت گرفته از خیال انجام داد. یکی 
از قصه های این کتاب همان »جک و 

لوبیای سحرآمیز« معروف است.
پس از ســال های طوالنی ای که 
خیاِل کودکان با این کتاب رنگ گرفت 
و فیلم هــا و کارتون های متعددی نیز 
از این داستان ساخته شد، امروز کمتر 
کســی به یاد دارد کــه برای اولین بار 
آرتور راکهام بود که در ســال ۱۹۱۸ 

این کتاب را در قالِب تصاویر روایت 
و شخصیت هایش را بازآفرینی کرد. 
تصاویری که از ســبِک مخصوص به 
راکهام نشــأت گرفته و یک افســانه 

انگلیسی را روایت می کند.
آرتــور راکهام نقــاِش آبرنگ و 
تصویرگِر متولِد سال ۱۸۶۷ است. او 

که بیشتِر کارهایش شامِل یک فضای 
فانتــزی و تخیلی می شــود، تا پایاِن 
دهه ِی ۱۸۹۰ داراِی سبکی مخصوص 
به خود شــده بود که هنِر تصویرگری 

را متحول کرد.
به مناسبِت زادروزِ آرتور راکهام 
ـ هنرمند تصویرگرـ  نگاهی خواهیم 
داشــت به داســتاِن قدیمِی »جک و 
لوبیای ســحرآمیز« که در دســته ی 
قصه های کودکانــه بارها با تصاویر 

جدیدی روایت شده است.
داســتاِن »جــک و لوبیای 

سحرآمیز« چیست؟
جک، پســر روستایی فقیر، گاو 
خانواده را با یک مشت لوبیا جادویی 
مبادله می کند که به یک ســاقه لوبیای 
عظیــم و بلند تبدیل می شــود که تا 
ابرها می رســد. جک از ساقه لوبیا باال 

می رود و خود را در قلعه یک غول غیر 
دوستانه می بیند. غول حضور جک را 

حس کرده و گریه می کند:
فی-فای-فو-فوم!

بوِی خوِن یک انگلیسی را حس 
می کنم.

مــرده،  یــا  باشــد،  زنــده 
اســتخوان هایش را آسیاب می کنم تا 

نان خود را درست کنم.
جک بــا نادیــده گرفتن غول 
می تواند بســیاری از کاالهایی را که 
زمانــی از خانواده اش دزدیده شــده 
اســت، بازیابی کنــد؛ از جمله یک 
کیســه طال، یک غاز مسحورشده که 
تخم هــای طالیی می گــذارد و یک 
چنگ طالیی جادویــی که خودش 
می نوازد و می خواند. جک ســپس با 
خرد کردن ســاقه لوبیا فرار می کند. 

غــول که او را تعقیب می کند می میرد 
و جک و خانواده اش موفق می شوند.

غــول »جــک و لوبیــای 
سحرآمیز« چه شکلی است؟

»جک و لوبیای سحرآمیز« 
یــادآوِر کدام اصــول اخالقی 

است؟
در وهله ی نخســت با خواندِن 
داســتاِن معــروِف »جــک و لوبیای 
سحرآمیز« شــاید به این نکته برسید 
که چطور می شــود جک با دزدی از 
غول همچنان عنواِن قهرمان را به خود 

اختصاص دهد؟
درباره این مســأله روایت های 
مختلفی وجود دارد. بسیاری از تعابیر 
مدرن غول را موجودِ شروری می دانند 
که مــردم کوچک تر را به وحشــت 
می اندازند و از آن ها دزدی می کنند، به 

طوری که جک به یک قهرمان واقعی 
تبدیل می شــود. به عنوان مثال، فیلم 
۱۹۵۲ با بازی ابوت و کاســتلو غول 
به دلیل فقر در پای ساقه لوبیا سرزنش 
می شــود، زیــرا او غذا و ثــروت را 
می دزدید و مرغی که تخم های طالیی 
می گذاشت در اصل متعلق به خانواده 
جک بود. در نســخه های دیگر، گفته 
می شود که غول هم مرغ و هم چنگ 
را از پدر جک دزدیده است؛ بنابراین 
آنچه روایت های مختلف درنهایت با 
آن سِر اتحاد دارند، قهرمان بودن جک 

در داستان است.
شــجاعت، پایبندی به خانواده 
و تــالش، برخی دیگــر از مفاهیمی 
هستند که در این داستان گنجانده شده 
و برخی اصــول اخالقی را یادآوری 

می کنند.

اشکانخطیبی»اسفندیاِررویینتن«میشود

»بردپیت«مجسمهسازشد

اسپیلبرگجایزهاصلیجشنوارهتورنتو۲۰۲۲رابرد

بر اســاس قوانین آکادمی اســکار، فیلم های معرفی شــده از سوی کشــورهای مختلف 
بــرای واجد شــرایط شــدن رقابت در شــاخه بهتریــن فیلــم بین المللی بایــد حداقل 
هفــت روز اکــران عمومــی را در کشــور مبدا )ایــران( داشــته باشــد ، بنابراین »جنگ 
جهانی ســوم« بایــد تا موعد مقرر اعالم شــده از ســوی آکادمی در ایران اکران شــود.

غوِل»جکولوبیایسحرآمیز«چهشکلیاست؟
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