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ایران سرای من است 
۳۱ استان، میزبان چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر می شوند 

نگاهی به برگزیدگان زنان تأثیرگذار
یکی از بخش هــای اختتامیه کنگره بین المللی زنــان تأثیرگذار، 
مراسم اهدای جوایز به برگزیدگان این کنگره بود. طبق گفته فاطمه 
حقیرالسادات، دبیر علمی کنگره، از ۹۱کشــور دنیا برای شرکت 
در این کنگره حضور پیدا کردند که ۸۰۰زن  متخصص در ۳رشته  
اقتصاد و کارآفرینی و با فعالیت های اجتماعی از ۹۱کشور معرفی 
شــدند و در نهایت با کمک داوران بین المللــی ۳۶نفر کاندیدای 
جایزه بزرگ زنان تأثیر گذار جهان شدند  و از این ۳۶کاندیدا ۷نفر از 
کشور های مختلف به عنوان نفرات برگزیده ویژه انتخاب شد ند که 

اسامی آنها به ترتیب زیر است: 
اولین جایزه خارجی به »لی« محقق برجسته  حوزه شیمی و استاد 
دانشگاه کشــور تایلند تعلق گرفت. همچنین جایزه دوم به سوده 
غفوری فرد، دکترای ژنتیک پزشــکی از ایران اهدا شــد.»النا« از 
بانوان برجسته روسیه نفر برگزیده سوم بود و خانم زهرا امام جمعه، 
از دانشــمندان ایرانی نیز نفر چهارمی بود که از او در اختتامیه این 

مراسم تقدیر شد.
مریا بتریز یونس، بانوی تأثیر گذار آرژانتین هم نفر برگزیده پنجم 
بود که مورد تقدیر قرار گرفت. مژگان زندی صاحب مقاالت مختلف 
حوزه شــیمی و پلیمر هم دیگر زن تأثیرگذاری بود که در کنگره 
بین المللی تهران از او تقدیر شــد. جایزه آخر نیز به پن آبه شیامی 
از کشــور چین تعلق گرفت. ســوابق برندگان جایزه کنگره زنان 

تأثیرگذار در یک نگاه مورد بررسی قرار گرفته است: 

   واناجان سانگیران، دانشــیار و عضو هیــأت علمی دانشگاه 
شیانگ می  تایلند و دانشگاه ماالیای مالزی، دکترای علوم دارویی 
و شیمی فیزیک دانشگاه میســوری کانزاس آمریکا، فوق دکترای 
دانشــگاه چوالالنگکورن تایلند، پژوهشــگر در زمینه طراحی و 
مدلسازی دارو، بنیانگذار چندین مرکز پژوهشی مانند آزمایشگاه 
مدل سازی و شبیه سازی رایانشی در دانشگاه چیانگ مای تایلند، 
معاون رئیس مرکز فیزیک نظری و رایانشی دانشگاه ماالیای مالزی 
و پژوهشگر دکتری در حوزه ساختار ابر یونی و بار مؤثر ذره کلوئیدی 

کروی: شبیه سازی  دینامیکی براونی
   پان شیائووی، مدیر ارشد در چندین شرکت نوآور در زمینه 
بازاریابی صنعت زیبایی، مسئول ارتقا و توسعه برندهای سطح باالی 
چینی به مناطق مختلف در امارات متحده عربی، رئیس هیأت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری صنعت ســامت پرنسس )شنژن(، رئیس 
هیأت مدیره شرکت فناوری سامت شــنژن، رئیس هیأت مدیره 
شرکت پتروشــیمی گوانگژو کونلون، رئیس هیأت مدیره شرکت 

بین المللی Princess of China هنگ کنگ 
   مریام بیتریز یونس، دکترای اسام شناسی )جامعه الزهراء ع(، 
مروج و پژوهشگر اسام، عضو هیأت تحریریه و کارشناس و سردبیر 
و... مجله تخصصی رساله الثقلین اسپانیولی مجمع اهل البیت)ع(، 
عضو هیأت تحریریه و کارشناس مجله کوثر اسپانیولی مخصوص 
بانوان، مؤسس و مسئول امور تحریریه و تحقیق و آموزشی »مؤسسه 

فرهنگی و علوم اسامی الغدیر« در آرژانتین 
   النا کازانتســوا، انجام دهنــده پروژه های گیاه شناســی با 
دانشگاه های سراسر جهان، مشــاوره پرورش گل و گیاه در موزه ، 
دارای 2کتــاب، 2۷مقاله )4مقاله در دســت چــاپ( و ۱۱مقاله 
کنفرانس در زمینه محیط زیســت، زیست شناسی،گیاه شناسی و 
تاریخ محلی روسیه، فارغ التحصیل دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی 
میخائیل لومونسوف مسکو، پژوهشگر مجموعه موزه یادبود قهرمان 

اتحاد جماهیر شوروی، زویا کوسمودمیانسکایا )روسیه، مسکو( 
   سوده غفوری فرد، اســتاد ژنتیک دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، عضو شــورای آموزشی شــبکه طب بازساختی و 
تحقیقات سلول های بنیادی، مجری و همکار در بیش از 5۰طرح 
پژوهشی مرتبط با نقش عوامل ژنتیک در بیماری های نورولوژیک، 
پژوهشگر برتر جشنواره ابوریحان در بین استادیاران در سال۱۳۹۳ 

و در بین دانشیاران در سال۱۳۹۷، حافظ کل قرآن
   زهرا امام جمعه، اســتاد گروه علوم  و مهندسی صنایع  غذایی 
دانشگاه تهران، دکترای مهندسی و تکنولوژی موادغذایی دانشگاه 
بلز پاسکال فرانسه، عضویت در انجمن متخصصان صنایع غذایی 
آمریکا، عضو انجمــن متخصصان صنایع غذایی ایران و ریاســت 
پردیس بین المللی ارس، مولف بیــش از ۳۰۰مقاله و ۱۹کتاب در 
زمینه صنایع غذایی، محقق برگزیده دانشگاه تهران در جشنواره 
ابن سینا، محقق برگزیده کشوری وزارت علوم در رشته کشاورزی، 
محقق نمونه دانشگاه تهران در سال۸۹ و برگزیده نخستین دوره 

جایزه زنان در علم ایران
   مژگان زندی، دانشیار پژوهشــگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 
رئیس گروه بیومواد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دکترای 
شیمی پلیمر دانشــگاه دویسبورگ-اســن آلمان، متخصص در 
زمینه های مهندســی بیومواد و بافت، فناوری رهاســازی کنترل 
شده و تحویل هدف و سنتز پلیمر، پژوهشگر حوزه فناوری انتشار 
کنترل شــده و تحویل هدف، متخصص در حوزه ســنتز پلیمر، 
ســاخت نمد های نانو لیفی بــر پایــه PLGA و ژالتین به روش 
الکتروریسندگی جهت کاربرد در مهندسی بافت و ساخت داربست 
زیستی با قابلیت غضروف زایی با استفاده از ضایعات غضروف فیل 

ماهی )ماهی خاویاری بومی ایران(  

آثار پذیرفته شده در چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر در 
۳۱استان به نمایش درمی آیند. جشنواره طبق روال معمول 
فیلم فجر از ۱۲بهمن ماه آغاز می شــود ولی این ماجرای 
تهران است و در خارج از مرکز، فســتیوال از ۱۷بهمن 
کلید می خورد. اینطور که برگزار کنندگان جشــنواره 
می گویند: از ۱۷ تا ۲۳بهمن ماه فیلم های جشنواره فجر 
در ۳۱استان به نمایش درخواهند آمد و فروش بلیت ها هم 
به صورت آنالین خواهد بود. به این ترتیب امسال به لحاظ 
گستره نمایش فیلم ها شاهد یکی از گسترده ترین ادوار 

فیلم فجر خواهیم بود. جشنواره ای که حاال سال هاست 
برگزاری سراســری اش تبدیل به سنت شده است. فیلم 
فجر احتماال تنها جشــنواره سینمایی بین المللی جهان 
است که به صورت همزمان در چندین شهر برگزار می شود. 
اتفاقی که باعث می شود مخاطبان خارج از مرکز هم، امکان 
تماشای فیلم های جشــنواره را بیابند و البته این اتفاق 
منتقدانی هم دارد. عده ای معتقدند نمایش سراســری 
فیلم ها در سراسر کشور، جشنواره را عمال تبدیل به اکران 
عمومی می کند. با این همه نمایش سراســری فیلم های 
جشنواره فجر، تبدیل به عادتی شده که به سختی می توان 
ترکش کرد؛ حاال همه فیلم فجر را با برگزاری سراسری اش 
به جا می آورند و امسال بیش از ۳۰استان میزبان مهم ترین 

رخداد سینمایی ساالنه خواهند بود.

۷ روز مانده

کرمانی ها هم فیلم های جشنواره را می بینند
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمان از اکــران فیلم های 
ســینمایی چهل ویکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در جنــوب کرمان 
خبر داد و گفــت: جنوب کرمــان ظرفیــت و آمادگی اکــران فیلم های 
 ســینمایی چهل ویکمیــن جشــنواره فیلم فجــر همزمان با سراســر

کشور را دارد.
 بهرام مسلمی مهنی گفت: چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر براساس عدالت 
فرهنگی مورد تأکید سازمان سینمایی برنامه ریزی شده تا مردم هنردوست 
جنوب کرمان هم بتوانند به طور همزمان، فیلم های این جشنواره را تماشا 
کنند. وی با بیان اینکه فیلم های چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر از۱۷ تا 
2۳بهمن ماه همزمان با تهران در منطقه جنوب کرمان به نمایش درخواهند 
آمد، گفت: اقدامات و تدابیــر الزم برای برگزاری باشــکوه چهل و یکمین 
جشنواره فیلم فجر در این منطقه صورت گرفته تا شاهد استقبال حداکثری 

مردم این دیار از جشنواره باشیم.
 مســلمی مهنی یکی از مهم ترین رخدادهای فرهنگی کشــور را جشنواره

فیلم فجر دانست و گفت: پس از تأیید و تعیین سینماهای منطقه، به زودی 
جدول نهایی برنامه اکران ها، از طریق معاونت امور هنری و سینمایی این 
اداره کل، برنامه ریزی و تنظیم می شــود و از طریق رســانه ها در دسترس 
عاقه مندان قرار می گیرد. وی ادامه داد: آشــتی مردم با سینما و کمک به 
رشد بیشتر این موضوع و اینکه همه ما باید خدمتگزار سینما باشیم از اهداف 

اصلی برگزاری جشنواره فیلم فجر در این روزهاست.

پرواز سیمرغ به بجنورد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان شمالی هم از آمادگی کامل این 
اســتان برای میزبانی از اکران همزمان فیلم های چهل ویکمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر و انجام تدارکات الزم برای این رویداد سینمایی خبر 
داد. تقی صادقی با اشاره به آمادگی استان برای میزبانی از جشنواره فیلم فجر 
گفت: امسال نیز همچون سال های گذشته سازمان امور سینمایی و سمعی 
و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی امکان اکران فیلم های راه یافته به 
بخش سودای سیمرغ چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر در خراسان شمالی 

را فراهم کرده است و تمام تاش ما این است که جشنواره را به بهترین شکل 
ممکن برگزار کنیم.

 اهواز آماده برگزاری جشنواره
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان نیز از 

آمادگی این استان برای برگزاری جشنواره فیلم فجر خبر داد.
سیدامین ســپهریان درخصوص برگزاری جشــنواره فیلم فجر در استان 
خوزســتان گفت: همزمان با جشــن های چهل وچهارمین سال پیروزی 
شکوهمند انقاب اسامی، چهل ویکمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
فجر همزمان با تهران در ۳ســینمای اهواز به همــراه برنامه های جانبی از 
قبیل تجلیل از سینماگران پیشکسوت استان، کارگاه های آموزشی، مسابقه 
نقدنویسی، مروری بر آثار سینماگران استان برگزار خواهد شد. وی در ادامه 
افزود: جشنواره فیلم فجر یکی از مطالبات جدی مخاطبان سینما در استان 
خوزستان است و امیدواریم که جشنواره فیلم فجر امسال به لحاظ کمیت و 

کیفیت نسبت به سال های گذشته بهتر برگزار شود. 

سینمای جهان  ویژه

هر چقدر سریال های تلویزیونی در 
جذب مخاطبان خود نتوانســتند سریال

موفق باشند، اما سریال های شبکه 
نمایش خانگی با تنــوع موضوعــات در پلتفرم ها 
توانسته اند در جذب مخاطب موفق باشند. به گزارش 
همشــهری، زمســتان پرباری در تولید محتوای 
سریال ها در پلتفرم ها دیده می شود. »پوست شیر« 
که به نظر می رسد در قســمت های پایانی خودش 
اســت، این روزها در میان عاقه مندان به سریال ها 
حرف اول را می زند. ســریال های جدید هم به این 
شبکه آمده اند. »سقوط«، »سرگیجه« و »مترجم« 
از سریال هایی است که در یک هفته گذشته پخش 
خود را آغاز کرده اند. »ســقوط« با تمام حواشی که 
داشت، پخش خود را در شبکه نمایش خانگی آغاز 
کرده است؛ سریالی که  نام سجاد پهلوان زاده   هم در 
مقام کارگردان آن دیده می شود. عاوه بر این سریال 
»سرگیجه« با بازی حامد بهداد و رعنا آزادی ور است 
که پخش خود را آغاز کرده است؛ بهرنگ توفیقی که 
»آقازاده« را ساخت و بعدها سریال های تلویزیونی 

»افرا« و »بی همگان« را با همین شیوه کارگردانی 
کرد، این بار به نظر از فضاهای همیشگی اش فاصله 
گرفته است. همچنین پلتفرم پخش کننده سریال 
»ســرگیجه« بافاصله از پروژه  مهــم خود یعنی 
»مترجم« نیز رونمایی کرده است؛ درامی رازآلود که 
نخســتین تجربه کارگردانی بهرام توکلی در شبکه 
نمایش خانگی است. سعید ملکان نیز تهیه کننده کار 
است. سریالی که صابر ابر، مجتبی پیرزاده و مهتاب 
ثروتی، بازیگــران آن هســتند و انتظــار می رود 

مخاطبان زیادی داشته باشد. 
»آکتور« نخســتین تجربه نیما جاویدی در شبکه 
نمایش خانگی محسوب می شــود. در این سریال 
که حواشــی هم داشــته، نوید محمدزاده، هستی 
مهدوی فر، هانیه توســلی، احمــد مهرانفر، گاره 
عباسی و هومن برق نورد بازی می کنند. در کنار این 
سریال ها، »پدر گواردیوال« هم قرار است پخش شود؛ 
سریالی که هنوز پلتفرم نمایش دهنده اش مشخص 
نیست و نخستین ساخته سعید نعمت اهلل در شبکه 

نمایش خانگی است.

بهروز قلی پورگزارش
روزنامه نگار

باید دیــد چرا فیلمــی مثل 

»آواتار« در عــرض یک ماه به ۱
2میلیارد فروش می رســد و 
تعطیلی سینماها را یک تنه در آمریکا به پایان 
می رساند؟ چرا در ایران چنین وضعیتی نداریم؟ 
در همه زمینه ها همینطور است، کدام موسیقی، 
تئاتر یا فیلمی اســت که مردم بخواهند آن را 
ببینند و شــکی برای خرید بلیتش نداشــته 

باشند؟ 

 اگر کسی فیلم اکشن ساختن را 

بلد باشــد، می ســازد. کسی که ۳
سررشته ای از سینما داشته باشد 
و بداند ســینما یعنی اکشــن، او هم از آن تعریف 
می کند و موقعیتش به عنوان کارگــردان نه تنها 
صدمه نمی بیند، بلکه بهتر می شود بنابراین مسئله 
این نیســت که فیلم اکشــن را تحقیر می کنند. 
اصطاحا می گویند خانه نشینی بی بی از بی چادری 
است؛ یعنی چون نمی تواند بسازد، تحقیر می کند.

به نظرم االن شرایط فوق العاده 

عجیبی در ایــران وجود ندارد. 5
یعنی اتفاق عجیبی نیفتاده و ما 
یک نمایش زودگذر خیابانی داشــتیم که فقط 
تعداد خیلی کمــی از مردم آن را بــاور کردند؛ 
آنهایی که تفاوت بین مجاز و واقعیت را تشخیص 
نمی دهند. بنابراین برای من جالب نیست که آن 
را به یک داســتان تبدیل کنم یا اصا آن را یک 

حادثه واقعی تلقی کنم .

آنقــدر ســینمای انتقادی - 

اجتماعــی بــه شــکل های ۲
مختلف تکرار شده که حوصله 

همه را سر برده است. 
فیلم درست و حسابی و آن چیزی که به ذات 
سینما نزدیک باشد یعنی اکشِن خشنِ  مردانه 
و پسرانه کاسیک که البته دخترهای جوان 
هم آن را تماشــا می کنند، نداریم. چون اوال 
ساخت این فیلم ها کار آســانی نیست و بعد 
هم به فرض آنکه چنین فیلمــی روی پرده 
سینمای ایران باشد، طول می کشد تا مردم 

متوجه مفهوم آن شوند. 

در این چند ماه خودم هر چقدر 

پرس وجو کردم، متوجه شدم 4
هم مردم عاقه مند هستند که 
فیلم و سریال ببینند و تئاتر و کنسرت بروند و 
هم بازیگران دوســت دارند کارشــان را انجام 
دهند. اما یک جو وحشت وجود دارد و درواقع 
نوعی تروریســم به شــکلی آنها را می ترساند. 
درحالی که وقتی اقدام کنند، متوجه می شوند 
هیچ چیز واقعی وجود ندارد. بنابراین با خود فکر 
می کنید این وهمی را که ایجاد کرده اند و یک 
عده از فیلمســازان و بازیگران هم در آن نقش 

داشتند، باید بترکانیم و از بین ببریم.

من فکر می کنم جشنواره امسال 

نسبت به سال های گذشته تا حدی 6
کم رونق باشــد ولــی این خیلی 
اهمیت ندارد. ما دوره های مختلفی داشــتیم که به 
دالیلی کم رونق بوده و بعضــی وقت ها هم به دالیل 
غیرقابل پیش بینــی جشــنواره های خیلی خوب 
داشــتیم، یعنی ســال هایی بوده که اصا نمی شد 
پیش بینی کرد تعداد زیادی فیلم خوب و فیلمساز 
 تازه وارد به جشنواره می آید؛ در نتیجه این خصوصیت 
غیرقابل پیش بینی بودن برای جشنواره فجر باعث 
می شود راحت نتوان گفت که یک قانون کلی وجود 

دارد و جشنواره   همیشه رونق داشته است. 

اولین تجربه های موفق
کارگردانانی با ساخت سریال، تجربه حضور در شبکه نمایش خانگی را تجربه می کنند

افخمی : وقایع اخیر، یک نمایش زودگذرخیابانی بود
هر قدر هم که در طول سال خبری از بهروز افخمی 

نباشد، در موسم جشنواره موتور این کارگردان گپ
سینما و تلویزیون روشن می شود و از مصاحبه و 
اظهارنظر و بحث و موضع گیری کم نمی گذارد. حاال در فاصله 

چند روز مانده به چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، افخمی در 
گفت وگو با ایســنا حرف هایی زده که حاوی نکات قابل تاملی 
است. بخش هایی از مهم ترین سخنانش را انتخاب کرده ایم که 

در ادامه می خوانید.

 »صبح اعدام« 
عکس العملی به شرایط امروز

 فیلمی که االن می خواهم بسازم  عکس العملی 
نسبت به شــرایط امروز است. بنابراین چشمم 
را نبسته ام اما اگر هم کسی چشمش را ببندد و 
کار خود را بکند ایرادی ندارد، چون به نظرم این 
جو تصنعی است و تاریخ مصرف دارد. این ماجرا 
حتی مثل شورش بنزین نیست که معنادارتر و 
قابل فهم تر بود و معلوم بود یکسری کسانی که کار 
و زندگی شان از روی بیکاری فقط با مسافرکشی 
می گذرد، درگیر شده اند و اینها حتی وقتی تیر 
می خورند یا کشته می شوند -کاری نداریم از کدام 
طرف- قابل ترحم و فهم بودند و می شد فهمید با 
وجود آنکه از سیاست سر در نمی آورند، یک چیز 
را می دانستند و آن هم این بود که وقتی قیمت 
بنزین چند برابر می شــود، کار او که آخرین راه 
باقیمانده برای امرار معاش  اوست تعطیل می شود 
اما درباره شورش های اخیر چه باید گفت؟ مسئله 

آنها واقعا چه بود؟

زباله گردی که زندگی اش را بازی کرد
 وقتی نمایش خیابانی »لیلی و 
مجنون« اجرا می شد، نمایشی 
که با سوژه زباله گردی در حال 
اجرا بود، یــک زباله گرد وارد 
قصه نمایش شد و زندگی اش 
را برای تماشاگران تئاتر فجر 
تعریف کــرد. در زمان اجرای 

نمایش خیابانی »لیلی و مجنون«، بهنــام کاوه، بازیگر و کارگردان 
نمایش، متوجه حضور یک زباله گرد در پهنه رودکی شد و با توجه 
به موضوع نمایشش که درباره زباله گردی و فقر بود، سراغ مردی به 
نام رسول رفت تا از او بخواهد در اجرای نمایش او را همراهی کند. 
در آغاز مرد آمادگی حضور در نمایش را نداشت، اما با صحبت های 
کارگردان نمایش احساس امنیت و صمیمیت کرد و به جمع حاضر 
در پهنه رودکی پیوست و در جریان اجرا، کارگردان کار از او خواست 
تا داستان زندگی اش را تعریف کند و او با بغض داستان زندگی اش را 
در چند جمله روایت و ناگهان اجرا را ترک کرد. با دور شدن رسول از 
محل اجرای نمایش، داوران و مخاطبان به بهنام کاوه اشاره کردند تا 
به دنبال او برود و او را دوباره به محل اجرا در پهنه رودکی بازگرداند 
و نمایش از ســر گرفته شد. ســوژه نمایش به واقعیت تبدیل شد و 
زباله گرد زندگی اش را در میان تماشاگران تئاتر بازی کرد. بعد از پایان 
بازی کارگردان نمایش به همراه گروهش و تماشاگران هدیه نقدی 
برای زباله گرد جمع آوری و به او اهدا کردند. کارگردان این نمایش که 
خودش قرار بود این نقش را بازی کند، نقشش را به بازیگر واقعی داد. 
بهنام کاوه، بازیگر و کارگردان نمایش در حاشیه اجرا گفت: » سوژه 
من خیابان و آدم های این خیابان هاست؛ آدم هایی که در سرما، گرما، 
باران، برف و... مشغول فعالیت هستند. خداوند نظاره گر ما بوده است 
و دستش را روی سر رسول کشــید که در جمع ما حاضر شد. با او 

خندیدیم، گریستیم و لحظاتی را زندگی کردیم.«

تئاتر

»سرهنگ ثریا« در راه جشنواره
 »ســرهنگ ثریا« به نویسندگی 
و کارگردانــی لیلــی عــاج و 
تهیه کنندگی جلیل شعبانی پس 
از طی مراحل فنی برای حضور در 
چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر 
آماده نمایش شد. »سرهنگ ثریا« 
تازه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که از زاویه ای 
متفاوت به حضور ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( در پادگان 
اشرف می پردازد. این فیلم ســینمایی نخستین ساخته سینمایی 

لیلی عاج است.
روابط عمومی فیلم این جمله را به جای خاصه داستان در اختیار 
رسانه ها قرار داده اســت: »این راه با گریه باز نمیشه!« از دهه ۹۰، 
ماجرای گروهک منافقین دستمایه تعدادی از فیلم های سینمایی 
قرار گرفــت. فیلم هایی چون »امــکان مینا« )کمــال تبریزی(، 
»ســیانور« )بهروز شــعیبی(، »ماجرای نیمروز« )محمد حسین 
مهدویان( و » رد خون« )محمدحســین مهدویــان( هر کدام به 
نوعی روایتگر بخشی از ماجرای منافقین بودند و حاال نوبت به فیلم 

سرهنگ ثریا رسیده است.

سینمای ایران

اعام نامزدهای اسکار2۰2۳

پیشتازی 
»همه چیز، همه جا در یک زمان«

 صبح روز ســه شــنبه به وقت لــس آنجلــس نامزدهای
نود و پنجمین مراســم جوایز اسکار اعام شــد و»همه چیز 
همه جا در یک زمان« فیلم مستقل موفق استودیو A24 با 
۱۱ نامزدی پیشتاز نامزدهاست و در ادامه »ارواح اینیشرین« 
و فیلم آلمانی »در جبهه غرب خبری نیســت« با ۹ نامزدی 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در بهترین نامزدهای فیلم 
خارجی »در جبهه غرب خبری نیست« و »آرژانتین ۱۹۸5« 
شانس باالیی دارند و نکته جالب نبود »تصمیم برای رفتن« 

آخرین ساخته پارک چان ووک در فهرست نامزدهاست.
 سهم ایران تنها دو نامزدی برای افرادی با اصالت ایرانی است: 
»چمدان قرمز« در بخش فیلم کوتاه الیو اکشن نامزد شده که 
ساخته سیروس نشواد کارگردان ایرانی االصل است و درباره 
یک دختر نوجوان محجبه ایرانــی در فرودگاه لوکزامبورگ 
است و داریوش خنجی سینماگر باسابقه ایرانی- فرانسوی  
هم برای فیلم »باردو وقایع نگرایی دروغین مشتی حقیقت« 

نامزد بهترین فیلمبرداری شده است.


