
»خرچنگ« از جشنواره فیلم 
»درسدن« آلمان جایزه گرفت 

انیمیشن »خرچنگ« از تولیدات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانــان جایزه طالیی بهترین 
فیلم از نگاه مخاطبان و دیپلم افتخار داوران کودک 
سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه 
درســدن آلمان را از آن خود کرد.  به گزارش روابط 
عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
پویانمایی خرچنگ از میان ۳۷ فیلم کوتاه راه یافته به 
بخش بین الملل جشنواره توانست نظر مخاطبان را 
به خود جلب و به عنوان بهترین فیلم از نگاه مخاطبان 
جایزه ۳هزار یورویی را دریافت کند.  هم چنین هیات 
داوران کودک سی وسومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کوتاه درســدن آلمان نیز دیپلم افتخار 
این بخش را به پویانمایی خرچنگ اهدا کردند.  در 
بیانیه هیات داوران کودک برای تقدیر از این فیلم 
آمده است: گرچه ماجرا غم انگیز و آسیب زا است اما با 
این وجود هنوز داستان فیلم پر جنب وجوش است. 
احساسات کودک و به ویژه ترس او به طرز آشکاری از 
طریق موسیقی دراماتیک و زبان بصری تهدیدآمیز 
برای بیننده برجسته و هویدا می شود. این ترکیب، 
تأثیر فوق العاده قدرتمندی دارد و مخاطبان را بسیار 
تحت تأثیر قرار می دهد.  برگزیدگان سی وسومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه درسدن آلمان 
در سه بخش رقابتی ملی، بین المللی و منطقه ای روز 
۲۶ تیر۱۴۰۰ در سالن بزرگ شوابرگ شهر درسدن 

آلمان معرفی شدند.  

ثبت موزه زمین شناسی دانشگاه 
تهران در فهرست موزه های جهانی 

ز  ا نقــل  بــه 
دانشــگاه تهــران، 
موزه زمین شناســی 
دانشــگاه تهــران، 
قدیمی تریــن موزه 
علمی زمین شناسی 

است که پایه گذاری آن به دهه ۱۳۲۰ باز می گردد. از 
زمان تأسیس رشته علوم طبیعی در سال ۱۳۱۷ در 
دانشگاه تهران، استادان وقت از جمله مرحوم دکتر 
یداهلل سحابی و دکتر فریدون فرشاد و سایر همکاران 
آنان، با گردآوری نمونه های مختلف سنگی- فسیلی 
ایران زمین و خرید نمونه های خارج از کشور، موزه 
زمین شناسی پردیس علوم را پایه گذاری کردند. 
به گزارش ایســنا، موزه زمین شناســی پردیس 
علوم دانشــگاه تهران با قدمتی حدود ۷۰ سال و با 
شاخص هایی از قبیل نمونه های ارزشمند موجود، 
تنوع سنگ ها و کانی ها، جزو ۲۵ موزه دانشگاهی 

کشور به شمار می رود که ثبت جهانی شده است.

زمان وبینارهای »یکصدسال 
گردشگری ایران« اعالم شد

ســمپوزیوم یکصد 
سال گردشــگری ایران 
بــا محورهای »ســفر و 
حمل و نقــل«، »اقامت و 
مهمان نوازی«، »پذیرایی، 
غــذا و نوشــیدنی«، 
»جاذبه هــا و مقاصــد 

گردشــگری« و »خدمات مسافرتی و گردشگری« 
و در ۲۳ کارگــروه تخصصــی در راســتای اهداف 
تعیین شده، به صورت آنالین و حضوری در ۲۷ و ۲۸ 
مهرماه سال جاری برگزار می شود.  به گزارش ایسنا، 
در همین راســتا پیش از برگزاری این سمپوزیوم، 
سلسله وبینارهایی از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار و 
از عالقه مندان دعوت می شود در این وبینارها شرکت 
کنند. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و آگاهی از زمان دقیق هر یک از وبینارها جهت 

شرکت به لینک زیر مراجعه کنند:
 tourismsymposium.ir/webinar 
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مراســم اختتامیــه هفتــاد و 
چهارمین جشنواره فیلم کن شامگاه 
)شــنبه،۲۶ تیر( در حالــی برگزار 
شــد که فیلم »تایتــان«، »جولیا 
دوکرنا« را به دومین زن برنده نخل 
طال در تاریخ تبدیل کــرد و جایزه 
بزرگ جشنواره به طور مشترک به 
»قهرمان« اصغر فرهادی و »محفظه 

شماره ۶« از یوهو کاسمانین رسید.
36 سال است جز نوشتن و فیلم 

ساختن کار دیگری نکرده ام
اصغر فرهادی پــس از دریافت 
جایزه بــزرگ جشــنواره فیلم کن 
که به طور مشــترک به »قهرمان« 
ســاخته او و »محفظه شماره ۶« از 
یوهو کاسمانین رسید،  در سخنانی 
کوتــاه از گروهــش، تهیه کننــده 
فیلمش و خانواده اش تشــکر کرد و 
گفت: از دخترم )سارینا( مخصوصا 
تشکر می کنم که ترغیب ام کرد که 

این داستان را بسازم.
این کارگردان برگزیده اســکار 
همچنین خاطرنشان کرد: االن که 
اینجا ایستاده ام به یاد ۳۶ سال قبل 
افتادم که یک بچه ۱۳ ساله بودم و در 
شهری که به دنیا آمدم، با کمترین 
امکانــات اولیــن فیلــم کوتاهم را 
ساختم. ۳۶ سال است که جز نوشتن 
و فیلم ســاختن کار دیگری نکردم 
و با همه محدودیت ها، مشــکالت و 

فشارها و گرفتارهای که می توانست 
من را از این مسیر که داشتم منصرف 
بکند و این فیلم ها را نسازم و شما هم 
نبینید اما به امید اینکه با هر فیلمی 
که می سازم ، یک پرسش  از شرایط 
تلخ اجتماعی که اطرافم هست را با 
تماشاگر ها به اشــتراک بگذارم و با 
فکر کردن آنها به یک راه حل برسم؛ 

باز ادامه دادم.
اصغر فرهادی در پایــان اظهار 
امیــدواری کــرد: با وجــود همه 
مشــکالت ادامه بدهم چون ایمان 
دارم یکی از راه های نجات کشورم، 

آگاهی بخشی است. 
فهرســت کامل برندگان جوایز 
جشنواره فیلم کن به شرح زیر است:

نخل طالیی فیلــم کوتاه: »تمام 
کالغ های دنیا« ساخته تانگ یی

دوربین طالیی: »مورینا« ساخته 
آنتونتا کوشیانوویچ

مارکــو بلوکیــو جایــزه نخل 
افتخاری را دریافت کرد.

کلب لندری جونز بــرای نیترام 
ساخته جاســتین کورزل بهترین 

بازیگر مرد شد.
جایزه هیــات داوران بــه طور 
مشــترک بــه خاطرات ســاخته 
آپیچات پونگ ویراســتاکول و فیلم 
زانوی احد ســاخته نداو الپید اهدا 

شد.

رناته رینسو بازیگر فیلم بدترین 
آدم روی زمین ساخته یواخیم تریر 
برنده بهترین بازیگر زن جشــنواره 

کن شد.
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه به 

ماشین من را بران رسید.
ایــن فیلم بر اســاس داســتان 
کوتاهی از هاروکی موراکامی نوشته 
شده است. ریوســوکی هاماگوچی 
کارگردان و نویســنده فیلم است.

فیلمنامه به صورت مشترک نوشته 
شده است.

لئوس کاراکس برای آنت برنده 
جایزه بهترین کارگردانی شد.

جو ندهید، این جایزه فرهادی 
اصال مهم نبود 

به گــزارش برترین هــا، دامون 
قنبــرزاده )منتقد ســینما( در باره 
جایزه اصغــر فرهادی و پوشــش 
رســانه ها از ایــن رویداد نوشــت: 
جایزه ی آقای فرهادی که به شکل 
مشــترک با فیلمی دیگر نصیبش 
شده، مبارک شان باشــد. امیدوارم 
بــه زودی بتوانیم فیلــم را ببینیم و 
درباره اش حــرف بزنیم. اما نکته ای 
که این میان وجود دارد، نوع برخورد 
کمی ناآگاهانه، بیش تــر آگاهانه و 
البته به شدت موذیانه ی رسانه های 
ایرانی بــا این جایزه اســت که یک 
چیزی شــبیه تقدیرنامه می ماند. 

طبعاً قصــدم پاییــن آوردن ارزش 
جایزه نیست. ولی این نوع خبررسانی 
که به شدت اشتباه، ناقص و در جهت 
باال بردن غرور ملی و سیســتم »تو 
جایزه بگیــر، من می خواهم شــاد 
باشم« اســت، کاماًل و دقیقاً ناقض 

رفتار ژورنالیستی ست.
دیشب که جوایز اعالم شد، به هر 
پیجی که سر می زدید، با تیتر درشت 
نوشته بودند اصغر فرهادی برنده ی 
»جایزه ی بزرگ کن« شده است. بعد 
یک نخل طال هم کنار عکس گذاشته 
بودند. کسی که این تصویر و تیتر را 
می دید، اگر اطالع چندانی از موضوع 
نداشت، گمان می کرد اصغر فرهادی 
جایزه ی اصلی کــن، که همان نخل 
طال باشد را برنده شــده است. این 
رویکــرد موذیانه، باعث شــد حتی 
جناب پرویز پرستویی هم تصور کند 
اصغر فرهادی نخل طال برده است! 
ایشان در استوری مبسوطی، برنده 
شــدن »نخل های طالیــی« آقای 

فرهادی را به او تبریک گفت!
این خبررسانی جهت دهی شده، 
کاری کرد که حتی کســی متوجه 
نشود این جایزه، فقط متعلق به آقای 
فرهادی نیست و با فیلم ساز دیگری 
به شکل مشترک دریافت شده است. 
حتی رســانه ای مانند »بی بی سی 
فارسی« هم هیچ اشــاره ای به این 

موضوع نکرد، رسانه های جوزده ی 
داخلی که دیگر بماند! نگاه غرورزده 
و اغراق آمیز به شرکت فیلم های مان 
در جشــنواره های خارجی، موجب 
می شــود ذات فیلم و ســینما زیر 
ســئوال برود. حاال با این شــکل از 
خبررسانی اشــتباه و عامدانه غلط، 
ذات ژورنالیســتی هم زیر ســئوال 

رفته است.
ننــد  ره ی کــن، ما جشــنوا
جشنواره ی فجر خودمان عمل کرد 
و به تمام فیلم ها جایزه ای رســاند تا 
مبادا کسی دست خالی به کشورش 
برگردد. فیلم هــا را کم کم خواهیم 
دید و قضاوت خواهیم کرد. در نهایت 
این ســروصداها، حرف وحدیث ها، 
ســخنرانی های عجیب کارگردان، 
تیتر های غلط، رویکــرد موذیانه و 
حتی »شــادی های بعد از گل« به 
فراموشی ســپرده خواهند شد. باز 
هم یک فیلم خواهد ماند و یک من 
و شــما، که باید تماشــایش کنیم، 
با آن حــرف بزنیم و بــه روند تاریخ 

بسپاریمش.
ز  ا بخشــی  ر  د ی  د هــا فر
صحبت هایش پس از دریافت جایزه 
خود گفت: با تمــام محدودیت ها، 
فشارها، مشکالت و گرفتاری هایی 
که می توانست من را از مسیری که در 
آن بودم منصرف کند تا این فیلم ها 
را نسازم و شما آن ها را نبینید، اما باز 
هم فیلم ساختم به امید اینکه با هر 
فیلمی که می سازم پرسش هایی از 
شــرایط تلخ اجتماعی اطرافم را در 
فیلمم با تماشاگران آن به اشتراک 
بگذارم و با فکر کردن به آن ها به یک 

راه حلی دست پیدا کنم.
پوریا ذوالفقاری )منتقد سینما( 
در این باره نوشــت: نسبت جامعه با 
اصغر فرهادی پیچیده شــده است. 
برخــالف آنچــه دوســت دارانش 
می گویند این ربطی به »حسادت« 
ندارد. شــاید دیگر فیلم ســازان و 
سینماگران به او حسادت کنند، ولی 
دلیلی ندارد کسانی را که تا جدایی و 
حتی فروشــنده برای موفقیت های 
او اشــک شــوق می ریختند، حاال 
که بــه منتقدانش بدل شــده اند با 
ایــن برچســب ها طــرد و تحقیر 
کنیم. فرهــادی بایــد تکلیفش را 
روشن کند. یا مثل کیارستمی کال 
قیــد موضع گیری های سیاســی و 
اجتماعی را بزند و فیلمش را بسازد 
و جایزه اش را بگیــرد و طرفدارانش 

را خوش حال کند یا اگر می خواهد 
تصویر هنرمندی حساس به مسائل 
سیاســی و اجتماعی از خــود ارائه 
دهد، پایش بایســتد و اگر الزم شد 
هزینــه اش را بدهد. ایــن که زمان 
خون دادن به مردم غزه و رای دادن 
بــه حســن روحانی حاضر باشــی 
زمان هــای دیگر نــه، تناقض دارد. 
با داشتن دو اســکار و بهره مندی از 
شــهرتی جهانی که برایت حاشیه 
امنــی گســترده تر از همــکاران 
داخلی ات می سازند، حتی به اندازه 
بازیگران و فیلمســازان درجه سه و 
چهار کشورت موضعی نگیری، این 
که وقتی فروشنده ات در ایران اکران 
می شــود نگران گورخواب ها شوی 
و تا نامه نگاری بــرای رئیس جمهور 
پیش بروی و بعد که ســه ســال از 
ملتهب ترین سال های تاریخ معاصر 
بر مردمت می گذرد، چیزی نگویی 
)چون فیلمــی در اکــران نداری و 
نیازمند خبرسازی نیستی؟( و دوباره 
که با قهرمان به کن می روی درباره 
سیاست جهانی و بهتر شدن دنیا با 
آمدن بایدن حــرف بزنی و همزمان 
تنها هنرمند تاریخ این ســرزمین 
باشــی که ســطری علیه سانسور 
نگفته و ننوشته، شبیه شترسواری 

دوال دوالست.
حاال دیگر بســیاری از منتقدان 
به این رفتار فرهادی مردم عادی اند 
و نه آن هــا که خبر های ســینما را 
رصــد می کنند. بــا کلی گویی ها و 
مثــل  مبهمــی  ی  تحلیل هــا
»حرکت پاندولی مــردم ایران بین 
خودشــیفتگی و خودباختگــی« 
نمی توان این تناقــض را حل کرد. 
درباره حاتمی کیا بسیار گفته اند که 
شــخصیت های فیلم های اخیرش 
برخالف آثار خوب سال های دور او، 
خیلی گنــگ و مبهم حرف می زنند 
و صراحــت قبل را ندارنــد و گاهی 
اصال معلوم نیســت چه می گویند. 
حــاال متاســفانه فرهادی شــبیه 
شــخصیت های فیلم هــای اخیر 
حاتمی کیا شده. مبهم، نصیحت گر 
و کمی طلبکار. انــگار حاتمی کیا او 

را نوشته!
فرهادی می خواهد با گرفتن نوک 
انتقاد به سمت جامعه و پرهیز از هر 
انتقادی، مرجعیت اجتماعی اش را 
همچنان بین مردم حفظ کند. دیگر 
نمی شود. نه برای او. برای هیچ کس 

نمی شود. پایان.

جشنواره کن با چند حاشیه به پایان رسید؛

سایه روشن یک »قهرمان«

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سینما

میراث

گردشگری

 کتــاب »گفتمــان هفتــم« حــاوی 
مجموعــه مقــاالت منتخــب هفتمیــن 
ســمینار پژوهشــی تئاتــر مقاومــت 
بــه کوشــش جهانشــیر یاراحمــدی 
 منتشــر شــد و در دســترس عالقمندان 

قرار گرفت.
مطالعــات جامعه شــناختی )خانواده( 
شــخصیت محــوری در نمایشــنامه های 
دفــاع مقــدس دهــه ۱۳۸۰ براســاس  
رویکرد پیــر بوردیو با تاکید بر نمایشــنامه 
۷۷/۶/۳۱ نوشــته  علیرضا نادری )شــهرام 
احمدزاده(،تاثیر جشــنواره های تئاتری بر 
جریان ســازی تئاتر مقاومت )ایرج افشاری 
اصل(،مطالعه  گســتره مفهوم مقاومت در 
ادبیات نمایشــی جنوب ایــران از ۱۳۵۰ تا 
۱۳۹۸)فریبا جعفری(،واکاوی هویت مکان 

در مواجهه بــا مفهوم مقاومــت در ادبیات 
نمایشــی ایران )مهشید حســینیان(،فهم 
نظری تئاتر دفاع مقــدس در گفتمان تئاتر 
مقاومت )علــی روئین(،نقــد ایدئولوژیزه 
کردن گفتمان ادبیات و تئاتر مقاومت)آرمان 
طیران(،مطالعه ــی تطبیقی نمایشــنامه 
۷۷ نوشــته ی علیرضــا نــادری  /۶ /۳۱
و داســتان به حیفا نوشته  غســان کنفانی 
براســاس الگوی ســفر قهرمــان »جوزف 
کمپیل« )لیلی عاج(،تحلیــل تاثیرگذاری 
 نظام سیاســی بر جریان تئاتــر مقاومت در 
دهه  هــای ۷۰ و ۸۰ شمســی)محمدرضا 
نمایــش  رســولی/ پریســا کیومرثی(،
عروســکی: شــیوه ای بیانگر در بازنمایی 
امر مقاومت )بررســی جنبه  هــای مقاومت 
و اســتحاله آن در مفهوم عدالت اجتماعی، 

در اپراهــای عروســکی عاشــورا، مولوی و 
حافظ اثر »بهروز غریب پور«)سلما محسنی 

اردهالی(،بررســی مفهــوم کرونوتوپ در 
نمایش نامه های پچپچه های پشت خط نبرد، 

۷۷/۶/۳۱ و چهــار حکایت رحمان نوشــته  
علیرضا نادری )رضا نادری فرادبنه(،مطالعه 
رویکرد واقع گرایانه در پرداخت درام مقاومت 
و ضرورت های توجــه به درام رئالیســتی 
مقاومــت و دفاع مقدس )مهــدی نصیری(

همراه با یادداشت  هایی از حمید نیلی، دبیر 
هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت و جهانشیر 
یاراحمدی، دبیر علمی ســمینار مجموعه 
 مطالبی اســت کــه در این کتاب منتشــر 

شده است.
هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت 
با دبیری جهانشیر یاراحمدی، آذرماه سال 
گذشــته و همزمان با هفدهمین جشنواره 
سراسری تئاتر مقاومت در تهران برگزار شد.

این کتاب در ۳۲۰ صفحه و قیمت ۳۵۰۰۰ 
تومان توسط نشر عنوان چاپ گردیده است 
و عالقه مندان می توانند جهت دریافت این 
کتاب با شــماره تلفن ۸۸۷۴۱۴۲۷ تماس 

حاصل فرمایند.

مجموعه مقاالت هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت منتشر شد
تئاتر
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