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باهماننگاهکلیشهای
»نتفلیکس« سراغ آفریقا رفت 

همدلی| »لودیک« یکــی از ســریال های نتفلیکس با 
محوریت زندگی یک خالفکار آفریقایی اســت. ســریالی 
که بازهم با همان نگاه کلیشه ای، مجرمی خشن و از فقر 
نجات یافته غیرغربی را به تصویر کشــیده است. به نقل از 
الجزیره، کمتر پیش می آید که پلتفرمی مثل نتفلیکس به 
دنبال خلق قهرمانی از دیار آفریقا باشد. سریال »لودیک«، 
یکی از سریال های جدید نتفلیکس است که با محوریت 
یک مرد آفریقایی، اشــاره به دنیای گســترده ای دارد که 
داستان های فراموش شده زیادی را می توان از دل آن بیرون 
کشید. این سریال به زبان آفریکانس که در جنوب آفریقا 
رایج است، ساخته شده و درباره قهرمانی به نام دان لودیک 
است؛ مردی عصبی، اجتماعی و قوی جثه که از فقر به ثروت 
می رســد. شخصیت اصلی داستان فردی است که به یک 
غول بزرگ تولید لوازم خانگی تبدیل شــده و بیلبوردهای 
تبلیغاتی محصوالت او در تمام شهر دیده می شود اما این ها 
تنها قســمت کوچکی از ماجراهایی است که اضطراب و 
هیجان را به بیننده منتقل می کند.زیاد طول نمی کشد که 
بیننده متوجه می شود مرد خانواده و مدیرعامل شرکت، 
قاچاق المــاس می کند و با ربوده شــدن یکی از اعضای 
خانــواده اش اوضاع از کنترل او خارج می شــود. در طول 
شش قسمت، شاهد سریالی اکشن هستیم که گاهی یادآور 
سریال »خانواده سوپرانو« ساخته دیوید چیس است اگرچه 
موضوع سریال »لودیک« خیلی هم پیچیده نیست.حال 
این ســؤال پیش می آید که شبکه نتفلیکس آفریقا را در 
درام هایش چگونه می بیند؟ بزرگ شدن قهرمان داستان 
بر اساس ثروتمند شدِن یک شخص فقیر از طریق کارهای 
خالف قانون، کلیشه هایی آشنای این پلتفرم در مورد آفریقا 
است که در این سریال هم دیده می شود. مردی خشن که 
خود را معیار قانون در دنیا می داند و با ارتکاب جرم از فقر 
فرار کرده است؛ این ها همگی نگاه کلیشه ای شرق شناسان 
غربی به ثروتمندان غیرغربی اســت.دان، علیرغم بیماری 
فرزندش اصرار دارد که او را به مدرسه بفرستد و با شخصی 
که او را فریب داده به بدترین شکل برخورد می کند. تنها 
نقطه مثبت این شخصیت این است که او به خاطر قولی که 
به خواهر مرحومش داده از شوهر خواهرش که یک شخص 
معتاد به الکل و پردردســر است، مراقبت می کند.الجزیره 
در پایان درباره ســریال »لودیک« نوشــته است: سریال 
»لودیک« پر از تعصبات و تفکرات کلیشــه ای درباره یک 
مرد آفریقایی از منظر شرق شناسانه غربی است؛ داستانی 
پر از جرم، جنایت، آدم ربایی، فقر و تربیت سخت گیرانه که 
گویا اروپایی ها هیچ وقت از ساختن آن ها خسته نمی شوند!

اسکار بین المللی به دقیقه ۹0 رسید 

همدلی| دیروز آخرین مهلت ارسال فیلم از سوی کشورها 
برای شرکت در شاخه بهترین فیلم  بین المللی اسکار ۲۰۲۳ 
بود. آخرین مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای 
رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳، دیروز 
سوم اکتبر ۲۰۲۲ )۱۱ مهرماه ۱۴۰۱( بود و تا زمان نگارش 
این خبر ۸۰ کشور فیلم برگزیده خود را برای حضور در این 
شــاخه معرفی  کرده بودند و احتماالً در آخرین ساعت این 
مهلت، چندین کشور دیگر وارد رقابت کرده اند.اخیراً سینمای 
ویتنام فیلم »۵۷۸ مگنوم« ســاخته »دونگ لونگ دین« و 
کشور اردن نیز فیلم »فرحه« ساخته »دارین جی.سالم« را 
به عنوان نماینده رســمی خود در اسکار ۲۰۲۳ به آکادمی 
معرفی کرده اند.مصر، غنا، مالزی، نیجریه، بلغارستان، کامبوج، 
شیلی و آفریقای جنوبی ازجمله کشورهایی هستند که هنوز 
فیلــم منتخب خود را به آکادمی اســکار معرفی نکرده اند.

آکادمی فیلم روسیه نیز چند روز پیش در بیانیه ای رسمی 
اعــالم کرد که نیازی به جایزه اســکار ندارد و فیلمی برای 
رقابت در اســکار ۲۰۲۳ ارسال نخواهد کرد. تصمیم دولت 
روسیه در بایکوت اسکار ۲۰۲۳ که البته بدون اطالع کمیته 
اسکار سینمای روسیه بوده در راستای افزایش تنش میان 
این کشــور و آمریکا و جنگ در اوکراین اتخاذ شده است.

پس از پایان مهلت قانونی ارسال فیلم به آکادمی اسکار برای 
شرکت در اســکار ۲۰۲۳، آکادمی با بررسی این فیلم ها بر 
اساس قوانین اسکار بین المللی، فهرست کاملی از فیلم های 
واجد شرایط رقابت را منتشر می کند.سینمای ایران امسال 
فیلم »جنگ جهانی سوم« ساخته هومن سیدی را به عنوان 
نماینده اسکاری خود برگزیده است. این فیلم در نخستین 
نمایش جهانی خود در جشنواره ونیز دو جایزه بهترین فیلم 
و بهترین بازیگر مرد )محســن تنابنده( بخش افق ها را به 
خود اختصاص داد.این فیلم برای کسب شرایط الزم اسکار 
بین المللی، از پنجشــنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۲۰ مهر به 
مدت یک هفته به صورت ویژه در پردیس سینمایی مگامال 
اکران شود. طبق قوانین اسکار بین المللی تمامی فیلم ها باید 
در بــازه قانونی حداقل به مدت یک هفته در کشــور مبدأ 
)معرفی کننده( اکران عمومی و تجاری داشته باشند.فهرست 
نامزدهای اولیه شاخه شامل ۱۵ فیلم در تاریخ ۲۱ دسامبر 
۲۰۲۲ )۳۰ آذر( و پنج نامزد نهایی نیز روز ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ 
)۴ بهمن( معرفی می شوند.مراسم نود و پنجمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار روز ۱۲ مارس ۲۰۲۳ )۲۱ اسفند( در تئاتر 

دالبی در هالیوود برگزار می شود.

وضعیت مبهم کنسرت ارکستر ملی

همدلی| اعالم شــامگاه دو شــب قبل بنیــاد رودکی 
مبنی بر تغییر دوباره زمان برگزاری کنســرت ارکستر 
ملــی ایران به رهبری مجید انتظامی، با توجه به برگزار 
نشدن سایر برنامه های کنسرت و موسیقی در سالن های 
موسیقی تهران، طبیعی و قابل پیش بینی بود اما نحوه 
تصمیم گیری و اطالع رســانی درباره این اجرا، وضعیت 
مبهمی برای آن ایجاد کرده اســت.پیش ازاین قرار بود 
اجرای ارکســتر ملی ایران با عنوان »همراه خاطره ها« 
به رهبری مجید انتظامــی، در دهه اول مهرماه )از ۶ تا 
۱۰ مهر( بــه روی صحنه برود اما درســت در روز آغاز 
اجرای یادشــده و با توجه به شرایط خاص پیش آمده، 
ساعاتی پس از گزارش ایسنا در این زمینه بود که بنیاد 
رودکــی اعالم کرد این اجرا بــه زمان دیگری یعنی ۱۴ 
تا ۱۸ مهر موکول شــده است.بااین حال باآنکه عصر روز 
یکشنبه دهم مهرماه روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
رودکی اعالم کرد دور تازه تمرین ارکستر ملی ایران برای 
اجرای یادشــده آغاز شده است، ساعاتی بعد اعالم کرد 
که  این اجرا به منظور فراهم کردن شرایط حضور پرشمار 
عالقه مندان شنیدن و دیدن برگزیده آثار استاد انتظامی، 
مجدداً لغو و به زمان دیگری موکول شــده است. این در 
حالی است که بلیت فروشی این اجرا تا صبح روز دوشنبه 
ادامه داشت.گویا تاریخ جدید اجرای موردنظر ارکستر ملی 
ایران پس از آغاز سایر کنسرت ها و اجراهای صحنه ای در 

تهران اعالم خواهد شد.

خانه موسیقی پیگیر آزادی شروین 
حاجی پور شد

همدلی| هیئت مدیره خانه موسیقی ایران خواست که 
خواننده جوان اهل ســاری هر چه سریع تر آزاد شود. به 
نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، اعضای هیئت مدیره 
خانه موســیقی ایران در جلسه روز یکشنبه ۱۰ مهرماه 
خود، ضمن ابراز تأســف از وقایع اخیر، به دســتگیری 
»شروین حاجی پور« خواننده جوان اهل ساری اعتراض 
کردند و از دســتگاه قضایی خواســتند هرچه سریع تر 
نسبت به آزادی او اقدام کنند.خبرهای غیررسمی درباره 
این خواننده جوان که سابقه اجرا در برنامه عصر جدید 
تلویزیــون را هم دارد، گویای آن بود که پس از انتشــار 
قطعه ای از او در فضای مجازی، بازداشت شده است. بنا بر 
این گزارش، واحد حقوقی خانه موسیقی مأموریت یافته 
که پیگیر وضعیت آزادی این هنرمند باشد. هیئت مدیره 
خانه موســیقی همچنین با اشــاره به سخن مسئوالن 
عالی رتبه کشور نسبت به احترام گذاشتن به حق اعتراض 
مردم، از دســتگاه های مختلف خواسته  است که به این 
نکته پراهمیت توجه کنند.حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهوری اسالمی ایران، چهارشنبه 
گذشته ششم مهرماه در بخشی از صحبت زنده تلویزیونی 
خود با مردم، با اشاره به اتفاق های اخیر در کشور، گفت: 
»چه اشکالی دارد برای گفت وگو و نقد و اعتراض نسبت 
بــه یک تصمیم، مراکزی را قرار دهیم که در این مراکز، 
نقد و گفت وگو و اعتراض مطرح شود. من معتقدم شنیدن 
برخی نقدها و سخنان و حتی اگر اعتراضاتی به تصمیمات 

وجود داشته باشد، به ارتقای کار کمک می کند«.

یادی از شجریان ترکمن ها 
همدلی| سال گذشته در چنین روزی موسیقی ترکمن 
به ســوگ نشســت. در کوران روزهای کرونایی، در آن 
دوره که بســیاری از مردم ایران و جهان از این ویروس 
در امان نماندند، هنرمندان موســیقی نواحی بسیاری را 
از دســت دادیم که دردی طریــک یکی از همان ها بود. 
یازدهم مهرماه ۱۴۰۰، محمد اســمعیل زاده؛ معروف به 
خلیفا دردی طریک، هنرمند پیشکسوت موسیقی نواحی 
و از بخشــی دوتارنوازان برجسته ترکمن بر اثر ابتالء به 
ویــروس کرونا جان خود را از دســت داد. برخی از او با 
عنوان »شجریان موسیقی ترکمن« یاد کرده اند. نامش 
با دوتار گره خورده بود. کمتر کســی است که به دوتار 
و باخشــی های ترکمن عالقه داشته باشد اما نام دردی 
طریک را نشنیده باشد. او در سال ۹۸ از سوی دبیرخانه 
شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور، 
نشان درجه یک هنری را دریافت کرد. دردی طریک اگر 
اآلن زنده بود ۶۷ ســال داشــت. او در روستایی در سه 
کیلومتری غرب آق قال به نــام آق قبر به دنیا آمد.۱۰ ـ 
۱۲ ســال بیشتر نداشــت که به دوراز چشم بزرگ ترها، 
دوتار پدر که در گوشه اتاق آویزان بود را برمی داشت و با 
دستان کودکانه اش بر تارهای آن می نواخت. و با توجه به 
استعداد واال و عالقه فراوانی که داشت دیری نپایید که 
خود استادی چیره دست در خوانندگی شد.علی مغازه ای، 
پژوهشگر موسیقی در وصف دردی طریک نوازنده فقید 
دوتار و خواننده  به ایسنا چنین بیان کرده است: معتقدم 
دردی طریک آینه دار فرهنگ، آداب و سنن ترکمنی در 
جهان محسوب می شــد. با از بین رفتن هم نسلی های 
او، حافظــه بخشــی گری ما نیز در حــال از بین رفتن 
است.»دردی طریک در نبود حالیپاهای قدیم )خلیفه( 
جایگاه رفیعی در موســیقی ترکمن داشــت. او در نبود 
حالیپاهای قدیم واقعاً جزو معدود افرادی بود که به شکل 
سنتی و قدیمی خنیاگری یا باغشی گری ترکمن، تمام 
اشعار »مختوم قلی فراغی« و سایر حماسه سرایان ترکمن 
را در سینه داشت.«مرحوم دردی طریک حافظه بسیار 
خوبی داشت؛ اگرچه که اواخر عمرش به لحاظ جسمی 
بسیار ضعیف شــده بود اما او امید ایرانی ها برای حفظ 
برخی از زوایای روبه افول از رپرتوار موســیقی ترکمانان 

ایران بود.

هنرهای احمدرضاحجــارزاده|   همدلی|
تجسمیکهازمهجورترینرشتههایهنری
درکشورماست،اینروزهابهدلیلناآرامیها
واعتراضــاتحاکمبرجامعه،شــرایط
ناخوشایندتریراتجربهمیکندامافضای
موجود،موجبنشدههنرمنداناینعرصه
ازفعالیتهایهنریبکشند.گالری دست
ازشناختهشدهترین بهعنوانیکی »زرنا«
گالریهایپایتخت،اکنونمیزبانآثاردو
هنرمندجواناست؛خانمها»مریمبرزکار«
و»فاطمهجعفرآبادی«.نقاشیهایایندو
هنرمنددرنمایشگاهیبانام»رسام«روی

دیوارگالریزرنارفتهاند.
بههمینبهانهبــا»مریمبرزکار«گفتوگو
کردهایم.برزکارمتولد1367دررشــتهی
حرفهایکســب و فنی دیپلم کامپیوتر
کردهاماازســال89واردعرصههنرهای
تجسمیشدهاســت.اوکهپیشازایندر
ششنمایشــگاهگروهیشرکتداشته،
اینبارهشتتابلونقاشیخودرابهدیوار
گالریزرناآویختهاست.مریمبرزکارعالوه
برنقاشی،سازگیتارمینوازدوبهتازگیهم
موفقبهاخذمدرکقالیبافیشدهاست.
گفتوگویهمدلیبــااینهنرمندجوان

عرصهتجسمیرادرادامهمیخوانید:

اولینبار،باهنرنقاشیچگونهآشناشدید
وتصمیمگرفتیدآنراادامهبدهید؟

ماجرا از مهرماه سال ۸۹ شروع شد که من شاغل 
بودم و هم زمان آموزش گیتار می دیدم. یک روز با 
دوستی در کالس قرار داشتم و آن زمانی بود که 
باید ساعت ها را یک ساعت عقب می بردیم اما من 
این کار را نکرده بودم! به همین دلیل یک ساعت 
زودتر به قرارم رسیدم و با کالس نقاشی برخورد 
کردم! نقاشی را خیلی فشــرده و زیر نظر استاد 
»مجید اوشــانی« یاد گرفتم، یعنی یک بار صبح 
ســاعت ۸ تا ۱۲ می رفتم به کالس و یک بار هم 
ساعت دو. من نقاشی را با سیاه قلم شروع کردم، 
چون استاد گفته بودند باید مرحله به مرحله پیش 
برویم تا نقاشی را احساس بکنیم. جالب است که 
وقتی در نقاشی به مرحله ی رنگ روغن رسیدم، 
به قالی بافی عالقه پیدا کردم و مدرک این رشته ی 

هنری را هم گرفتم.
گویاعالقهداریدانواعرشتههایهنریرا

تجربهکنید...
کارهای هنری را خیلی دوست دارم اما هیچ وقت 
اسم خودم را هنرمند نگذاشته ام، چون کارهایی 
که من می کنم، در قبال آثار هنرمندان دیگر، مثل 
قطره ای در دریاست. آدم وقتی وارد عرصه ی هنر 
می شود تازه می فهمد که چه قدر سال ها عمرش 

بی هدف طی شده و هنوز چیزی نمی داند.
چراازمیانشاخههایمختلفهنریکه
تجربهکردیدوآموختید،نقاشــیراادامه

دادید؟

گیتار ســاز خیلی خوبی بود اما فرصت تمرین 
کردن نداشــتم، چون باید هم طراحی می کردم 
و هم تمرین گیتار. تداوم حضور من در رشته ی 
نقاشی به خاطر استادم بود، چون بی اغراق بگویم، 
ایشان روح بزرگی دارند و اخالق و روحیه شان من 
را جذب کرد تا در هنر نقاشی بمانم. نقاشی به من 
صبر را آموخت. یاد گرفتم در همین ســادگی ها 
هم می توان کارهای زیبایی انجام داد. حتماً نباید 
همه چیز تکمیل و فراهم باشــد. آدم می تواند با 

کوچک ترین چیزها، نگاهش را عوض بکند.
صبروحوصلهایکهبرایکارنقاشیالزم
داشتید،درروحیهیخودتانوجودداشت؟

نه، اتفاقاً من دختر بســیار عجولی بودم. همیشه 
دوست داشتم همه چیز زود تمام بشود و به نتیجه 
برسد، ولی وقتی وارد نقاشی شدم، استاد اوشانی 
به من صبر و شکیبایی را آموخت. اصالً تبدیل به 

آدم دیگری شدم.
شماکارتانرابانقاشیسیاهقلمشروع
کردهبودیدودرآنهممهارتداشــتید
امادرایننمایشگاه،بیشترکارهایرنگ
روغنتانرابهنمایشگذاشتید.درحالی
کهآثارخانمفاطمهجعفرآبادیدرهمین
نمایشگاهباقلمفلزیوسیاهوسفیدانجام
شدهاند.چهطورتصمیمگرفتیدنمایشگاهرا

دونفرهبرگزاربکنید؟
من برای این نمایشــگاه، عــالوه بر کارهای رنگ 
روغن، تابلوهای تک رنگ و مدادرنگی و پاستل را 
هم آوردم. البته خیلی وقت بود که می خواســتم 

نمایشــگاه برگــزار بکنم و تصمیم داشــتم کِل 
کارهای سیاه قلم خودم را به نمایش بگذارم، ولی 
فرصتی پیدا نمی شد که شروع بکنم. نیاز به کسی 
داشتم که این انگیزه را در من ایجاد بکند و خانم 
جعفرآبادی توانســتند ایــن کار را انجام بدهند. 
بنابراین با هم شــروع کردیم و امیدوارم به زودی 
نمایشگاه دیگری هم برگزار بکنیم. به نظرم همیشه 
اولین قدم ها، سخت ترین قدم هاست. اصالً فکرش 
را نمی کردم که اگر روزی این همه نقاشی بکشم، 
بخواهم نمایشگاه برگزار بکنم. وقتی تعداد کارهایم 

باال رفت، فکر کردم چرا نباید نمایشگاه بگذارم؟!
معموالًسوژههایتانرابراینقاشیچگونه
پیدامیکنید؟ازمناظرطبیعیاســتفاده
میکنیدیااحساساتخودتانیاسفارش

میگیرید؟
نقاشــی هایی را که اورجینال باشــند، مثل تابلِو 
خانمی که به دریا نگاه می کند در همین نمایشگاه، 
خودم انتخاب می کنم. چند کار اورجینال دیگر هم 
هست که خودم از منظره ها عکس گرفته ام و بعد 
احساساتم را نســبت به آن تصویر کرده ام، یعنی 
در ســوژه احساسی به من دست می داد که از آن 
لذت می بردم. بعد با استادم مشورت می کردم و اگر 
ایشان تائید می کردند که سوژه قوی است، شروع 
می کردم به کشیدِن نقاشی. چند بار هم پیش آمده 
که با استادم و هنرجوهای دیگر به منطقه  »اوشان« 
رفتیم و از ســوژه های زنده نقاشــی کشیدیم؛ با 
پاســتل و مداد طراحی و سیاه قلم اما هیچ کدام را 

قاب نکردم. فقط در دفترم نگه داری کرده ام.

چرادرایننمایشــگاهبرایکارهایتان
را آثارتان فروش نگذاشتید؟قصد قیمت

ندارید؟
بــه نظرم هنر در ایــران چندان ارزشــی ندارد. 
قیمت هایی که ما روی اثر می گذاریم، متناسب 
با زحمتی اســت که برای خلق آن کشیده ایم و 
متریال و لوازمی که اســتفاده کرده ایم. به همین 
دلیل قیمت باال می رود. وقتی قیمت را به خریدار 
می گوییم، شــوکه می شــود! در حالی که شاید 
قیمت پیشنهادی ما در قبال کارهای دیگر خیلی 
پایین باشد. من برای کشیدن یک تابلو دست کم 
پنج ماه وقت می گذارم و متریال خوب و باکیفیت 
بــه کار می برم. زمانی که بــرای کار می گذارم و 
خستگی و هزینه های رفت وآمد و ... را هم حساب 
کنید. بنابراین روی تابلوها قیمت نگذاشتم، چون 
وقتی قیمت را می بینند، شــوکه می شــوند اما 
نمی پرسند چه قدر برای این تابلو زمان گذاشتید 

و زحمت کشیدید؟
خانمبرزکار،قراراســتنقاشیراتاکجا
ادامهدهید؟آیــامایلیدبهعنوانهنرمند

نقاششناختهبشوید؟
بله، من دوست دارم این مســیر را آن قدر ادامه 
بدهــم که بتوانم ایده ها و آن چه را در ذهن و دل 
خودم است، پیاده بکنم. استادم همیشه می گوید 
همه می توانند در ذهن شــان شعر بگویند، ولی 
وقتی قلم در دست می گیرند، نوشتن حتی یک 
بیت شعر برایشان سخت است. من هم در ذهنم 
کلی ایده دارم. مهم این است که چگونه بخواهم 

آن را اجرا بکنم. اجرا کردن ایده ها سخت است.
هنرنقاشــیدرزندگیوروحیهیشما

چهقدرتأثیرگذاربوده؟
نقاشی خیلی در روحیه ام تأثیر داشته. مهم تر از همه 
این که صبر و نگاه تازه ای را به من آموخته اســت. 
استادم همیشه شعری می گوید که »پروانه صفت 
در صف عشاق نشــینید/ آنان که جز این اند همه 

خرمگس اند«؛ او با نقاشی نگاه دیگری به من داد.
برایبرگزاریایننمایشگاهچراگالریزرنا

راانتخابکردید؟
چند وقت پیش من به گالری دیگری رفته بودم 
برای بازدید از یک نمایشگاه. آنجا با خانمی آشنا 
شدم که نمایشگاه برگزار می کرد. به ایشان گفتم 
من هم می خواهم نمایشــگاهی از آثارم برگزار 
بکنم، ولی چون اولین تجربه ی من است، نمی دانم 
کدام گالری را انتخاب بکنم. ایشان گالری زرنا را 
معرفی کردند. این گالری در خیابان انقالب، جای 
خیلی خوبی اســت، چون دسترسی به آن برای 
همه آســان اســت. بعد با خانم زهرا رسول زاده 
)مدیریت گالــری زرنا( تماس گرفتــم و از نوع 
برخورد ایشــان خیلی خوش حال شدم. به نظرم 
ایشان انسان بزرگی هستند. به خودشان هم گفتم 
که من معموالً پشت تلفن با کسی اُنس نمی گیرم 
اما برخورد ایشــان با من به قدری گرم و خوب و 
صمیمی بود که انگار سال هاست خانم رسول زاده 

را می شناسم.

گفتوگوبا»مریمبرزکار«،بهبهانهبرگزارینمایشگاهنقاشی»رسام«درگالری»زرنا«

درکشورماقدرهنرراخوبنمیدانند

همدلی|بهزاد فراهانی با تأکیــد بر اینکه در اتفاقات اخیر، حفظ 
تمامیت ارضی کشــور و خواســت ملی مــردم موردتوجه و اصل 
انکارناپذیر بوده اســت، تصریح کرد، نفوذ تجزیه طلبی درخواست 
مردمی بخش ترسناکی است که باید برای آن اندیشید. این هنرمند 
تئاتر، تلویزیون و سینما درباره اتفاقات اخیر و نگرانی هایی از بابت 
برخی سوءاســتفاده های جریان های تجزیه طلــب در برخی نقاط 
کشور، گفت:»ما معتقدیم اعتراض و انتقاد مردمی در هیچ استانی 
متفاوت با استانی دیگر نیســت و به نوعی وحدت و خواست ملی 
به عنوان یک اصل اساسی جریان دارد. بنابراین بابت موضوع تجزیه 
ایران دل شوره ندارم؛ مگر اینکه دست بیگانگان وارد شود و تشتت 
ایجاد کند، که این دیگر کار سیاست جهانی و امپریالیزم است.«بهزاد 
فراهانی با اشاره به مشکالت معیشتی جامعه به ایسنا گفت:»مردم 

سال هاست شرایط دشواری را متحمل شده اند و در چنین موقعیتی 
اگر دالرهای کثیف آمریکایی به برخی جریان ها برســد، می تواند 
برخی طعم فقر چشــیده ها را بفریبد. این بخش ترســناکی است 
که باید به فکر آن باشــیم.«او درعین حــال گفت:»امیدوارم با این 
چیزها، خواست مردم و مطالبات برحق شان زیر سؤال نرود.«فراهانی 
مطالبات مردم را خواسته هایی اجتماعی دانست و تأکید کرد:»مردم 
ما خواســتار زندگی مطلوب، عدالت و مدیریت سالم هستند. این 
خواســت به یک خواست ملی تبدیل شده و همه جا را عمالً در بر 
گرفته اســت. بنابراین نباید ترس تجزیه شدن کشور وجود داشته 
باشد.«این بازیگر یادآوری کرد:»از همه مهم تر اینکه در رویدادهای 
اخیر در کل ایران مسئله قومیتی مالک نبوده و نگاه همه مردم ما 
ملی است.«فراهانی با اشاره به توصیه های حضرت علی )ع( درباره 

اولویت خواسته های مردم، خاطرنشان کرد:»اگر ما به عنوان رهروان 
موال علی )ع( کمی به توصیه های ایشــان بیندیشیم، خواهیم دید 
که در اسالم موردنظر موال علی )ع(، خواست مردم، اصل است. اگر 
فرامین ایشان را به مالک اشتر مطالعه کنیم، خواهیم دید که همه جا 
جبهه مردم مقدم و محترم اســت. پس باید به خواسته های مردم 

بیندیشیم و برای تحقق آن برنامه ریزی کنیم.«

بهزادفراهانی؛چهرهشناختهشدهحوزهسینما،تئاتروتلویزیون:

خواسته مردم، عدالت است!

همدلی|موعد اعالم برگزیدگان جوایز »نوبل« فرا رســیده اســت 
و به زودی شــماری از چهره های جدید به فهرست دریافت کنندگان 
ابــن جایزه معتبر در حوزه های علــوم، ادبیات، اقتصاد و صلح اضافه 
خواهند شد. به نقل از الجزیره، آغاز ماه اکتبر نوید اعالم برگزیدگان 
جوایز نوبل را می دهد. در بازه زمانی شش روزه جمعی از دانشمندان، 
نویسندگان، اقتصاددانان و رهبران حقوق بشر سراسر جهان به عنوان 
دریافت کنندگان شش جایزه نوبل معرفی خواهند شد.فصل جوایز نوبل 
امسال از دیروز با معرفی برگزیده بخش پزشکی آغاز شد و به دنبال آن 
برندگان شاخه فیزیک، شیمی، ادبیات، صلح نوبل و اقتصاد مشخص 

خواهد شد. در ادامه با پنج نکته درباره جوایز نوبل آشنا خواهید شد:
چهکسیجایزهنوبلراتأسیسکرد؟

جوایز شــاخه های پزشــکی،  فیزیک، شــیمی، ادبیات و صلح به 
درخواســت »آلفرد نوبل«  کارخانه دار ثروتمند ســوئدی و مخترع 
دینامیت تأسیس شدند. نخستین جایزه در سال ۱۹۰۱ یعنی پنج 
سال پس از درگذشــت »نوبل« به برگزیدگان اهدا شد.هرکدام از 
جایزه ها ۱۰ میلیون کرون سوئد معادل حدود ۹۰۰,۰۰۰ دالر ارزش 
دارد و به همراه یک دانشنامه و مدال طال هرساله در یکم دسامبر 
مصادف با تاریخ درگذشــت »آلفرد نوبل« )در ســال ۱۸۹۶( اهدا 
می شود.جایزه بخش اقتصاد که به طور رسمی با عنوان »جایزٔه علوم 
اقتصادی بانک مرکزی ســوئد به یاد آلفرد نوبل« شناخته می شود 
توسط »نوبل« ایجاد نشد و بانک مرکزی سوئد در سال ۱۹۶۸ آن 
را تأسیس کرد.در فاصله ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۱، جوایز نوبل و جایزه علوم 

اقتصادی ۶۰۹ بار اهدا شدند.
چهکسیمیداندبرندهکیستوچرا؟

اساس نامه »جوایز نوبل« داوران را از صحبت درباره نامزدهای جوایز 
تا ۵۰ سال بعد از اهدا، منع می کند. پس احتماالً مدت بسیار زیادی 
باید بگذرد تا ما متوجه شــویم داوران چطور برندگان سال ۲۰۲۲ 
را انتخاب کردند و چه کســانی در فهرست نهایی آن ها قرار گرفته 
بودند.داوران سخت تالش می کنند تا پیش از اعالم رسمی سرنخی 
درباره برگزیدگان ندهند، اما برخی اوقات اطالعاتی به بیرون رخنه 
می کند.شرط بندان گاهی اوقات در اروپا درباره برگزیدگان احتمالی 

شاخه های صلح نوبل و ادبیات گمانه زنی می کنند.
چهکسانیمیتوانندنامزدپیشنهادکنند؟

هــزاران نفر در سراســر جهان برای معرفی نامــزد دریافت جوایز 
نوبل واجد شرایط هستند.ازجمله این افراد به استادهای دانشگاه ، 
قانون گذاران، برندگان پیشین جوایز نوبل و اعضای کمیته می توان 
اشاره کرد.بااینکه نام نامزدها تا ۵۰ سال محرمانه باقی می ماند، اما 
گاهی اوقات کســانی که آن ها را معرفی کرده اند انتخاب هایشان را 

برای عموم مردم آشکار می کنند.
داستاناهداینوبلدرنروژچیست؟

جایزه صلح نوبل در نروژ اهدا می شــود، این در حالی است که سایر 
شاخه های نوبل در سوئد اهدا می شوند. این روال نیز به خواست »آلفرد 
نوبل«  به این صورت برگزار می شود.دالیل او مشخص نیست، اما در 
دوره حیات او سوئد و نروژ یک اتحادیه محسوب می شدند و در سال 

۱۹۰۵ جدا شدند. گاهی اوقات تنش هایی در روابط بین بنیاد نوبل 
در استکهلم و کمیته مستقل جایزه صلح در اسلو به وجود می آید.

چطورمیشودبرندهنوبلشد؟
در وهله نخست باید شکیبا بود. دانشمندان اغلب باید چندین دهه 
صبر کنند تا آثارشــان توســط داوران به رسمیت شناخته شوند. 
البته این روند برخالف خواســته »آلفرد نوبل« است که مایل بود 
جوایز به کسانی اهدا شود که »در سال جاری منفعت قابل توجهی 
را به بشر اعطا کرده اند«. کمیته جایزه صلح تنها موردی است که 
مرتباً دســتاوردهای سال  اخیر را گرامی  می دارد.آکادمی سوئد که 
مســئولیت انتخاب برنده نوبل را در رشته ادبیات دارد، برنده سال 
۲۰۲۲ این جایزه معتبر ادبی را روز پنج شــنبه ۱۴ مهر )۶ اکتبر( 
در اســتکهلم معرفی خواهد کرد و باید منتظر ماند و دید پس از 
»عبدالرزاق  گورنا« نویسنده نه چندان شناخته شده تونسی در سال 
۲۰۲۱ و »لوئیس گلیک« شاعر ناآشنای آمریکایی در سال ۲۰۲۰، 

چه کسی برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۲ خواهد بود.

بهبهانهفرارسیدناعالمنامبرگزیدگاناینجایزه

۵ نکته درباره »نوبل«

رویداددریچه


