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انجمن نویسندگان آمریکا برندگانش را شناخت

مهر -انجمن نویسندگان آمریکا دیروز برندگان بهترین فیلمنامه سال را در
بخشهای مختلف اعالم کرد.
در این مراسم ،انجمن نویسندگان آمریکا فیلمنامه «برو بیرون» و «مرا با
نام خودت صدا بزن» را به عنوان بهترین فیلمنامههای سال در بخش سینما
انتخاب کرد« .برو بیرون» نوشته جوردن پیلی به عنوان برنده بهترین فیلمنامه
غیراقتباسی انتخاب شد و «مریض بزرگ»« ،من ،تونیا»« ،لیدی برد» و «شکل
آب » را ناکام گذاشت.
جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز به «مرا با نام خودت صدا بزن» نوشته
جیمز آیوری رســید که با اقتباس از رمان آندره آســیمان نوشته شده است.
«هنرمنــد فاجعه»« ،لوگان»« ،بازی مالــی» و «مادباند» دیگر مدعیان این
بخش بودند.
در بخش تلویزیونی نیز فیلمنامه سریالهای «داستان خدمتکار»« ،ویپ»،
«فلینت»« ،دروغهای کوچک بزرگ»« ،بهتر است سال بنامی» و «ویل و گریس»
نیز به عنوان بهترین فیلمنامهها انتخاب شدند .در این مراسم «جین» نوشته
برت مورگان نیز به عنوان بهترین فیلمنامه مستند معرفی شد.

«فتوحات گلشیری» در تاالر چهارسو

نمایش«فتوحاتگلشیری»بهدراماتورژیمجتبیکریمیوکارگردانییوسف
باپیری از فردا در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
عباس جمالی ،بهار کاتوزی ،فرزانه میدانی و مریم نورمحمدی به عنوان بازیگر
در این نمایش حضور دارند.
محمد قدس مجری طرح ،اشــکان خیلنژاد مشــاور هنری ،ســریه
شمســیزاده طراح صحنــه ،روحاهلل شمســیزاده گرافیک صحنه ،جعفر
جامهبزرگی و رضوان یارایی نقاشــی صحنه ،محمد میرســلطانی ،عباس
میرســلطانی ،مرتضی چراغعلی گروه ساخت دکور ،ملیکه انصاری طراح
لباس ،ملیکا کیوان دستیار لباس ،زهرا بهرامی دوخت لباس ،زهرا بهرامی
دوخت لباس ،فرزان فلک دهی صدا و موســیقی ،روزبه کمالی طراح صدا،
مهرداد مصلحی صدابردار ،محمد رسولی طراح نور ،کیوان ضیاپور مجری
نور ،آرمان کوچکی طراح گرافیک ،پوستر و بروشور و علیرضا چلیپا تصویرساز
دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل میدهند.
نمایش «فتوحات گلشیری» به کارگردانی یوسف باپیری از فردا ساعت  ۲۰با
مدت زمان  ۶۰دقیقه در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

اعطای وام به اهل قلم

ایسنا -به گفته مدیرعامل خانه کتاب ،اعطای وام  ۱۰میلیون تومانی
به اهل قلم از  ۲۸بهمنماه آغاز میشود .مجید غالمیجلیسه اظهار کرد:
این وام از  ۲۸بهمنماه با بازپرداخت ۳۶ماهه به اهالی قلم اعطا میشود.
او همچنین گفت :با پیگیری موسسه خانه کتاب و حمایتهای محسن
ی در سالجاری
جوادی ،معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالم 
عالوه بر وامی که از طریق صندوق اعتباری هنر به اهالی قلم ارائه خواهد
شد ،وام  ۱۰میلیون تومانی نیز در اختیار اهالی قلم قرار میگیرد .این
تسهیالت در سال آینده نیز استمرار خواهد داشت و به تما م اهالی قلمی
که شرایط دریافت این تسهیالت را داشته باشند تعلق میگیرد.
غالمیجلیسه درباره ضوابط و شرایط دریافت این تسهیالت بیان کرد:
افرادی که طی پنج ســال گذشته سه عنوان کتاب (حوزه بزرگسال) و
چهار عنوان کتاب (حوزه کودک و نوجوان) منتشر کرده باشند ،میتوانند
از این وام بهرهمند شوند.
مدیرعامــل خانه کتاب افزود :اهالی قلم میتوانند برای دریافت این
تسهیالت ،بدون حضور در محل موسسه و فقط با مراجعه به سایت اهل
قلم به نشانی www.ahleghalam.irاقدام کنند .همچنین پرداخت
این تســهیالت به دلیل محدود بودن میزان وام ،بر اســاس اولویت در
ثبتنام به متقاضیان اعطا میشود.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه

آگهی اصالحیه

در آگهــی مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی به
روش فشــرده چاپ در دو نوبت به شماره  96/71/28مربوط به
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه ،آگهی
مناقصه عمومی یک مرحلهای صحیح میباشد و آگهی تجدید
مناقصه عمومی به اشتباه درج گردیده است .و محل تامین اعتبار
 :از محل اعتبــارات ابالغــی (،1303016138 ،)40702877
(( 1303016249)40702819اعتبــارات ســال  )96صحیح
میباشد.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه

محمد تاجالدین

ابراهیم حاتمیکیا همیشه شاکی است .سالهاست چهره او را با چشمان
سبز و صورت برافروخته دیدهایم و هر بار از خود پرسیدیم حاج ابراهیم چرا آرام
و قرار ندارد؟ چرا هر بار پشت میکروفن میایستد لحنش تند است و میخواهد
کسی را لجنمال کند؟ آیا تا به حال بودجه فیلمهایش تامین نشده است؟ آیا
زمان اکران ساختههایش میان حجم سنگین فیلمهای روی پرده به یغما رفته
است؟ تا به حال شده سینماهای حوزه هنری فیلمهایش را تحریم کنند؟ آیا
اتفاق افتاده صداوسیما برنامهای علیه او پخش کند و فرصت دفاع به او ندهد؟ تا
به حال جلوی فیلمسازیاش را گرفتهاند؟ آیا پیش آمده فکر کند تنها راه ادامه
فعالیت هنریاش ترک وطن است؟ ممنوعالکار بوده؟ ممنوعالخروج چطور؟

 خلعشدگان
خلعشدگان داستانی است علمی-
تخیلی ،یا دســتکم در ظاهر چنین
برمیآید؛ اما روی ه نخست آن را که کنار
بزنیم ،با كندوكاو شگفتانگیز پرسشی
روبهرو میشــویم که از قرن نوزدهم به
بعد سرنوشت انسان را رقم زده :چگونه
میتوان جامعهای آرمانی ساخت که نه
از فقر و ســتم در آن خبری باشد ،نه از
سرکوب سیاسی حکومتهای توتالیتر.
داســتان در روایتی مجذوبکننده به
این جــدال فکری در دو قــرن اخیر
تجسمی روایی میبخشد :سه مجمع
کیهانــی ،اوراس مظهر زمین که نظام
ســرمایهداری بر آن حاکم اســت ،توو
نماد مردمی که هشت قرن قبل دست
به انقالب سوسیالیســتی زدند ولي به
ساختار متمركز دولت رسيدن د و آنارس
نماد جامعه آنارشیستی كه صد و پنجاه
سال قبل در اقدام انقالبيوني بر پا شد
كه هم از اوراس بيزار بودند و هم از توو
و در كهكشــاني دوردست سياره خود
را ساختند با نوعي برابري همگاني در
جنبههــاي گوناگون زندگــي .در اين
تعارض سرنوشت بشر درمانده از فقر و
نابرابري سرمايهداري ،سركوب سياسي
دولت توتاليتر كمونيستي و آيندهاي كه
در آن آزادي سر ستيز با برابري نداشته
باشد به روايت كشيده ميشود.
  و من دوستت داشتم
و من دوستت داشتم روایتی است
از زبان پدری در شــب کریسمس در
قالب نامهای خطاب به پســرش .او که
شخصیتسرشناسیاستطیسالهای
زندگیاش تبدیل به فردی بیمالحظه

تازههای بازار نشر؛

از خلعشدگان تا آوای رستاخیز

و خودخواه شده و اهمیتی به عزیزانش
نمیدهد ولی آشنایی او با دخترکی در
بیمارستان که در آستانه مرگ قرار دارد
مسیر زندگی او را تغییر میدهد...
فردریک بکمن بــا قلم صمیمی و
شــیوای خود با رمانی کوتاه بار دیگر
مهمان مخاطبان خود شــده تا پیامی
مهم را به آنها منتقل کن د و من دوستت
داشتم روایت ندامتها و سرگشتگیهای
انسان در طول زندگی است ،زندگیای
که هدیهای ارزشــمند و در عین حال
گذراست .بکمن با شوخطبعی و سبک
تلخی و اندوه را
نگارش منحصربهفردش 
با لطافت تمام منتقل میکند.
و مــن دوســتت داشــتم را فرناز
تیمورازف به فارسی برگردانده و انتشارات
چترنــگ آن را در  64صفحه با تصاویر
رنگی و به قیمت  11000تومان منتشر
کرده است.
 خاما
همه عشــقها و نفرتها برای این
بوده که کسی «خاما»یش را پیدا نکرده.
یا خاما را دیده و نشناخته و یا شناخته
و نتوانسته به وصالش برسد.
«خاما» نباید نوشته میشد .یک بار
یکی خیلی سال قبل ،او را زندگی کرد
و در شبی ،این راز مگو را گفت ودیگر
به سخن درنیامد .الل ش د و گذشت و
گذشت و گذشت تا رسید به یکی که

کارش گفتن اســت .این کلمهها امید
دارند خاما زنده شود و آن راوی هم .به
رقص و به رنگرنگ زرد و قرمز این حلقه
آتش ،باید که جاری شد.
رمان «خاما» زندگی انســانی را از
یازده سالگی تا مرگ او در پیری تعریف
میکند .پســری کرد از منطقه آرارات
که در جريان جنبش اســتقاللطلبی
خویبون ،همه مردم ســرزمینش به
ارسباران و بعد قزوین تبعید میشوند .این
پسر در نوزده سالگی به خاطر اختالف
خانواده را رها میکند و به الموت میرود
و تا پایان زندگی بــه زادگاه و خانواده
برنمیگردد.
اما چیزی که اصل این داستان است
ماجرای دلبستگی پسر به دختری است
که در جنگها حضور داشته و همزمان
با تبعید كردها به اسارت درميآيد؛ اسم
این دختر «خاما»ست.
یوسف علیخانی ،متولد اول فروردین
ِ
میلک الموت است
 ۱۳۵۴در روستای
و پيــش از ايــن از او ايــن كتابها
منتشــر شــده :رمان «بیوهکشی» و
«عروس بید»،
مجموعهداستانهای:
ِ
ِ
مادربزرگ
«اژدهاکشان» و «قدمبخیر
من بود».رمان «خاما» نوشته «يوسف
عليخاني» در  448صفحه و به قیمت
 33000تومان توســط «نشر آموت»
منتشر شده است.

 آبباریکهها
غربت ،نزدیکانمان را همچون جامهای
از تنمان جدا میکند و کســانی دیگر را
ن پیوند خونی،
به جایشان مینشاند بدو 
بیآنکه زاده یک مادر باشیم .غربت زبان
مادریمان را شخم میزند تا بذر کلماتی
تازه که با تکلف به زبان میآوریم ،در آن
بکارد .غربت گذشته را از ما میگیرد و در
خمرههای فراموشی میچپاند؛ درست
همانطور که خیار و هویج و موســیر را
ترشی میاندازیم .سر بزنگاه بوهای تند را
در اطراف میپراکند ،ما نیز انگار تکهای از
وجودمان را گم کرده باشیم ،در پیرامون
چشم میچرخانیم .غربت غبار دلهای
ما را میتکاند ،درست همانطور که اول
بهار فراشهای قلچماق ،فرشها را کف
ی میکنند.
پیادهروها پهــن و غبارگیر 
دلهای ما ه م لگدمال میشود .غربت ما را
ازغبارخاطراتوگرددلبستگیهامیرهاند
و به گرمابه میبرد تا سبک کند اما گرد و
غبار در نم آب گل میشود و میماسد و
کبره میبندد بیخ گلویمان .دل غربت ،اما
گاهبرایمامیسوزد.میگذارددرسنگینی
سکوت زورآزمایی دست به تقلب ببریم
و به توشــهای که با خود آوردهایم چنگ
بزنیم ،مشروط به اینکه در نظام غرق در
خوشبختی خلل و خدشهای وارد نشود.
«آب باریکهها» نوشته انعام کجه جی با
ترجمه محمد حزباییزاده توســط نشر
هیرمند به چاپ رسیده است.

 میخواهم فیلمنامه بنویسم:
یک روش علمی
بارها قلم و کاغذ برداشتم و آماده
نوشتن شد م اما گویی گرفتار جادویی
شــده باشــم ،حتی یک کلمه هم بر
کاغذ نقش نمیبست .موقعیتی شبیه
به آنچه محمود شایان ،قهرمان فیلم
بســیار ارزشــمند درخت گالبی اثر
داریوش مهرجویی ،در آن قرار گرفته؛
نویسندهای که ذهنش سترون شده.
خشكيدن
خیلی به دلیل یا دالیل این
ِ
قلم فکر میکردم تا اینکه این اواخر
متوجه شــدم تنها به خود موضوع و
ابعادش به عنوان دغدغه شخصی فکر
کردها م اما نه از منظر درامنویسی ،بلکه
از دیدگاه روانشــناختی .سالها در
کالسهایی که داشتهام ،دانشجویان
و هنرجویان ،درباره موضوعهایی که
ذهنشــان را درگیر کرده و تصمیم
دارند بر مبنایش فیلمنامه بنویسند،
پرســشهایی را مطــرح میکردند و
اصلیترینش این بود که «از کجا باید
شروع کنیم؟»
  شکارچی کرم ابریشم
بسیار عالی ...پس باالخره سر و کله
خائن پیدا شد .ســه هفتهای را صرف
راست و ریس کردن کتاب سرقتیاش
کرد .یقین سه هفته وقت چندان زیادی
ت اما در سایه دریای الهاماتی که من
نیس 

یادداشت

ایسنا -فرشته طائرپور درباره برخی حواشی حضورش بر سن اختتامیه فیلم
فجر توضیحاتی داد .این داور جشنواره فیلم فجر در نوشتاری آورده است« :چرا
با وجود سرما خوردگی ،خانمهای برنده جایزه را بوسیدم؟
چرا با فاصله از بقیه داوران روی سن ایستادم؟
کسالت من از نوع ُمسری نبود .از وقتی آلودگی هوا بیشتر شده ،گاهی گرفتار
حملههای سرفه میشوم.
اگر بیماری من مســری بود ،دختر خودم را همان دیشب -مثل همیشه-
چندین بار نمیبوسیدم.
خانمهای برنده جایزه را هم به استناد تصاویر موجود ،جوری بوسیدم که
هیچ تماسی جز با نیمه عقبی روسریشان نداشته باشم .امیدوارم به دالیل دیگر
سرما نخورند و به حساب من گذاشته نشود.
همان ابتدای برنامه به آقای رشــیدپور گفتم و خواهش کردم اعالم کند
که چون تلویزیون معموال تصویر مرا در مراسم حذف میکند ،اگر به توصیه
مسووالن مراسم بروم درست وسط شش داور دیگر بایستم ،در پخش تصاویر
آنها هم مشکل ایجاد میشود.
ایشان به احترام آبروی تلویزیون نگفتند (امیدوارم مسووالن تلویزیون قدر
آبروداری ایشان را بداند) .تنها چاره این بود که خودم خط قرمزهای!!! تلویزیون
را مراعات کنم و جدا از بقیه بایســتم تا حذفم بیدردسرتر باشد و به داوران
دیگر لطمه نزند.
برخی سایتها نوشتهاند چون با سایر داوران در طول داوری مشکل داشتهام
و آنها را قبول نداشتهام جدا ایستادهام .چگونه ممکن است همکاران سی و چند
ساله خودم را قبول نداشته باشم؟!
در جمع داوران امســال تنها آقای خجســته بودند که از قبل ایشــان را
نمیشناختم و به یمن این تجربه با ایشان آشنا شدم و خدمتشان ارادت پیدا
کردم ».در مراسم اختتامیه فیلم فجر ،ایستادن فرشته طائرپور با فاصله از دیگر
داوران برخی حواشی را در فضای مجازی به وجود آورد.

چرا ابراهیم درآتش میسوزد

اگر اینطور نبوده که نبوده چرا حاتمیکیا چهره معترض سینمای ایران است؟
او که به واسطه حاتمیکیا بودنش سیمرغ میگیرد و پشت میکروفن و در برنامه
زنده صداوسیما با انگشت اشاره مجری را نشانه میگیرد و سرش فریاد میکشد
چرا ادعا دارد حقش را خوردهاند؟
به گمان نگارنده بزرگترین مشکل و دغدغه این روزهای حاتمیکیا سینمای
او است .دیگ ر خبری از آژانس شیشهای نیست .دیگر لحظات پر التهاب ارتفاع
پســت روی پرده سینما جان نمیگیرد و شک مامور اطالعات فیلم به رنگ
ارغوان تکرار نمیشود .سینمای حاتمیکیا افت کرده و او هم با سینمایش در
حال تمام شدن است .حاج ابراهیم دیگر حوصله داستان گفتن ندارد .حس و
حال سخنران بودن به او چسبیده و ترجیح میدهد رک حرفش را بزند .چه
پشت دوربین و چه پشت تریبون .او شعار میدهد ،آشکارا هم شعار میدهد ،با
صدای بلند هم شعار میدهد و شعار دادن را دوست دارد .صدایش آنقدر بلند
است که دیگر نمیتواند یا نمیخواهد صدای دیگران را بشنود .اگر به فیلمش
انتقاد کنند دســت به دامان سردار سلیمانی میشود و مدافعین حرم .گویی

موضوع فیلم حجتی است بر کیفیت ساخت .حاتمیکیا دلش میخواهد دوباره
محبوب مردم باشد ،میخواهد صف طرفدارانش کوچه سینما را دور بزند و تا
چشم کار میکند ادامه داشته باشد اما اینطور نیست .چمرانش بیحال است،
بادیگاردش تقلبی است و به وقت شامش از واقعیت دور است.
فیلمســاز نظام بودن انگ نیســت ،گرفتن بودجه از ارگانها و نهادهای
سینمای وابسته و مستقل ضعف نیست و ساختن فیلمهای ارزشی کسی را
آزار نمیدهد .تمام کارگردانهایی که فیلمشان را به جشنواره فجر میفرستند
یا برای ساختش از وزارت ارشاد مجوز میگیرند قواعد سیستم را قبول کردند.
فقط کسی فریاد نمیزن د اما حاتمیکیا خیال میکند نماینده تمام سیستم
اســت و باقی معترض و اپوزیسیون و معارض .نگاه او صفر و یک است .مثل
نگاهی که به نقد و نظر دارد.
از قرار معلوم حاج ابراهیم میخواهد رویه سالهای پیشش را ادامه دهد .هرجا
تریبونی گیر میآورد فریاد بزند و شکایت کند و ما نیز همچنان با دهان باز و
چشمان متعجب نگاهش کنیم و بپرسیم چرا ابراهیم در آتش میسوزد.

سادهلوح دودستی تقدیمش کردم و ریز
و درشت شخصیتی که به او دادم ،حتما
با سرعتی سرسامآور نوشته و سروتهش
را هم آورده…
شــکارچی کرم ابریشم نوشته امیر
تاجالســر با ترجمه محمد حزباییزاده
توسط نشــر هیرمند به چاپ رسیده
است.
  آوای رستاخیز
آوای رســتاخیز ،نمایشــنامه
کمدیتراژدی آرتور میلر ،به دنبال پاسخ
برای پرسشــی ژرف است :اگر عیسی
مسیح در جهان امروز ظهور میکرد چه
اتفاقی رخ میداد؟ در کشوری نامشخص
در آمریکای التین ژنرال فلیکس باریوز
پیشوای فراری انقالب را دستگیر کرده
است .شایعاتی مبنی بر اینکه این مبارز
انقالبی با خود معجزاتی به همراه داشته،
وجود دارد .ژنرال قصد به صلیب کشیدن
او را دارد و حق پخش زنده تلویزیونی آن
به قیمتی گزاف به شبکهای آمریکایی
فروخته شده است...
آوای رستاخیز روایت بنیاد اخالقی
متزلزل انسان امروز در عصری اشباعشده
از رسانههاست .نویسنده مرگ فروشنده
با جان بخشیدن به شخصیتی که مسیح
را یادآور میشود کمدی سیاه خود را
در دنیای مدرن شــکل میدهد .میلر
با نگاه نافذش دست روی موضوعاتی
میگذارد که برخاســته از شــناخت
عمیــق او از جهان و انسانهاســت.
آوای رستاخیز را شیما الهی به فارسی
برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در
 109صفحه و به قیمت  11000تومان
منتشر کرده است.

تجسمی

ی با گرامیداشت مرتضی ممیز گالری
جواد بختیار 
«نقش و خط» خود را افتتاح میکند.
خوشنویس مطرح ایران عالوه بر تحصیل نقاشی در
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،دارای دکترای
تاریخ هنر از کالیفرنیاســت .بختیاری پس از ســالها
فعالیــت هنری در ایران و آمریــکا تصمیم دارد عصر
جمعــه  27بهمنماه گالری «نقش و خط» خود را در
تهران افتتاح کند.
او میگوید« :هدفم این است گالری نقش و خط به
یک پاتوق هنری و محلی برای گفت و شنود هنرمندان
بدل شود؛ اتفاقی که این روزها خأل آن به شدت احساس
میشــود ».این هنرمند افزود« :برای شخصیت و هنر
آقای ممیز همیشه احترام خاصی قائل بودهام و با ایشان
انس و الفتی هم داشتم ،خواستم اولین نمایشگاه گالری
نقش و خط با نام و یاد استاد مرتضی ممیز برگزار شود.
به همین جهت برای این نمایشگاه آثاری از همدورهها و
همکالسیهای ایشان ،منتخب کردیم که جملگی افراد
صاحب نام هنر ایرانند و اغلب نیز نقاشاند».
بختیاری گفت« :در این نمایشگاه گروهی آثاری از
عباس کیارستمی ،پرویز تناولی ،آیدین آغداشلو ،بهمن
محصــص ،ایران درودی ،کیخســرو خروش ،منوچهر

استاد خوشنویس و تاسیس گالری نقش و خط؛

اولین نمایشگاه  27بهمن یادمان مرتضی ممیز با بزرگان نقاشی ایران

معتبر ،جالل شباهنگی ،جمشید سماواتی ،تاها بهبهانی،
محمدابراهیم جعفری ،حسین محجوبی ،فرامرز پیالرام،
علیاکبر صادقی ،نصراهلل افجهای ،غالمحســین نامی،
طلیعه کامران ،علی گلستانه ،مهدی ویشکایی ،منصوره
حسینی ،ژازه تباتبایی ،ناصر اویسی ،احمد اسفندیاری،
محسن وزیری مقدم ،مهدی سحابی ،فریده الشالیی و
خود من به تماشا درمیآید».
این هنرمند خوشنویس خاطرنشان کرد« :عالقهمندیم
گالــری «نقش و خط» را به یک مرکز فرهنگی و یک
پاتوق خوب هنری بدل کنیم اما باید برای این کار سخت
تالش کنیم .برای این گالری رویکردی را ترسیم کردیم
که در سال چند نمایشگاه جمعی از هنرمندان برجسته
در حوزههای نقاشی ،خوشنویسی ،گرافیک ،نگارگری و
مجسمهسازی برگزار میکنی م اما بنا داریم محوریتمان
گرد هم آوردن هنرمندان و برگزاری نشســتها و میز
گفتوگو میان جامعه هنری باشد .میزان گفتوگوهای
هنری در جامعه معاصر ایران خیلی کم شــده و ما به
شدت نیاز به مرکزی برای این گفتوگوها داریم».
گفتنی است گالری نقش و خط در خیابان پاسداران،
میدان هروی ،خیابان وفامنش ،کوچه روشنایی ،شماره
 12واقع است.

سینما

ل هانکه -فیلمســاز برنــده دو نخل طال-
میشــایی 
کمپین( MeToo#من هم) را با فرقه متعصب مسیحیت
مقایسهکرد«.ورایتی»نوشت«:میشاییلهانکه»-کارگردان
اتریشــی فیلمهایی چون «روبان سفید» و «عشق» -در
مصاحبهای مخالفت خود را با کمپین افشــای تعرضها
و تجاوزهــای اتفاقافتاده درهالیوود و دیگر نهادها اعالم
کرد و این اقدام را «پیوریتانیسم متنفر از مردان» خواند.
(پیوریتانیسم فرقهای از مسیحیت است که پیروان آن به
تعصبهای مذهبی شهره هستند)
هانکه در مصاحبه با روزنامه اتریشی «دیلی کوریر» گفت:
مسلما من هر نوعی از تجاوز یا اجبار را قابل مجازات میدانم
اماازدیدمن،اینجنبشتشنجیمتعصبانهومشمئزکننده
است .من نمیخواهم بدانم که چند اتهام اینچنینی که به
اتفاقهای  ۲۰یا  ۳۰سال گذشته برمیگردد ،واقعا به آزار
جنسی ربطی داشته است.
این کارگردان صاحبنام ادامه داد :این پیوریتانیســم
ضدمرد که با شروع کمپین #من_هم شکل گرفته ،مرا

انتقاد «هانکه» از جنبش افشای فساد جنسی درهالیوود
نگران میکند .این بدخواهی که این روزها اغلب در اینترنت
دیده میشود ،کار را برای رسیدگی به این جریان خیلی
ل هانکه در پایان اضافه کرد :ما
سختتر میکند .میشائی 
کجا هستیم؟ در قرون وسطی؟ این مساله باز هم به محکوم
و مجازات شدن هر گونه تعرض و خشونت جنسی ربطی
ندار دبلکه میگویم تعقیب جادوگران باید در قرون وسطی
باقــی بماند .میتوانم تصور کنم بعد از این مصاحبه چه
چیزهایی در اینترنت خواهید خواند« :هانکه ،خوک مذکر
متعصب» .رسوایی اخالقیهاروی واینستاین ،تهیهکننده
پرنفو ذ هالیوودی ،آغازگر جنبش بزرگی در آمریکا و دیگر
کشورهای جهان شده و تاکنون دامن چهرههای شاخصی
کو
همچونداســتینهافمن،وودی آلن،کیســی افل 
هنرمندان و نویســندگان دیگری را گرفته است .متهم
ی هالیوود به آزار و تجاوز جنسی ،تاکنون
شدن ستارهها 
باعث اخراج چندین سینماگر از پروژههای کالن شده و

خسارتهای مالی زیادی به بار آورده است .از نمونههای
ی از نقش اصلی
بارز این مساله کنار گذاشتنکوین اسپیس 
سریال پرطرفدار «خانه پوشالی» است که خسارت چندین
میلیون دالری برای «نتفلیکس» به بار آورد.
ل هانک ه به عنوان یکی از برترین کارگردانان
میشــائی 

اروپــا ،تاکنون جوایز فراوانی از جمله بهترین کارگردانی
جشنواره کن ،پنج جایزه فیلم اروپا برای فیلم «پنهان»
( ،)۲۰۰۵نخل طالی کن ،جایزه «گلدنگلوب» بهترین
فیلم خارجی ،دو نامزدی اسکار ،نامزدی جایزه «بفتا» و پنج
جایزه سینمایی فیلم اروپا برای «روبان سفید» ( )۲۰۰۹و
همچنین نخل طالی کن و چهار جایزه فیلم اروپا و اسکار
بهترین فیلم خارجی را برای فیلم «عشق» در سال ۲۰۱۲
به دست آورده است.
«پایان خوش» آخرین ساخته سینماییهانک ه است که
سال گذشته در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن رونمایی
و نامزد نخل طال شد .در این فیلم بار دیگرایزابل هوپ ر و
ن بازیگران اصلی فیلم «عشق» مقابل
ژان -لویی ترنتینیا 
دوربینهانک ه رفتهاند و فیلم نیز روایتگر داستان خانوادهای
بورژواست که چشمان خود را بر آنچه در جهان اطرافشان
میگذرد ،بستهاند« .قاره هفتم»« ،کد مجهول»« ،معلم
پیانو»« ،زمانه گرگ» و «پنهان» از جمله دیگر آثار بلند
سینماییهانک ه هستند.

