
5چهارشنبه  15  اردیبهشت  1400 }فرهنگ و هنر { سال بیست و چهارم/ شماره 5734
خبر

نامزدهای نهایی جایزه هوگو 
در سال ۲۰۲۱

بخش فرهنگی - نامزدهای نهایی جایزه هوگو در سال ۲۰۲۱ 
در حالی اعالم شده است که این جایزه هفتاد و نهمین دوره خود 

را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد.
جایزه هوگو  قدیمی ترین و یکی از معتبرترین جوایز در زمینهٔ 
داستان نویسی علمی تخیلی و خیال پردازی است که به افتخار 
تخیلی  علمی  مجلهٔ  نخستین  بنیان گذار  گرنزبک«   »هوگو 
سوی  از  جایزه  این  شد.  تاسیس  شگفت انگیز«  »داستان های 
اعطا   )Worldcon( ورلدکان  تخیلی  علمی  جهانی  مجمع 
می شود. نامزدهای نهایی جایزه هوگو در سال ۲۰۲۱ در حالی 
اعالم شده است که این جایزه هفتاد و نهمین دوره خود را به 

صورت مجازی برگزار خواهد کرد.
 نامزدهای نهایی در رشته های گوناگون

 بهترین رمان
پیرانسی نوشته سوزانا کالرک / انتشارات بلومسبری

شهری که ما شدیم نوشته ان.کی. جمیسین/ انتشارات اوربیت
ماه بیرحم نوشته مری رابنت کوال / انتشارات تور

غارت نهمین نوشته تامسین مویر / انتشارات توردوتکام
خورشید سیاه نوشته ربکا رونهورس / انتشارات ساگا، سوالریس

اثر شبکه نوشته مارتا ولز / انتشارات توردوتکام
 

)Novella( بهترین رمان کوتاه
فینا نوشته نینو کیپری / انتشارات توردوتکام

فریاد حلقه نوشته پی. دیلی کالرک / انتشارات توردوتکام
در تعقیب زن نیکوکار نوشته سارا گایلی / انتشارات توردوتکام

رقص کنان بیا پایین نوشته سینان مک گویر / انتشارات توردوتکام
بچه شرور نوشته توچی اونیبوچی / انتشارات توردوتکام

ملکه شانس و شوره زار نوشته انگی هو / انتشارات توردوتکام
 

)Novelette(  بهترین رمانک
دوری بهشت نوشته الیت دی بودارد / انتشارات انکانی

دارو نوشته مگ الیسون/ انتشارات بیگ گرل
داستان هلیکوپتر نوشته ایزابل فال / انتشارات ورم

ای.تی.  نوشته  قهرمان  ولز  سم  هیجانی  زندگی  یا  سوختن 
گرینبالت / انتشارات انکانی

هیوال نوشته نائومی کریتزر / انتشارات کالرکس ورلد
دو حقیقت و یک دروغ نوشته سارا پینسکر / انتشارات تور

 
بهترین داستان کوتاه

مادران باداس در آخرالزمان زامبی نوشته ری کارسون/ انتشارات 
انکانی

خون فلزمانند در تاریکی نوشته تی. کینگفیشر / انتشارات انکانی
کتابخانه کوچک آزاد نوشته نائومی کریتزر / انتشارات تور

انتشارات بنت سیسلس   / افسانه ای نوشته یون ها لی  فضانورد 
اسکای

 / پراساد  وینا جی-مین  نوشته  کارگر  گونه های  برای  راهنمایی 
انتشارات میدتواوردر

انتشارات   / ویسول  جان  نوشته  متروک  تپه  در  عمومی  خانه 
دیابولیکال پالتس

 بهترین سریال
سه گانه دیواباد نوشته اس.ای. چاکرابورتی / انتشارات هارپر

خانم فضانورد نوشته مری راینت کوال / انتشارات تور
جنگ خشخاش نوشته ار. اف. کوانگ / انتشارات هارپر
dAW دایه اکتبر نوشته سوزانا مک گویر / انتشارات

وابستگی نوشته جان اسکالزی / انتشارات تور
روزانه های یک قاتل نوشته مارتا ولز / انتشارات توردوتکام

 
بهترین اثر مرتبط

یک مشت زمین، یک مشت آسمان: دنیای اکتاویا باتلر نوشته 
لینل جرج / انتشارات آنجل سیتی

بیوولف نوشته ماریا داوانا هدلی / انتشارات ام.سی.دی
فیاکون نوشته ال.دی. لوئیس، برنت المبرت، ایوری کوزانو و ویدا 

کروز 
جرج مارتین می تواند خورشید را لعنت کند: جایزه هوگو۲۰۲۰ 

نوشته ناتالی لوهرز / انتشارات پریتی تریبل
کالبدشکافی عادی توسط جنی نیکلسون/ یوتیوپ

 
بهترین داستان مصور

مثل بذرپاش: اقتباسی از رمان مصور نوشته اکتاویا باتلر اقتباس 
از دامیان دافی با تصویرگری جن جنینگز/ انتشارات ابرامز کمیک

مردن، جلد۲ نوشته کایرون گیلن با تصویرگری استفانی هانس 
/ انتشارات ایمیج

با  گیلن  کایرون  نوشته  نمرده  پادشاه  جلد۱:  آینده،  و  حال 
تصویرگری دان مورا / انتشارات بوم

هیوال، جلد۵: بچه جنگ نوشته مارجوری لیو با تصویرگری سانا 
تاکدا/ انتشارات ایمیج

سینان  نوشته  شده  تمام  سگی  روزهای  جلد۱:  عنکبوت،  روح 
مک گویر با تصویرگری تاکشی میازاوا/ انتشارات مارول

پادشاهی نامرئی، جلد۲ نوشته جی. ویلو ویلسون با تصویرگری 
کریستین وارد/ انتشارات برگر

 شرط اهدای جایزه به آثار فوق این است که این آثار در زمینه های 
دیگر، کاندیدای دریافت جایزه نشده باشند. در شرایط کلی، قانون 
قرار  گروه  این  در  که  کاری  هر  که  است  این  هوگو  جایزه  کار 
می گیرد یا باید غیرداستانی باشد یا در صورتی که داستانی است 
در مرحله اول می بایست برای جنبه های دیگری غیر از متن و 
این  نیز در  عناصر داستان کاندید شود. کتاب های غیرداستانی 
 Best relAted Work گروه یعنی بهترین کارهای مرتبط یا
قرار دارند.  یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین نویسندگانی 
که تا به امروز موفق به دریافت چندین جایزه معتبر هوگو در 
جورج  می باشد.  مارتین  جورج  است  شده  مختلف  بخش های 
مارتین در سال ۱۹۷۴ برای کتاب های نغمه ای برای لیا و در سال 
۱۹۷۹ برای کتاب پادشاهان شنی و در سال ۱۹۸۲ برای کتاب 
َره روان شب و در سال ۱۹۹۷ برای کتاب خون اژدها، موفق به 

دریافت جایزه هوگو شد.

»ما عوض بشو نیستیم« با صدای 
مسیح و آرش منتشر خواهد شد

بشو  عوض  »ما  صوتی  کتاِب  آلبوم  فرهنگی -  بخش 
برادر  دو  عدل پرور،  آرش  و  مسیح  صدای  با  نیستیم«، 
یک  نوژین،  انتشارات  شد.  خواهد  منتشر  پاپ،  خواننده 
مجموعه کتاب  صوتی با نام »ما عوض بشو نیستیم« را 
با صدای مسیح و آرش عدل پرور، به زودی منتشر خواهد 
کرد.  کتاب »پنجاه جمله طالیی برای بازاندیشِی زندگی«، 
»نفس های  کتاب  یونگ،  کارل گوستاو  بهترین جمالت 
بشو  عوض  »ما  کتاب  اِکان،  دیوید  نوشته   بی رمق«، 
دنیا در ۸۰  اِربی، کتاب »دور  نوشته  سامانتا  نیستیم!«، 
بخش  الهام  ترزا،  »مادر  کتاب  و  ورن  ژول  نوشته  روز«، 
زندگی«، نوشته وایت نورث، این مجموعه را شکل داده اند.

این کتاب های صوتی، برگزیده ای از موضوعات روز ادبی 
جهان هستند که در متن هایی خالصه شده و کوتاه ترجمه 

و توسط انتشارات نوژین منتشر خواهند شد.

سومین اسکار اصغر فرهادی 
در راه است؟

بخش فرهنگی -  نشریه ورایتی در پیش بینی زودهنگام 
خود از برندگان اسکار ۲۰۲۲، »قهرمان« فرهادی را شانس 

اصلی شاخه بهترین فیلم بین المللی معرفی کرد.
که  فرهادی  اصغر  ساخته  جدیدترین  »قهرمان«،  فیلم 
اخیرا حق پخش آن را در آمریکا کمپانی آمازون در اختیار 
درباره  ورایتی  نشریه  زودهنگام  بینی  پیش  در  گرفته، 
برندگان اسکار ۲۰۲۲ به عنوان بخت اصلی کسب اسکار 
بهترین فیلم بین المللی )غیرانگلیسی زبان( معرفی شده 
است. این فیلم که در شیراز فیلمبرداری شده و هم اکنون 
در مرحله پس از تولید قرار دارد از گزینه های اصلی حضور 
در جشنواره کن امسال است از سوی کمپانی آمازون در 

فصل جوایز سینمایی ۲۰۲۲ رقابت می کند. 
فرهادی پیش از این و در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به 
ترتیب با فیلم های »جدایی نادر از سیمین« و »فروشنده« 
موفق به کسب اسکار بهترین فیلم بین المللی شده است. 

در فیلم »قهرمان«، امیر جدیدی، محسن تنابنده، رعنا 
جمعی  و  فرهادی  سارینا  صدرعرفایی،  فرشته  آزادی ور، 
دیگر از بازیگران که اغلب آنان چهره های جدید هستند، 
نیز  صفی یاری  هایده  و  رفته اند  فرهادی  دوربین  مقابل 
ممنتو  فرانسوی  کمپانی  دارد.  عهده  بر  را  فیلم  تدوین 
پیکچرز، تهیه کنندگی و فروش فیلم »قهرمان« را بر عهده 

دارد و این فیلم را در فرانسه نیز اکران خواهد کرد.
در صورت تحقق پیش بینی نشریه ورایتی و کسب سومین 
جایزه اسکار برای ایران، فرهادی از آکی را کوراساوا با دو 
جایزه اسکار عبور خواهد کرد و با سه جایزه در کنار اینگمار 
برگمن و پس از  فدریکو فلینی و ویتوریو دسیکا )چهار 
جایزه(، در رتبه دوم پرافتخارترین سینماگران در عرصه 

اسکار بین المللی قرار خواهد گرفت.

فیلم »خانه شیشه ای« 
پروانه ساخت گرفت

شیشه ای«  »خانه  سینمایی  فیلم   - فرهنگی  بخش 
سیدامیر  تهیه کنندگی  و  پورکیان  امیر  کارگردانی  به 
امیر پورکیان، کارگردان  پروانه ساخت گرفت.  سیدزاده، 
سریال»ممنوعه« که پیش از این از شبکه نمایش خانگی 
ملودرام  پروانه ساخت  ماه،  از ۶  است، پس  پخش شده 

اجتماعی »خانه شیشه ای« را دریافت کرد.
فعالیت  محوریت  با  شیشه ای«  »خانه  سینمایی  فیلم 
پاپاراتزی ها، روایتی متفاوت از پشت پرده زندگی شخصی 

سلبریتی ها را به تصویر خواهد کشید.
تهیه کنندگی این فیلم را سیدامیر سیدزاده بر عهده دارد 
اتمی« و »سهیال  این فیلم های »مادر قلب  از  که پیش 
است  قرار  سازندگان  است.  کرده  تهیه  را   »۱۷ شماره 
به زودی و بعد از عادی شدن شرایط ملتهب ناشی از شیوع 
کرونا، پیش تولید و مراحل انتخاب بازیگران را آغاز کنند تا 
کار با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مقابل دوربین 
رود. قرار است تعدادی از ستارگان سرشناس و همچنین 

چهره های غیر سینمایی در این فیلم حضور پیدا کنند.

هشدار محمد فیلی درباره توقف 
ساخت سریال »جنگلبان«

بخش فرهنگی - محمد فیلی بازیگر سینما و تلویزیون 
که مشغول بازی در سریال »جنگلبان« است، از بدقولی ها 
پروژه  این  شدن  متوقف  احتمال  و  بودجه  تامین  برای 
تلویزیونی خبر داد. محمد فیلی، بازیگر سینما و تلویزیون 
که مشغول ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی »جنگلبان« 
با کارگردانی جمال زحمتکش است، از معضالتی که این 

سریال با آن دست و پنجه نرم می کند، گفت.
فیلی در گفت وگو با خبرآنالین، درباره بدقولی ها نسبت 
به تامین بودجه سریال »جنگلبان« گفت: »ما در ایالم 
هستیم و از اسفند کار را آغاز کرده ایم. کار در اینجا بسیار 
سخت است و قول های بسیاری به ما داده اند، اما هیچ کدام 
عملی نشده است. از منابع طبیعی و فرمانداری گرفته تا 
سازمان میراث فرهنگی، قول های زیادی به ما داده اند که 
از لحاظ مالی به ما کمک کنند، اما هیچ یک به آن عمل 
ادامه داد: »از پروژه ما هیچ حمایتی نشد  او  نکرده اند.« 
و بودجه هم بسیار اندک بود. از هرکسی هم که پیگیر 
شدیم، فقط گفتند چشم و اصال به آن عمل نکردند و 
من بسیار دلخور هستم که چرا به گروه قول دادند و تمام 
گروه انرژی شان را گذاشتند، اما هیچ کس به قولش وفا 
نکرده است.« فیلی در پایان درباره جاذبه های گردشگری 
کشور ایران و عدم حمایت از نمایش آن ها گفت: »اگر هیچ 
کمکی به کار نشود، احتمال دارد که کار کنسل شود، وقتی 
پروژه مطرح شد، خیلی  از آن استقبال شد، چون موضوع 
گردشگری  جاذبه های  شناساندن  و  طبیعی  محیط  آن 
گردشگری  جاذبه های  ایالم  استان  است.  ایالم  استان 
فراوانی دارد که کسی هم آن ها را نمی شناسد. ما موظفیم 
که قشنگی های کشورمان را به تمام دنیا نشان دهیم تا 
گردشگرها از ایران غافل نشوند. در کشور خودمان بسیار 
جاذبه گردشگری داریم اما خیلی ها به خارج از کشور سفر 

می کنند به دلیل این که از  جاذبه ها آگاهی ندارند.«

خبر نیکی کریمی :

آتابای باید روی پرده دیده شود
فرهاد عشوندی

نیکی کریمی، بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و یک فعال اجتماعی است؛ برای همین 
مصاحبه با او، همه این عرصه ها را دربرمی گیرد. این سینماگر در گفت وگو با خبرآنالین، 
از سرنوشت فیلم »آتابای« که کارگردانی کرده است گفت، درباره بازی در فیلم تازه 
منیر قیدی توضیح داد، وضعیت این روزهای شهر آبادان را توصیف کرد و از چشم انداز 

سریال سازی در شبکه نمایش خانگی گفت.
  از »عروس« تا همین امروز که مشغول بازی در »دسته دختران« منیر قیدی است، 

در  که  است  زنی  سینماگران  از  یکی 
سینمای ایران همواره جزو گزینه های 

مهم و تاثیرگذار بوده است.
طوالنی  روزگاری  که  کریمی  نیکی 
نقش هایی  بوده،  گیشه ها  سوپراستار 
ماندگار در سینمای دفاع مقدس بازی 
کرده، در سینمای معناگرای اوج گرفتِه 
اواخر دهه ۷۰ به بعد حضوری چشمگیر 
داشته و حضور در جشنواره های بزرگ 
کارگردان،  مقام  در  را  جهان  سینمای 
دارد،  خود  کارنامه  در  داور  و  بازیگر 
حاال چند سالی است که تهیه کنندگی 

فیلم ها را تجربه می کند.
سینمایی  کار  شاخص ترین    »آتابای« 
و  کارگردان  مقام  در  کریمی  نیکی 
تهیه کننده اما یکی از فیلم هایی  است 
که اسیر سونامی کرونا شده تا در نوبت 
اکران بماند. عاشقانه ساده ای که اگرچه 
قرار  کم لطفی  مورد  فجر  جشنواره  در 

گرفت، اما تحسین مخاطبان و البته منتقدان را برای کریمی به همراه آورد. این فیلم در 
جشنواره فجر سال ۹۸، عالوه بر این که در پنج بخِش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، 
بهترین نقش مکمل مرد، بهترین فیلم برداری و بهترین موسیقی متن، نامزدی سیمرغ 
را کسب کرد، فیلم برگزیده منتقدان و نویسندگان ماهنامه فیلم در شماره اسفندماه 

۱۳۹۸ این نشریه اعالم شد.
برای  بود  ما  بهانه  این  دارد؟  »آتابای«  برای  برنامه ای  چه  کریمی  نیکی  راستی  اما 
گفت وگو با او. گفت وگویی که به دلیل حضورش در خوزستان برای بازی در فیلم تازه 
منیر قیدی، به »برج مینو« و روزگار سخت مردم آبادان کشیده شد. از شبکه نمایش 
خانگی گفتیم و از مسئولیت اجتماعی خانم بازیگر نسبت به جامعه زنان که همیشه 

یکی از دغدغه های او بوده است.
  موافقید از »آتابای« شروع کنیم؟ از شانس بد، فیلم خوب تان خورد به 
روزهای سخت کرونا. بیشتر از یک  سال از موفقیت چشم گیرش در جشنواره 
فجر گذشته. باالخره چه تصمیمی برایش دارید؟ اکران آنالین یا انتظار برای 

پایان کرونا؟
و  بودند  تعطیل  سینماها  افتاد.  اتفاق  پیش  سال  فیلم های  همه  برای  موضوع  این 

نتوانستیم فیلم هایمان را اکران کنیم.
  خودم هم خیلی به این موضوع فکر می کنم و واقعا تصمیم گیری راجع به آن سخت 
است. خیلی دوست دارم »آتابای« در سینما اکران شود و امیدوارم که شرایط درست 

شود. به هرحال تا یک جایی می توانم مقاومت کنم و از آن جا به بعد را نمی دانم.
  اگر شرایط به صورتی پیش برود که اآلن شاهدش هستیم، شاید مجبور شوم فیلم را 
آنالین اکران کنم. ولی در حال حاضر ترجیحم این است که در سینما اکران شود تا 
مردم بتوانند فیلم را روی پرده ببینند، چون به نظرم »آتابای« فیلمی است که باید 

روی پرده دیده شود.
    نکته ای که »آتابای« دارد و احتماال به شما کمک می کند این است که زمان 
ندارد و فیلمی نیست که تاریخ مصرفش منقضی شود. این موضوع به شما 

کمک می کند که بتوانید فیلم را نگه دارید. درست است؟
  دقیقا همین طور است. یکی از نکات مهم دیگر هم این است که خودم تهیه کننده آن 

هستم.
    یعنی زیر فشار سرمایه گذار و تهیه کننده نیستید...

چنین  که  می کند  کمک  و  است  خودم  با  فیلم  مسئولیت  هرحال  به  دقیقا، 
تصمیم گیری هایی را در شرایط بهتری انجام دهیم. چون اآلن کسی سینما نمی رود. 
اما »آتابای« را باید با تمرکز و تمام وجود دید و برای همین نیاز به فضای سینما دارد. 
این روزها در حادترین شرایط کرونا هستیم و فکر می کنم تصمیم درست این است که 

اکرانش را بگذاریم زمان بهتری که امکان حضور مردم در سینما فراهم شود.
  چشم انداز خوبی هم وجود ندارد. خیلی ها می گویند اصال پایان کرونا معلوم 

نیست.
  دقیقا. به خاطر همین می گویم تا جایی که بتوانم مقاومت می کنم که اکران آنالین 
نکنم ولی اگر مجبور شوم و ببینم شرایط این طوری پیش می رود شاید مثل بقیه 

مجبور شوم اکران کنم.
  ترسی هم که وجود دارد، گروهی از فعاالن فرهنگی معتقدند سینما بعد از 
کرونا یک صنعت ورشکسته می شود و می گویند بعید است مردم بعد از کرونا 

هم مثل قبل به سالن سینما برگردند.
بله واقعا به نظرم داریم وارد یک دوران جدید می شویم. البته من هم مثل بقیه امیدوار 
هستم به شرایط سابق برگردیم و مردم به سینما بروند. چون به نظرم جادوی سینما 
را مدیوم دیگری ندارد و خود من هم هنوز دوست دارم مانند سابق فیلمی را انتخاب 

کنم و بروم روی پرده سینما ببینم.
  در این مدت و پس از »آتابای« قرار بود به تهیه کنندگی ادامه دهید و در 
اسفندماه یک مجوز ساخت فیلم گرفتید. اآلن با این شرایط امکان ساخت 

دارید؟
بله. فیلم »تا فردا« را تهیه کردم و االن هم مشغول بازی در فیلم »دسته دختران« 

خانم منیر قیدی هستم.
باشد حتما  اگر شرایطش  ولی  در حال ساخت هستند  فیلم های کمی  که  می دانم 
تهیه می کنم. چون فیلم سینمایی با سریال فرق دارد و دو سبک با مخاطبان متفاوت 

هستند.
خب آدم یک روز دوست دارد سریال ببیند و یک روز فیلم سینمایی ولی ارزش فیلم 
سینمایی قطعا چیز دیگری است و اگر فیلمنامه ارزشمند باشد حتما این تجربه را 

ادامه خواهم داد.
  خودتان نمی خواهید فیلم جدیدی به عنوان کارگردان بسازید؟

  چرا، دارم روی طرحی کار می کنم.
  ساخت سریال شما را وسوسه نکرده است؟ االن دوره، دوره شبکه نمایش 

خانگی )voD( است.
چرا پیشنهاد برای تهیه و کارگردانی زیاد دارم.

  تصمیمی برای کار نگرفتید؟
کار  طرح ها  از  یکی  روی  دارم  اتفاقا 
و  برویم  جلو  بشود  اگر  که  می کنم 

ببینیم چه می شود.
خودتان  را  جدید  مدیوم  این    
چگونه  تجربه اش  کردید.  تجربه 

بود؟
خب چه در ایران و چه جهان در حال 
حاضر ارتباط زیادی با سریال ها برقرار 
با شبکه خانگی  شده است. کال مردم 
راحت ترند چون می توانند از سر کار هم 
که می آیند لپ تاپ یا تلویزیون را روشن 
کنند و چیزی ببینند و سرگرم کننده 
شده  همه گیر  آن قدر  هم  اآلن  است. 
آن  از  نمی توانیم  هم  بازیگران  ما  که 
دور باشیم و درگیر آن می شویم و به 

سمتش کشیده شده ایم.
  البته این تب هجوم چهره های 
سینمایی برای کار در شبکه نمایش 
از  بعضی  کیفیت  کاهش  و  خانگی 
کارها این ترس را ایجاد کرده که مخاطب این بستر نمایشی هم بریزد و مردم 

انگیزه شان را از دست بدهند.
نه من همچین حسی ندارم. ماجرا این است که سریالی دو سه ماه در مارکت می ماند 
و بعد تمام می شود و مردم مشتاق هستند کار بعدی را ببینند. من با توجه به تنوع 
موضوع ها و بازیگران این را  که سریال ها کسل کننده شوند، بعید می دانم. چون همه 

مشتاق اند که داستان و قصه جدید با بازیگران جدید را جستجو کنند و ببینند.
  یعنی قصه ای باشد که کشش داشته باشد می گیرد؟

  به نظر من همین طور است.
  حاال اهواز هستید، شرایط چطور است؟ در پیک کرونا هم آنجا هستید...

بله ما از اواخر آذر و برای فیلم »دسته دختران« به کارگردانی خانم قیدی در آبادان 
بودیم و االن هم اهواز هستیم. اتفاقا خارج از کرونا و مسائل و مصائب آن سر صحنه 
این فیلم همان اوایل فیلمبرداری اتفاقی افتاد که به گردن و کمرم خیلی آسیب رسید 
و از پشت سر به شدت پرتاب شدم روی زمین، که اتفاق خطرناکی بود ولی خدا را 

شکر به خیر گذشت.
قصه فیلم را خیلی دوست دارم و نقش سختی است. کار خوبی است و زحمت زیادی 

برای ساخت آن کشیده شده. به امید خدا نتیجه خوبی هم خواهد داشت.
    فکر کنم بعد از حدود ۲۵ سال برای بازی در یک کار سینمایی به خوزستان 
برگشتید. خوزستان که ۳۰ سال بعد از پایان جنگ هنوز هم مشکالت زیادی 
از فضای  آبادان چقدر  و  اهواز  از حس و حالی که دیدید، می گویید؟  دارد. 

جنگ خارج شده اند؟ آن هم در روزهای سخت کرونایی.
واقعیتش من سال ها پیش برای فیلم »برج مینو« در آبادان چند ماهی فیلم برداری 
داشتم؛ یکی دو جشنواره از طرف خانه سینما هم شرکت کرده بودم و حاال بعد از 
سال ها به اینجا برگشتم. خیلی دلم می خواست ببینم شهر چه پیشرفت هایی کرده 
است. خود مردم خوزستان یک اصطالحی دارند و می گویند: »آبادان موزه دائمی 

جنگ است.«
متاسفانه من هم وقتی این شهر را بعد از دو دهه دوباره می بینم همین حس را دارم. 
نمی دانم علت چیست  که برای این شهر زیبا اصال کاری انجام نشده و  مثل زمان »برج 
مینو«ی بیست و چند سال پیش است و هیچ تغییری در بازسازی شهر نمی بینی. نه 
بازسازی شهری نه ورزشگاه، نه مدارس و بازار جدیدی. محل زندگی مردم هم تغییری 
نکرده و مثل زمان جنگ مانده است. آدم نمی داند علتش چیست. مردم اینجا روی 
نفت زندگی می کنند، ولی سهم مردمی که کل هزینه ساالنه کشور را تامین می کنند 
از این نفت چرا فقط بوی تندش است؟ چطور ممکن است به این شهرها هیچ رسیدگی 

نشده باشد؟
در همه این سال ها به شهرستان های مختلفی رفته ام. در این دو دهه وضع شان خیلی 
بهتر شده و معلوم است رسیدگی می شود. این جا هم مردم روحیه خوبی دارند و شاد 
و خوشحال هستند ولی نمی دانم چرا هیچ امکاناتی به آن ها داده نمی شود. کشوری که 
ثروت دارد، آدم توقع دیگری دارد و من می خواهم از این تریبون استفاده کنم و بگویم 

دوستان مسئول لطفا حرکتی برای این مردم شریف انجام بدهید.
این یک سال  بودید که در     وضعیت کرونا چطور؟ شما هم جزو کسانی 
سعی کردید کنار مردم باشید و توصیه کنید. ولی دوباره گرفتار موج جدید 

شده ایم. نکته و توصیه ای برای مردم دارید؟
بله، اینکه رعایت کنند و ماسک بزنند و داستان را جدی بگیرند. وقتی صحبت رودررو 
می کنند قطعا ماسک بزنند و رعایت نظافت و بهداشت شخصی یکی از چیزهایی است 
که اهمیت دارد. این شاید خودش یکی از دالیلی است که آدم ها را از کرونا مصون 

نگه می دارد.
    به عنوان سوال آخر یکی از اتفاقاتی که کرونا رقم زد موج بیکاری بود و 
خیلی از آن هم نصیب خانم ها شد. یعنی با توجه به فشارهای اقتصادی که به 
کارفرماها وارد شد اولین آسیب ها را برای خانم ها داشت. به عنوان یک فعال 

زنان فکر می کنید که این وضعیت می شکند؟
  من جزو آدم های امیدوار هستم و به هرحال این دوره هم می گذرد و ما دوره های 
زیادی را در جهان دیدیم که آمده اند و رفته اند. با کرونا به نظر می رسد ما وارد دوره 
جدیدی شده ایم که شاید تعریف های جدید نسبت به کار و زندگی وجود خواهد داشت. 
خیلی از این دورکاری ها شاید تا مدت ها بمانند. حداقل جوری که در آمریکا و اروپا 
می بینیم این است که دورکاری باب می شود. شاید مثال بانک ها کارمندان شان را خیلی 
محدود کنند و همه پای کامپیوتر کارشان را انجام دهند. در ارتباط با خانم ها اتفاقا 

حدسی که زده می شود این است که مشاغل بیشتری برایشان ایجاد شود.

بخش فرهنگی - فهرست نامزدهای نهایی بوکر بین المللی سال ۲۰۲۱، با حضور آثاری 
که مرزهای داستان نویسی را تغییر داده اند، اعالم شد. به گزارش گاردین، هیات داوران، 
امسال، پس از بررسی ۱۲۵ کتاب، در نهایت شش کتاب را که مرزهای بین اثر داستانی 
و غیرداستانی در آن ها کمرنگ  شده است، به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کرد. به این 
ترتیب، بنجامین الباتوت، نویسنده اهل شیلی برای کتاب »وقتی از فهمیدن دنیا دست  
می کشیم« با ترجمه آدرین ناتان وست از زبان اسپانیایی به انگلیسی به عنوان یکی از 
آثار این فهرست معرفی شده است. رئیس هیات داوران این جایزه، کتاب این نویسنده 
را اثری توصیف کرد که ادبیات داستانی، خاطره نویسی، ادبیات تاریخی و مقاله نویسی در 
آن آمیخته شده اند.  کتاب »یادبودی از خاطرات« نوشته ماریا استپانووا نویسنده روسی، 
دیگر نامزد نهایی این جایزه ادبی است. این کتاب که از زبان روسی توسط ساشا داگدل 

به زبان انگلیسی ترجمه شده است، تاریخچه خانواده نویسنده را روایت می کند.

کتاب هشتادصفحه ای »جنگ بدبخت ها« نوشته اریک وولیارد که روایت کننده داستان 
فردی به نام توماس مونتزر است با ترجمه مارک پولیزوتی از زبان فرانسوی به انگلیسی، 
به این فهرست راه یافته است. دیگر نویسنده فرانسوی، دیوید دیوپ، برای کتاب »در 
شب همه خون ها سیاه هستند« با ترجمه آنا مسکوواکیس به عنوان نامزد نهایی انتخاب 
شده است. این کتاب، داستان سربازی سنگالی در جنگ جهانی اول را روایت می کند. 
اولگا ریون، نویسنده هلندی نیز برای کتاب »کارمندان« با ترجمه مارتین آتیکن به 
همراه کتاب »خطرات سیگار کشیدن در رختخواب« نوشته ماریانا انریکز، نویسنده 
آرژانتینی با ترجمه »مگان مک داول«، دیگر نامزدهای این جایزه هستند. جایزه بوکر 
بین المللی، هر ساله به بهترین اثر داستانی جهان که به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد، 
اهدا و جایزه ۵۰هزار دالری اثر برنده، بین نویسنده و مترجم به طور مساوی تقسیم 

می شود.

رقابت شش نویسنده، برای دریافت جایزه بوکر بین المللی


