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شرق: اصغر فرهادی، کارگردان شناخته شده ایرانی، به عنوان یکی 
از اعضای هیئت داوران جشــنواره کن هفتادوپنجم قدم روی فرش 
قرمز این جشــنواره گذاشــت. او در کنار ونســان لیندون، ربکا هال، 
دیپیکا پادوکونه، یاســمینه ترینکا، الج لی، جــف نیکولز و یواخیم 
تریــه، بخش رقابتی اصلی جشــنواره فیلم کــن را داوری می کند. 
این نخســتین حضور رســمی او پس از حواشــی اخیر درباره فیلم 
«قهرمان» بود. درســت یک سال پیش در همین جشنواره، نخستین 
حواشی درباره «قهرمان» خبرساز شد؛ اینکه چرا فرهادی زبان حال 
هم وطنانش نیســت و بــه چه دلیل امیر جدیــدی را برای بازی در 
نقش اول فیلم انتخاب کرده است؟ این پرسش ها، نخستین حواشی 
فیلــم او بــود. به فاصله چند مــاه و هم زمان بــا نمایش عمومی 
«قهرمان» در ایران، آزاده مســیح زاده یکی از شــاگران سابق اصغر 
فرهادی مدعی شد فیلم نامه «قهرمان» از فیلم مستند او برداشت 

شــده اســت و پیگیرهای حقوقی هر دو طرف درباره این موضوع 
به تیترهای داغی بدل شــد. هرچند این پرونــده حقوقی همچنان 
در جریان اســت، اما روز گذشــته اصغر فرهادی در نشست خبری 
اعضای هیئت داوران در جشنواره فیلم کن درخصوص حواشی یک 
سال اخیر « قهرمان» صحبت کرد. او ضمن اشاره به شرایط کنونی 
ایران عنوان کرد: «خوشحالم که عضو هیئت داوران کن هستم، اما 
این خوشــحالی عمیقی نیســت. با توجه به اتفاقاتی که این روزها 
در کشــورم رخ می دهد، خیلی از ایرانی ها اصــال نمی توانند واقعا 
خوشحال باشند و شــما حتما باید در مورد فشارهای اقتصادی و...
که مردمم از ســر می گذرانند، ناامیدی و افقی که برای مردم روشن 
نیست، شنیده باشــید. مردمی که گذشته پرافتخار، فرهنگ و تاریخ 
غنی دارند، این همه نخبه در داخل کشور و جهان دارند و این همه 

ثروت منابع طبیعی دارند...».

او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «هرگز مســتقیما 
در مورد این موضوع صحبت نکرده ام. بســیاری از اطالعاتی که در 
اختیارتان اســت در روزنامه منتشر شــده و اطالعات نادرست بود 
و بعدا اصالح شــد. بنابراین فکر می کنم باید با توجه به اطالعات 
صحیح، وضعیــت را اصالح کنیم. این مســتند چیزی بود که من 
در یــک کارگاه دیدم. من در مورد آن با دانشــجو صحبت کردم اما 
خیلی بعد، فیلم «قهرمان» را ســاختم و نمی توان به آن به عنوان 
یک ســرقت ادبی نگاه کرد. در واقع در «قهرمــان» آنچه در فیلم 
وجــود دارد چیــزی کامال متفاوت اســت. باید ببینیــم چرا برخی 
روزنامه نگاران این اطالعات نادرســت را منتشر کرده اند. کاری که 
ما انجام می دهیم ساختن فیلم های داستانی است و کاری که من 
در فیلم «قهرمان» انجام دادم به کارگاهی که به آن اشــاره کردم 
مربوط نیســت و بر اساس یک رویداد جاری بود. این مستند و فیلم 
من صرفا بر اســاس اتفاقی است که 
دو ســال قبل از برگزاری کارگاه اتفاق 
افتــاده اســت و وقتی رویــدادی رخ 
می دهد و توســط مطبوعات کشــف 
می شــود، آن گاه به اطالعات عمومی 
تبدیل می شود و می توانید کاری را که 
دوســت دارید انجام دهید، می توانید 
داستانی بنویســید یا فیلمی درباره آن 
رویداد بســازید بدون اینکه یکی کپی 

دیگری باشد».
فرهــادی ادامــه داد: «می توانیــد 
اطالعــات مربوط بــه این رویــداد را 
مشاهده کنید. «قهرمان» تنها یک تفسیر 
از این رویداد است؛ در حالی که مستند 
یک مستند بود و اصال همان برداشتی 
از آن نبود. روزنامه ای که به آن اشــاره 
می کنید در مورد سرقت ادبی صحبت 
کرده است. این در واقع صحت ندارد و 
به همین ترتیب یک هیئت منصفه برای 
قضاوت در این پرونــده وجود خواهد 
داشــت اما نمی دانیم کــه این پرونده 
چه زمانی رســیدگی خواهد شد و یک 
فرایند بسیار طوالنی دارد. مشخصا این 
ماجرا یک مقدار احساس ناخوشایندی 
ایجاد کرده است، اما فیلم من بر اساس 
مستند ساخته نشــده و حتی پیشنهاد 
شــد که درآمــد فیلم بین ما تقســیم 

شــود. فکر می کنم بدون شک موضوع روشن خواهد شد و متأسفم 
که این قدر احساس ناخوشــایند ایجاد کرده است، اما امیدوارم این 
اطالعات اشتباهی که در مورد این موضوع نوشته شده اصالح شود. 

حتی گفته اند من محکوم شده ام که اشتباه است».
افتتاحیه با طعم زامبی و اوکراین

مراسم افتتاحیه جشنواره کن، یک سخنران سیاسی نیز داشت 
و رئیس جمهــور اوکراین به صورت مجازی ســخنانی کوتاهی ادا 
کــرد و گفت: «فیلم دیکتاتور بزرگ چارلــی چاپلین، در زمان خود 
دیکتاتــور را نابــود نکرد اما به لطف ســینما و ایــن فیلم، صدای 
پیروزی آزادی در آینده شــد. امروز نیز مانند آن زمان یک دیکتاتور 
{پوتیــن} وجود دارد و بار دیگر جنگ برای آزادی در جریان بوده و 
بار دیگر، مانند گذشته، سینما نباید سکوت کند. متقاعد شده ام که 
دیکتاتور شکســت خواهد خورد و مــا در این جنگ پیروز خواهیم 
شــد». به گزارش ســی ان ان این ســخنرانی زلنســکی جدیدترین 
ســخنرانی وی در تور دیپلماتیک جهانی در فضای مجازی بود که 
با هدف جلب توجه جهان به وضعیت اســفناک اوکراین در طول 
تهاجم روســیه انجام شــد. او در آوریل نیز در شــصت وچهارمین 
مراســم ســاالنه جوایز «گرمی» ظاهر شــد و با موضوع «جنگ، 
متضادترین پدیده علیه موســیقی» سخنرانی مجازی کرد. هرچند 
وب ســایت جشنواره کن و برخی بازیگران ســعی کرده اند خود را 
در کنار اوکراین بدانند، امــا برخی دیگر نیز لباس هایی با برندهای 
روســی بر تن داشتند و تحریم روســیه به طور کامل شکل نگرفته 
اســت. البته جشــنواره اجازه حضور خبرنگاران روســی را در این 
دوره نداده است و همچنین فیلم مستند «ماریوپولیس ۲»، آخرین 
ساخته کارگردان جان باخته در جریان حمله روسیه به اوکراین، در 
آخرین لحظات به فهرست فیلم های حاضر در جشنواره کن ۲۰۲۲ 
اضافه شــده اســت. این فیلم مضمونی دربــاره وضعیت زندگی 
مردم ســاکن در شــهر محاصره شــده ماریوپل در میانه جنگ در 
اوکراین دارد. فیلم Coupez! / Final Cut تازه ترین ســاخته میشل 
آزناویسیوس (کارگردان فیلم آرتیســت) به عنوان فیلم افتتاحیه 
کن هفتادوپنجم اکران شــد؛ فیلمی در ژانر کمدی - زامبی که در 
مدت کمتر از دو ســاعت با پرتاب امعا و احشــای بدن انســان به 
پرده ســینما، توانســت برخی از منتقدان را راضــی و برخی دیگر 
را عصبانــی کند. هرچند منتقدان بر یک نکته تأکید داشــتند و آن 
توانایی کارگردان فرانسوی در ساخت یک فیلم کمدی خوب بود. 
در ایــن فیلم بازیگرانی همچون برنیــس بیژو، رومن دری، ماتیلدا 
لوتز، چارلی دوپن و... حضور داشتند. نام این فیلم نیز «زد کام زد» 
بود که با توجه به توضیحات هیئت اوکراینی درخصوص عالمت 
«Z» کــه نیروهای روســیه در تهاجم خود علیــه اوکراین به روی 

تانک ها نوشتند، به نام «کات آخر» تغییر یافت. 

افتتاحیه جشنواره کن زیر سایه حمایت از  اوکراین

اصغر فرهادی از  ایران و «قهرمان» گفت

زنان ۲ برابر مردان آسیب می بینند
گاردین: پروفســور تیم ناتبیم، مشــاور پزشــکی اورژانس در بیمارســتان های 
دانشــگاه پلیموث و همکارانش پس از خواندن کتاب پرفروش «زنان نامرئی» 
کارولین کریادو پرز، ایده یک پژوهش را دنبال کردند. در این کتاب اشاره کرده بود 
که آدمک زنان در تصادفات بیش از مردان آســیب می بیند و البته آدمک های 
آزمایش بر اساس یک «مرد متوسط» مدل سازی شده اند. حاال آنان پس از یک 
پژوهش گسترده دریافته اند که واقعا این گونه است و زنان تقریبا دو برابر مردان 
امکان دارد پس از تصادف در یک وسیله نقلیه موتوری گیر کنند و همچنین الگوهای متفاوتی از آسیب را متحمل 
می شــوند. این تحقیق اولین پژوهش گسترده در بریتانیا اســت که برای مقایسه تفاوت های جنسیتی در الگوهای 
آســیب و احتمال گیرافتادن پس از تصادف را دنبال کرده و درصدد اســت به سازندگان وسایل نقلیه کمک کند تا 

طراحی خودرو و ویژگی های ایمنی را برای کاهش میزان آسیب در بین زنان و مردان بهبود بخشد.

شکار جادوگران همچنان ادامه دارد
تایمز: یک مورخ برجســته می گوید تعصباتی که صدها ســال پیش به شکار 
جادوگران منجر شــد، هنوز ادامه دارد و زنان هنوز در معرض خشــم مردان 
هستند. لوسی ورسلی، مورخ و نویسنده می نویسد: «[اگرچه] ما دوست داریم 
فکر کنیم بهتر از افرادی هســتیم که در گذشته جادوگران را شکار می کردند، 
اما واقعیت این است که شــکار جادوگران هنوز هم در برخی از نقاط جهان 
اتفاق می افتد». او گفت: «تعصباتی که منجر به شکار جادوگران در قرن های 
۱۶ و ۱۷ شــد، همچنان وجود دارد و هنوز هم زنان - به ویژه آنهایی که ظاهرا عجیب و غریب به نظر می رســند - 
خشــم مردان متهاجم را احساس می کنند. امروزه بسیاری از مردم، به ویژه زنان، احساس نزدیکی با زنانی دارند 
که در قرن های گذشــته مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. هرکســی که امروز به عنوان یک زن «مشکل دار» مورد 

تحقیر قرار می گیرد، درواقع پژواکی از گذشته را می شنود و دچارش است».
 

چه خبر

خوابم میاد - رضا عطاران - ۱۳۹۰
رضا (رضا عطاران): هم هستی هم نیســتی. این بی فکری و بی وزنی تو خواب که چیزی از دور و َورت نمی فهمی رو با هیچی تو دنیا عوض 
نمی کنم. ولی کاریش نمی شــه کرد. باید بیدار شیم. مشکل منم همیشه... درســت از همین جا شروع می شه. زمانی که چشامو باز می کنم، 
وقتی متوجه می شــم هنوز زندم، دوباره تنهام. مجبورم ادامه بدم و چیزی ام راضیم نمی کنه، حتی کار هر روزه ای که انتظارمو می کشه و یه 

زمانی عاشقش بودم.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

مهرورزى هاى کیخسرو (۲)

روز بعد خسرو سر و تن بشست و به شکرانه پیروزى هاى 
سپاه ایران، نخســت به پیش جهان داور آمد و جامه بندگی 
بپوشــید و با دو دیده گریان چون باران بهارى از یزدان دادگر 
پیروزى ســپاه ایران را تمنا کرد و از افراســیاب نزد پروردگار 
بنالید. سپس نویسنده را فراخواند و در نامه اى پرنقش و نگار 
و سراســر ســپاس و امتنان، گودرز را گفت: «از پیران نوشته 
بودی که ســخن به نیرنگ گفته و از پیوســتن به ما ســر باز 
زده. به راســتی که می خواستم نیکویی های او را پاسخ گویم 
و اکنون آشــکار شد مهر پیران به توران است. از دلیرى هاى 
بیژن برایم نوشــته بودی که مرا هیچ شــگفتی نیست که از 
چنان نیایی، چنین نبیره اى برآید. و دیگر اینکه گفتی پیران در 
آن سوى جیحون درنگ کرده، این درنگ نه از آن روى است 
که به امید سپاهیان یارى بخش است که خاقان از چین سپاه 
به یارى اش روانه کند که ســرداران سپاه ایران چون رستم و 
لهراسب و اشکش از هر سوى بر توران تاخته اند و افراسیاب 
ناگزیر شــده ســپاه خویش را پراکنده گردانیده، به هر سوى 
براى مقابله با سپاه گسیل دارد و رستم شیرمرد در راهی که 
گام نهاده، گرد بر آسمان رســانده و اکنون هند و کشمیر در 
غبار ســم ستوران رستم از دیده ها نهان شده و از سوى دیگر 
اشــکش تیزهوش بر توران تاخته و خروشی از خوارزم را به 
آسمان رسانده و شیده، فرزند افراسیاب در برابر اشکش پاى 
پس کشــیده و به گرگنج گریخته و در آن سویی که لهراسب 
بــه تازش رفته اســت، راه آالنان و غز گشــوده شــده و اگر 
افراسیاب نابخردى کند و از جیحون بگذرد، کار پادشاهی اش 
ساخته خواهد شد و آنچه از این گستاخی به کف آورد، باد در 
مشت اســت. افراسیاب اکنون یارى جویی پیران را بی جواب 
می گذارد و حرکتی به خود نمی دهد که اگر پاى پیش گذارد، 
تا ژرفاى سرزمین خویش باید به پس نشیند و بدان افراسیاب 
چون لب بجنباند، مرا آگاه می گردانند و روز و شــب از او به 
من آگاهی می رســد. اکنون به سپهدار توس می گویم کوس 
بر پشــت پیل بندد و در آن بوم و بر، دهســتان و گرگان را نیز 
بگیرد و با این دستاوردها سر به خورشید آورد؛ اما اگر پیران از 
جیحون گذشت، تو بیمی به دل راه نده و از او روى متاب که 
من هم اکنون پس از روانه کردن توس، سپاهی آورم به یارى 
تو؛ و اکنون که هومان و نستیهن دیگر در سپاه پیران نیستند، 
اگر پهلوانی از میان آنان مبارز طلبید، پهلوانی ایرانی را روانه 
کارزار کــن و امیدم از روزگار آن اســت که کردگار مهربان تو 
را پیروزى دهد». چون هجیر پاســخ نامه گودرز را از خسرو 
دریافت داشت، شتابان به نزد گودرز بازگشت. سپس خسرو 
با این اندیشــه که مبادا افراسیاب سپاه به این سوى جیحون 
روانه کند و از آب بگذرد، شــه نــوذران را فراخواند و فرمان 
داد شتابان لشکر براند و بدین گونه سپاه توس راهی دهستان 
شــد. دو هفته پس از آنکه خبر سپاه کشیدن خسرو به سوى 
گرگان و دهســتان از دهان ها پراکنده شــد، خسرو صد هزار 
سپاهی، همه گرزدار و شمشــیرزن برگزید و به سوى گودرز 
راهی شد. نخست کسی که از درگاه خسرو به نزد گودرز آمد، 
هجیر بود که نامه خســرو را آورد. هجیر چون به پرده سراى 
گودرز نزدیك شــد، کرناها خروشــیدن گرفت و همه بزرگان 
ســپاه گودرز کمرهاى زرین بســته، پذیراى پیام آور شــهریار 
ایران شــدند. گودرز، نامه خســرو از هجیر بگرفت و آن را بر 
چشــم خویش بگذارد و هجیر از نوازش سپاه از سوى شاه 
سخن ها داشت و ســپهدار گودرز، خسرو را در دل و بر زبان 
بسیار بستود. گودرز شادمان از پیام مهرآمیز خسرو، آن شب 
را با گیو به گفت وگو نشست و بامداد روز بعد همه نامداران 
لشــکر را فراخواند و نامه خســرو را بر آنان برخواند و سپاه 
ایران از آن همه ستایش به خود بالید و روحیه اى تازه یافت 
و گودرز دِر گنج خانه بگشود و به همه سران سپاه زر و سیم 
بخشید و مقررى ســپاه را نیز دو برابر گرداند و سپاه را آماده 

مقابله با هر تهاجمی کرد.
پس آن نامه شهریار جهان/ به گودرز داد و درود مهان/ 
نوازیدن شاه بشــنود ازوی/ بمالید آن نامه بر چشم و روی/ 
ســپهدار بر شاه کرد آفرین/ به فرمان ببوسید روی زمین/ در 
گنج و دینار و تیغ و کمر/ همان افســر و جوشــن و خود زر/ 

برافشاند بر لشکر آن خواسته/ سوار و پیاده شد آراسته

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


