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رکورد بی سابقه رقابت  27انیمیشن در اسکار
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست  27انیمیشن واجد شرایط حضور در این رویداد سینمایی را منتشر کرد .به گزارش اسکرین« ،فیلم پرندگان خشمگین»« ،بالل»« ،شمشیر پادشاهان:
فاینال فانتزی « ،»۱۵میمون شاه :بازگشت قهرمان»« ،مصطفی و جادوگر»« ،در جستجوی دُری»« ،عصر یخبندان :دوره برخورد»« ،زندگی من به عنوان کد سبز»« ،الکپشت قرمز»« ،پاندا کونگفوکار ،»۳
«مائونا»« ،زندگی مخفی حیوانات خانگی»« ،زوتوپیا»« ،آواز خواندن»« ،لک لکها»« ،ترولها»« ،نام تو»« ،شاهزاده کوچک»« ،راه طوالنی به سوی شمال»« ،خانم هاکوسای»« ،آوریل و دنیای شگفتانگیز»،
«کوبو و دو تار»« ،میون نگهبان ماه»« ،پسر فانتومی»« ،میهمانی سوسیسی»« ،زمان برف» و « ۲۵آوریل» این  27انیمیشن را تشکیل میدهند .سال گذشته انیمیشن « »Inside Outموفق به کسب جایزه
بهترین انیمیشن بلند جوایز اسکار شد.

بمب ترامپ بین بازیگران منفجر شد

واکنشهای هالیوودی به رییسجمهور موطالیی
«رابرت دنیرو» بازیگر سرشناس هالیوودی از مخالفان
سرسخت «دونالد ترامپ» بود که حاال بعد از برگزیده شدن او
به عنوان رییس جمهور آمریکا ،نظرش را مالیمتر کرده است؛
البته او تنها چهره مشهوری نیست که به این اتفاق واکنش
نشان داده است.
«رابرت دنیرو» هنرپیشه باسابقه هالیوودی که پیش از این از هیچ
توهینی به «دونالد ترامپ» فروگذار نکرده بود ،پس از انتخاب او در
سمت رییسجمهوری آمریکا ،گفت :دیگر نمیتوانم با مشت توی
صورتش بکوبم .او االن رییسجمهوری است .او که در ویدیویی جنجالی
به تندی بر نامزد حزب جمهوریخواه تاخت و او را با الفاظی همچون
احمق ،بالی طبیعی ،مایه آبروریزی کشور و ...خطاب کرد ،اخیرا گفت:
باید دید «ترامپ» چه میخواهد بکند.
«جیمی کیمل» مجری معروف شبکه «ای .بی .سی» در گفتوگو
با «دنیرو» از او پرسید :هنوز هم میخواهی با مشت به صورتش بکوبی؟
فکر میکنم برای این کار دستگیرت کنند .بازیگر «گاو خشمگین»
هم در پاسخ گفت :االن دیگر نمیتوانم این کار را بکنم« .ترامپ» حاال
دیگر رییس جمهور شده و من باید به جایگاه او احترام بگذارم ،فقط
میخواهم ببینم چه میخواهد بکند و برخی مسائل خاص را چطور
جلو میبرد .همانطور که میبینیم در شهرهای بسیاری تعداد زیادی از
مردم ناراحت و معترض هستند« .کیمل» در ادامه پرسید :من مطمئنم
رییسجمهور «اوباما» وقتی دید زیاد حمایت نشده ،براساس تجربه
شخصیاش حرف زد .او میگوید :ما مجبوریم ،میدانید همه ما در
یک تیم هستیم .اما ممکن است گاهی همتیمیها هم توی صورت
هم مشت بزنند« .دنیرو» در جواب او گفت :شاید «اوباما» وقتی او
(ترامپ) را ببیند ،این کار را بکند .این هنرپیشه در پایان به شوخی
گفت که شاید مجبور شود از حق شهروندیاش در ایتالیا استفاده کند
و به آنجا برود .بازیگر فیلم «راننده تاکسی» تنها کسی نبوده که پس از
مشخص شدن نتیجه انتخابات ،نظرش را در مورد «ترامپ» تغییر داده
است« .مایلی سایرس» که در اینستاگرام خود نوشته بود« .اگر ترامپ
رییس جمهور شود ،من از این کشور میروم»،جدیدا اعالم کرده :اگر
بخواهیم ترامپ ما را بپذیرد ،ما هم باید ریاست جمهوری او و قولش
برای یکپارچه کردن ملت و بزرگ کردن آمریکا را قبول کنیم .نتیجه
شوکهکننده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنشهای بسیاری
را در میان چهرههای سرشناس هنری در پی داشته است« .جنیفر
الرنس» بازیگر اسکاری فیلمهای «بازی بقا» مقالهای در اینباره نوشته
و مردم را به تبدیل کردن ترس و خشمشان به امید ،توصیه کرده است.
«الرنس» در بخشی از مقاله خود آورده است :اگر نگران سالمتی کره
زمین هستید ،دنبال راهحلهایی باشید برای محافظت از آن .اگر نگران

خشونت نژادی هستید،بیشتر از همیشه عاشق همسایهتان باشید،مهم
نیست آنها به چه اعتقاد دارند یا به که رأی دادهاند .اگر میترسید یک
دیوار ما را دچار بحران دیگری کند ،پس دست به کار شوید و مقابلش
بایستید .این بازیگر  ۲۶ساله همچینین نوشت :اگر زن هستید و نگرانید
صرفنظر از این که چقدر سخت کار میکنید یا چقدر یاد میگیرد،
همیشه یک سد شیشهای برایتان وجود داشته باشد .واقعا نمیدانم
چه باید بگویم .نمیدانم اگر جای شما بودم به دخترم چه میگفتم.
او در پایان نوشتهاش از مردم خواسته امید داشته باشند و الهامبخش
دیگران شوند :نگذارید این شکستتان دهد .بگذارید این اتفاق خشمتان
را شعلهور کند! باعث حرکت شما شود! بگذارید این مساله آتشی باشد
که پیش از این نداشتهاید .نترسید ،صدایتان را باال ببرید!
«الک بلدوین» بازیگر که در «برنامه زنده شنبه شب» نقش «دونالد
ترامپ» را ایفا کرد و رکورد تعداد تماشاگران این برنامه را شکست ،از
انتخاب شدن نامزد جمهوریخواهان تاسف و دلسردی خود را ابراز
کرده ،اما مردم را به تمرکز روی خانوادههایشان توصیه کرده است.
«بلدوین» پیش از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،

در توییترش نوشت :تاجر میلیاردر جمهوری خواه به پیروزی در رقابت
نزدیک میشود و بازارهای جهانی دارد از هم میپاشد .آمریکاییها ،او
متعلق به همه شماست .او متعلق به همه شماست .این بازیگر پس
از معرفی شدن «ترامپ» به عنوان پیروز میدان انتخابات گفت :فکر
میکنم حاال باید تمرکزمان را روی خانوادههایمان بگذاریم ،آنهایی که
در زندگیمان هستند و به ما اهمیت میدهند را دوست داشته باشیم
و همچنین به سالمتی،کار و ایمانمان اهمیت دهیم .سیستم سیاسی
آمریکا در هم شکسته است .مدتی از آن فاصله بگیرید .همانطور
که «کوریوالنوس» گفته :دنیایی در جای دیگر هست .کم نیستند
چهرههای مشهوری که خشم خود را از رییس جمهور شدن «ترامپ»
در شبکههای مجازی ابراز کردهاند؛«کریس ایوانز» شب برگزیده شدن
«ترامپ» را «یک شب خجالتآور برای آمریکا» خوانده است« .شر»
خواننده معروف با چشمانی اشکبار گفت :دنیا همیشه یکجور نمیماند.
«مدونا» توییت کرد :ما هرگز تسلیم نمیشویم« .کیتی پری» هم که
انگار از شنیدن خبر پیروز شدن «ترامپ» در انتخابات شوکه شده بود،
چندین توییت پست کرده و نوشته است :ما هرگز ساکت نمینشینیم.

گریه نه،حرکت کنید .ما ملتی نیستیم که بگذاریم نفرت بر ما حکم
براند« .آرون سورکین» فیلمنامهنویس و کارگردان معروف هم در نامهای
که به دخترش نوشته بود ،ابراز تاسف خود از این اتفاق را اینگونه بیان
کرد :ما آبروی خودمان را جلوی بچههایمان و دنیا بردیم .دیشب دنیا
به نحوی تغییر کرد که من نمیتوانم در برابرش از خودمان محافظت
کنم .این احساس وحشتناکی برای یک پدر است« .ریکی جرویس»
کمدین مشهور هم در توییترش نوشت :فکر میکنم حاال دیگر برکسیت
آنقدرها هم بد به نظر نمیآید«.میا فارو»ی بازیگر توییت کرده :ما باید
برای عدالت ،آزادی،علم و عدالت استقامت کنیم« .جی .کی رولینگ»
نویسنده انگلیسی رمانهای «هری پاتر» هم که بارها در توییتر خود
به «ترامپ» حمله کرده بود ،اینبار نوشت :ما کنار هم میایستیم .ما
پشت افراد آسیبپذیر ایستادهایم.با این حال هنرمندانی هم هستند
که از انتخاب شدن «رامپ» ابراز خوشحالی کردهاند؛ «استفن بلدوین»
بازیگر در توییتر خود نوشته :افتخار میکنم که بخشی از این تاریخ
شگفتانگیز بودهام«.استیون سیگال» هم توییت کرده :این پیروزی
چشمگیر بر رقیب را به «دونالد ترامپ» تبریک میگویم .منتظرم تا
دوباره آمریکا را به اوج برسانی! «الن دیجنرس» مجری و صداپیشه
شناختهشده آمریکایی نیز گفت :مردم خیلی در مورد این رقابت پرشور
بودهاند و به نظر من ،دلیل آن عشق به کشورمان است .ما فقط در مورد
این که چه چیزی برایمان بهترین است ،اختالف نظر داریم .من اعتقاد
دارم ما میتوانیم کنار هم باشیم چون اگر برچسبها را کنار بگذاریم،
میبینیم که بیشتر شباهت داریم تا تفاوت« .مارگارت اتوود» نویسنده
کانادایی نیز متن فیلسوفانهای را منتشر کرده :آمریکاییهای عزیز ،در
طول زمان همه چیز درست میشود (چقدر زمان میبرد؟ خواهیم دید)
یادتان باشد شما بدتر از این را از سر گذراندهاید.اتفاق دیگری که پس
س جمهور بعدی ایاالت متحده آمریکا
از معرفی «ترامپ» به عنوان ریی 
رخ داده،واکنشهای تند و طعنهآمیز کاربران طرفداران او نسبت به
هنرمندانی است که ادعا کرده بودند اگر «ترامپ» پیروز شود ،به کانادا
مهاجرت میکنند« .لنا دانهم» یکی از این بازیگران بوده که گفته است:
من خیلیها را میشناسم که این تهدید را کردهاند اما من واقعا این کار
را میکنم .من یک جای دوستداشتنی در ونکوور میشناسم و میتوانم
کارم را هم همانجا ادامه دهم .برخی از هواداران «ترامپ» در فضاهای
مجازی نوشتند :بازنده اصلی کاناداست! به نظر میرسد «لنا دانهم» را به
دست آوردهاند .کاربران طرفدار «ترامپ» برای «ایمی شومر»« ،شر» و
«مایلی سایرس» هم که چنین ادعایی کرده بودند ،نوشتند :کانادا چطور
است؟ برای ساک بستن کمک نمیخواهی؟ «ریکی جرویس» هم در
اینباره گفته است :تنها مساله خندهدار این است که آن بازیگران یا باید
به کانادا بروند ،یا دروغگو میشوند.
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اخبار
استاد ابراهیم شریفزاده درگذشت
استاد ابراهیم شریف زاده از اساتید نامدار موسیقی مقامی خراسان
رضوی صبح دیروز درگذشت.
استاد شریفزاده خواننده و آهنگساز موسیقی مقامی و خالق آهنگهای
معروفی چون سرو خرامان ،دلبر رعنا و دختر عموجان بود .محمد ابراهیم
شریفزاده متولد شهر باخرز از توابع استان خراسان رضوی بود ،این خواننده
موسیقی مقامی را از نوجوانی آغاز کرده بود و با غالمحسین سمندری همکاری
نزدیکی داشت ،همکاری وی با غالمحسین سمندری از دوتار نوازان شهیر
باخرزی  ۶۰سال طول کشید ،آلبوم موسیقی خونپاش و نغمهریز حاصل این
همکاری است .اذان معروف وی که به شیوهای منحصر به فرد خوانده میشود،
توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کردهاست .تفاوت خواندن
شریف زاده با سایر استادان موسیقی محلی خراسان در این بود که وی عالوه
بر اجرای حزن انگیز موسیقی این خطه ،نغمههایی را به صورت حماسی اجرا
کرد ه که پژوهشگران معتقدند در تاریخ موسیقی خراسان هیچ کس به این
صورت نمیخواندهاست .پیکر استاد ابراهیم شریفزاده امروز یکشنبه ساعت 9
صبح از مقابل منزلش تشییع و در کنار استاد غالمحسین سمندری به خاک
سپرده خواهد شد.

یک جایزه مهم سینمایی برای «تام هنکس»
«تام هنکس» بازیگر برنده دو جایزه اسکار از جشنواره فیلم «پالم
اسپرینگز» آمریکا ،جایزه دستاورد سینمایی دریافت میکند.
به گزارش هالیوود ریپورتر« ،تام هنکس» روز دوم ژانویه با حضور در جشنواره
فیلم «پالم اسپرینگز» جایزه دستاورد «آیکون» این رویداد سینمایی را دریافت
خواهد کرد .وی در فیلم جدید «سالی» به کارگردانی «کلینت استوود» که
قرار است از نهم سپتامبر امسال اکران شود ،در نقش خلبان آمریکایی «چسلی
سولنبرگر» بازی میکند که در سال  229با شجاعت یک هواپیمای پر از مسافر
را در رودخانه هادسون فرود میآورد .فیلم «سالی» را میتوان هماکنون یکی
از شانسهای اصلی جوایز اسکار در شاخه بهترین فیلم دانست ،ضمن این که
«تام هنکس» که پیش از این دو سال متوالی ( 1993و  )1994با فیلمهای
«فیالدلفیا» و «فارست گامپ» برنده اسکار بازیگری شده امسال نیز از مدعیان
اصلی محسوب میشود ،بازیگری که در چند سال اخیر مورد بیمهری آکادمی
اسکار قرار گرفته و نقشآفرینی درخشان او در فیلمهای «کاپیتان فیلیپس»
و «پل جاسوسها» دیده نشد .هنکس پس از «هریسون فورد» و «ساموئل
ال.جکسون» ،سومین بازیگر پولساز تاریخ سینماست ،به طوری که تاکنون
فیلمهای او بیش از  4.3میلیارد دالر فروش داشتهاند .این بازیگر نامدار سینمای
جهان که پنج نامزدی اسکار و دو جایزه اسکار بهترین بازیگری را به همراه چهار
جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگری در کارنامه سینمایی دارد ،توانست در سال
 1992ستارهای به نام خودش در تاالر مشاهیر هالیوود ثبت کند.

