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برگزیدگان بخش داستان جایزه ملی ریحانهالنبی؛

برگزاری شب شعر با حضور مسئوالن و شخصیتهای مطرح

دبیر همایش ملی ریحانهالنبی با اشاره به جزئیات
برنامههای این همایش نفرات برگزیده بخش داستان
جایزه ملی ریحانه النبی را اعالم کرد؛ مریدی :افتتاح
دبیرخانه دائمی همایش در شــیراز و برگزاری شب
شــعر با حضور مسئوالن و شــخصیتهای مطرح
کشوری و اســتانی و  ٥نفر از شاعران نامدار کشور
و  ١٠نفر از شــاعرانی که در استان فارس باالترین
امتیاز را در جدول داوری کســب کردند ،بعد از نماز
مغرب و عشا در هتل هما برگزار میشود و شاعران
در این مراسم شعرخوانی میکنند.
به گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی و روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان
فارس ،بهزاد مریدی ،دبیر همایش ملی ریحانهالنبی
با اشــاره به جزئیات برگزاری ایــن همایش اظهار
داشــت :برنامههای این همایش روز هفتم اسفندماه
در ســالن همایشهای اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اســامی تهران در منطقه ســعادتآباد بــا افتتاح
دبیرخانه دائمی این همایش در تهران آغاز میشــود
که این برنامه به همراه برگزاری شب شعر با حضور
 ٥نفر از شــاعران نامدار اســتان فــارس و  ٨نفر از
شاعران نامدار کشوری همراه است.
وی با بیان اینکه در ادامه برنامهها روز  ١٤اسفند
برنامــهای در هتل همای شــیراز برگزارمیشــود،
گفــت :ســاعت  ١٥روز  ١٤اســفندماه کارگاههای
آسیبشناسی ادبیات فاطمی با حضور رضا اسماعیلی
از تهران و غالمرضا کافی از شیراز و با شرکت ٢٥٠
نفر از شاعران و نویســندگان استان فارس در هتل
هما برگزار میشود.
دبیر همایش ملــی ریحانهالنبی افــزود :افتتاح
دبیرخانه دائمی همایش در شــیراز و برگزاری شب

زندانیان تنگ بلور
ن – الف «فریاد»
ناصر امامی

زندانیان ُت ِ
نگ بلورند ،ماهیان
ای وای من ،چقدر صبورند ماهیان
اینسان اگر که تن به اسارت سپرده اند
آزادگان بی زر و زورند ماهیان
ِ
این جرمشان بس است که ُسرخند و دلفریب
مردگان زنده بگورند ماهیان
گر
ِ
خود در حصار شیشه ای اند و برای ما
ابزا ِر عیش و سور و سرورند ماهیان
در جمع ما به سفره رنگین هفت سین
های از همه دورند ماهیان
نزدیک ِ
در زیر چلچراغ ،جدا از دیار و یار
خِ لوت نشین محبس نورند ماهیان
بینی اگر به شِ کوه لبی وا نمی کنند
اسطوره شکوه و غرورند ماهیان
فریاد را به سینه اگر حبس کرده اند
آزادگان بی شر و شورند ماهیان

خرد روایی و هنجار مندی در اجرای
سنت های نوروزی
ناصر امامی

چند ســال پیش هم قبل از نزدیک شــدن به آســتانه ایام
شکوهمند نوروز در همین نشــریه وزین فرهنگی نوشتیم که:
عده زیادی از مردم حتی برخی از اهالی فرهنگ و اندیشــه نیز
رها از سازه تفکر و
نیک پنداری ،برای پررنگ تر ســاختن سنت های نوروزی،
دســت به اقداماتی می  زنند که بازنگری آنها از هر نظر به دور از
خردروایی و هنجارمندی است.
او ً
ال که با ســبز کردن گندم یا عدس که معنا و مفهوم آن از
نظر علمی بر هیچ کس روشــن نشده است ،دها هزار تُن گندم و
عدس را ســبز کرده و پس از گذشت سیزده روز ،از خانه بیرون
برده و گوشــه و کنار دشت و دمن و اگر جدول آبی باقی مانده
باشد را آلوده و کثیف می سازند.
دوم اینکــه با خریــد ماهی های کوچک رنگارنگ و اســیر
کردن انها در تنگ بلور ،گذشــته از صرف هزینه ،در حقیقت به
حیوان آزاری اقدام کرده و پــس از چندی جنازه آنان را به این
طرف و آنطرف خواهند انداخت.
امسال که متاسفانه طبیعت چهره بسیار تلخ و شگفت انگیزی
به کشور ما به خصوص به شهر شیراز نشان داده است بجاست
که با بهره وری از استیالی عقل و منطق به واکاوی این حقایق
تلخ که از باورهای وهم آلود سرچشــمه گرفته اند پرداخته و به
رعایت موارد ذکر شده و توجیه دیگران به خصوص کودکان که
اکثراً وابسته این سنت ها شده اند بپردازیم.
کوتاه ســخن اینکه همراه با مقاله پیشین که چند سال قبل
در همین نشریه به چاپ رســید ،شعری به نام " زندانیان تنگ
بلور " چاپ شــده بــود که برای یــادآوری آن مطلب که مورد
توجه بسیاری از روشن اندیشان قرار گرفت ،به تقدیم مجدد آن
اقدام می شود.

ایســنا :مژگان کلهر میگویــد :معموال
جشــنوارهها کتابهــای تألیفــی را انتخاب
نمیکننــد؛ انــگار دستشــان میلــرزد به
نویسندهها جایز ه بدهند.
این نویســنده و مترجم ادبیات کودک و
نوجوان در گفتوگو با ایســنا در     باره استقبال
مخاطبان ایرانی از آثار ترجمه نسبت به تألیف
اظهار کرد :فکر میکنم در دو  -ســه ســال
اخیر بین ترجمه و تألیف تعادل ایجاد شــده
است .تا دو  -سه ســال پیش ترجمه بیشتر
روی بورس بود اما حاال نویسندههای ایرانی
آثار خوبی منتشر میکنند و کتابهای ایرانی
فروش خوبی دارنــد و نمیتوان گفت فقط
ترجمه خوب فروخته میشود.
او در     بــاره توجه بیشــتر بــه ترجمه در
ســالهای قبل گفت :موضوعات کتابهای
ترجمه متنوعتر بود و بچهها دوســت داشتند
آنها را بخواننــد؛ بچهها از کارهای یکنواخت
و بدون هیجان ایرانی خســته شــده بودند و
کارهای ترجمه هیجان بیشتری داشت .االن
نویسندههای ایرانی در ژانر وحشت خوب کار
میکنند که این باعث میشود بچهها به این
کارها رو بیاورند .بچهها کتابهای ترسناک،
دلهرهآور و هیجانانگیز را دوســت دارند ،به
خاطر همین دوســت داشتند ترجمه بخوانند.
چقدر در     باره مســائل عــادی و روزمره که
هیچ اتفاقی در آن نمیافتــاد بخوانند؟ االن
نویسندهها جبران میکنند.
کلهر خاطرنشــان کرد :درست است که
برخــی از کارها 
ی ما ضعیف اســت ،اما همه
کتابها اینطور نیســت .اخیرا یکســری
کتاب از مهــدی رجبی خوانــدم که روایت
عالی داشــت یا کتابهای محمدرضا شمس
خیلی خوب اســت .شــاید تا دو سال پیش
نویســندههای ما در داســتانپردازی مشکل
داشــتند اما االن اینگونه نیســت و کارهای
نویسندههای ایرانی پیشرفت کرده است.
ایــن ویراســتار افزود :وضعیــت ادبیات
کودک و نوجوان ما خیلی بهتر شده است .با
توجه به اینکه کتابهای ناشران مختلف را
ویرایش میکنم کلی کتاب به دستم میرسد
و قبل از چــاپ آنهــا را میخوانم که همه
کتابهای خوبی هستند ،چه در حوزه ترجمه
و چه در حوزه تألیف.
او با بیان اینکه داوریهای جشــنوارهها
مشــکل دارند ،گفــت :داوریهــا بهقدری
ایســنا :هیات داوران بخش «نســل»
جشنواره برلین  ،۲۰۱۸جایزه خرس بلورین
بهترین فیلم کــودک این رویداد را به فیلم
«فورتونا» اعطاء کردند.
فیلم سیاه و سفید «فورتونا» به کارگردانی
«جرمینال رو» که روایتگر داستان یک دختر
پناهنده اهل اتیوپی است که در یک صومعه
پناه میگیرد ،از ســوی هیأت داوران بخش
نسل جشــنواره فیلم برلین به عنوان برنده
جایزه خرس بلوریــن بهترین فیلم کودک
و نوجوان این رویداد ســینمایی معرفی شد.
هیأت داوران بخش نسل جشنواره برلین
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شــعر با حضور مسئوالن و شــخصیتهای مطرح
کشوری و اســتانی و  ٥نفر از شاعران نامدار کشور
و  ١٠نفر از شــاعرانی که در استان فارس باالترین
امتیاز را در جدول داوری کســب کردند ،بعد از نماز
مغرب و عشا در هتل هما برگزار میشود و شاعران
در این مراسم شعرخوانی میکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران
عنوان کرد :صبح همان روز در یکی از آموزشگاههای
هنری شیراز کارگاه کودکان و نوجوانان ریحانه النبی
برگزار میشود.
مریدی با اشــاره به دیگر برنامهها تصریح کرد:
روز  ١٥اســفندماه  ٤٠نفر از شاعران و نویسندگان
اســتان فارس که برای جایزه ریحانه آثار ارســال
کردنــد به ترتیب امتیاز به صورت دســته جمعی از
مقابل اداره ارشــاد اسالمی فارس به شهرستان ُمهر
حرکــت میکنند و تا روز  ١٨اســفند مــاه در این
شهرستان حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران
اظهار داشــت ٤ :نفر از برگزیدگان کشوری بخش
شــعر و  ٤نفر از برگزیدگان کشوری بخش داستان
نیز با پرواز به عسلویه و پس از آن در شهرستان مهر
حضور به هم میرسانند.
وی با اشــاره به برگزاری کارگاههای داســتان
و شــعر در شهرســتان ُمهر گفت :این شــاعران و
نویســندگان در کارگاههای داســتان و شعر که با
حضــور عبدالجبار کاکایی و مجیــد کوهکن برگزار
میشــود ،شــرکت میکنند همچنین شــاعران و
نویسندگان شهرســتان ُمهر و شهرهای اطراف نیز
در این کارگاهها حضور دارند.
دبیــر همایش ملی ریحانه النبی افزود :ســاعت

مژگان کلهر:

دستشان میلرزد به نویسنده
جایزه بدهند

سلیقهای هســتند که گاه کتابهای خوب را
کنار میگذارند و شــاید به همین دلیل است
که کتابهای خوب دیده نمیشود .مشکل از
ب
جشنوارههایمان است .اگر به بچهها کتا 
ادبی بدهید خواهید دید چقدر دوســت دارند
و آنها را میخوانند .یــا چند نفر کتابهایی
را انتخاب میکنند و به روســتا میبرند؛ آنها
کتابهای ضعیف را انتخاب میکنند .معلوم
اســت که از بین این کتابها کودک مجبور
است کتابی را انتخاب کند .انتخابهای آنها
جامع و کامل نیست.
این مترجم در ادامه افزود :جشنوارههای ما
هم همینگونه است .یک داور چون با فالن
ناشــر یا فالن نویسنده بد است کتابهای او
را کنار میگذارد .مشــکل داستانپردازی ما
خوب شــده است و کتابهای متنوعی داریم
اما داوریها درست نیست .معموال جشنوارهها
کتابهــای تألیفــی را انتخــاب نمیکنند.
نمیدانم چــرا .انگار دستشــان میلرزد به
نویســندهها جایز ه بدهند .داورها میترســند
کتابــی را انتخــاب کنند؛ همــه میگویند
تقدیــری! به نظرم «الکپشــت پرنده» که
جایزه نقدی هم ندارد بیشتر بر روی کتابها
مانور میدهد و میگوید کتابی خوب اســت.
گویی مسئله مالی که مطرح میشود داور فکر
میکند خودش جایــزه را میدهد و میگوید
این کتاب حقش نیست .چرا حقش نیست؟
او تأکید کرد :داورها اصال دوســت ندارند

به تألیف جایزه بدهند وگرنه کتابهای خوب
داریم .اگــر منصفانه بخواهنــد داوری کنند
کارهای خوب هم هســت امــا نمیخواهند.
داوران کتابی را به خاطر نویســندهاش کنار
میگذارند و دیگری را به خاطر دوستنداشتن
سبک کاریاش .در نهایت چند موضوع ساده
میماند که بررســی میکنند و بــه آنها نیز
جایزه نمیدهند و میگویند شایسته تقدیرند.
دلشــان نمیآید جایــزه بدهنــد .نمیدانم
مشکل از کجاست؟ شاید حب و بغض باشد.
این جایزه اگر نباشــد که بهتر اســت .یا بعد
مالی جایزه را بردارند مانند «شــورای کتاب
کودک» و اعالم کنند کتاب برگزیده شــده
اســت .اگر اینطور شود شاید راحتتر اعالم
کنند که کتابی خوب اســت زیرا قرار نیست
به نویســنده چیزی بدهند .هرجا جایزه نقدی
داشته باشد دستشان میلرزد.
او ســپس اظهار کرد :توزیع کتابها نیز
مناسب نیســت ،خصوصا کتابهای تألیفی.
شاید چون ناشــر باید درصدی از پول کتاب
را به نویســند ه بدهد میترسد کتاب ایرانی
چاپ کند اما ترجمــه برایش هزینه کمتری
دارد و برای همین کتابهای ترجمه را بیشتر
تجدیدچــاپ میکنند .گاه کتــابترجمه به
چاپ دهم میرسد اما کتاب تألیف به زور به
چاپ سوم میرسد.
مژگان کلهر بیان کرد :برخی از ناشــران
نگاه نمیکنند کــه چه چیزی چاپ میکنند.

 ١٥روز پانزدهــم اســفندماه نمایشــگاه هنرهای
سنتی و دستی در سالن شــهدای دولت شهرستان
مهر افتتاح میشــود و ساعت  ٨شــب نیز در مرکز
اســامی فاطمیه این شهرســتان تا پاســی از شب
جشنهای مردمی کوثر برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران
عنوان کرد :ســاعت  ٩صبح روز  ١٦اسفندماه همه
شــرکتکنندگان بــرای شــرکت در همایش ملی
نهجالبالغه در آرا و اندیشــههای اسالمشناسان در
محل سالن هماندیشی پاالیشــگاه پارسیان حضور
پیدا میکنند و این مراســم از  ٩:٣٠تا ســاعت ١٢
ادامه دارد.
مریدی تصریح کرد :ســاعت  ١٥روز شانزدهم
اســفندماه کارگاههای مرتبط با حوزه نهجالبالغه و
ادامه پنلهای مربوطه در همان ســالن هماندیشی
برگزار میشود و همزمان با آن کارگاههای تخصصی
شعر و داستان به صورت جداگانه در سالنهای جنبی
برگزار میشود.
دبیــر همایش ملی ریحانه النبی گفت :مراســم
اختتامیه جایزه ریحانــه النبی از  ٩صبح تا  ١٢ظهر
روز  ١٧اســفندماه و از ساعت  ١٤تا  ١٦همان روز
قســمت دوم کارگاههای شعر و داســتان با حضور
خلیل شــفیعی و عبدالجبار کاکایی در بخش شــعر
و بابــک طیبی و مجید کوهکن در بخش داســتان
برگزار میشــود .مراسم بدرقه مهمانان در بعدازظهر
 ١٧اسفندماه و صبح  ١٨اسفندماه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه نتایج بخش داستان اعالم
شده است ،افزود :پس از  ٤ماه تالش شبانهروزی و
دریافت  ٥٠٠اثر داستانی از سراسر کشور  ٣نفر حائز
مقامهای اول تا سوم و یک نفر عنوان شایسته تقدیر

برخــی مترجم اســتخدام کردهاند مانند یک
کارمند و َُگر و َُگــر کتاب ترجمه و وارد بازار
میکنند .حتی مترجمان خوب ما میترســند
سراغ کتاب بروند ،میگویند تا کتاب به دست
ما برسد ناشــری آن را ترجمه و چاپ کرده
است و کتابهای ما دیده نمیشود .از طرف
ب با ترجمه ضعیف روانه
دیگر بهقــدری کتا 
بــازار کردهاند که مخاطــب بهطور کلی از
کتابخواندن زده شده است.
او در     باره تأثیر رســانهها بر این موضوع
گفت :معمــوال کتابهای ترجمــه را خیلی
راحتتــر معرفــی و بررســی میکنند و بر
روی آنها مانــور میدهند اما در     باره کارهای
ایرانــی کمتر این اتفاق میافتد .من دلیل آن
را نمیدانم .شــاید یکی از دالیلی که ناشران
تبلیغ نمیکنند این اســت که کتاب کمتر به
چاپ بعدی میرســد اما بقیه را نمیدانم چرا.
مجلهها و روزنامهها بــر روی ادبیات بهویژه
ادبیات کــودک و نوجوان مانــور نمیدهند.
ادبیات کودک یکجورهایی «طفلکی» مانده
است و نادیده گرفته میشود.
این نویســنده در ادامه افزود :معموال به
ادبیات کــودک و نوجوان توجــه نمیکنند.
چندوقت یکبار اگر جشنوارهای برگزار شود
و هیــأت داوری چهار کتاب را بخواند ،مطرح
میشــود ،در غیر اینصــورت فکر نمیکنم
کسی بفهمد چ ه کسی کار میکند و چه کسی
کار نمیکند ،چه کتابهایی منتشر شده و چه
کتابهایی منتشر نشــده است .این موضوع
خیلی بد اســت .جدیدا برخی از ناشران سعی
میکنند مراســم رونمایی برگزار کنند که کار
خوبی است؛ حداقل چندجا اسم نویسندهها و
ب
کتابها مطرح میشود و به دیده شدن کتا 
کمک میکند.
او در پایــان گفت :همین که این حرفها
در جایی گفته شود خوب است ،آدم خوشحال
میشــود که حداقل دیگران حرفهایش را
بشــنوند و ببینند مشکل کار کجاست؛ از نقد
است یا مســائل دیگر؟ نوشتن نقد هم خیلی
خوب اســت .در گذشــته نقدی بر کتابها
نوشــته میشد اما االن نوشــتن نقد بر روی
کتابها هم کم شده است .کتابهای کودک
و نوجوان که اصال نقد نمیشــود .کاری که
شما انجام میدهید شاید باعث شود دیگران
هم به ادبیات کــودک اهمیت بدهند بهویژه
به تألیف.

اعطای خرس بلورین
بهترین فیلم کودک جشنواره برلین
این فیلــم را فراتر از یــک درام مذهبی و
سیاســی و داستانی زیبا از پاکدامنی و بقای
یک دختر اهل اتیوپی معرفی کردند.
این فیلــم جایزه بهترین فیلــم از نگاه
هیأت داوران جوان بخش نسل جشنواره را
نیز به خود اختصاص داد.
همچنین در بخش نسل جشنواره امسال
برلین ،فیلم ایرانی «درســاژ» به کارگردانی

پویا بادکوبه از ســوی هیــأت داوران مورد
تقدیر ویژه قرار گرفت.
فیلــم «هندی و هرمز» بــه کارگردانی
عباس امینــی نیز دیگر نماینده ســینمای
ایران در بخش "نسل" جشنواره برلین بود.
امســال و در بخش "نســل" جشــنواره
برلیــن ۶۵ ،فیلم کوتاه و بلند در دو دســته
"( "۱۴plusویژه فیلمهایی برای نوجوانان

بــاالی  ۱۴ســال اســت) و ""Kplus
(مختــص فیلمهــای مربوط بــه کودکان
باالی چهار ســال) به روی پرده رفتند که
از میان بیش از دو هزار اثر متقاضی انتخاب
شد ه بودند.

را دریافت میکنند.
مریدی عنوان کرد :مرضیه نفری از شــهر قم با
داســتان « میخواهم توی پیله خودم باشم» مقام
نخســت ،عابدین زارع از شــهر مرودشت با داستان
« رقــص ماهیها» مقام دوم ،ســیما زارعی از دیر
شهرستان بوشهر(آبدانان) با داستان « هنوز تابستان
نشــده بود» مقام ســوم را کســب کردند و فاطمه
حسینی از شــیراز با داستان « خشم آتش جراحت»
عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران
با اشــاره به هدایای این بخش گفت :مقام نخست
 ٣٠میلیون ریال ،مقام دوم  ٢٠میلیون ریال ،مقام سوم
 ١٠میلیون ریــال و  ٥میلیون ریال نیز برای عنوان
شایسته تقدیر در نظر گرفته شده که به همراه یادمان
و دیگر هدایای همایش به برگزیدگان داده میشود.
وی با اشــاره به اســتقبال کودکان و نوجوانان در
بخش داســتان افزود :با توجه به اســتقبال ستودنی
کودکان و نوجوانان کشــور در سنین  ١٢تا  ١٥سال
از بخش داستان فصل دیگری که پیش بینی نشده
بــود ،در ریحانه باز شــد و از  ١٠نفــر از کودکان و
نوجوانان با داوری نادر فخرآور و زهرا بهبانی تقدیر
میشود.
دبیر همایش ملی ریحانــه النبی گفت :هدایای
کودکان و نوجوانانی که ســاکن شــیراز هستند ،در
مراسم شیراز با حضور خانوادههای آنان داده میشود
و دیگران نیز به آدرس آنها ارسال میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران
افزود :هیأت داوران بخش داستان جایزه ملی ریحانه
را آقایان مجید کوهکن ،بابک طیبی و خلیل شفیعی
تشکیل دادند.

عرق سرد در جشنواره فیلم تصویر
اکران نشد

ایسنا :فیلم سینمایی "عرق سرد"
به کارگردانی ســهیل بیرقی به دلیل
مشــکالت فنــی در جشــنواره فیلم
تصویر به نمایش درنیامد.
فیلم ســینمایی "عرق ســرد" که
قرار بود روز جمعه در بخش جشنواره
جشــنوارهها ســاعت  ۱۸در جشنواره
فیلم تصویر اکران شود ،پخش نشد.
یکی از مسئوالن فنی جشنواره فیلم تصویر در تاالر ناصری خانه
هنرمندان ،از همان دقایق ابتدایی حضور مخاطبان در سالن نمایش
فیلم ،بیان کرد که بهرغم هماهنگیهای انجام شده با رابط جشنواره
فیلم فجر و تهیهکننده فیلم عرق سرد ،نسخه دیسیپی به دستمان
رسیدهاست اما هنوز کد نمایش تحویل دبیرخانه تصویر ارسال نشده
است و هر زمان که این مشکل برطرف شود ،فیلم اکران خواهد شد.
در نهایت بعد از گذشــت حدود  ۴۰دقیقه انتظار ،مسئول پخش
فیلــم در تاالر ناصــری خانه هنرمندان اعالم کــرد ،بهدلیل تاخیر
پیشآمده در دریافت کد نمایش دیســیپی ،حتی اگر کد موردنظر
دریافت شــود ،امکان اکران این فیلم به دلیل تداخل با سئانس بعد
وجود نخواهد داشــت .جشــنواره فیلم تصویر تا  ۲۰اســفند ۱۳۹۶
ادامه دارد.

نمایشنامه ممت در     باره تهیهکننده
فاسد هالیوود

«دیویــد ممــت» فیلمنامهنویس
و نمایشــنامهنویش مطرح آمریکایی
اعالم کرد نمایشــنامهای با موضوع
«هاروی واینستاین» نوشته است.
به گزارش ایســنا« ،ایندیپندنت»
نوشــت« :دیویــد ممــت» کــه
نمایشنامه «گلن گری گلن راس» از
مشــهورترین کارهای اوســت ،در جدیدترین مصاحبه خود عنوان
کرده که نمایشــنامهای به نام «گندم تلــخ» را در     باره «هاروی
واینستاین» به نگارش درآورده است.
«واینســتاین» تهیهکننده پرنفوذ هالیوودی است که طی چند
ماه گذشــته و شکل گرفتن جنیش «#من_هم» از سوی بیش از
 ۵۰زن به تعرض و تجاوز متهم شــده است .او پس از این رسوایی
از بســیاری از نهادهای ســینمایی از جمله اســکار ،بفتا ،انجمن
تهیهکنندگان سینمایی آمریکا و ...اخراج شد.
در مصاحبه «ممت» با «شــیکاگو تریبیــون» آمده که یکی از
بازیگران باســابقه تئاتر شیکاگو که ستاره سینما هم هست ،تمایل
دارد در نمایش اقتباســی «گندم تلخ» ایفای نقش کند« .ممت»
در     بــاره نگارش این اثر گفت :داشــتم با تهیهکننــده کارهایم در
«برادوی» صحبت میکردم که به من گفت ،چرا در     باره «هاروی
واینستاین» یک نمایشنامه نمینویسی؟ من هم نوشتم.
این نخســتین بار نیســت که این نویســنده برنــده دو جایزه
«پولیتزر» در کار خود به ســوژه آزار جنسی میپردازد؛ او در سال
 ۱۹۹۲هم نمایشــنامهای به نــام «اولیانا» نوشــت که به همین
موضوع میپرداخت« .اولیانا» سال  ۲۰۰۹با بازی «بیل پولمن» و
«جولیا استایلز» به روی صحنه تئاتر «برادوی» رفت.
«ممــت» در     باره اثر جدیدش گفت :ایــن روزها خیلی در     باره
این مســاله فکر میکنم .من چند دختر دارم و یک پسر جوان .هر
جامعهای باید با مســاله غیرقابل کنترل جنسیت دست و پنجه نرم
کنــد و راههای مختلفی را امتحان کند که هیچ یک از آنها هم به
خوبی کارگر نمیافتد .وقتی تغییری ایجاد میکنی ،دچار ســختی
میشــود .دقیقا شــبیه همین حالی که ما االن داریم .مردم دیوانه
میشوند و یکدیگر را تکهتکه میکنند.

