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از آغاز ســال جاری تاکنون ۶ اثر نمایشی به 
صورت های مختلف دچار توقیف شده اند. در چند 
ماه گذشته نمایش هایی مانند »خونین زار«، »آن 
سوی آینه«، »مخاطب«،»دختران بابا آنتون«،»و 
چند داســتان دیگر« و »شــب شک« برخی به 
صورت موقــت و بعضی به صورت کامل توقیف 
شده اند. به گزارش ایســنا، این ماجرا با نمایش 
»چاه باز کن« آغاز شد. روابط عمومی این نمایش 
اسفند سال گذشته اعالم کرد که این اثر نمایشی 
اســفند ماه به کارگردانی همایون غنی زاده و به 
عنوان اثری بدون بازیگر در سالن »شهرزاد« اجرا 
می شــود. از آنجا که نمایش نامبرده هنوز مجوز 
اجــرا دریافت نکرده بــود، درج این خبر نوعی 
شــیطنت از جانب گروه اجرایی تلقی شــد. اما 
شــورای نظارت و ارزشیابی وقت نیز در اقدامی 
بی ســابقه از رسانه ها خواست تا خبر اجرای این 
نمایش را از خروجی خود بردارند. در حالیکه این 
شورا به جای چنین اقدامی می بایست توضیحی 
مبنی بر اینکه این نمایش مجــوز اجرا ندارد و  
انتشــار خبر اجرای آن از ســوی گروه اجرایی، 
کاری غیرقانونی بوده، در اختیار رســانه ها قرار 
مــی داد. به هر روی این نمایــش هرگز به اجرا 
نرسید و انتشــار آن خبر هم نوعی خبرسازی و 
شیطنت از سوی گروه اجرایی قلمداد شد. اما دور 
تازه ممانعت از اجرای آثار نمایشــی از فروردین 
امســال و  با نمایش »خونین زار« به کارگردانی 

سهراب حسینی آغاز شد. نمایشی که در ۶ سال 
گذشــته در سه مقطع گوناگون و در قالب ۱۵۰ 
اجرا در سالن شهرزاد روی صحنه رفته بود. گروه 
اجرایی قصد داشــتند بار دیگر آن را همزمان با 
ماه رمضان اجرا کنند. اما این نمایش سرنوشت 
غریبی پیدا کرد. »خونین زار« که نمایشــی تک 
پرسوناژ با بازی نسیم ادبی است، تنها چند شب 
بعد از چهارمین دور اجراهای خود متوقف شد. 
بعد از این اتفاق، کارگردان این اثر نمایشی اعالم 
کرد از آنجا که این نمایش ۹ بار بازبینی شــده 
اســت، دیگر بازبینی نخواهد رفت. او البته برای 
حل مشکل نمایش خود بارها با مدیران اداره کل 
هنرهای نمایشــی جلسه گذاشت و این نمایش 
رفع توقیف شــد ولی این کامیابی دیری نپایید 
چراکه بعــد از یک اجرا، بار دیگر ُمهر توقیف بر 
پیشــانی این نمایش نشست که هنوز هم ادامه 
دارد. گرچه از ماجراهــای توقیف »خونین زار« 
چند ماهی می گذرد ولی هنوز مشــخص نشد 
اجرای این نمایش چرا متوقف شــد، بعد از آن 
چرا رفع توقیف شــد و چرا بار دیگر توقیف شد. 
ضمن اینکه در همان مقطع بارها گفته شد که 
توقیف این نمایــش از جانب اداره کل هنرهای 
نمایشی و مجموعه وزارت ارشاد نبوده است. به 
طوری که سهراب حســینی، کارگردان نمایش 
گفته بود اگر قرار اســت افرادی خارج از ارشاد 
درباره مجوز نمایش ها تصمیم گیرنده باشــند، 

همان افراد هم نمایش هــا را بازبینی کنند. در 
همان زمان مدیر کل هنرهای نمایشی در پاسخ 
به این پرســش که چرا این نمایش بعد از ۱۵۰ 
اجرا توقیف شده اســت، اعالم کرد که چرا یک 
نمایش باید ۱۵۰ اجرا داشته باشد چون این دور 
از عدالت اســت. این سخنان در وضعیتی گفته 
شد که نمایش »خونین زار« در سالنی خصوصی 
و بدون کمک هزینه دولتی روی صحنه رفته بود.   
دیگر نمایشی که اجرای آن برای مدتی متوقف 
شد، »آن سوی آینه« به کارگردانی علی سرابی 
بود. این نمایش که به عنــوان اولین تئاتر تاالر 
وحدت در ســال جاری روی صحنه رفت و چند 
روز بعد از اجرا سایت فروش بلیت آن بسته شد. 
اجرای »آن سوی آینه« در آخرین ساعات کاری 
روز چهارم اردیبهشت ماه و در آستانه چند روز 
تعطیلی متوقف شد. گروه اجرایی این نمایش بار 
دیگر بازبینی رفتند و بعد از اعمال اصالحیه های 
مقرر، اجرای خود را از سر گرفتند. دیگر نمایشی 
که به مدت چند روز از اجرا باز ماند، »مخاطب« 
کار جابر رمضان بود. این اثر نمایشی هم از اواخر 
اردیبهشت ماه اجرای خود را در تاالر سمندریان 
تماشــاخانه ایران شــهر آغاز کرد و در آســتانه 
تعطیــالت نیمه خرداد و عصر آخرین روز کاری 
پیش از تعطیالت، به مدت چند شب متوقف شد. 
گروه اجرایی این نمایش درباره دالیل این توقف 
صحبتی نکردند اما رییس شورای سیاست گذاری 
تماشــاخانه ایرانشهر اعالم کرد که رییس مرکز 
هنرهای نمایشی طی نامه ای مکتوب، خواستار 
توقف اجرای این نمایش شــده بود. درباره این 
تعطیلــی هم هیچ توضیحی داده نشــد و گروه 
اجرایی بعد از چند روز و پشت سر گذاشتن یک 
بازبینی دیگر، دوباره اجرای خود را از سر گرفتند. 
در چند وقت اخیر انتشار تیزر نمایش »دختران 
بابا آنتون« در فضای مجازی و شــکایت بهشت 
زهرا سبب شد فروش بلیت این نمایش هم پیش 
از شروع اجرای آن متوقف شود. شورای نظارت 
و ارزشیابی اعالم کرد این تیزر هنجارشکن بوده 
و بدون مجوز منتشــر شده است. این تیزر البته 

واکنش بهشت زهرا را در پی داشت و در بیانیه ای 
آن را توهین به شئونات دانست. به هر روی و بعد 
از این ماجرا و برگزاری جلسات گفتگو در مرکز 
هنرهای نمایشی که خروجی آن برای رسانه ها 
نامعلوم ماند، صفحه فروش بلیت این نمایش بی 
سر و صدا باز شد.   اما روز یکشنبه، ۵ تیر ماه یک 
رکورد تازه در تعطیلی نمایش ها به ثبت رسید. 
در این روز دو نمایش دیگر از دو استان گوناگون 
به محاق توقیف رفتند؛ »شب شک«، نمایشی که 
تاکنون سه دور اجرای خود را در تاالر مولوی و 
سالن شهرزاد پشت ســر گذاشته و بعد از اولین 
اجرای دور چهارم، فروش بلیت آن متوقف شــد 
و نمایش»و چند داســتان دیگر« در کرمانشاه 
که درســت ســاعاتی پیش از نخستین اجرای 
خود از حضور روی صحنه بازماند. جامعه هنری 
البته حدس می زدند که حضور نوید محمدزاده 
به عنوان تهیــه  کننده این نمایش و زمزمه های 
ممنوع الفعالیتی او بعد از حواشی جشنواره فیلم 
کن، »شــب شک« را دچار ناکامی در ادامه اجرا 
کرده است. با این حال شورای نظارت و ارزشیابی 
در توضیحی که در اختیار رســانه ها گذاشــت، 
دلیل توقیف نمایش »شب شــک« را نداشتن 
مجــوز تمدید و نیز تبلیغات آن عنوان کرد. این 
اقدام البته بی پاسخ نماند. این بار سالن »شهرزاد« 
بود که بهتر دید به جای ســکوت، شماره مجوز 
تمدیــد این نمایش را علنی کند و در جوابیه ای 
تصریح کرد که این نمایش هم مجوز تمدید اجرا 
داشــته و هنوز هیچ گونه پوستر یا تبلیغی از آن 
منتشر نشده بوده که نیازمند مجوز باشد. با این 
نوید محمدزاده  جوابیه، شائبه ممنوع الفعالیتی 
قوت گرفت. ماجرای ممانعت از اجرای نمایش »و 
چند داستان دیگر« هم از این قرار است که این 
نمایش ساعاتی پیش از اجرای افتتاحیه خود از 
حضور روی صحنه باز مانده است. زری طیوری 
کارگردان نمایش گفته است که این نمایش همه 
مجوزهای الزم را داشته است. او توضیح داده که 
شــورای نظارت و ارزشیابی و مدیر کل هنرهای 
نمایشی، هر یک مسئولیت توقیف این نمایش را 

متوجه دیگری می داند. او عنوان کرده که برای 
پیگیــری کارش به تهران آمده و شــکایتی هم 
تنظیم کرده اســت. با این همه، مدیر کل ارشاد 
کرمانشاه مساله را درون گروهی دانسته و گفته 
اســت که ماجرا از داخل گروه نشات می گیرد و 
کســی از بیرون برای این اجرا مانع ترشی نکرده 
است. او البته معتقد است که این نمایش مشکل 
محتوایی دارد و هرچند در اســتان های تهران و 
اصفهان اجرا شــده اما هر استانی شرایط خاص 
خــود را دارد و اجرای یک اثر نمایشــی در هر 
استانی حساســیت های ویژه ای می طلبد. نکته 
قابل تامل در چند ماه اخیر این اســت که روند 
ماجرای توقیف نمایش ها تغییراتی داشته است؛ 
ابتدا شورای نظارت و ارزشیابی، بدون اطالع به 
گروه یا سالن ، راسا به سایت فروش بلیت اعالم 
می کــرد که جلوی فروش بلیــت نمایش مورد 
نظرش گرفته شــود. اما در ادامه و بعد از بازتاب 
این رویــه در جامعه تئاتری، این روند تغییراتی 
کرد و حاال شــورای نظارت به سالن هم اطالع 
می دهد که نمایشی خاص توقیف شده است. با 
ایــن حال هنوز دلیل توقیف بعضی از نمایش ها 
و همینطور نهــاد توقیف کننده بــرای خانواده 
تئاتر جای ســئوال دارد. برغم تغییراتی که در 
روند توقیف نمایش ها داشــته ایم، یک موضوع 
ثابت است؛ ضرر و زیان گروه های نمایشی که با 
هزینه های باال، نمایش خود را به اجرا رسانده اند 
و ناگهان با تعطیلی مواجه شــده اند. آنچنان که 
سهراب حســینی، کارگردان »خونین زار« گفته 
بود هزینه باالیی برای تبلیغات پرداخته اســت 
آن هــم در شــرایطی که نمایشــش از اجرا باز 
مانده و حتی اگر رفع توقیف می شــد، بخشی از 
اقالم تبلیغی را باید به روز می کرد که مســتلزم 
پرداخــت هزینه ای مضاعف بود. در پایان به این 
نکته هم باید اشــاره کرد ، توقف این نمایش ها 
در حالی اتفاق افتاده است که برخی طیف های 
خاص اجتماعی نسبت به عملکرد مدیران هنری 
انتقاد دارند که چرا به برخی اجراها مجوز دادند و 
معتقدند بیشتر از این باید نظارت اتفاق بی افتد.

توقیف ۶ نمایش در کمتر از ۴ ماه!

آخرین ســاخته بهروز شعیبی، با ایده مرکزی بازگشت به 
خویشتن، دوگانه شرق و غرب یا تردید میان ماندن و رفتن را 
مطرح می کند. اما این مضامین نمی تواند ایده مرکزی را بسط 
داده و کل منســجمی را ارائه دهد. ضمن اینکه »بدون قرار 
قبلی« با توجه به مضمون شعارزده خود می توانست در مدیوم 
تلویزیون بیشتر دیده شــود، در کارگردانی و بازی گرفتن از 
کارکترها نیــز برای پرده عریض و جادویی ســینما در نظر 
گرفته نشــده است.  فیلم درامی است خانوادگی با محوریت 
ســفر قهرمان به دنیایی مادی و در معنای دوم آن معنوی و 
درونی. شــخصیت اصلی فیلم پزشکی ایرانی االصل است که 
در آلمان زندگی و کار می کند. بدون اینکه شناخت درستی 
از پدرش داشــته باشد، برای مراسم تدفین و گرفتن ارثیه به 
ایــران می آید. در معنای دوم او از جهانی مادی، ســرد و بی 
خدا، وارد دنیایی گرم، پر از زندگی، معنویت و عشق می شود. 
تقابل جهان غرب ســرد و ساکن را در چند سکانس ابتدایی 
در لوکیشن آلمان و در ادامه تعدد پالن های گرم و پر حرارتی 
که گویای برتری و ترجیح زندگی بهتر در شرق است، توجه 
به اصل و اســاس و بازگشت به خویشتن را در سطحی ترین 
شــکل ممکن ترســیم می کند. اگر اندازه نماهای قدم زدن 
شخصیت اصلی در خیابان های آلمان را دقیق ببینیم، النگ 
شاتی است از جهان مدرن و سرد و بی روحی که شخصیت ها 
در آن و در مقایســه با ساختمان ها و برج های سر به آسمان 
کشیده، چندان موضوعیت ندارند. تنالیته انتخاب شده برای 
نماهای آلمان عموما آبی، خاکستری، سفید و در مجموع سرد 
و یخ زده اســت. در کنار کارگردانی، مضمون نیز همین ایده 
را تقویت می کند. هنگامیکه در نمای ابتدایی فیلم، یاسمن با 
بازی پگاه آهنگرانی، در تالش برای احیایی جوانی نیمه جان 
در بیمارستان موفق به تجات او نمی شود، مانیفست مطلق نگر 
کارگــردان تیر خالص را بر غــرب و مدرنیته وارد می کند و 
دوربینش را به ســمت شرق گرم و پر از زندگی می چرخاند. 
همین ســکانس ابتدایی فیلم، امکان مقایسه میان دو دنیای 
مختلف را به راحتی فراهم می آورد. آن هم در شــرایطی که 
یاسمن فرزندی مبتال به اوتیســم دارد که از ابتدی فیلم به 

عنوان موتیفی موثر حضور پر رنگی در بازنمایی جهان کنده 
شــده از غرب ایفا می کند. نقطه اتصــال ناگزیر او با جهانی 
است که از آن مهاجرت کرده است. پسرک –الکس-  فارسی 
نمی فهمد و امکان ارتباط برقرار کردن را با شخصیت ها ندارد. 
عامل جدایی پدر و مادرش است و در طول فیلم بیماری اش 
مانند استخوانی در گلو روزهای خوش بازگشت به سرزمین 
مــادری را کمی تلخ می کند. اما الکــس در پالن نهایی  در 
حرم امام رضا )ع( شــاد و خوشــحال و پــای کوبان با نوای 
نقاره های حرم می دود و بــازی می کند. گویی رنگ بیماری 
از چهره زردش رخت بربســته و شرق، بهشتی می شود پر از 
گمشــده هایی که او و مادرش در آلمان از آن محروم بودند. 
او شــفا می گیرد بدون اینکه خواسته ای در این شفا گرفتن 

مطرح شده باشد. 
»بدون قرار قبلی«، به نقد مهاجــرت پرداخته و تاکید و 
تشویق بر بازگشت به وطن و البته معنویت دارد. این بازگشت 
در المانی موازی با سفر مطرح می شود. سفر قهرمان به موطن 
و البته خویشــتن خویش که در اینجا در سطحی ترین شکل 
ممکــن رخ می دهد. رخداد مرکزی که علت بازگشــت او به 
وطن اســت، اساسا نمی تواند نقطه عزیمت او را به خویشتن 
با گذشــته ای کــه دارد منطقی ارزیابی کنــد. ضمن اینکه 
پافشــاری او و ماندنش نیز به هیچ انگیــزه ای وصل و قالب 
نمی شود. وقتی که پدر عارف مسلکش از تمام مال و امالک 
هنگفتش قبری در حرم امام رضا)ع( برایش در نظر می گیرد. 
این بازگشــت می تواند به معنای بازگشــت به اصل و اساس 
انسانیت و فلسفه حقیقی زندگی قهرمان باشد. سفر قهرمان 
در سلوکی معنوی به منزل مقصود می رسد. او که تا سکانس 
پایانــی فیلم، هیچ عالقه ای به دیدن قبری که برایش به ارث 
گذاشته شــده ندارد، تمایل به دیدن قبر پیدا می کند و این 
تمایل همان پذیرش جهانی است که تا پیش از ان از آن دور 
و محروم بود. رســیدن او نقطه شروع فیلم تا لحظه پذیرفتن 
دیــدن قبر از نزدیــک، مملو از خرده روایت هایی اســت که 
تصویری توریستی و تماشایی از ایران امروز عرضه می کند که 
البته نسبتی با انگیزه شخصیت برقرار نمی کند. یاسمن مسیر 

رسیدن به خویشتن را بدون اینکه خواسته باشد یا قدم در آن 
راه گذاشــته باشد، مانند امری محتوم تجربه می کند. گویی 
همین که او پا به وطن پدری می گذارد، این امر محقق شده 
و درهای خوشــبختی و آرامش یکی پس از دیگری به روی 
او گشــوده می شود. نکته دیگر که در این میان مغفول مانده 
و به نفع بیان شــعاری مضمون اصلی فیلم حذف شده است، 
شناخت ناکافی و پر از ابهام شخصیت پدر است. شخصیتی که 
عنصر و انگیزه اصلی یاسمن برای مثال بازگشت به خویشتن 
را فراهم می سازد که به جز چند دیالوگ کوتاه و مرموز میان 
چند شــخصیت، نکته دیگری مطرح نمی شود. ضمن اینکه 
علت تصمیم پدر برای به ارث گذاشتن قبر موروثی نیز مطرح 
نمی شــود. تمام این نکات تنها بهانه ای است برای رسیدن به 
همان مضمونی که قرار نیســت پایه های منطق داســتان را 
محکــم نگــه دارد و ما را با قهرمان فیلم قــدم به قدم برای 

رسیدن به آن آماده و مهیا سازد.  
نکته دیگر در مورد استفاده از تمهید روایت موازی، تاکید 
بر زندگی نرگس با بازی الهام کردا اســت. او عالوه بر اینکه 
صاحب دو فرزند سالم و شاد است، رابطه خوبی با همسرش 
دارد. خانه ای ســنتی و قدیمی همــراه با ویژگی های زندگی 

اصیل ایرانی را به نمایش می گذارد.
 نماهایــی از ســاز ایرانی و انار و حیــاط پر از گلو حوض 
فیروزه ای و... جلوه کارت پســتالی شــرقی که نماد زندگی  
اســت را پر رنگ تر می کنــد. در حالیکه مخاطب فیلم نیز از 

این خانه هاو نشــانه ها دیگر در همان کارت پستال ها یا فیلم 
و ســریال های قدیمی خاطره دارد تا در ابتدای قرن جدید. 
ایــن طراحی صحنه و فضا نمایشــی می شــود از شــادی، 
خوشــبختی در دل خانواده ای تابع سنت و مذهب که گویی 
جنس ســرزمینی بر آن تاثیر گذاشــته و گویا به جز ایران 
چنین فضایی قابل دسترســی و تصور نیست. در مقابل نیز 
زندگی یاسمن با شکست در روابط زناشویی و مادری همراه 
بوده. همسرش تحمل فرزندی بیمار را نداشته و پیشنهاد بر 
ترک و سپردن او به مرکز درمانی برای همیشه می دهد. قرار 
دادن دو ســبک زندگی ایرانی و غربــی در فیلم و تاکید بر 
خوشبختی اینجایی، بدبختی محتوم غربی نکته دیگری است 
که کامال در فیلم بر آن اصرار و تاکید می شود. عدم صمیمیت 
و توجه به فردگرایی و رســیدن به خواست شخصی و فردی، 
ویژگی جامعه و انســان های غربی معرفی شــده و انسانیت، 
عشــق، محبت و زندگی صمیمانه در میان اعضای خانواده، 
ویژگی جامعه ایرانی اســت. چنین درک و دریافت و ساختن 
دوقطبی هــای مثبت و منفی مطلق، به نظر می رســد برای 
مخاطب امروز ســینما چندان قابل پذیرش نباشد و بتوان از 
آن در سریال هایی صحبت کرد که خیلی جدی گرفته نشده 
و یکی پس از دیگری از رســانه ملی پخش می شود. توجه به 
عمق و ذات مفهوم بازگشت به خویشتن در »بدون قرار قبلی« 
نه تنها در ســطح باقی می ماند بلکه تبدیل به شعاری خوش 

رنگ و لعاب و باسمه ای می شود. 

نگاهی به فیلم »بدون قرار قبلی«

غرب یا شرق؟ مسئله این است
رویا سلیمی

انعقاد سه قرارداد کپی رایت کتاب با دو کشور
در نتیجه مذاکراتی که آژانس  
ادبی پل با ناشــران خارجی 
انجام داد، ۳ قرارداد کپی رایت 
برای ترجمه و انتشار ۲ کتاب 

به ۲ کشور انجام شد.
پیــرو  ایرنــا  بــه گــزارش 
آفیشل  انتشارات  درخواست 
ایجیپتین در کشور مصر برای 

ترجمه و انتشار کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند، نوشته ابراهیم حسن بیگی، 
قرارداد کپی رایت آن بین نویسنده و ناشر ایرانی از یک طرف و انتشارات آفیشل 

ایجیپتین از کشور مصر در آژانس ادبی پل به امضا رسید.
مطابق این قرارداد ناشر مصری در ازای پرداخت ۴۰۰ یورو به مدت ۵ سال حق 

امتیاز زبان عربی این کتاب را در اختیار خواهدداشت.   
همچنین قرارداد کپی رایت این کتاب در دفتر آژانس ادبی پل مابین نویسنده و 
انتشارات عهدمانا از ایران و انتشارات آکادمیک پرس از گرجستان با مبلغ ۳۵۰ 
یورو به امضا طرفین رسید. مطابق این قرارداد طرف گرجی موظف به ترجمه و 

نشر کتاب به زبان گرجی در سال جاری میالدی است.
کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند رمانی درباره امام علی)ع( اســت. داستان از 
کلیســایی آغاز می شــود که مردی تاجیک برای فروش کتابی که پیدا کرده به 
نزد کشیش کلیســا می رود. کتابی با قدمت ۱۴۰۰ سال و دست نوشته هایی از 
عمروعاص و برخی از یاران و مخالفان امام علی )ع( و جنگ هایی که ناخواســته 
درگیر آنها شــد.... کشــیش که عالقمند به کتاب های خطی و قدیمی است، با 
دیدن این کتــاب به ارزش تاریخی آن پی می برد، اما پــس از خواندن آن و با 
توجه به مطالبی که قبال درباره حضرت شنیده است کنجکاو می شود، تا بیشتر 
با شخصیت امام علی)ع( آشنا شود. اما از سوی دیگر کشیش با بدست آوردن این 

کتاب درگیر جریاناتی می شود.
در دیگــر اقدام آژانس ادبی پل، حق ترجمه و نشــر کتاب خانم شــاعر و آقای 
بتهوون، نوشته مژگان بابامرندی به زبان گرجی در کشور گرجستان به انتشارات 

آکادمیک پرس واگذارشد.
مطابق قرارداد کپی رایتی که میان انتشــارات پیدایش و نویسنده کتاب از ایران 
و انتشــارات آکادمیک پرس از گرجستان توســط آژانس ادبی پل منعقد شد، 
قراراست این کتاب در سال جاری ترجمه و وارد بازار نشر گرجستان شود. حق 
ترجمه و نشــر این کتاب به زبان گرجی به مبلغ ۳۰۰ یورو و به مدت ۵ ســال 
به ناشــر گرجی اعطا شده  است. کتاب خانم شــاعر، آقای بتهوون، مشتمل بر 
مجموعه داستان های کوتاه فارسی، با موضوعات مختلف اجتماعی است و برای 
مخاطب جوان تهیه شده اســت. عنوان داستان ها عبارتند از »مویم را چه وقت 
شانه می زنی«، »من یک کالغم که زیر سایه تو گم شده ام«، »نوبت شمس العماره 
تمام شد«، »گل های لویی«، »من و کاله قرمزی و سروناز«، »خانم شاعر و آقای 

بتهوون شجاع«، »درباره نویسنده« و... .

»باغ وحش« ایرانی در دوربان آفریقا
فیلــم کوتاه »بــاغ وحش« 
به نویســندگی و کارگردانی 
نفیســه زارع در اولین حضور 
بین المللــی خــود در بخش 
مسابقه  چهل و سومین دوره 
جشنواره جهانی فیلم دوربان 
که واجد شرایط اسکار است، 

حضور دارد.
به گزارش ایرنا از مشاور رسانه ای پروژه باغ وحش، این فیلم کوتاه به کارگردانی 
و نویســندگی نفیســه زارع و تهیه کنندگی کاوه مظاهری و سورنا اکباتانی در 
نخستین نمایش بین المللی خود به بخش مسابقه  چهل و سومین دوره جشنواره 

جهانی فیلم دوربان راه یافت. 
جشــنواره دوربان قدیمی ترین جشنواره قاره آفریقاست که از ۲۱ تا ۳۰ جوالی 
۲۰۲۲ مصادف با ۳۰ تیر تا ۸ مردادماه ۱۴۰۱ در کشور آفریقای جنوبی برگزار 
می شــود و واجد شرایط اسکار نیز است. در ســال های گذشته اصغر فرهادی، 
عباس کیارســتمی، مجید مجیدی، مجید برزگر و بسیاری از بزرگان سینمای 

ایران در بخش مسابقه این جشنواره فیلم داشته اند.
فیلم کوتاه باغ وحش در چهل و سومین جشنواره دوربان، ۲۳ جوالی مصادف با 
اول مردادماه اکران خواهد شد. در این جشنواره دو فیلم کوتاه دیگر از ایران نیز 
حضور دارند. ســونیا سنجری، ترنم آهنگر و داریوش رشادت در این فیلم کوتاه 
ایفای نقش دارند. در خالصه داســتان باغ وحش آمده است: میان حیوان های 
باغ وحش، رعنا به دنبال گوزنی ست که در خواب دیده، و مادرش به دنبال فرصتی 

تا خبر مهمی را به او بگوید...

درخشش و افول یک بازیگر محترم
چهره واقعی »کوین اسپیسی« رو می شود

یک مجموعه مســتند درباره 
اسپیســی، ســتاره  کویــن 
جنجالــی هالیــوودی، برای 
شبکه انگلیسی چنل فور در 

دست ساخت است.
از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
هالیوودریپورتر، این مســتند 
دو قســمتی که چهره واقعی 

اسپیســی )Spacey Unmasked( نام دارد، زندگی یکی از قدرتمندترین و 
محتــرم ترین بازیگران جهان را از دوران کودکی، درخشــش در دنیای تئاتر و 
ستاره هالیوود شدن گرفته تا سقوط ناشی از اتهامات مربوط به آزار جنسی، مورد 
بررســی های موشکافانه قرار خواهد داد. کیرا فیلیپس کارگردان این دو مستند 
اســت، کیتی هیوود تهیه کنندگی آن ها را برعهده دارد و دوروتی برن و مایک 

لرنر مدیر تولید پروژه هستند.
به گفته برن، این دو مستند داستان دادگاه ها و اتهامات وارده به کوین اسپیسی 
را دنبال خواهند کرد که به گفته او یکی از پرافتخارترین و تحســین شده ترین 

بازیگران دوران ماست.
کوین اسپیســی زاده ژوئیه ســال ۱۹۵۹، بازیگر و تهیه کننده آمریکایی است 
کــه حرفه بازیگری را در دهــه ۱۹۸۰ با تئاتر آغاز کــرد و در ادامه با بازی در 
نقش هــای مکمل راه خود را به ســینما و تلویزیون باز کرد. از جمله مهمترین 
نقش آفرینی های اسپیســی می توان به بازی در فیلم های مظنونین همیشگی 
)۱۹۹۵، برایان ســینگر(، محرمانه لس آنجلس )۱۹۹۷، کرتیس هنسن(، هفت 
)۱۹۹۵، دیوید فینچر( و سریال خانه پوشالی اشاره کرد. این هنرپیشه آمریکایی 
در حال حاضر از ســوی سه مرد در انگلیس به تعرض جنسی متهم شده است 
و همین اتهامات حرفه بازیگری او را تحت الشــعاع قرار داده است. خبر ساخت 
مجموعه مستند چهره واقعی اسپیسی تنها دو هفته پس از آن اعالم می شود که 
این هنرپیشــه نام آشنا برای دفاع از خود در برابر اتهامات مربوطه در دادگاهی 

در لندن حاضر شده بود.  

»هماهنگ« به تلویزیون می رود
برنامه تلویزیونی »هماهنگ« با رویکرد ســرود و موسیقی با سفر به اقصی نقاط 
ایران برای پخش از سیما آماده می شود. به گزارش ایرنا، ضبط برنامه تلویزیونی 
هماهنگ به تهیه کنندگی ســیدمحمدصادق حســینی و طراحی و کارگردانی 
مهدیار عقابی در فاز اول در قالب کارناوال ملی برای پخش از تلویزیون آغاز شده 
است. هماهنگ، برنامه ملی اســتعدادیابی در حوزه سرود و دریچه ای جدید به 
سرود و موسیقی در کشور است که طرح و پژوهش آن از زمستان سال ۱۳۹۹ و 

پیش تولید رسمی آن از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شده است. 
بر این اســاس در چند ماه گذشته بیش از ۸۰۰ گروه سرود در کشور شناسایی 
و پس از دریافت آثار ارزیابی شــدند که در نهایت گروه های برگزیده در سراسر 
کشــور برای مرحله مقدماتی انتخاب شــدند و رقابت خود را در قالب کارناوال 
کشوری در چند استان آغاز خواهند کرد؛ پس از این مرحله گروه های برتر برای 

حضور در قسمت های نهایی انتخاب خواهند شد.
گروه های برتر مرحله مقدماتی، مجوز حضور در برنامه اصلی که با حضور اساتید 
نام آشنای حوزه موسیقی و اجرای خالق در استدیو هماهنگ برگزار می شود را 
خواهند گرفت و در مرحله اصلی به شــکلی متفاوت و جذاب به رقابت خواهند 

پرداخت.
ساخت این برنامه که محصول موسسه مأوا است، از چندی پیش آغاز شده و به 

زودی از تلویزیون پخش خواهد شد.

اخبارکوتاه

چهار سریال فاخر سیما فیلم مراحل نهایی 
تولید را می گذرانند. ســه ســریال  »حضرت 
موســی)ع(«، »ســلمان فارســی« و »جشن 
ســربرون« بخش هایی از تاریخ را ورق می زنند 
و »طالق« هم به موضوعــات روز اقتصادی و 
اجتماعی می پردازد. به گزارش خبرنگار ایرنا، در 
کارنامه سیما فیلم چندین اثر فاخر همچون امام 
علی )ع(، معمای شــاه، در چشم باد، تنهاترین 
سردار، کیف انگلیسی، یوسف پیامبر و ... ثبت 
شده اســت. در حال حاضر این مجموعه چهار 
سریال را در دســت تولید دارد که هنوز زمان 
پخش آنها اعالم نشده است. دو سریال »جشن 
ســربرون« و »طالق« آخرین مراحل تولید را 
می گذرانند و مســلما چندین سال زودتر از دو 

سریال دیگر به آنتن خواهند رسید.
در ادامه مروری داریم بر چهار سریالی که با 
آمدن شان حال و هوای آنتن تلویزیون را عوض 

خواهند کرد.
تکمیل یک سه گانه 

پس از امام علی )ع(  و مختارنامه 
اهمیت سریال سلمان فارسی به کارگردانی 
داوود میرباقری به این نکته برمی گردد که هم 
بخشی از تاریخ اســالم را روایت می کند و هم 
ابعــاد زندگی یک قهرمان کامال ایرانی را پیش 

روی مخاطب قرار می دهد.
 ســریال سلمان فارســی از تولیدات مرکز 
ســیما فیلم اســت که با نمایش ایــران دوره 
ساســانی، بیزانس و حجاز به زندگی، زمانه و 
مهاجرت سلمان فارسی یار ایرانی پیامبر اسالم 
می پردازد.  بنابر پیش بینی های صورت گرفته 
فیلم برداری سریال سلمان فارسی حدودا پنج 
سال طول می کشد. بازیگران ایرانی و خارجی 
از کشورهای یونان، مراکش و تونس در آن بازی 

کرده اند. داوود میرباقری به همراه عوامل سریال 
سلمان فارســی پس از شاهرود، جلفا، شهرک 
سینمایی نور قم، ســواحل مازندران و جزیره 
قشم، اکنون در شهرک غزالی مستقر شده است 
و به مســیر فیلمبرداری خــود ادامه می دهد.  
همزمان با فیلمبرداری بخش های پایانی فصل 
بیزانس در شهرک غزالی، ساخت تجهیزات در 
شهرک سینمایی غزالی و ساخت برخی دکورها 
در مناطق مورد تائید تیم ســازنده نیز در حال 

انجام است.
سریال ســلمان فارسی به کارگردانی داوود 
میرباقری و تهیه کنندگی حســین طاهری در 
حال ساخت اســت. فیلمبرداری این سریال از 
زمستان ســال ۱۳۹۹ در کویر شهداد کرمان 
و جزیره قشــم آغازشده بود که شیوع ویروس 
کرونا، چهار ماهی، فیلمبرداری را متوقف کرد. 
نهایتاً فیلمبرداری این ســریال از دهم مرداد 
ســال ۱۴۰۰ با رعایت تمام شــیوه نامه های 
بهداشتی در شــاهرود و شهرک سینمایی نور 
از سر گرفته شــد. این سریال زاویۀ دیگری از 
تاریخ اسالم را به تصویر می کشد و دنباله ای بر 
دو اثر دیگر کارگردان، سریال های امام علی )ع(  
و مختارنامه اســت که زندگی سلمان فارسی، 
یار ایرانی پیامبر اسالم را در سه مقطع روایت 
می کند. این سه مقطع شامل تولد و جوانی او 
در ایران باســتان دوران ساسانیان، مهاجرت او 
به بیزانس و گرویدن او به دین اسالم در حجاز 
می شود. تعداد بازیگران این سریال همانند آثار 
قبلی میرباقری متعدد است و ۱۵۰۰ شخصیت 
در ســریال حضور دارند. علیرضا شجاع نوری، 
فرهاد اصالنی، داریــوش فرهنگ، محمدرضا 
هدایتی، مجید مظفــری، احترام برومند، علی 
دهکردی، چنگیز جلیلوند، ســیامک اطلسی، 

امین شــیردره، مهدی فقیه، هشام رستم و... 
بخشی از بازیگران این سریال هستند.

سریال »حضرت موسی)ع(« 
در ایستگاه فیلمنامه و انتخاب بازیگر

در حال حاضر ســریال حضرت موسی)ع( 
که با نام موسی کلیم اهلل هم شناخته می شود، 
مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگر را ســپری 
می کند. فیلمنامه این اثــر را مرحوم فرج اهلل 
سلحشور نوشته و ابتدا قرار بود جمال شورجه 
آن را کارگردانــی کند اما بــه دلیل بیماری، 
کارگردانــی این اثــر فاخر برعهــده ابراهیم 
حاتمی کیــا قــرار گرفت. از یک ســال و نیم 
گذشته ابراهیم حاتمی کیا بازنویسی فیلمنامه 
سریال موســی)ع( را آغاز کرده و تاکنون ۳۰ 
قسمت از این ســریال بیش از ۶۰ قسمتی به 

طور کامل بازنویسی شده است.
گروه کارگردانی ســریال موسی)ع( تاکنون 
از میان هزاران نفــر از بازیگران و عالقه مندان 
بازیگری جهت بازی در ســریال تست گرفته 
که از میان ایــن افراد تعداد زیادی از بازیگران 
در حال انتخاب هســتند. از یک سال گذشته 
با برپایی ۱۰ کارگاه بزرگ چوب، آهن، دوخت 
لباس تاریخی و...  لوازم صحنه در حال ساخت 
و آماده ســازی است. همزمان با انجام این کار، 
طراحی ســه بعدی دکورهای عظیم سریال نیز 
انجام شــده اســت. وحدت ادیان الهی، هدف 
اصلی فیلمنامه اســت که می توانــد جهان را 
به ســمت توحید پیش ببرد. قصه از قبل تولد 
حضرت موســی)ع( و از زمان رحلت یوســف 

پیامبر)ع( شروع می شود.
جدیدترین خبر درباره این سریال این است 
که تهیه کننده ســریال حضرت موسی)ع( در 
میانــه مراحل پیش تولید تغییر کرد. در حالی 

که پیش از این تهیه کنندگی ســریال برعهده 
سیداحمد میرعالیی بود، در ادامه کار به سید 

محمود رضوی سپرده شد.
تحلیل مفاسد اقتصادی 

در سریال »طالق«
سریال طالق به کارگردانی ابوالقاسم طالبی 
جزو آثار الف فاخر تلویزیون است که در مرکز 
ابوالقاسم طالبی  ســیمافیلم تهیه می شــود. 
کارگردان ســریال های به کجا چنین شتابان و 
بازگشت پرســتوها قصه ای در هم تنیده شده 
را طراحی و به نگارش در آورده که به مســائل 
اجتماعی می پردازد و در دل قصه ها نگاهی به 
مفاسد اقتصادی نیز شده است. داستان سریال 
وارد زندگی اختالس گرها می شود و به موضوع 
آقازاده ها هم ســرک می کشــد. خالف آنچه 
از عنوان طالق در ذهن متبادر می شــود، این 
سریال به مسائل خانوادگی نمی پردازد و موضوع 
داستان درباره مسائل اجتماعی بحث برانگیز و 
یک درام سیاسی است که به مفاسد اقتصادی 
می پردازد. تهیه کننده و کارگردان سریال طالق 

ترجیح داد از سوژه و داستان صحبت نکند.

تحقیق و نگارش فیلمنامه این ســریال از 
خرداد ماه سال ۹۵ و تصویربرداری آن از سال 

۹۸ شروع شده است.
از بازیگران این ســریال می توان به مجید 
واشــقانی، علیــرام نورایــی، جعفــر دهقان، 
محمدرضا رهبری،  مهرداد ضیایی، حمیدرضا 
هدایتــی، حمید گــودرزی، شــهرام عبدلی، 

سروش طاهری و ... اشاره کرد.
سفر به دوران قبل از مشروطه

با »جشن سربرون« 
ســریال ۴۵ قســمتی جشن ســربرون به 
تهیه کنندگی حســن نجاریــان و کارگردانی 
مجتبی راعی ساخته شده است. این مجموعه 
تاریخی به سفارش سیما فیلم تولید شده و به 

روایت دوران قبل از مشروطه می پردازد.
تصویربرداری این اثر از مهر ۹۸  در منطقه 
شهریار شروع شــد و دی ماه سال گذشته در 
شــهرک غزالی بــه پایان رســید. عوامل این 
سریال، این روزها مشغول کارهای پس از تولید 
شامل صداگذاری، موسیقی، جلوه های ویژه و 

تصحیح رنگ در حال انجام هستند.

مراحل نهایی تولید چهار سریال جدید »سیمافیلم« 


