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تهیه کننده فیلم »برادران لیال« با اشــاره به 
اینکه در ارتباط با ســاخت این فیلم پرونده 
قضایی برایش تشکیل شده است و با سخت  
توصیف کردن این تنبیه برای سازندگان یک 
فیلم می گوید: درخواست می کنم با توجه به 
نمایش نسخه ای تازه  از فیلم در فرانسه تا یک 
ماه آینده، شورای پروانه نمایش تکلیف فیلم را 
برای اکران قانونی داخل کشور مشخص کند.

جواد نوروزبیگــی، تهیه کننده فیلم »برادران 
لیال« که این فیلم در دوره گذشــته جشنواره 
فیلم کن حضور حساســیت زایی داشت و در 
عین حال جایزه فیپرشــی جشنواره را از آن 
خود کــرد، در گفت وگویی با ایســنا درباره 
آخریــن وضعیــت پروانه نمایــش این فیلم 
که قرار است به زودی نســخه  بلورِی آن در 
فرانسه نمایش داده شــود و اینکه این اتفاق 
امکان دانلود و پخش کپی غیرقانونی فیلم را 
به وجود می آورد، توضیــح داد: پس از پایان 
جشــنواره کن، در چند مرحله طی جلسات 
حضــوری متعدد و نیــز به صــورت کتبی 
درخواســت دادم که فیلم »برادران لیال« در 
شــورای پروانه نمایش بررسی و شرایط برای 
اکران مهیا شود اما واکنش ها نشان می داد که 
انگار چنیــن اتفاقی رخ نخواهد داد؛ در حالی 
که فیلم پروانه ساخت داشــت و قاعدتاً باید 
طبق قانون، در شورای پروانه نمایش بررسی 
می شــد. البته یک ماه پس از جشــنواره کن 
رئیس سازمان سینمایی تاریخی را اعالم کرد 
تا تمام فیلم هایی که بدون پروانه ساخت تولید 
شده بودند برای دریافت پروانه نمایش مراجعه 
کنند ولی ما پروانه ساخت هم داشتیم و این 
مسائل پیش آمده بود. به نظرم مقاومت شورا 
بــر این بود که چرا قبــل از اطالع و بازبینی 

آن ها فیلم به جشــنواره کن ارسال شده بود، 
چون می شــنیدم که می گوینــد فیلم که به 
خارج از کشــور ارسال شده، دیگر چه دلیلی 
دارد آن را ببینند؟ البته این تناقض هم وجود 
دارد که برای فیلم های بعد از »برادران لیال« 
مثل »شب، داخلی، دیوار« یا »تفریق« چنین 
برخوردی نشد، چرا که آن ها فرصت بیشتری 

پیش از حضور در جشنواره ها داشتند.
او ادامه داد: همچنین این اتفاق در حالی رخ 
داده بود که طبق ســنوات گذشته فیلم ها به 
محض آماده شدن به جشنواره های بین المللی 
ارائه می شــدند و متناســب بــا پذیرش در 
ایــن رویدادها مراحل آماده ســازی و گرفتن 
مجوز توســط فیلمسازان پیگیری می شد که 
 CGI اصالحات احتمالی هم انجام شود ولی
)جلوه های ویــژه کامپیوتری( »برادران لیال« 
خیلی دیر یعنی دو، ســه روز مانده به مهلت 
پایانی کن تکمیل شــد. درواقع تا پیش از آن 
فیلم اصال آماده نبود که به شــورا ارائه دهیم. 
با این حال، یک گــروه پنج نفره که از طرف 
رئیس سازمان سینمایی تعیین شدند، فیلم را 
تماشا کردند و اصالحاتی وارد شد که بخشی 
از آن را انجام دادیم و بخشی هم تعهد دادیم 
که پس از بازگشت از جشنواره انجام شود اما 
حاشیه هایی در جشنواره کن ایجاد شد و همه 
چیز در کنار هم شرایط را به سمتی برد که ما 

کتِک آن را بخوریم.
این تهیه کننده پُرکار ســینما افزود: به نظرم 
در آن مقطع آینده نگری وجود نداشــت که 
نبایــد با فیلمی که می تواند در اکران اتفاقات 
بی نظیری را ایجاد کند به این شکل برخورد 
شود. من معتقدم اگر به عنوان سازندگان یک 
فیلم اشتباهی می کنیم، به لحاظ صنفی باید 

پاسخگو باشیم اما وقتی اثری خلق می شود، 
متعلق به همه اســت و باید جایگاهش حفظ 
شــود؛ در صورتی که در شرایط فعلی، هم ما 
تنبیه شدیم و هم فیلم، و فکر نمی کنم تنبیه 
فردی و جمعِی به این ســختی در سینمای 
ایران تاکنون اتفاق افتاده باشــد. االن هم در 
حال تالش برای عبور از این وضعیت هستیم، 
چون همیشــه به دنبال تعامل و پیدا کردن 
راهی برای اکران فیلم بودیم. این فیلم طبق 
قوانین ســاخته شده و طبیعی است که پس 
از اعمال نظرات شــورای پروانه نمایش مجوز 

آن صادر شود.
نوروزبیگی در پاســخ به اینکه آیا صحت دارد 
که شنیده می شود برای او یک پرونده قضایی 
تشکیل شده و آیا این موضوع با فیلم »برادران 
لیال« ارتباطی دارد؟ گفت: این پرونده قضایی 
درباره فیلم »برادران لیال« اســت و وقتی به 
دادسرا رفتم هم عنوان اتهامی من به صراحت 
ساخت این فیلم مطرح شده بود. البته در آنجا 
به بازپرس محترم هم گفتم که من براساس 
قانون یک فیلم ساخته ام و می توانید از سازمان 
ســینمایی استعالم بگیرید و اگر این سازمان 
در نهایــت اعالم کرد کــه اقدامی غیرقانونی 
کــرده ام، قاعدتــا آن ها باید از من شــکایت 
کنند. در این زمینه با توجه به سابقه  کاری ام 
و اینکه همیشــه تابع قانون بوده ام، مســیر 
فیلمسازی و پروانه ساخت و نمایش و شرکت 
در جشــنواره های بین المللی را توضیح دادم. 
پرونده نیز اکنون در مرحله دادسرا و بررسی و 
طی مراحل حقوقی است و خودم هم فعال به 

قید کفالت آزاد هستم.
وی تاکید کرد:  با وجود تمام بحث ها، مسئله 
اصلی این اســت کــه فیلم نبایــد به خاطر 
نوروزبیگی یا ســعید روستایی )کارگردان( یا 
دیگران آســیب ببیند، بلکه باید مسیر خود 
را طــی کند. همانطور که این روزها شــاهد 
هســتیم که ســریالی با وجود حاشــیه ها و 
بازیگر اصلی اش،  موضع گیری های سیاســی 
در حال پخش اســت. من، ســعید روستایی 
یا هر کســی دیگر که در ایــن مملکت هم 
کار می کنیم، اگر اشــتباهی مرتکب شده ایم، 
بایــد به ما تفهیم اتهام شــود و بعد از اثبات 
آن تنبیه می شــویم. درباره ایــن پرونده هم 
که فقط مرتبط با ساخت فیلم »برادان لیال« 
است و مسئوالن ســازمان سینمایی هم بعد 
از اطــالع از اینکه پرونــده قضایی برای فیلم 
تشکیل شــده و من به دادسرا رفته ام، پیگیر 

ماجرا شــدند و امیدوارم تمهیدی بیندیشند 
تا این موضوع را خودشــان حل کنند. اینطور 
نمی شود که یک تهیه کننده به خاطر ساخت 
یک فیلم که پروانه ســاخت داشــته، آسیب 
ببیند. زمانی هســت که مناسبات سیاسی یا 
موضع گیری هایی وجــود دارد که آن موضوع 
فــرق می کند ولی آیا پای یک تهیه کننده در 
ارتباط با ساخت فیلم باید به دادسرا باز شود و 

پشتیبانی هم نداشته باشد؟
این تهیه کننده ســینما گفت: به نظرم جناب 
آقای خزاعی باید با ســازمان های باالدستی 
به تعامل برســند که ســازمان ســینمایی 
مرجع رســیدگی به تخلفات فیلمســازی و 
فیلمسازان باشد و تاکید شود که تنبیه هایی 
مانند ممنوع الفعالیتی اصال زیبنده هنرمندان 
نیســت. االن بنده که ممنوع الفعالیت شدم، 
تقریبــا نفراتی  که با مــن کار می کردند هم 
عمال بی کار می شوند، در حالی که باید شرایط 
کشــور را و اینکه می بایست کارآفرینی رونق 

بگیرد، مدنظر داشته باشند.
نوروزبیگی با اشــاره به تاثیرات ناشی از بروز 
مشکل در صدور پروانه نمایش فیلم ها یادآور 
شد: با جلوگیری از اکران، پول سرمایه گذار از 
بین می رود و یقینا سینمای بخش خصوصی 
را با فرار سرمایه گذاران، کامال از بین می بریم. 
در سال های گذشــته موضوع ورود پول های 
مشکوک توســط بعضی از ســرمایه گذاران 
مشکوک حاشــیه ها و مشکالتی را در سینما 
به وجود آورد و حاال هم که سرمایه گذارانی با 
اشتیاق در همکاری با فرهنگ و هنر و ساخت 
فیلم های سینمایی موفق داخلی و بین المللی 
مشــارکت می کنند نباید به راحتی آن ها را 

فراری دهیم.
این تهیه کننده در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد 
شــده بود که فیلم در جشــنواره فجر امسال 
حضور داشته باشــد یا خیر؟ گفت: به لحاظ 
قانونی به دلیل آن که فیلم در جشنواره های 
خارجی حضور داشته، امکان نمایش و شرکت 
در جشنواره فجر را ندارد اما پیشنهادی هم به 

ما داده نشده است.
او با تاکیــد براینکه »با نــوع عملکردی که 
در این مدت در ســینما شاهد بوده ایم قطعا 
جایــگاه حضور پرافتخار ســینمای ایران در 
عرصه بین المللی آســیب خواهــد دید، زیرا 
شرایط ساخت و عرضه فیلم برای جشنواره ها 
کمرنگ می شــود، ادامه  داد: درباره »برادران 
لیال « تالش ما بر اکران بوده اســت که وقتی 

ســینما چنین وضعیتی دارد بتوانیم با اکران 
آن مخاطب را به سینما دعوت کنیم. در حال 
حاضر یک خطر جدی برای پخش فیلم وجود 
دارد که کمپانی پخش کننده فیلم در فرانسه 
به زودی، یعنی شــاید تا یک ماه آینده - اگر 
جلوی آن را نگیریم - نســخه  بلورِی فیلم را 
منتشــر خواهد کرد و قاعدتا این مطلوب ما 
هم نیســت، چون فیلم باید در شورای پروانه 
نمایش بررسی شــود و به صورت قانونی در 

کشور اکران شود.
این تهیه کننــده بیان کرد:  من درخواســت 
می کنم شرایطی فراهم شود تا فیلم به سرعت 
در شورای پروانه نمایش بررسی شود. اگر قرار 
اســت تنبیهی اتفاق بیفتد، بنده که در حال 
سپری کردن مسیر آن هستم و فکر می کنم 
کارگردان )سعید روستایی( هم همین مراحل 
را طی می کند. اگر اشتباهی مرتکب شده ایم، 
پاســخ آن را می دهیم ولی فیلم نباید آسیب 
ببیند و امیدوارم مســیر درست نمایش خود 

را طی کند.
نوروبیگی در پاسخ به اینکه آیا حضور برخی 
بازیگران از جمله ترانه علیدوســتی به عنوان 
مانعی برای اکران فیلم به او اعالم شده است 
یا خیر؟  گفت:  چنین مســئله ای مطرح نشده 
است. البته حمید فرخ نژاد هم سریال داشت 
که در حال پخش اســت و او ســریال  و فیلم 
سینمایی دیگری هم دارد، پس شرایط خانم 
علیدوستی متفاوت تر هم است؛ چرا که داخل 
کشور است و مسیر حقوقی پرونده خود را طی 
می کند. با این حال با قطعیت می گویم که در 
این باره، چیزی تاکنون به ما گفته نشــده که 
مثــاًل به دلیل حضور این بازیگر یا افراد دیگر 
امکان نمایش فیلم وجود ندارد. مسئله اصلی 
نمایش خود فیلم است که اگر در این موقعیت 
اکران شود، می تواند برای سینمای اجتماعی 
هم کمک کننده باشــد. تهیه کننده »برادران 
لیال« در پایان با بیان اینکه »در بخش جنبی 
جشــنواره کن فیلم دیگری با نام »تصور« به 
کارگردانی علی بهراد داشــتم کــه با هزینه 
بخش خصوصی ساخته شده و مراحل اصالح 
ممیزی های آن اعالم شده و امیدوارم به زودی 
برای اکران آماده شود« اظهار کرد: در پایان از 
تمام افراد و بخصوص وزیر محترم ارشــاد که 
می توانند شــرایطی را به وجود آورند تا فیلم 
»برادران لیال« اکران شــود، خواهش می کنم 
دریغ نفرمایند و بگذارنــد با نمایش اینگونه 

فیلم ها رونق به گیشه سینما برگردد.

ناگفته های نوروزبیگی درباره پرونده قضایی »برادران لیال« و خطر قاچاق فیلم

مســعود طیبی که چند ســالی اســت بــا تمرکز روی 
نمایشنامه های ویلیام شکسپیر به طراحی و اجرای آثارش 
می پردازد، در بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر حضور 
دارد. او به همین مناسبت از جزییات اثرش و نحوه و نوع 

نگرشش به آثار شکسپیر گفت.
بــه گزارش ایلنا، در راســتای برگــزاری چهل و یکمین 
جشنواره تئاتر فجر که امسال با شکل و شمایل دیگری به 
آثار متقاضی می پردازد، تئاترهایی از تهران، شهرستان ها و 

کشورهای هم جوار حضور دارند. 
چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر که در حال برگزاری 
اســت، گونه دیگری از اجرا را تجربه می کند. این رویداد 
پس از هفت یا هشت سال به ساختار قبلی خود بازگشته 
و جشنواره های تئاتر استانی و مناطق مختلف کشور، مسیر 

شرکت گروه های کثیر تئاتری در سراسر ایران است.
یکی دیگر از اتفاقاتی که همواره برای شــرکت کنندگان 
و مخاطبــان جذابیــت دارد، وجــود بخــش رقابتی در 
هر جشــنواره ای اســت. این بخش در کنار بخش ویژه و 
بین الملل با عنوان »جایــزه بزرگ صحنه ای« به چندین 
اثر اختصاص دارد. طی ایــن روند رقابتی در نهایت برای 
برگزیدگان مانند روال معمول جوایزی نقدی و غیر نقدی 
در نظر گرفته شــده اســت. اتفاق دیگر اینکه در بخش 
بین الملل جشــنواره عالوه بر کشــورهایی چون برزیل، 
روسیه، اسپانیا کشــورهایی چون عراق، اردن نیز حضور 
دارند. در کنار این کشورها برخی آثار ایرانی نیز در بخش 
بین الملل حضور دارند که »افلیا« اثر مسعود طیبی یکی 
از همین آثار اســت و در روز اول جشنواره به تاریخ شنبه 
یکم بهمن ماه روی صحنه رفته اســت. این اثر پیش تر در 

رویدادهای خارجی با استقبال مواجه شده بود. 
مســعود طیبی نویسنده و کارگردان تئاتر که سال هاست 
روی تحلیل متون ویلیام شکسپیر تمرکز دارد و طی یکی 
دهه گذشــته آثاری را با اقتباس از نمایشنامه های ویلیام 
شکسپیر روی صحنه برده، درباره جزییات اثرش با عنوان 

»افلیا« که اثری تک پرسوناژ است با ایلنا گفت وگو کرد.
پرداختن به آثار شکسپیر روندی دوازده ساله است
طیبی درباره نمایش نامه »افلیا« گفت: این اثر از مجموعه 
کارهای من اســت که آن ها را از آثار شکســپیر اقتباس 
می کرده ام. این روند پرداختن به آثار شکســپیر را از سال 

نود آغاز کرده ام و همچنان برایم ادامه دارد. 
وی در پاســخ به این سوال که »افلیا« چندمین اثر اوست 
که از آثار شکسپیر برداشت شده، نیز اینگونه توضیح داد: 
»افلیا« چهارمین اثری اســت که آن را از نمایشنامه های 
ویلیام شکســپیر اقتباس کرده ام. پیش از این اثر، ســال 
۱۳۹۰ »هملت« را از آثار این دارم نویس اقتباس کردم و 
به روی صحنه بردم. سال نود پس از پرداختن به »هملت« 
و نگارش متن و اجرای آن، نمایش دیگری را کار کردم که 
»هنگامه ای که مکبث به دســت جادوگران مکبث کشته 
شد« نام داشــت و آن را در خانه هنرمندان؛ سالن استاد 
انتظامی روی صحنه بردم. نمایش »خون به پا می شود« 
را داشــتم که بر اســاس »تیتوس اندرونیکوس« ویلیام 
شکسپیر به رشته تحریر درآمد و آن را سال نود و هشت 
در سالن استاد ایرانشهر اجرا کردم. در ادامه بود که »افلیا« 
نوشته شد و آن را کارگردانی کردم. پس از این اثر که حال 
آن را در جشنواره تئاتر فجر و بخش بین الملل روی صحنه 
بردم هم کار دیگری داشتم که سندرم هملت نام داشت و 

شهریورماه امسال در تاالر مولوی روی صحنه رفت. 
هدفم تکمیل مجموعه  آثاری اقتباس شده از 

آثار شکسپیر است
طیبی در ادامه بیان کرد: از ســال نود به این طرف دنبال 
این موضوع هستم که این مجموعه آثار را تکمیل کنم و 
برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر امسال هم بنا به دالیلی 
»افلیا« را انتخاب کردم. پیش از این هم  شهریورماه امسال 

»سندرم هملت« را در تاالر مولوی روی صحنه برده بودم. 
»افلیا« در جشنواره تئاتر شکسپیر ارمنستان

مورد توجه بود
طیبــی در ادامه گفــت: ما با همین مجموعــه کارها در 
رویدادهــای خارجی شــرکت کرده ایم. جشــنواره تئاتر 
شکســپیر در ارمنستان یکی از رویدادهایی بود که در آن 
شــرکت کردیم. فصل بهار هم برای حضور در رویدادهای 
دیگر در رابطه با شکســپیر به کشور ایتالیا سفر خواهیم 
کرد. مسعود طیبی گفت: ایجاد و تدام چنین اتفاقاتی در 
راســتای شرکت در رویدادهایی با محوریت آثار شکسپیر 

برایش خوشایند است.
او در پاسخ به این سوال که چرا نمایش »سندرم هملت« 
را بــه جای »افلیا« در جشــنواره تئاتر فجر چهل و یکم 
شرکت نداده، گفت: گاه یک اتفاقاتی می افتد که به انجام 
چنین انتخاب هایی می انجامد و اینکه به بار نشســتن و 
کامل تر شــدن آثار گاه به زمان نیاز دارد. من برای پرزنت 
کردن نمایش »ســندرم هملت« زمان زیادی نداشتم. به 
دلیل اینکه این اثر شــهریورماه روی صحنه رفت. زمانی 
که قرار اســت شما به عنوان نویسنده و کارگردان اثری را 
برای حضور در جشنواره های اروپایی پرزنت کنی، مقوله ای 
زمان بــر خواهد بود و اینکه حتی فیلم اجرای »ســندرم 
هملت« را هم نداشــتم که آن را با خودم به جشــنواره 
شکسپیر ارمنستان ببرم. »افلیا« این روند را طی کرده بود. 
او در ادامــه درباره دیگر دالیل اهمیــت نمایش »افلیا« 
برای خــودش و اعضای گروهش، توضیــح داد: امیدوارم 
با صحبت هایی که می کنم حمل بر این نشــود که انگار 
خدایی نکرده مدعی بلد بودن هســتم، اما در جشــنواره 
شکســپیر که اجرا رفتیم، اثرمان به شدت مورد استقبال 

قرار گرفت.
با حضور در جشنواره شکسپیر
آثارم در آرشیو جهانی ثبت شد

این نویسنده افزود: من فیلم تئاترهای دیگرم را زیرنویس 
شــده به ارمنســتان برده بودم و آثارم در آرشیو جهانی 
شکســپیر ثبت شــد. این اتفاق همین چند ماه پیش در 
مهرماه رخ داد. همین حضور بود که باعث شد برای شرکت 
در جشنواره شکسپیر در ورونای ایتالیا به ما پیشنهاد دهند 

و پس از این اتفاق هم به دانمارک خواهیم رفت. 
او اذعــان داشــت: جشــنواره »شکســپیر« پانزدهمین 
دوره خودش را گذرانده اســت. این رویــداد در واقع تور 
جهانی شکســپیر اســت که آرم اتحادیه اروپا را دارد و بر 
»ســرتیفیکیت« یا گواهی نامه ای که از جشنواره دریافت 
کرده ام نیز درج شده است. این رویداد بخشی از نت ورک 
جهانی شکســپیر است که در کشــورهای مختلف اجرا 

می شــود. این رویدادها و دیگر اتفاقــات مربوطه در واقع 
یک جشنواره هســتند که مقطع به مقطع در کشورهای 
مختلف اجرا می شود. اینطور نیست که جشنواره شکسپیر 

در ارمنستان از جشنواره شکسپیر ورونا جدا باشد. 
طیبی در پاســخ به اینکه برای پرداختن به آثار شکسپیر 
کدام تحلیل ها از این هنرمند را مدنظر داشته، گفت: من 
بیش از همه تحت تاثیر »یــان کارت« و نگاهش به آثار 
شکسپیر هستم. به هرحال یان کارت در دنیای امروز ما و 
تا پیش از درگذشتش، بزرگترین مفسر کارهای شکسپیر 

است. 
یان کارت افلیا و هملت امروزی را

جوانانی سرگردان می داند
 طیبی در پاســخ به این سوال که کلیت تحلیل یان کات 
از آثار شکسپیر چگونه است، توضیح داد: می توانم اینطور 
بگویم که از نظر یان کات هملت و افلیا در دنیای امروز ما 
جوانان سردرگمی هستند که وسط شلوغ ترین خیابان های 
نیویورک، تهران یا هر شهر دیگر ایستاده اند و نمی دانند از 
آینده خودشــان چه می خواهند؟! دغدغه ها و آوار مسائل 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روی سر این افراد 
خراب می شود. به قول میشل فوکو در دنیای امروز عمل 
نکردن به مثابه عمل کردن اســت! یعنی اینکه ما با یک 
پارادوکس در افراد مواجهیم. خب داســتان این است که 
با چنین نگاهی داســتان متفاوت می شود.  وی در پاسخ 
به این سوال که تحلیل یان کات و تعریف میشل فوکو را 
چگونه در نمایش »افلیا« لحاظ کرده، گفت: در نتیجه این 
نگاه که به نوعی در اثرم لحاظ شــده، قبل اینکه هملت، 
افلیا را بکشد، افلیاست که هملت را کشته است. در ادامه 
هم ســر هملت و تکه های بدن او را در یخچال نگه داری 
می کنــد. وی افزود: افلیا بعدا شــروع به صحبت با خود 
می کند چراکه دچار بیماری سایکو سوماتیک شده است. 
او آنقدر با خودش صحبت می کند و آنقدر تکه تکه پازل 
زندگی اش را توضیح می دهد و از انواع فشــارهایی که به 
او وارد شــده می گوید که در نهایت کارش به خودکشی 
می کشــد. طیبی در ادامه درباره جزییات بیشتر نمایش 
»افلیا« و منابعی که در جریان پرداختن به اثر بر نگرش و 
عملکردش تاثیر داشته، گفت: اتفاقی برای یکی از همکاران 
عزیز من رخ داد که هرگز آن را فراموش نمی کنم. بخش 
تکه تکه شــدن بدن هملت را از واقعه ای برداشت کرده ام 

که برای او رخ داد.
بابک خرمدین و همکاری که با تلخی پایان یافت!

طیبی گفت: این دوست عزیزم که توسط والدینش کشته 
و طی اتفاقی تلخ تکه تکه شد، بابک خرمدین نام داشت. 
بابک در حالی به رحمت خدا رفت که با او ارتباط داشتم 

و باهم در دانشــگاه تدریس می کردیم. ما در واحد ســی 
و هشــت علمی، کاربردی با هم همکار بودیم. اتفاقی که 
برای او رخ داد برایم دردناک و تکان دهنده بود چون او را 
شــخصیتی بسیار آرام می دانستم. رابطه ما خیلی فراتر از 
دانشگاه نبود اما در همان چهارچوب و طی برخوردارهایی 
که در اتاق اساتید با هم داشتیم، صحبت هایی می کردیم 
و از همین تعامالت بود که او را انسانی آرام دیدم. راستش 
فاجعــه ای که برایــش رخ داد مرا خیلی شــوکه کرد و 
نمی توانستم از کنارش به راحتی بگذرم؛ لذا تصمیم گرفتم 

بخشی از کار را بر اساس این فاجعه به اثر بیفزایم. 
»افلیا« به مسائل زنان در دنیای امروز می پردازد

او دربــاره دیگر مقوالت با اهمیــت نمایش »افلیا« گفت: 
همانطور کــه می دانید من نمایش هــای دیگری دارم و 
می توانستم هر کدام از آن ها را جشنواره های خارجی ببرم. 
مثال می توانستم نمایش »هنگامه ای که هملت به دست 
جادوگران مکبث کشته شــد« را در رویدادی خارجی و 
بین المللــی روی صحنه ببرم و اتفاقا این اثرم را بســیار 
دوست دارم. شاید »افلیا« به دلیل پرداختنش به مسئله 
زنــان و نوع حرف هایی که در اینباره می زند برایم اولویت 
بیشــتری داشته است. به هرحال این اثر به مسائلی چون 
آزادی، عدالــت، برابری و حقوق زنــان می پردازد و کاری 
به روز اســت. به همین دالیل است که »افلیا« در اجرای 

برون مرزی خیلی مورد استقبال قرار گرفت. 
درباره جزییات حضور در بخش بین الملل جشنواره 

تئاتر فجر چیزی نمی دانم!
مسعود طیبی در ادامه درباره توقعاتش از حضور در بخش 
بین املل چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر هم اینگونه 
توضیح داد: امیدوارم »افلیا« در جشــنواره تئاتر فجر هم 
دیده شود و مورد توجه قرار گیرد. و اینکه هنوز نمی دانم 
قرار است برای آثار ایرانی حضور یافته در بخش بین الملل 
جشنواره تئاتر فجر چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد؟ و اینکه 
آیــا آثار مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ و اگر اینطور اســت 

داوران و هیئت ارزیابی چه کسانی هستند.
طراحی افلیای جشنواره با آنچه اجرا شد 

کامال متفاوت است
او درباره تغییرات احتمالی اعمال شده در نمایش »افلیا« 
بــرای حضور در چهل و یکمین جشــنواره تئاتر فجر نیز 
توضیحاتی ارائه کــرد. او گفت: برای اجرا در جشــنواره 
امســال طراحی صحنه و لباس را کامال تغییر داده ام. این 
تغییرات تا به آنجاست که اگر کسی قبال اثر را دیده باشد 
و حال دوباره آن را تماشــا کنــد، تصور خواهد کرد اثری 
دیگر است و هیچ ارتباطی میان این دو ورژن از اجرا پیدا 

نخواهد کرد. 
دکور سنگینی که با پتک خرد می شود

او در ادامه افزود: دکور ما بســیار ســنگین است. مکعبی 
آهنی در ابعاد بزرگ داریم که دو وجه آن برداشــته شده 
و دو دیوار آهنی در دو طــرف دیگرش وجود دارد. دیگر 
اینکــه میز به وام حمام و صندلی به توالت فرنگی تبدیل 
می شود. کال فضا و دکور را به شدت تغییر داده ام. در ادامه 
اجرا افلیا با پتک یخچال، توالت فرنگی و دیگر وسائل را با 
پتک می شــکند که این اتفاق نیز بخشی از دکور و اجرا و 

طراحی صحنه ماست. 
سالن سایه برای اجرایی تک پرسوناژ مناسب است

طیبی در پاســخ به این ســوال که آیا تاالر سایه واقع در 
مجموعه تئاتر شهر را برای اجرای نمایش »افلیا« مناسب 
دیده یا خیر گفت: این ســالن را به خاطر اجرای یکی از 
آثارم با عنوان »فقط چهل روزه بودم« می شناســم. برای 
اجرای »افلیا« با توجه به تک پرسوناژ بودنش سالن سایه 
را مناسب دیدم. به این فکر کردم که اگر بخواهیم سالن را 
بزرگتر در نظر بگیریم آن تاثیر روانی الزم را روی مخاطب 

نخواهد داشت. 

مسعود طیبی: آثارم در آرشیو جهانی شکسپیر ثبت شدند

ماجرای تکه تکه شدن »بابک خرمدین« و ربط آن به »هملت«! 
موزه هنرهای معاصر پس از بازسازی اخیر

 در چه حال است؟
مــوزه هنرهــای معاصر بعد 
از بازســازی جزئــی که در 
هفته های اخیر پشــت ســر 
گذاشت، تا کمتر از دو هفته 
نمایشگاه  برگزارکننده  دیگر 
عکس با موضوعی مشــابه با 
محتوای نمایشــگاه »آینه در 
آینه« بــرای ایام فجر خواهد 

بود. نمایشگاه »آینه در آینه« به عنوان بررسی تاریخ نگارانه از شکل گیری نقاشی 
اعتراضی که قبل از انقالب اســالمی در کشورمان شکل گرفت، سال گذشته در 
جریان چهاردهمین جشنواره تجســمی فجر برگزار شد و قرار است نمایشگاه 
جدیــد موزه هنرهای معاصر که همزمان با دهه فجر ۱۴۰۱ برپا می شــود، در 
امتداد همین نمایشگاه باشد. اما روایت خبر ایسنا پس از بازدید از ساختمان موزه 
هنرهای معاصر در پی بازسازی اخیر و قبل از آغاز نمایشگاه، به شرح زیر است:

وارد ساختمان موزه که می شوید، دیوارها هنوز خالی هستند و گالری های موزه 
محتوایی برای نمایش ندارند؛ اما حوض بزرگ و براقی که در بخش پایانی مسیر 
موزه قرار دارد، با همان آرامش و ثبات همیشــگی، پس از حاشــیه های ســال 

گذشته پشت سر گذاشت، هنوز هم جلب توجه می کند.
این اثر »ماده و فکر« یادگار هنرمند ژاپنی، »نوریوکی هاراگوچی« اســت که از 
زمان افتتاح موزه همچنان باقی مانده است. بازسازی اخیر موزه هنرهای معاصر، 
مســبب این دیوارهای خالی است اما به زودی قرار است موزه برگزارکننده یک 
نمایشگاه عکس باشد و فعالیت خود را از سر بگیرد. حسن نوفرستی، مدیر روابط 
عمومی موزه هنرهای معاصر برای بازدید از ساختمان موزه همراهی مان می کند. 
او در گفت وگویی با ایســنا، در ارتباط با بازسازی اخیر موزه می گوید: »بازسازی 

موزه جزئی و مربوط به تعویض کف پوش ها بود.«
از او می پرســیم که آیا این بازسازی به حشراتی که چندی قبل بر روی یکی از 
کارهای گنجینه پیدا شــد ارتباط پیدا می کند که پاسخ می دهد: این بازسازی 
ارتباطی با پیدا شــدن حشرات در موزه نداشت. صرفا ما زمان را مناسب دیدیم 
و تصمیم گرفتیم بخش کف پوش ها را تعویض کنیم. او یادآور می شود: بازسازی 
اصلی که به گنجینه و بخش های دیگر مربوط می شــد، دو یا ســه سال پیش 
که موزه به مدت ۳۲ ماه تعطیل بود، انجام شــد. بعد از باز شــدن مجدد موزه 
و برگزاری نمایشــگاه ها به مدت یک سال و نیم، تصمیم به تعویض کف پوش ها 
گرفته شد. نوفرستی در پاســخ به پرسشی درباره زمان باز شدن مجدد موزه و 
نمایش آثار برای عموم می گوید: همان طور که آقای اســالمی، رییس موزه نیز 
اشــاره کردند، ما هم زمان با دهه فجر یک نمایشگاه عکس داریم که تا یکی دو 
هفته آینده آماده ارائه خواهد شد. این نمایشگاه عکس، امسال در ایام جشنواره 

هنرهای تجسمی فجر برگزار می شود.
او در ارتباط با برنامه های بعدی موزه می گوید: زمانی که نمایشــگاه عکس برای 
بازدید آماده و افتتاح شــود، گروه اجرایی و پژوهشــی موزه، نمایشگاه جدید را 
مورد بررسی قرار می دهند و در آخر بعد از نمایشگاه عکس اجرایی خواهد شد.

ابوالحسن مختاباد درگذشت
سیدابوالحســن مختاباد )نویسنده، منتقد، پژوهشــگر موسیقی و روزنامه نگار 

ایرانی( در ۵۳ سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، عبدالحسین مختاباد )خواننده و برادر این نویسنده و پژوهشگر 

موسیقی( خبر درگذشت ابوالحسن مختاباد را تایید کرده است.
سیدابوالحسن ساکن امریکا بود و به علت سکته قلبی درگذشت.

ابوالحسن مختاباد سال ۱۳۷۳، به عنوان عضو تحریریه روزنامه همشهری وارد 
این روزنامه شد و تا همین اواخر در همشهری آنالین کار می کرد. او همچنین 
مدتــی با کتاب هفته، روزنامه کارگــزاران، روزنامه صبح امروز، روزنامه آفتاب 
امروز )دبیر گروه اندیشــه(، خبرنامه خانه موسیقی )سردبیر(، هفته نامه آتیه 
)زیر نظر ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان دبیر گروه ادب و هنر( و انجمن 

صنفی روزنامه نگاران ایران )سردبیر سایت( همکاری داشت.
ابوالحسن مختاباد در زمینه نشر هم یادداشت ها و نوشته هایی داشته است که 
ماحصل آن ها در کتابی به نام »نشــر و نوشــتار« از سوی خانه کتاب ایران به 

بازار نشر عرضه شد.

یک کارگردان دیگر که اجل 
مهلت تماشای فیلمش را نداد

حســین شهابی، کارگردان ســینما در حالی با مرگ ناگهانی خود دوستان و 
همکارانــش را در اندوه فرو برد که از چند مــاه قبل در تدارک اکران آخرین 

فیلمش بود و اتفاقا خودش هم یکی از نقش های اصلی آن را ایفا کرده بود.
به گزارش ایسنا، حسین شهابی متولد هفتم آذرماه سال ۱۳۴۶ در دهه ۷۰ با 
ســاخت فیلم های کوتاه و بلند تجربی به طور جدی شروع کارش را در سینما 
رقم زد و بعد در ابتدای دهه ۹۰ اولین فیلم بلند سینمایی خود را کارگردانی 
کرد. او فیلم »به خاطر مهدی« را ساخت که به اکران درنیامده و »روز روشن« 
که در سی ویکمین جشنواره فیلم فجر تندیس بهترین فیلمنامه را دریافت کرد 

از شناخته شده ترین فیلم های این فیلمساز است.
او دقیقا یک دهه قبل یعنی در ســال ۱۳۹۱ با همین فیلم در جشنواره فجر 
شــرکت کرد و حاال در آســتانه چهل ویکمین دوره و در شرایطی که در فکر 

ساخت یک فیلم جدید بود، از دنیا رفت.

نمایش گالب آدینه ۴۰ شب دیگر روی صحنه می ماند
اجرای نمایش »پرده خانه« به نویســندگی بهــرام بیضایی و کارگردانی گالب 
آدینه تا روزهای پایانی ســال ادامه پیدا می کند. به گزارش ایسنا، پیش از این 
انتظار می رفت این نمایش بعد از ۶۰ اجرا در پردیس تئاتر شهرزاد به کار خود 
پایان بدهد، اما به گفته ُشــبیر پرســتار، مجری طرح این اثر نمایشی، اجرای 
»پرده خانه« تا ۴۰ شب دیگر ادامه خواهد داشت و این اثر نمایشی تا روزهای 
پایانی ســال روی صحنه می ماند و بر اســاس این برنامه ریزی، این نمایش به 
مدت ۱۰۰ شب اجرا خواهد داشت. نمایش »پرده خانه« که تازه ترین کار گالب 
آدینه است، هر شب راس ساعت ۱۹ و سی دقیقه در سالن شماره دو پردیس 
تئاتر شــهرزاد اجرا می شــود. بهرام بیضایی حدود ۳۰ سال پیش نمایشنامه 
»پرده خانه« را نوشــته اســت. او خود تمایل داشت تا این اثر نمایشی را روی 
صحنــه بیاورد و به همین دلیل مجوز اجــرای آن را به دیگر کارگردانان تئاتر 
نمی داد. از همان مقطع گالب آدینه به دنبال اجرای این متن بود و ســرانجام 
سال گذشــته مجوز اجرا را از آقای نویسنده گرفت و حاال حدود دو ماه است 

که »پرده خانه« روی صحنه جان گرفته.

جیمز کامرون دست نیافتنی شد
»آواتار: راه آب« ساخته »جیمز کامرون« از فروش جهانی ۲ میلیارد دالر عبور 
کرد تا این کارگردان با رکوردی دســت نیافتنی خالق سه فیلم از شش فیلم 

پرفروش تاریخ سینما باشد.
به گزازش ایســنا به نقل از ورایتی، »آواتار: راه آب« ششمین فیلم در تاریخ و 
اولین فیلم در دوران همه گیری کروناســت که از فروش چشمگیر دو میلیارد 
دالری عبور کرده و به یک باشــگاه انحصاری پیوســت که شــامل فیلم های 
»آواتــار«، »انتقام جویان: آخر بــازی«، »تایتانیک«، »جنگ ســتارگان: نیرو 

برمی خیزد« و »انتقام جویان: جنگ ابدیت« می شود.
در حال حاضر »جیمز کامرون« ســاخت سه فیلم از شش فیلم پرفروش تمام 
ادوار تاریخ ســینما را بر عهده داشته و همچنین تنها کارگردانی است که سه 
فیلم با فروشــش بالغ بر ۲ میلیارد دالر در کارنامه ســینمایی دارد.  از سویی 
دیگر »زوئی سالدانا« بازیگر نقش نیتیری در مجموعه »آواتار«، اکنون در چهار 
فیلم از شــش فیلم پرفروش تاریخ سینما نقش آفرینی داشته، چرا که پیش از 
ایــن در »انتقام جویان: آخر بازی« و »انتقام جویــان: جنگ ادبیت« نیز ظاهر 
شــده بود و نقش گامورا در »نگهبانان کهکشان« را تکرار می کند. نکته قابل 
توجه این است که »آواتار: راه آب« رسما به هدف بزرگی که »کامرون« قبل از 
اکران فیلم برای خود تعیین کرده بود، دست یافته است. »جیمز کامرون« طی 
۲۵ سال گذشته دو فیلم »تایتانیک« و پس از آن »آوتار« را به صدر فهرست 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینما رسانده اســت. »آوتار: راه آب« یکی از 
پرهزینه ترین فیلم های ساخته شــده تمام ادوار است و خود کامرون پیش از 
ایــن عنوان کرده بود برای این که، ایــن فیلم را یک موفقیت تجاری توصیف 

کنیم باید حداقل دو میلیارد دالر در گیشه بفروشد.  

گزارش

اخبارکوتاه


