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نگاهی به توقیف دنباله دار آخرین ساخته احمدرضا درویش

خبر

رونمایی از پالن-سکانس «جاودانگی»
در جشنواره ُرم ایتالیا
همدلی ـ فیلم ســینمایی «جاودانگی» به
کارگردانی مهدی فرد قــادری و تهیه کنندگی
جواد نوروزبیگــی که در پالن-ســکانس 145
دقیقــه ای تولید شــده اســت  ،در اولین اکران
جهانی خود مهرماه سال جاری در بخش مسابقه
جشــنواره معتبر ُرم ایتالیا به نمایش در می آید.
جشنواره فیلم ُرم که در سالهای اخیر با حضور
چهره های تاثیرگذار ســینمای جهان همچون
آل پاچینو  ،لئوناردو دیکاپریو  ،فرانسیس فورد
کاپوال  ،شــان پن  ،انیو موریکونه ،مونیکا بلوچی
 ،اسکارلت جوهانسون  ،جیک جیلنهال  ،ایزابل
هوپر و ...به یکی از معتبرترین جشنواره های جهان
تبدیل شده است  ،امسال نیز در یازدهمین دوره
برگزاری خود شاهد حضور سینماگرانی همچون
تام هنکس  ،مریل استریپ ،الیور استون  ،دیوید
ممت و ویگو مورتنسن خواهد بود و فیلم سینمایی
«جاودانگی» به عنوان نماینده سینمای ایران در
این جشــنواره حضور خواهد داشــت .ساختار
پالن-ســکانس  145دقیقهای «جاودانگی» بر
اساس نخستین فیلم کوتاه این فیلمساز «تناوب»
است که در سال  84در یک پالن یازده دقیقه ای
کارگردانی شده است .مهدی فرد قادری در طول
ده سال سال گذشته با ساخت هفت فیلم کوتاه از
جمله فیلم های کوتاه پالن-سکانس «تناوب» ،
«دایرههای معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی»
موفق به دریافت جوایز مختلف بین المللی شده
اســت و «جاودانگی» نخســتین فیلم بلند این
کارگردان محســوب می شــود که تمام اتفاقات
آن در شــبی بارانی در قطاری مسافربری ُرخ می
دهد .آنا نعمتی  ،فقیهه سلطانی ،علیرضا استادی
 ،مارال فرجاد  ،سودابه بیضایی از جمله بازیگران
فیلم سینمایی «جاودانگی» هستند .یازدهمین
جشنواره فیلم رم از  13اکتبر ( 22مهر) آغاز به کار
میکند و تا  23اکتبر (2آبان) ادامه دارد.
حکم پرونده «کیارستمی» فردا امضا
میشود
ایلنا ـ رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی
از صدور حکم پرونده کیارستمی خبر داد و گفت:
البته هنوز حکم امضا نشده و بعد از امضا ،به شاکی
و متهمین ابالغ و اگر اعتراضی نداشته باشند ،تا
 10روز دیگر قطعی و اعالم میشــود .دکتر ایرج
خســرونیا درباره آخریــن وضعیت صدور حکم
پرونده پزشــکی عباس کیارستمی با بیان اینکه
حکــم این پرونــده را هیات بدوی صــادر کرده
است ،گفت :اما هنوز این حکم امضا نشده است.
وی افزود :فردا حکم از ســوی هیات بدوی امضاء
میشــود و پس فردا نیز برای شاکی و متهمین
ابالغ میشــود .بر این اســاس اگر از سوی آنها
اعتراضی نسبت به حکم وجود داشته باشد ،پرونده
به قسمت تجدید نظر میرود .خسرونیا ادامه داد:
اگر هم اعتراض نباشد حکم بعد از  10روز حکم
قطعی و اعالم میشود .وی درباره اعتراض وکیل
خانواده کیارستمی نیز گفت :اعترض به این بود
که کیفرخواست ناقص است که این موضوع نیز
رسیدگی میشود.
فراخوان سی و پنجمین جشنواره جهانی
فیلم فجر منتشر شد
ایسنا ـ فراخوان ســی و پنجمین جشنواره
جهانی فیلم فجر طبق برنامــه ،امروز اول اکتبر
 ۲۰۱۶مصادف با  ۱۰مهرماه در ســایت رسمی
جشنواره منتشــر شد.این فراخوان شامل قوانین
و مقررات ،اهداف ،شــرایط پذیــرش آثار ،فرایند
انتخاب و برنامه ریزی ،برنامه ها ،بخش ها ،جوایز،
فرم ثبتنام و گاهشمار جشــنواره است .بخش
های اصلی جشــنواره شــامل سینمای سعادت
(مســابقه بین الملل) ،جلوه گاه شرق (پانورامای
سینمای کشورهای آســیایی و اسالمی) و جام
جهان نما (جشنواره جشنوارهها) خواهد بود و از
نمایش فیلم های کالسیک ،مستند زیر ذره بین و
نمایش های ویژه به عنوان بخش های جنبی یاد
شده است .سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بر
اساس این فراخوان۲۱ ،تا  ۲۸آوریل  ۱( ۲۰۱۷تا
 ۸اردیبهشت  )۱۳۹۶در تهران برگزار می شود.
تئاتر برادوی برای حمایت از هیالری
کلینتونبرمیخیزد
مهرـ قرار اســت عصــر روز  ۱۷اکتبر (۲۶
مهرماه) و در تئاتر «اس تی جیمز» شهر نیویورک
اجراهایی با حضور ستارههای سینما و تئاتر آمریکا
در حمایت از هیالری کلینتون به صحنه برود .تئاتر
برادوی به حمایــت از کاندیدای حزب دموکرات
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا
بر میخیزد .در این برنامه که عصر روز  ۱۷اکتبر
در تئاتر «اس تی جیمز» نیویورک برگزار میشود،
بیلی کریستال به عنوان مجری و اجراکننده برنامه
حضور دارد.قرار است در این برنامه حمایتی که با
شعار «قویتر با هم» برگزار میشود ،هنرمندان و
ستارههای شناخته شده سینما و تئاتر آمریکا نظیر
جولیا رابرتز ،لین مانوئل میراندا ،هیو جکمن ،سارا
جســیکا پارکر ،متیو برودریک ،امیلی بالنت ،آن
هاتاوی ،جاش گوربان ،آنجال بست ،نیل پاتریک
هریس ،هلن میرن ،ســیانا میلر و تعدادی دیگر
از چهرههای هنری اجرا داشته باشند.بلیتهای
این برنامه حمایتی با بهــای  ۴۵تا  ۱۰هزار دالر
به فروش میرســند.عواید فروش بلیتهای این
برنامه نیز به کمپین انتخاباتی هیالری کلینتون
تعلــق میگیرد.پیش از این نیز نمایش موزیکال
و پرفروش «همیلتــون» در قالب اجرایی ویژه از
هیالری کلینتون حمایت کرده بود.
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آیامعادلهچندمجهولی«رستاخیز»حلمیشود؟

همدلی -در حالــی که امیدها بــرای اکران
«رستاخیز» درویش رنگ باخته بود ،با اظهار نظر
تازه وزیر ارشاد درباره این فیلم که گفته اکران این
فیلم مذهبی از نظر ما بالمانع می باشــد ،یک بار
دیگر سنگینترین پروژه تاریخی سینمایی ایران به
صدر اخبار آمد و احتمال اکرانش قوت گرفت.
از این رو خبر تولید فیلمی عظیم از واقعه عاشورا
با نام «رســتاخیز» یا «روز رستاخیز» با نام عربی
«القربان» و نام انگلیســی Hussein Who Said
 Noبرای سینمای ایران و دوستداران هنر متعهد
میتوانست مسرت بخش باشد ،اما به مرور و با طی
شدن اتفاقات ورق برگشت و امیدها شمایلی دیگر
به خود یافت .به هر روی فیلم «رستاخیز» توسط
احمدرضا درویش ساخته شد و روند اکرانش پس
از کش و قوس های بسیار در نهایت با رای صادره
منتهی به پرداخت غرامت ضرر و زیان از ســوی
وزارت ارشــاد به ســازندگان فیلم گردید که الزم
اســت تبعات این موضوع طی پرونده ای مفصل
مورد پرداختی تحلیلی قرار گیرد.
تولید فیلم «رســتاخیز» با همه اما و اگرهایی
که وجود داشــت از روز شانزدهم بهمن ماه سال
 1388همزمان با اربعین حســینی در شهرستان
بم آغاز شــد و با پشت سر گذاشتن بیش از 250
جلسه فیلمبرداری در لوکیشــن های بم ،کلوت
های شــهداد کرمان ،شــاهرود ،اصفهان ،کاشان،
فومن ،شهرک پرند تهران و شهرک سینمایی دفاع
مقدس در  14شهریورماه  1390به اتمام رسید و
تنها اکران داخلی آن در ســی و دومین جشنواره
بیــن المللی فیلم فجر بود که همراه با کســب 4
سیمرغ بلورین شــد .فیلمی که مقطعی تاریخی
از مرگ معاویه تا شــهادت امام حسین(ع) در روز
عاشورا را دست مایه روایت داستانی قرار داده است،
اما تابوشکنی ناشی از نمایان سازی تصویر حضرت
ابوالفضل العباس(ع) ،موجب اعتراضات گسترده ای
درباره اکرانش شــد .به نحوی که ساعاتی پس از
اکران فیلم «رســتاخیز» در صبح  24تیر 1394
مقابل سینما شکوفه علیه فیلم تجمع گسترده ای
شکل گرفت که موجب توقف در اکران آن و پایین
آمدن از پرده سینماها شد .از سویی این اعتراضات
با واکنش سازندگان فیلم مواجه شد .موافقان فیلم
هم با رجوع به عدم وحدت آراء مراجع عظام تقلید،
از اصالح برخی از صحنهای فیلم خبر دادند ،با این
همه مخالفان بر عدم اکران این فیلم اصرار ورزیدند.
فتوای مراجع عظام تقلید در محکومیت
اکران فیلم «رستاخیز»
بعد از اعتراضات ســازندگان فیلــم و برخی از
سینماگران ،برخی از رسانهها ،با اعالم اینکه رجوع
موافقان به نظرات مراجع ناصواب و ابزاری اســت،
ســعی در رســانهای کردن نظرات مراجع درباره

رستاخیز کردند؛ واکنشی که تنها به دلیل نمایش
چهره حضرت عباس(ع) بوده است.
رســانههای مخالف اکران فیلم بــا درج نظرات
مراجع عظام به وزارت ارشــاد هشدار دادند که در
صورت حمایت از رستاخیز اعتماد قشر متمدن را از
دست خواهند داد.
برای مثال تسنیم نوشته بود«:آیتاهلل مظاهری
اصفهانی اعالم کرد که این کار حرام اســت و باید
نباشد ،آیت اهلل مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی
در خصوص اعالم نظر موافق برای اکران این فیلم
چنین آورده است« :بسمه تعالی .با نهایت معذرت
چنین چیزی مطلقا واقعیت ندارد .همیشه موفق
ت اهلل العظمی سیستانی
باشید ».همچنین دفتر آی 
در نجف اشــرف در یادداشتی تایید محتوای این
فیلم را رد کرد .آیتاهلل العظمی علوی گرگانی از
مراجع تقلید نیز درباره نشان دادن چهره مقدسان
در فیلم «رستاخیز» بیانیهای اعتراضی صادر کرد
که در بخشی از آن آمده است« :شکی نیست که
اینگونه رفتارها در سایه سهل انگاری وزارت ارشاد
محقق شده اســت که باعث سوء استفاده برخی
فیلمسازان شده است و لذا توصیه میشود وزارت
محترم ارشاد در نظارتهای خود دقت بیشتری به
خرج داده و شرایط و نکات شرعی را رعایت کنند.
طبیعی اســت عدم توجه به نصایح علما موجب
کمرنگ شدن اعتماد قشر متدین به دستگاههای
فرهنگی شده و کمرنگ شدن عظمت امامزادگان
موجب توبیخ و بلکه عقاب الهی در قیامت خواهد
شد و همه مسئولین باید خود را برای جوابگویی
در روز حساب آماده کنند».
رستاخیز یک فیلم زیرزمینی نیست
با این حال بعــد از همه این اتفاقات احمدرضا
درویش در گفت و گو با ســایت «جماران» اعالم
کرد که فیلمش مورد توجه و تایید علما و مسئوالن

فرهادی :این بار سکوت نمیکنم

توگوی
همدلی -اصغر فرهادی در نخســتین گف 
تصویری خود در ایران در برنامه «سپید و سیاه» درباره
استقبالصورتگرفتهاز«فروشنده»وحاشیهسازیهای
اخیر سخن گفت.
به گزارش خبرآنالین ،برنامه «سپید و سیاه» برنامهای
توگو محور و محصول موسســه هفت رخ معاصر
گف 
توگوهای این
است .نخســتین بخش از مجموعه گف 
برنامه که با عنوان «رو در رو با بزرگان فرهنگ و هنر»
توگوی تفصیلی با اصغر فرهادی
عرضه شــده ،به گف 
کارگردان برنده اسکار اختصاص دارد.
سکوت ارزشمند مخاطب در سالن سینما
فرهادی در پاسخ به این سئوال که نگاه او به استقبال
گســترده مخاطبان از «فروشــنده» چیست ،گفت:
«طبیعتا خیلی خوشحالم که فیلم توانسته با تماشاگر
ارتباط برقرار کند و یک تماشــاگر ،تماشاگر بعدی را
برای دیدن فیلم دعــوت میکند .نکتهای که بیش از
پیش من را خوشــحال میکند این است که وقتی در
تاریکی وارد ســالن میشدم ،آنقدر سکوت بود که گاه
فکر میکردم کسی در سالن ننشسته و یا تعداد کمی
در ســالن هستند ،اما وقتی نور میآمد میدیدم تعداد
تماشاگران زیاد است».
این کارگــردان در بخش دیگر مصاحبــه در مورد
هجمههایی که در هفتههای اخیر نسبت به او صورت
گرفته اســت ،گفت« :به بخشی از این هجمهها عادت
کــردهام .در واقع از ســر «درباره الــی» آرا م آرام این
حاشیهســازیها شروع شد .بخشــی از این حاشیهها
پرسه

همدلی« -ماکس برود» بزرگترین خیانت دوستانه
تاریخ ادبیات را رقم زد .بیتوجه به وصیتنامه دوســت
فابریکش «فرانتس» ،رفت و از ســطل آشغال ،دست
نوشتههای او را برداشت .اما به همین بسنده نکرد ،رفت
و از توی گنجه ،همه نامهها را بیرون کشید و فهمید که
نویسنده سلزده ما ،سالها برای فلیسه نامی ،نامه قلمی
میکرده؛ هر روز ،روزی دوبار پستچی از پراگ به برلین
نامه میرسانده و از برلین به پراگ .حاال به یمن همین
خیانت کتاب دو جلدی «نامههایی به فلیسه» ،روبهروی
ماست .حقیقتی کهگذار یک نویسنده از «عشق به یک

مربوط به فیلم است و به این دلیل من چیزی نمیگویم.
از نگاه من طبیعی اســت که آدمها فیلم را ببیند و در
ادامه نظر خود را درباره آن بگویند ،گاه ممکن اســت
نظرشان خیلی هم به فیلم مربوط نباشد ،اما از آنجا که
در این بحثها موضوع خود فیلم است ،سعی میکنم
چیزی نگویم .بخشی هم آنقدر سطحی است که وقتی
چند روز از آن بگذرد ،اصال فراموش میشــود و باز هم
نیازی نیست من پاسخ بدهم .او ادامه داد« :اما این بار
اتفاق متفاوتی افتاده اســت .دوستان به من میگویند
شــاید پاسخ ندادن و ســکوت کردن و صبوری نشان
دادن باعث شده اســت که فکر کنند ،حاال میتوانند
حاشیهها را پررنگتر کنند .اساسا فکر میکنم اگر کسی
حرفی داشته باشد که پشت آن منطق باشد ،میتواند
آن منطق خود را مطرح کند .کسی عصبی میشود و
صدایش را بلند میکند و به فحاشی و تهمت زدن روی
میآورد که منطق پشت حرفش نیست .کسانی که در
این روزها ســراغ این شیوه دور از اخالق رفتهاند ،اتفاقا
کسانی هستند که مدعی اخالق دینی و سینهچاک یک
گرایش فکری هستند».
کارگــردان «جدایی نادر از ســیمین» گفت« :من
به خود آنان میگویم که این به ضررشــان است .من
معتقــدم مردم باهــوش هســتند و متوجه حقیقت
میشوند ،در این شــرایط آن افراد هستند که در انزوا
قرار میگیرند .اگر کسی با فیلمی مشکل دارد ،میتواند
درباره آن بنویسد و یا به فیلمسازی من اشکالی را وارد
میداند ،میتواند آن را مطرح کند .این انتقادها برای من
پذیرفته شده است ،به این دلیل که وقتی من فیلمسازی
را انتخاب کردم ،یعنی این انتقادها را قبول کردهام ،اما
وقتی راجع به بحثهای خصوصی و حریم خصوصی
من هرزهگویی میشود و تهمتهایی که هیچ سندی
برای آن وجود ندارد مطرح میشــود ،چیزی نمیتوان
گفت غیر از اینکه این برآمده از یک ذهن بیمار است.
من در عجبم که چگونه اینها میتوانند پیش وجدان
خودشان راحت باشند؟»

کشور قرار گرفته است
درویش اما در برنامه هفت همه بغض فرو خورد ه
این سالهایش را این چنین شرح داد:ماجرای بعد
از پائین کشــیده شدن فیلم «رستاخیز» ماجرای
فرامتنی است و بسیاری از مسائل آن ربطی به اصل
ماجرا ندارد .برای اینکه مگر فیلم زیرزمینی ساخته
شده است؟ فیلمی که طی  10سال پروانه ساخت
گرفته اســت و نهایتا با پروانه نمایش اکران شده
اســت .آن هم درباره موضوعی به مهمی عاشورا.
درویــش در آن گفت و گو گفت :به هر صورت با
اتفاقی که افتاد شان قوانین سینما زیر سوال رفت
و آقایان گفتند به دلیل جشــن هستهای توقیف
کردیم .مقطع اکران این فیلم با توافق هســتهای
همزمان شــد .چون جشن هستهای در پیش بود
آقایان گفتند :ما نمی خواستیم حواشیای که برای
این فیلم پیش آمده این جشن را تحت الشعاع قرار
دهد .اما باالخره رای دادگاه صادر شــد و دولت را
مقصر اعالم کرد.
نگاهکارشناسان
همــه این تضادها پیرامون رســتاخیز منجر به
جدلهای فراوانی شــد .برخی از کارشناسان با رد
اینکه رســتاخیز از لحاظ مضمونی رد شده بیان
داشتند :مسئله فقط و فقط سیاسی است و شاید
مهمترین دلیل این سیاسی کاری ،عالقه کارگردان
این فیلم به دولت اصالحات باشــد .البته که همه
این مسئله وقتی با مسائل دینی همراه شود تبدیل
به ابزاری کاراتر برای مقابله با این فیلم می شود.
اما شاید کلید رمز این سخن کارشناسان را بشود
در نوشته ای که در یکی از رسانههای منقد به چاپ
رسیده یافت :در این نوشته آمده است«:رستاخیز»
در نهایت و با همه جوسازیهای انجام شده توسط
عوامل فیلم به دلیل ترویج نگاهی مغایر با مفاهیم
دینی و عرفی برای همیشــه متوقف شد تا همه

جاماندههای اکران و امیدهای گیشه
ســینمای ایران در نیم ه اول امســال در حالی
رونق خوبی داشــت که بیشتر فیلمهای پرطرفدار
جشــنواره فجر  ، 34اکران عمومی شدهاند و حاال
این پرسش مطرح است که کدام فیلمها میتوانند
تنور اکران را در نیمهی دوم سال همچنان داغ نگه
دارند و کدام فیلمها اکران نشدهاند؟
در جشــنواره فجر ســال گذشــته 44 ،فیلم
ســینمایی نمایش داده شــدند که تــا به امروز
فیلمهای «آبنبات چوبی»« ،امکان مینا»« ،اژدها
وارد میشــود»« ،بادیگارد»« ،بارکد»« ،خشــم
و هیاهو»« ،دختــر»« ،دلبری»« ،رســوایی ،»2
«زاپاس»« ،عادت نمیکنیم»« ،کفشــهایم کو؟»،
«النتــوری»« ،ابــد و یــک روز»« ،ایســتاده در
غبار»« ،من»« ،چهارشنبه»«،قیچی»«،گاهی»،
«ممیرو»« ،اینجا کسی نمیمیرد» و «نیمرخها» از
سه بخش سودای سیمرغ ،هنر و تجربه و نوعی نگاه
در سینماها اکران شدهاند.
به این ترتیب تقریبا نیمی از فیلمهای جشنواره
اکران شده و از بین فیلمهای باقیمانده هم «نفس»
به کارگردانی نرگس آبیار« ،نیمه شب اتفاق افتاد»
به کارگردانی تینا پاکروان و «ماالریا» به کارگردانی
پرویز شــهبازی طبق اعالم قبلی در اولویت اکران
قرار دارند.
همچنین «هفت ماهگی» هاتــف علیمردانی،
«آخرین بارکی سحر رو دیدی؟» فزاد موتمن« ،به
دنیا آمدن» محســن عبدالوهاب« ،سیانور» بهروز
شعیبی« ،نقطه کور» مهدی گلستانه« ،وارونگی»
بهنام بهزادی« ،برادرم خســرو» احسان بیگلری،
«پل خواب» اکتای براهنی« ،جشن تولد» عباس
الجوردی« ،خانــهای در خیابــان چهل و یکم»
حمیدرضــا قربانی« ،خمــاری» داریوش غذبانی،
«گیتا» مســعود مددی« ،الک قرمز» سید جمال
سید حاتمی« ،متولد  »65مجید توکلی« ،سینما
نیمکت» محمــد رحمانیان« ،تمرینی برای اجرا»

از نامههای «کافکا» به «فلیسه»

زن» ،تا «عشق به خود عشق» را نشان میدهد .او در
ابتدا نامههایی برای فلیسه مینویسد تا زنی را که تنها
یکبار دیده ،مجاب کند رشتهای نامهنگاری میانشان
آغاز شــود .اندکی بعد ،این نامه نگاریها رنگ و بوی
عشق به خود میگیرد اما وضع به همین منوال نمیماند.
معشوق خواستار دیدار است و پی ریختن یک زندگی
مشترک .عاشق اما همچنان به نوشتن میاندیشد در
غار تنهایی خویش .در نهایت یکی باید پا پیش بگذارد.
فلیســه جلو میآید و مینویسد که برای دیدن کافکا
به پراگ خواهد آمد .کافــکا در جواب ،از این اتفاق –

امیدهای درویش برای اکــران فیلمش در دولت
روحانی ،رنگ نیستی به خود بگیرد .کارگردانی که
به دلیل سیاسیکاری و عالقه به دولت اصالحات،
فیلمــش را با وجود آماده بــرای نمایش بودن در
جشــنواره فجر دولت گذشــته اکران نکرده و در
دولتی اکران کرد که بعدها به دلیل عدم حمایت
از «رستاخیز» ،نامه ای انتقادی علیه وزارت ارشاد
نوشت!
اکران «رستاخیز» از نظر ما مانعی ندارد
بــا این همه آخرین اظهــار نظر علی جنتی در
جمع خبرنگاران در مراسم «بزرگداشت هفته دفاع
مقدس» بار دیگــر امیدها را زنده کرد؛ وی گفت:
اکران فیلم «رســتاخیز» از نظر مــا مانعی ندارد.
اگر پوشــاندن چهره حضرت عباس (ع) به میزان
فروش آن لطمه بزند در این صورت آنها میتوانند
به دادگاه عدالت اداری و عمومی مراجعه و ادعای
خســارت کنند .ما بهتازگی اعالم کردهایم به هر
صورت که میخواهند« ،رستاخیز» را اکران کنند
و اشکالی ندارد .همچنین معاون سینمایی وزارت
ارشاد نیز اعالم کرد که مجوز رستاخیز همچنان
معتبر است.
حکم جدیدی درباره رستاخیز اعالم نشده
است
هر چند وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس
ســازمان ســینمایی اعالم کردند که اکران فیلم
رستاخیز بالمانع اســت اما مدیر پخش این فیلم
میگوید حکم جدیدی به آنها ابالغ نشده است.
غالمرضــا فرجی (مدیر پخش حــوزه هنری و
فیلم ســینمایی رســتاخیز) در گفتگو با ایلنا؛ با
اشــاره به آخرین وضعیت اکران فیلم رســتاخیز
گفت :علیرغــم صحبتهای علــی جنتی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی و حجتاهلل ایوبی رئیس
سازمان سینمایی هیچ حکم جدیدی ابالغ نشده
است.
وی ادامه داد :قرار است جلساتی با تهیهکننده
و کارگردان فیلم بگذاریم و درباره وضعیت اکران
این فیلم به جمعبندی برســیم.فرجی ادامه داد:
مواردی همچون نشان دادن چهره حضرت عباس
(ع) در فیلم یا حذف و اضافه کردن بخشهایی از
فیلم ارتباطی به پخش فیلم ندارد و ما حق دخالت
در این موارد را نداریم و تصمیم گیری درباره این
موارد مربوط به تهیهکننده و کارگردان فیلم است.
مدیر پخش حوزه هنری ادامه داد :با توجه به اینکه
ابالغ جدیدی درباره این فیلم نشده پروانه نمایش
فیلم همچنان معتبر اســت.وی در پاسخ به این
سوال که آیا امکان دارد فیلم رستاخیز در ماه محرم
امسال اکران شود یا خیر گفت :باید با تهیهکننده و
کارگردان جلساتی برگزار کنیم و شرایط را بررسی
کنیم اما تاکنون تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

بعد از یک ســال نامهنگاری پیدرپی و هرروزه -اظهار
خوشحالی میکند ،اما از فلیسه در نامهای میپرسد که
اگر به پراگ بیایی ،آیا باز هم نامهای از تو به من خواهد
رسید؟ پاسخ فلیسه منفی است چراکه او دیگر در برلین
نیســت که بخواهد از آنجا نامهای به فرانتس بنویسد.
بنابراین کافکا از او میخواهد که به پراگ نیاید و نگذارد
این دیدار مانع نوشتن نامه برای او شود...
نامه به فلیســه (دوجلد) نویســنده :فرانتس کافکا
برگردان :مرتضی افتخاری  -نشر :نیلوفرـ هیچچیز غمانگیزتر از این نیســت که آدم نامهای

محمد علی سجادی« ،برداشت دوم از قضیه اول»
پویان قربانزاده« ،ســگ و دیوانه عاشــق» علی
محمد قاسمی و «یک شــهروند کامال معمولی»
مجید برزگر از دیگر فیلمهای جاماندهی جشنواره
قبل از اکران هستند.
البتــه طبق هماهنگیهایی کــه در حال انجام
اســت و خبرهای رسمی و غیر رسمی که شنیده
میشود،احتمال میرود که فیلم «رستاخیز» در ماه
محرم و صفر به نمایش درآید ،فیلمی که با توجه
به حاشیههایی که در این دو سال اخیر داشته قطعا
تماشــاگران زیادی را برای رفع کنجکاوی هم که
شده ،به سینماها میکشاند.
عالوه براینها ،پیمان قاسمخانی هم قصد دارد
تا اولین فیلم ســینمایی خود را با نام «خوب ،بد،
جلف» پیش از جشنوارهی فیلم فجر و در آبانماه
اکــران کند که این هم با توجــه به کمدی بودن
فیلم و بازیگرانــی که در آن حضور دارند میتواند
از امیدهای رونقبخش سینما در ماههای باقیمانده
از سال باشد.
امــا از بین فیلمهایی که هنوز اکران نشــدهاند
حداقــل تجربهی  6ماه قبل نشــان داده که فقط
حضور چهرهها و اســامی بزرگ ،عامل کشــاندن
مخاطبان به سالنها نیست و فیلمهایی همچون
«ســایههای موازی» هم بودهاند که علیرغم بازی
شــهاب حســینی و ابوالفضل پورعرب موفقیت
چندانی در گیشه نداشتند.

را به یک نشانی مشکوک بفرستد .آن؛ دیگر به یک آه
بیشتر شباهت دارد تا به یک نامه.
ـ آرامش و تمرکز خودم را از دست دادهام و پیوسته
و الینقطع میخواهم شکایت کنم ،گرچه امروز دیگر
نمیتواند دیروز باشــد .اما حسن قضیه این است که
وقتی ناراحتی انباشــته شود باالخره سرریز میکند و
روزهای بهتری را به دنبال میآورد.
ـ آدم نباید در برابر غیرممکنهای کم اهمیت به زانو
درآید ،وگرنه غیرممکنهای مهمتر به چشم نخواهند
بخشی از کتاب نامه به فیلسه
آمد.

صحنه

گزارشی از پشت صحنه نمایش سردار
از سالهای نه چندان دور تا همین حوالی

ســردار روایتی است از سالهای نه چندان دور
جنگ ،که تا امروز امتداد دارند ،داســتان سربازان
پاکباختهای که گمنام ،به خاک وطن پیوستهاند
و نبودشــان دینی شــده اســت بر ذهن و گرده
تاریخ معاصر این سرزمین .به گزارش ایران تئاتر،
در ایــن نمایش اثر نــادر برهانی مرند (به ترتیب
ورود) هدایت هاشمی ،نسیم ادبی ،احمد کاوری،
نداکوهی ،ســید علی صالحی ،فریدون محرابی،
حسین پاکدل ،ناهید مسلمی ،میرطاهر مظلومی
بازی می کنند .این نمایش در یازدهمین جشنواره
تئاتر رضوی مورد استقبال قرار گرفت و از امشب
در تئاترشهر روی صحنه خواهد رفت.
آفتاب غروب کرده ســری به محل تمرین این
نمایش زدیم تا با حال و هوای آن بیشــتر آشــنا
شــویم .چند دقیقه ای می شود که گروه تمرین
را آغاز کرده است .صحنه ای مربوط به میرطاهر
مظلومی  ،ناهید مسلمی و احمد کاوری را تمرین
می کنند .پس از آن گروه استراحتی می کنند و
فرصتی دست می دهد که با بازیگران گفتگو کنیم.
نســیم ادبی در این نمایش نقش مریم همسر
دکتر مردانی را بازی می کند .او می گوید :زمانی
که نمایش را شــروع کردیم ،قصد این را داشتیم
که حتما اجرای بسیار خوبی داشته باشیم .زمان
تمرین هم اصال شتابزده عمل نکردیم و دورخوانی
را بطور کامل داشــتیم .تحلیل نقش هایمان را
داشتیم.
ادبی ادامه می دهد :در بجنورد اجرای قابل قبولی
داشتیم و امیدوارم که اجرای عمومی بسیار خوبی
داشــته باشیم .پس از اجرای بجنورد نقاط ضعف
و قوت را بررســی کردیم و بــه نظرم در مجموع
نمایش پخته تر شــد .ادبی درباره همکاری با این
گروه می گوید :با آقای برهانی مرند مرگ فروشنده
را کار کردیم .او کارگردان بســیار خوبی است .در
این نمایش هم با اینکه مریم نقش بلندی نبود به
دلیل حضور خــود برهانی مرند آن را پذیرفتم .با
اکثر اعضای گروه همکاری داشتم .بازیگر نمایش
آقای پاکدل بازی کردم ،با ناهید مسلمی کار کردم
فقط با یکی دو نفر از بازیگر ها کار نکرده بودم و در
مجموع همکاری با این پروه باعث افتخارم است و
امیدوارم تماشاگران دوست داشته باشند.
حســین پاکدل طــی این ســالها در عرصه
کارگردانی تئاتر فعالیت کرده است .ایوب آقاخانی
در اجرای جشنواره تئاتر رضوی ایفاگر نقش دکتر
مردانی بود ولی برای اجرای عموم به دلیل بازی در
نمایش سقراط و کارگردانی و بازیگری در نمایش
زنانی که به بزها خیره شــدند ،نتوانست گروه را
همراهی کند و در اجرای عمومی حسین پاکدل
این نقش را بازی می کند.
پاکدل درباره دلیل انتخاب این نقش و بازی در
تئاتر بعد از مــدت ها می گوید :این نقش و این
نمایش ویژگی های خاصی داشت برای انتخاب و
من را ترغیب کرد که همراه این گروه باشم البته
ترجیح می دهم خودم زیاد درباره اش توضیحی
ندهم و مخاطبان آن را تماشا کنند.
او در پاســخ به این ســوال که آیــا در بخش
کارگردانی نیز به برهانی مرند ایده هایی می دهد یا
خیر ،تصریح کرد :در تئاتر بازیگران هم کارگردانی
می کنند اما کارگردانی بر وجودشان و فیزیکشان.
ما یک کارگردان کلی داریم که اثر را از ســاحتی
باالتر نگاه می کنــد ولی هر کدام از بازیگران نیز
در راســتای هماهنگــی با دیگران خودشــان را
کارگردانــی می کنند .در مجموع هر کدام از این
عرصه های کارگردانی و بازیگری شرایط و جایگاه
خاص خــودش را دارد .من در حال حاضر بازیگر
نمایش هســتم و در اختیار کارگــردان .پاکدل
درباره همکاری با برهانی مرند خاطر نشــان می
کند :نادر را سالهاســت که می شناسم و جدا از
همکاری رفاقت هم داریم و کارش را دوست دارم.
او درباره اینکه بــرای اجرای عموم دیرتر به گروه
ملحق شده است و درخصوص هماهنگ شدن با
گروه می گوید :گروه ساعت هایی برای من وقت
گذاشتند و تمرین کردیم و من هم تالش کردم که
خودم را با دیگر بازیگران هماهنگ کنم و امیدوارم
که نتیجه خوب و رضایت بخشــی برای مخاطب
باشد .میرطاهر مظلومی نقش آقای ملکوتی را ایفا
میکند .او درباره همکاری با برهانی مرند و حضور
در این گروه می گوید :مدت هاست با نادر برهانی
مرند همکار هســتم  .او یکی از سردبیران اثرگذار
رادیوست البته در تئاتر همکاری نداشتیم و سردار
اولین همکاری ما اســت .وقتی وارد گروه شدم ،با
یک فرد حرفــه ای بااخالق به عنوان کارگردان و
گروهی بسیار دوست داشتنی و کاربلد مواجه شدم.
مظلومی می افزاید :پیشتر کارهای برهانی مرند
را دیده بودم و همیشه با آثارش ارتباط خوبی برقرار
کرده ام .چون شــخصیت هایی که می نویسد از
جنس آدم هایی اســت که ما می شناسیم و آنها
را در کوچــه و بازار دیده ایــم و موجودیت دارند
.کاراکترها عمیق هستند و مابازای بسیار در جامعه
دارند .مطمئن هستم ســردار هم مانند کارهای
پیشین این کارگردان اثر خوبی خواهد بود و مورد
پسند جامعه هنری و مردم قرار خواهد گرفت.
این بازیگر ادامه می دهد :در این نمایشکاراکتری
را بازی می کنم که مسن است با نام آقای ملکوتی.
پسرش مفقود االثر شده و انگار ندیده ها را می بیند
و نادانسته ها را می داند.
تمرین این صحنه به پایان رسیده و نداکوهی هم
کارش تمام شده است.
نمایش ســردار به نویســندگی و کارگردانی
نادر برهانی از یکشــنبه  ۴مهرماه در سالن اصلی
مجموعه تئاترشهر ســاعت  ۱۹:۳۰بروی صحنه
خواهد رفت.

