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شبکه نمایش سیما هفته آینده با پخش فیلم هایی 
با موضوع فلسطین به اســتقبال روز جهانی قدس 
می رود. این شبکه در آســتانه روز جهانی قدس و 
در همراهی با مردم مظلوم فلســطین و همزمان  با 
برگزاری سومین کنگره قدس شــریف، قصد دارد 
منتخبی از فیلم هــای با موضــوع مقاومت مردم 
فلســطین را روی آنتن ببرد. به همین منظور و در 
باکس مرور آثار شــبکه نمایش، هر شب ساعت۲۱ 

به ترتیب این فیلم ها به روی آنتن خواهند رفت.
روز شنبه مصادف با ســوم اردیبهشت فیلم »ناجی 
علی« محصول ســال۱۹۹۱ و ســاخته کارگردان 
مصری عاطف طیب پخش خواهد شــد. این فیلم 
داســتان زندگی ناجی علی کارتونیست فلسطینی 
را روایت می کند که از هنرمندان شاخص فلسطین 
است. روز یکشــنبه چهارم اردیبهشت فیلم آتش 
پنهان، محصول سال۱۳۶۹، ساخته حبیب کاووش 
پخش می شود. روز دوشنبه پنجم اردیبهشت فیلم 
»ابوزینب« محصول ســال۱۳۹۳ و ســاخته علی 
غفاری به روی آنتن می رود. این فیلم داستان زندگی 
عامر کالکش از قهرمانان لبنانــی مقاومت در برابر 
رژیم غاصب صهیونیستی است. روز سه شنبه فیلم 
»سی وسه روز« پخش خواهد شد. این فیلم محصول 
سال۱۳۶۹ و از ســاخته های جمال شورجه است. 
روز چهارشنبه فیلم »شــکارچی شنبه« محصول 
سال۱۳۸۸ و ســاخته پرویز شــیخ طادی پخش 
می شود. این فیلم به داستان غصب فلسطین توسط 
صهیونیست ها می پردازد و ریشه های شکل گیری 
این رژیم منحــوس را به نمایش می گــذارد. روز 
پنجشــنبه فیلم خاطره انگیز »بازمانده« ســاخته 
زنده یاد سیف اهلل داد و محصول سال۱۳۷۳ پخش 
خواهد شد. این فیلم خاطره انگیز براساس داستانی 
از غسان کنفانی با نام بازگشت به حیفا ساخته شده 
است و به اشغال حیفا در ســال۱۹۴۸ توسط رژیم 
غاصب صهیونیستی می پردازد. روز جمعه نیز فیلم 
»فیالدلفی« محصول۱۳۸۹، ســاخته اســماعیل 
رحیم زاده پایان پخش هفته فیلم قدس شریف در 

شبکه نمایش خواهد بود.

زندگیمحمدرضاحکیمی
درقابمستند

مستند »سرفه قناری و سکته کلمات« از تولیدات 
مرکز گسترش، داســتان مردی  است که در خالل 
۸۶ســال زندگی، از هرگونه طرح رســانه ای اعم 
از مصاحبه، گــزارش، فیلم و عکس جــز در موارد 
اســتثنایی و خصوصی پرهیز می کــرد. راوی این 
مســتند محمود اســعدی  اســت که ۳۰ســال با 
محمدرضــا حکیمی مأنوس بوده و با ده ها اســتاد 
دانشــمند در ایران و بخشی از کشــورهای جهان 

گفت وگو داشته  است.
محمود اسعدی درباره ساخت این مستند توضیح 
داد: ســال۱۳۷۱ وقتــی تصمیــم داشــتم برای 
نخستین  بار عکس محمدرضا حکیمی نظریه پرداز 
و واضع مکتب تفکیک را به عنوان شخصیت برجسته 
نشریه منتشر کنم با برخوردی متفاوت مواجه شدم. 
»نه الزم نیســت.« اصرار ما بی فایده بود و عکاس 
ناامید شد و مجله با تصویر اســتادان ایشان انتشار 
یافت. از همــان زمان بر آن بودم تــا راز این انزوای 
خودخواســته را بدانم. حکیمی مردی تنها، ساده 
و آرام امــا مؤثر در جامعه که همــدم قناری هایش 
در خانه ای کوچک بود. او دربــاره تفاوت حکیمی 
با دیگر اســتادان گفت: ارتباطات حکیمی با اهالی 
حوزه و دانشــگاه در ســطوح عالی و روشنفکران، 
دگراندیشــان و حتی افراد غیردینــی تأثیر و تأثر 

افکارش را گسترده تر می ساخت.
او پیش از انقالب به دعوت عبدالحسین زرین کوب 
برای نخســتین بار در دانشــگاه تهران نهج البالغه 
تدریس کرد. شریعتی او را وصی خویش قرار داد و 
نامه معروف او به فیدل کاسترو و مالقات با فرزندان 
چه گــوارا و اهتمام ویژه او به عدالــت اجتماعی در 
پرتو جامعه قرآنی از دیگر وجوه زندگی اش بود. این 
کارگردان با اشاره به مصاحبه های صورت گرفته در 
مستند »سرفه قناری و سکته کلمات« اظهار کرد: 
گفت وگو با استادان فلســفه، عرفان، دین و ادبیات 
بخشی از این مستند را تشــکیل می دهد ازجمله 
این اســتادان می توان به ابراهیمی دینانی، احمد 
سمیعی، مهدی محقق، آیت اهلل سیدان، سیدمهدی 
جعفری و... اشاره کرد. مستند »سرفه قناری و سکته 
کلمات« در حال حاضر توسط بهروز خّباز خوب، در 

حال تدوین است. 
محمود اسعدی ساخت مستندهایی چون »فلسفه 
با طعم شکالت« بررسی زندگی و آثار غالمحسین 
ابراهیمی دینانی، »فیلســوف سالک« توجه به آثار 
کریم مجتهدی، »شاعر نقاش« بررسی آثار و احوال 
محمود فرشچیان، »دســت های فسفری« بررسی 
زندگی مجید سمیعی و... را در کارنامه کاری خود به 

ثبت رسانده  است.
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آوارحاشیهبرسر»برادرانلیال«
راهیابی فیلم روستایی به بخش مسابقه کن بیشتر از هر چیز به حاشیه ها دامن زده است تا متن

سفرهایپرماجرای
یکفعالصلحدرجهان

یادداشتی بر کتاب »از کشمیر تا کاراکاس« 
نوشته سرباز روح اهلل رضوی

دکترنون؛قهرمانسرگشته
یکتراژدیعاشقانه

دالرا نوشین به همراه محمد وفایی 
نمایشنامه دکتر نون را نوشته است

بازی
بهشرطاستعداد

 هادی مرزبان پس از یک دهه
 موفق به اجرای »دکتر نون...« شد

تهیه کننده »مست عشق« حسن فتحی 
با اعالم جزئیاتــی از مراحــل نهایی اکران

آماده ســازی این فیلم، از برنامه ریزی 
برای اکران در تابستان و پاییز خبر داد. به گزارش همشهری 
به نقل از ایسنا، مهران برومند در گفت وگویی درباره زمان 
اکران فیلم »مست عشق« که پیش تر احتمال داده می شد 
در نوروز امسال روی پرده سینماها برود، بیان کرد: ابتدا قصد 
داشتیم در همین فصل بهار و نوبت عید فطر فیلم را اکران 

کنیم، ولی بنا بر نظر پخش کننــده ترکیه ای و دیگر 
کشورهایی که قرار اســت همراه با ایران، فیلم را 

نمایش دهنــد، تصمیم گرفتیــم همزمان با 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در ماه سپتامبر 
میالدی مصادف با شــهریور و مهرماه فیلم 

»مست عشــق« را اکران عمومی کنیم. 
این زمان هنوز به طور کامل قطعی نیست 

چون فعــال منتظر دریافــت پروانه 
نمایش هستیم تا بعد برای انتخاب 
پخش کننده ایرانی تصمیم بگیریم. 
وی درباره دریافت مجوز و ممیزی ها 
توضیح داد:»در تعامل ســازنده با 
مجموعه وزارت ارشاد هستیم تا به 

امید خدا بدون مشــکل با هماهنگی هــای صورت گرفته 
بتوانیم مجوز نمایش فیلم را بگیریم.البته برای پروانه نمایش 
زمستان سال قبل درخواست دادیم تا مراحل اداری پیش 
برود و بخش هایی از فیلمبرداری فیلم هم که باقی مانده بود 
بهمن و اوایل اسفند سال ۱۴۰۰تمام شد و هم اکنون فیلم 
مراحل نهایی آماده ســازی را طی می کنــد.«  وی درباره 
جایگزینی همایون شــجریان و ســهراب پورناظری هم 
گفت:»همکاری آقایان شجریان و پورناظری به دلیل تغییر 

شرایط مالی میسر نشد. 
هم اکنون موســیقی متن توســط فاهیر آتاک اوغلو - از 
آهنگسازان برجسته ترکیه- ســاخته خواهد شد و برای 
خواننده هم به دنبال گزینه مناســب هســتیم و هنوز به 
جمع بندی نهایی نرسیده ایم، اما حتما بخش های آوازی 
به زبان فارسی  خواهد بود.« به گفته وی فیلم برای 
نمایش در ایران به زبان فارسی دوبله می شود و در 
ترکیه هم به زبان ترکی دوبله خواهد شد.»مست 
عشق« آخرین فیلم سینمایی حسن فتحی یک 
پروژه پرحاشیه در طول ساخت بود که 
در مقطعی تا مرز پخش شدن در 
قالب سریال از شبکه های ترکیه 
هم پیش رفت، اما با پیگیری هایی 
که صــورت گرفــت راش های 
فیلم به طور کامل در اختیار 
سازندگان ایرانی قرار گرفته 
است و آماده نمایش می شود.

 

  سینمای ایران را با حاشیه هایش به یاد می آوریم. با 
خبرهای داغی که مهم نیست چقدر محصول واقعیت 
هستند و چقدر حاصل تخیل و عداوت. قرار گرفتن در 
کانون توجه، گاهی اوقات به غرق شدن در انبوه شایعات 
می انجامد. اگر در گذشــته هفته نامه هایی بودند که با 
تیترهای جنجالی توجه رهگذران را جلب می کردند، 
در روزگار کسادی مطبوعات، فضای مجازی جای آنها 
را گرفته است. در رقابت جنون آمیز جلب توجه و گاهی 
هم برای پیش بردن اهدافی مشخص، محتوایی تولید 
می شود که مالتش را از شــایعه می گیرد، به آن دامن 
می زند، پر و بالش می دهــد و مخاطب جذب می کند؛ 
اتفاقی که این روزها برای فیلم »برادران لیال« رخ داده 

است.

  راه یافتن »برادران لیال« به بخش مســابقه جشنواره کن، 
به عنوان یکــی از مهم تریــن رخداد های ســینمای ایران در 
سال۱۰۴۱، بیشتر از هر چیز به حاشــیه ها دامن زده است تا 
متن. در شــرایطی که اطالعات موثقی درباره فیلم تازه سعید 
روستایی در دســت نیســت، در فضای مجازی انواع و اقسام 
شایعات درباره اتفاق های پشت صحنه اش منتشر شده است. 
طبق معمول یکی از این شایعات بحث شیرین دستمزدهاست. 
برادران لیال فیلم پربازیگری است و گفته می شود چند چهره 
حاضر در برادران لیال که جزو بازیگران گران قیمت ســینمای 
ایران هم هستند ارقام نجومی ای دریافت کرده اند. معموال مردم 

اخبار دستمزد ستارگان سینما را با عالقه دنبال می کنند. مبالغ 
دریافتی در ســینمای ایران عموما به صورت رسمی رسانه ای 
نمی شود، ولی در نهایت خبرهایی در مورد دستمزد ها در دفاتر 
فیلمسازی دهان به دهان می چرخد و تبدیل به خبر می شود. 
وقتی هم رقم دقیقی در دســترس نباشد، همین عبارت کلی 
دســتمزدهای نجومی به کار می آید. همــه می دانند که نوید 
محمدزاده، پیمان معادی، فرهاد اصالنی و ترانه علیدوســتی 

بازیگران گرانی هستند.
بخشی از باال رفتن دستمزدها محصول تورم است و بخشی نتیجه 
مناسبات غیرشفاف ورود ســرمایه به بخش تولید فیلم های 
سینمایی و سریال های شــبکه نمایش خانگی که داستانش 
مفصل است. در مورد برادران لیال هم که گویا یکی از فیلم های 
پرهزینه سینمای ایران اســت، طبیعتا بخش قابل توجهی از 

هزینه ها شامل دستمزد ستارگان حاضر در آن شده است.

وقتی فیلم پربازیگری جلوی دوربین می رود، طبیعی اســت 
که انباشت بازیگر چهره، هزینه ها را هم باال ببرد؛ ضمن اینکه 
طوالنی شدن پروسه تولید هم بر افزایش هزینه ها دامن زده؛ 
هزینه ای که برخی رسانه ها آن را ۲۳میلیارد تومان دانسته اند. 
البته مثل همیشه یک» گفته می شــود« هم در ابتدای جمله 

قرار داده شده است.
نکته دیگر درباره برادران لیال، شــایعه اختــالف میان عوامل 
فیلم در پشت صحنه است. یکی از مســتندات این شایعه هم 
واکنش های نوید محمدزاده و پیمان معادی در فضای مجازی 
بوده و اینکه تبریکی به کارگردان گفته نشــده اســت. اینجا 
پست های اینستاگرامی به عنوان منبع تولید خبر مورد استفاده 
قرار  گرفته اند. برادران لیال ســومین همکاری مشترک سعید 
روســتایی با نوید محمدزاده و پیمان معادی بعد از »ابد و یک 
روز« و »متری شیش و نیم« است؛ گروه موفقی که روستایی 

از نخســتین فیلمش با آنها کار کرده و نتیجــه همکاری هم 
موفقیت آمیز بوده، ولی حاال شایعه شده که این بار میان شان 
اختالف نظر وجود داشــته اســت. نکته مهم تر ماجرای بحث 
امنیت حضور زنان در سینماست. بازیگر نقش اول زن برادران 
لیال به عنوان یکی از اعضای کمیته ۵نفره رسیدگی به موضوع 
آزار زنان در پروژه های ســینمایی انتخاب شده است؛ آن هم 
درحالی که یکی از بازیگران برادران لیال این روزها با اتهاماتی 
مواجه شده است. خروجی چنین حاشــیه ای را احتماال باید 
در روزهای برگزاری جشــنواره کن و نشست خبری عواملش 
مشاهده کرد؛ چیزی مشابه سؤالی که ســال گذشته از اصغر 
فرهادی درباره اســتفاده از امیر جدیدی به عنوان بازیگر »روز 
صفر« در فیلم »قهرمان« پرسیده   و نقطه شروع جنجال ها شد، 

در انتظار سازندگان برادران لیال خواهد بود.

  نتیجــه اینکه راه یافتن بــرادران لیال به مســابقه کن، در 
غیبت متن، تا دلتان بخواهد حاشــیه به دنبال داشــته است. 
جالب اینکه همه این حاشــیه ها و گمانه زنی ها درباره فیلمی 
به راه افتاده که در ســکوت خبری تولید شده و سازندگانش 
در بیرون دادن اخبار پروژه نهایت امســاک را به خرج داده اند؛ 
فیلمی که تا قبل از راهیابی به کن تنها یک عکس   از آن منتشر 
شده بود و هیچ اطالعات دیگری از وی در دسترس نبود. فعال 
که برادران لیال چنان زیر آوار حاشــیه قرار گرفته که اهمیت 
حضــورش در بخش اصلی مهم ترین فســتیوال ســینمایی 
جهان )که قاعدتا باید منبع اصلی توجه عمومی به فیلم باشد( 
تحت الشــعاع جنبش »می تو«، چه کســانی روی فرش قرمز 

خواهند رفت، دستمزد محمد زاده و معادی 
چقدر بوده و... قرار گرفته است. در سینمای 
ایران خیلی وقت ها حاشیه همان متن است.

چرا در ایران هیچ کس فیلم را ندیده
در روزهای اخیر واکنش هایی هم به شــیوه حضور برادران لیال در کن منتشر شده است که در آن هم نسبت به 
پخش کننده جهانی فیلم شبهاتی مطرح شده و هم نسبت به نمایش درنیامدن فیلم در ایران. روزنامه فرهیختگان 
در این باره نوشت: »آیا »برادران لیال« نماینده رسمی ایران در کن هفتادوپنجم است؟ آیا اساسا سرمایه گذار آن 
ایرانی است یا فقط عوامل فیلم ایرانی هســتند و خود آن، مثل بعضی از آثار اصغر فرهادی، مثال »فروشنده« که 
به عنوان نماینده اول فرانسه در جشنواره هابیت هندوستان حضور یافت، فیلمی خارجی است؟ طبیعتا این فیلم 
از وزارت ارشاد ایران پروانه ساخت گرفته است، اما آیا پروانه نمایش هم دارد؟ رسانه های فرانسوی نوشتند که این 
فیلم بدون ثانیه ای سانسور در کن حاضر شده اما سؤال اینجاست که آیا اساسا روی آن نظارت و ممیزی خاصی 
هم صورت گرفته که از فیلتر رد شده باشد یا نه؟ این فیلم پس از کن می تواند همینطور بدون ثانیه ای سانسور در 
ایران نمایش داده شود یا مخاطبان خارجی مجاز به تماشای چیزهایی بوده اند که مخاطبان داخلی نیستند؟ شاید 
خیلی ها این سکوت محض خبری را تالش سعید روستایی برای فرار از حاشیه ها بدانند اما فیلمی که با انتشار خالصه 
داستانش و تعیین شدن اینکه چه کسی روی آن سرمایه گذاری کرده، دچار حاشیه شود، این گمانه را تقویت می کند 

که بیشتر از معیارهای زیبایی شناختی، روی چیزهای دیگری برای دیده شدن حساب باز کرده است.«
روزنامه جام جم هم در گزارشی به بررسی پیشینه پخش کننده جهانی »برادران لیال« پرداخته است.

مکث

تماشاخانه سنگلج میزبان 3 مجلس تعزیه به معین البکایی ابوالفضل میرزااحمدی 
در لیالی قدر خواهد شد.نمایش

به گزارش همشهری، تماشاخانه ســنگلج برای نخستین بار سال ۱3۹۸ اقدام به 
اجرای مجالس تعزیه در شب های قدر کرد.سال های بعد برای ممانعت از ازدحام جمعیت به دلیل 
شیوع بیماری کرونا، از اجرای این مراســم باوجود برنامه ریزی های انجام شده، خودداری شد و 
خوشبختانه ســال جاری با کنترل این بیماری، تصمیم بر آن شد تا در این شب ها اقدام به اجرای 

تعزیه  شود.مراســم 
تماشاخانه سنگلج سال جاری برای دومین بار با همکاری شهرداری 
منطقــه ۱2 و اداره کل هنرهای نمایشــی، میزبان 3 مجلس 
شبیه خوانی پس از اذان مغرب شــب های یکم، سوم و پنجم 
اردیبهشت ماه مصادف با لیالی ۱۹، 2۱ و 23 ماه مبارک رمضان 
خواهد بود و این تعزیه ها در خیابان بهشت مقابل تماشاخانه 

سنگلج اجرا خواهند شد.
بر ایــن اســاس مجلس »خــوارج« یکم 
اردیبهشت ماه، مجلس »ضربت خوردن 
امیرالمومنین)ع(« ســوم اردیبهشت 
ماه، مجلس »جوانمــرد قصاب« پنجم 
اردیبهشــت ماه به معیــن البکایی 
ابوالفضل میرزااحمدی اجرا خواهند 
شد. ساعت 20تا 22این مجالس برپا 

خواهد شد.

نمایش»مست عشق« 
بعد از بهار

مجلس تعزیه در سنگلج

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار
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تغییرات
درسازمان
سینمایی

با حکم محمد خزاعی،مدیران 
کل دفاتر »نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم« و »نظارت بر 
مراکز، مشــاغل و مجامع« 
منصــوب شــدند. این در 
حالی است که گفته می شود 
محمدرضا فرجی استعفایش 
را شــفاهی اعالم کــرده و 
به گفته روابط عمومی سازمان 
سینمایی قرار است در بخش 
دیگری از سازمان سینمایی 

حضور داشته باشد.
به گــزارش همشــهری، 
رئیس سازمان سینمایی در 
تازه ترین انتصاباتش عالوه بر 
تغییر، سمت مدیریتی را هم 
تا حدودی تغییر داده است. 
پیش از این محمدرضا فرجی، 
مدیرکل نظارت بر نمایش و 
عرضه فیلم بوده که سال ها در 
این سمت فعالیت می کرد. حاال 
در حکم جدید عنوان شده 
که مدیران کل دفاتر »نظارت 
بر عرضــه و نمایش فیلم« و 
»نظارت بر مراکز، مشــاغل 
و مجامع« منصوب شده اند.

با پیشنهاد معاون ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی، 
محمد خزاعی، رئیس سازمان 
طی حکمی روح اهلل سهرابی 
را به عنوان مدیــرکل دفتر 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
و حسین طالبیگی را به عنوان 
مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز، 
مشاغل و مجامع منصوب کرد.

رمانآگاتا
کریستیسریال

میشود

هیو لوری بازیگر مشــهور 
بریتانیایی سریالی با اقتباس 
از داســتان »چــرا از ایوانز 
نپرسیدند؟« اثر آگاتا کریستی 
می سازد. به گزارش رویترز، 
»چرا از ایوانز نپرســیدند؟« 
یک مینی سریال سه قسمتی 
است که در ۱4آوریل از طریق 
پلتفرم اینترنتی برت باکس 
در کشورهای بریتانیا، آمریکا 
و کانادا برای نخســتین بار 
نمایش داده می شــود. هیو 
لوری می گویــد: از نظر من 
»چرا از ایوانز نپرســیدند؟« 
از بهترین رمان های جنایی 
آگاتا کریستی است، از همین 
رو تصمیم گرفتم با اقتباس 
از این رمان یک مینی سریال 
بسازم. من همواره این اشتیاق 
را داشــتم که این رمان را در 
قالب یک اثر تلویزیونی کمدی 
ماجراجویانه به تصویر بکشم. 
هیو لوری ضمن کارگردانی و 
تهیه کنندگی، در این سریال 
در نقــش مکمل نیــز بازی 
می کند. آگاتا کریستی رمان 
»چرا از ایوانز نپرسیدند« را در 

سال۱۹34 انتشار داد. 

شروعناامیدکننده
جانوران

شگفتانگیز

شــگفت  »جانوران  فیلم 
انگیز: اســرار دامبلدور« 
که ســومین فصل از سری 
فیلم های ســاخته شده با 
اقتبــاس از داســتان های 
هری پاتر اســت، شــروع 
ناامید کننده ای در گیشــه 
ســینماهای آمریکا داشته 
است.  به گزارش ورایتی، این 
فیلم در روزهای اول پس از 
اکران تنها 43میلیون دالر 
در گیشه فروخته.، کاهش 
اشــتیاق برای دیدن فیلم 
»جانوران شــگفت انگیز« 
اتفاقی مسئله ساز است چرا 
که ساخت این فیلم برای وارنر 
بروز)وارنر بــرادرز(، ارزان 
تمام شده است. کمپانی وارنر 
بروز بــرای تولید »جانوران 
شگفت انگیز« 200میلیون 
دالر هزینــه کرده اســت. 
این استودیوی فیلمسازی 
همچنین، ده ها میلیون دالر 
هزینه صرف تبلیغ این فیلم 
در سراسر دنیا کرده است. 
البته احتمال دارد این فیلم 
بتواند در گیشه سینماهای 
سراسر دنیا به فروش بیشتری 
دست پیدا کند. 2سری اول 
فیلم های »جانوران شگفت 
انگیــز«   به ترتیب مجموعا 
۸۱4و650میلیون دالر فروش 

کرده بودند.


