فرهنگ وهنر

«پلنگ سیاه» پرفروشتر از تایتانیک
فیلم «پلنگ سیاه» با عبور از «تایتانیک» در باکس آفیس به سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما در آمریکا بدل شد .به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،فیلم پرفروش «پلنگ سیاه» به یک جایگاه
مهم دیگر دست پیدا کرد .فیلم رایان کوگلر هنوز در حال تاریخسازی است و تنها  ۲ماه پس از اکرانش در سینماها ،سومین فیلم پرفروش سینمای آمریکا شده است .فیلم ابرقهرمانی مارول و دیزنی
موفق شد تا دیروز شنبه به رکورد فروش «تایتانیک» برسد و از فیلم جیمز کامرون جلو بزند .اکنون فقط  ۲فیلم در برابر «پلنگ سیاه» قرار دارند؛ «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» با فروش ۹۳۶.۷
میلیون دالر و «آواتار» با فروش  ۷۶۰.۵میلیون دالر« .پلنگ سیاه» روز جمعه را با فروش کلی  ۶۵۹.۳میلیون دالر در باکس آفیس داخلی آمریکا به پایان برد و شنبه «تایتانیک» را گرفت .این در حالی
است که «تایتانیک» با فروش  ۶۵۹.۵میلیون دالر در اواخر  ۱۹۹۷به این جایگاه رسیده بود .در بازار جهانی «پلنگ سیاه» اکنون یک میلیارد و  ۲۹۰میلیون دالر فروش کرده و در مکان دهم قرار دارد.

سینمای پرویز شهبازی و علی احمدزاده از چه می گوید؟

درآمده .سوژههای رها از اقتدار پدران ه سنتی ،اما به انقیاد شیوه
سرمایهداران ه اقتدار درآمده« ،انکار» این انقیاد و از این رو خود
را «آزاد» خواندن .سوژههای منقاد اما منکر انقیاد ،سوژههای
کلبیمسلک.
اما این اشاره به ژیژک نیازمند دو تبصر ه است مربوط به نقش
غربی چند
همچنان مهم پدر/دال .ژیژک در توصیف جوامع
ِ
ده ه اخیر میگوید «اقتدار پدران ه سنتی» در غرب فروپاشیده و
الزامآوریاش سراسر از میان رفت ه و سوژههای غالب کنونی غرب
سوژههای کلبیمسلکاند .تبصر ه نخست اینکه در تحلیل ساختار
کلبیمسلکی وطنی توجه به این نکته ضروریست که به دلیل
حضور همچنان فعال «نام پدر» ،کلبیمسلکان وطنی همچنان
رابط ه تنشآمیز با «نام پدر» را تجربه میکنند .اگر بخواهیم این
تحلیل را با مورد سینماییمان ،احمدزاده ،پیش ببریم حضور
مراجع اقتدار را در آثارش میشود دید ،البته بهشکلی کامال
تقلیلیافته و کارتونی شده .مثال اشارهاش را به پلیس بینراه در
«مهمونی کامی» خواهیم یافت بعنوان مانعی (البته برگذشتنی)
برای رسیدن دو دختر به مهمانی کامی یا در فیلم بعدیاش
«مادر قلب اتمی» ( )1393که باز با یک مهمانی شروع میشود.
مهمانی کامی و بازگشت دو دختر فیلم از مهمانی و ورود یکباره
شخصیتی که گویی آرامش و مسیر حرکت آنها به مقصدشان را
دچار وقفه کرده .آن شخصیت مثال مبهم و مرموز که به یکباره
وارد فیلم میشود و در فیلم میگوید که با دیکتاتورهای معروف
دنیا ،با صدام و چاوز و اسد دوست است ،همانطور که احمدزاده

بازدید قائم مقام شبکه دو از پشت صحنه «پدر»

در مصاحبهای گفته ،رئیس دولت نهم است که با ورود ناگهانیاش
به جامعه باعث شد که مثال شخصیتی همچون ترانه علیدوستی
در فیلم بخواهد به خارج از کشور برود و شخصیت آهنگرانی
از ترس بخواهد دائم در طی فیلم ،خودش را خیس کند ،بیان
بسیار تقلیلیافت ه مسئل ه مواجهه با اقتدار «نام پدر» .اما دومین
تبصره .شهبازی بهدرستی در فیلمهایی که یک دهه بعد از «نفس
عمیق» ساخته همچنان رابطه با پدر مستبد را بهعنوان مسئلهای
اساسی تکرار میکند ،در «دربند»( )1391در رابط ه فرید با پدر
کاسبکار بازاریاش و در نهایت شورش فرید علیه او و نهایتا در
«ماالریا»( )1394در گریز حنا از پدر مستبدش« .نام پدر» و
الزامآوریاش در جامع ه ما همچنان مرکزیست و گریز از آن بسیار
اثرگذار .پس سوژههای مطیع نام پدر همچنان بسیارند و در کنار
سوژههای کلبیمسلک دو سنخ مهم سوژههای منقاد در جامعه
یسازند.
کنونیمان را م 
عالوه بر انقیاد/انتظامبخشی حول پدر/دال ،و عالوه بر خطر
انتظام/انقیادبخشی خطوط گریز با آکسیومهای ماشین سرمایه،
دلوز از خطری دیگر نیز سخن میگوید ،حرکت خطوط
گریز بهسوی «سیاهچاله» .مطیعان نام پدر ،کلبیمسلکان،
ت اصلی فیلمهای شهبازی که از «نام
نیهیلیستها .سه شخصی 
پدر» میگریزند ،کامران «نفس عمیق» ،فرید «دربند» ،و حنای
«ماالریا» ،در پایان همگی خود خواسته به کام مرگ میروند،
«خطوط گریز» منتهی به «سیاهچاله» ،سوژههای نیهیلیست.
ماجرایی که دلیلش زیست در جهانیست زدوده شده از خواست

نو و غیر شخصی .پس مسئل ه جستجوی مسیر دیگری در آثار
شهبازیست برای خطوط گریز ،که نتیجهاش نه انتظام یافتن
خطوط گریز حول دال/پدر/حاکم مرکزی باشد(سوژههای مطیع
نام پدر) ،نه انتظامشان حول آکسیوم سرمایه با رفتن از لذتی
به لذت دیگر (و درعینحال انکار این انقیاد) (کلبیمسلکان) ،و
نه انتظام یافتنشان در حرکت بهسوی سیاهچاله (نیهیلیستها)،
بلکه مسئله جستجوی مسیریست متاثر شده از خواستی غیر
شخصی.
در شخصیت آذرخش «ماالریا» که تولد شخصیتی ویژه در
نطفه ناقصش نازنین «دربند» بود،
آثار شهبازیست ،که البته 
شکلگیری این سنخ از سوژ ه قابل ردیابیست .کمکهای بیقید
و شرط نازنین به دوستش را نباید دال بر درک سادهانگارانه
شهبازی دانست در شخصیتپردازی نازنین بهعنوان دختر«ساده
دل شهرستانی» که به تهران آمده و تهرانیها سرش کاله
میگذارند ،یا مثال رفتارهای نازنین را دال بر حماقتش گذاشت،
بلکه باید در نازنین میل به کمک بی قید و شرط به دوستش
را دید .هرچند مشکل اینجاست که او ناتوان از تاب آوردن این
منطق است ،منطقی که در آذرخش «ماالریا»ست که کامال
فعلیت مییابد .شهبازی در گفت و گویی آذرخش «ماالریا»
را «آنارشیستی مسالمتجو» مینامد ،تعبیری که ابدا به معنی
آنارشیستی سازشگرشده ،آنگونه که مثال مصاحبهگ ِر آن مصاحبه
میفهمد ،نیست .امری که مصداقش را میتوان در کمکهای
بیقید و شرطِ بی هیچ چشمداشت او به حنا و مرتضی دید،
که برخالف تصور مرتضی و ما مخاطبان به خاطر جلب نظر حنا
نیست .اما مثالی بهتر .یک ویژگی رفتاری دیگر آذرخش که
فعلیت میلیست خواهان شیو ه زیستی دیگرگون ،رفتار اوست
مبنی بر بیتفاوت شدن نسبت به مالکیت خصوصی ،یا آنطور که
خود شهبازی میگوید «نفی مالکیت» .این نحو ه بودن ،کامال در
رفتارهای آذرخش صراحت دارد ،مثال نمون ه برجستهاش ،همانطور
که خود شهبازی نیز اشاره میکند ،سکانسیست که از آذرخش
برای ضمانت سند خواسته میشود و میفهمیم که او هیچ سند
و مالکیتی بر چیزی ندارد و نهایتا متوجه میشویم که حتی برای
ماشینش نیز سند نگرفته .آذرخش در نفی («آنارشیست» بودن)،
هیچ کم ندارد از کامران که تماما از دارایی خانواده متمولش
گذشته و «هیچی خواست» در او قابل مشاهده است و یا از فرید
ی و کاسبکارش را در چشم بههم زدنی ریز
که تمام اسناد پدر بازار 
ریز کرد .اما آنچه او را از این شخصیتها پیشتر میبرد ،آنچه او را
ِ
خواست» نهایتا منتهی شده به «خواست
از نیهیلیسم ،از «هیچی
هیچ» در کامران ،یا از اعمال انتحاری فرید چه در پاره کردن
اسناد و چه در عمل نهایی خودکشیمانندش پیشتر میبرد،
همین تالش اوست برای فعلیت بخشیدن به خواستی دیگرگون
و ناهمامکان با جهان بست ه کنونی .مسئله این است ،شکلگیری
و «شیوع» سوژههای فردی/جمعی متاثر از خواستهایی از
این سنخ ،سوژهای غیر از سوژ ه مطیع نام پدر ،کلبیمسلک و
ت
نیهیلیس .

او ادامه داد« :بهرام زند از نظر شخصیتی ،رفتار ،گفتار و کارهای هنری عالی بود و واقعا
حیف شد و جایگزینی نخواهد داشت .ایشان از نظر رفتار ،گفتار و کارهای هنری که
انجام میدادند ،نمونه بودند .ما همیشه به این بزرگان افتخار میکنیم که کارهای خوبی
انجام میدهند و ما هم از کارهای خوب آنها لذت میبریم و به خودمان میبالیم که
چنین همکارانی داریم .بهرام زند نباید االن میرفت ،او سنی نداشت اما رفت ».بهرام زند
ـ مدیر دوبالژ باسابقه کشورمان ـ پس از مدتها تحمل بیماری صبح شنبه  ۱۸فروردین
 ۹۷از دنیا رفت .این هنرمند سرپرستی گویندگان را در سریالهای ایرانی از جمله
«امام علی (ع)» و «مدار صفر درجه» و مدیریت دوبالژ را در مجموعههای خارجی مانند
«جنگجویان کوهستان»« ،شرلوک هلمز» و «ناوارو» عهدهدار بوده است .وی گفتار متن
فصلهایی از مستند ایران را نیز انجام داده است .بیست و چهار (تاریخ دوبله۱۳۸۹:
و  ،)۱۳۹۰شیخ بهایی ،روشنتر از خاموشی (تاریخ دوبله ،)۱۳۸۱ :پهلوانان نمیمیرند
(دوبله ،)۱۳۷۵ :مسافر ،مسافر ری ،از سرزمین شمالی و سریال کارتونی بچههای مدرسه
والت (دوبله )۱۳۶۴ :از دیگر کارهای مرحوم زند است.

پذیرش  10شرکت کننده در دومین دوره رزدنسی تئاتر
مدیر هنری دومین رزیدنسی تئاتری فرهنگی که از ۱۵
اردیبهشت ماه در عمارت روبرو آغاز به کار می کند درباره
برنامه ها و اهداف اصلی این پروژه بینافرهنگی توضیح داد.
به گزارش مهر ،فریبرز کریمی مدیر هنری دومین رزیدنسی
تئاتری فرهنگی که قرار است از  ۱۵اردیبهشت در عمارت روبرو
برگزار شود درباره دستاوردهایی که دوره نخست این رویداد داشته
است ،گفت« :نخستین دوره برنامه تبادل فرهنگی تئاتری با همکاری
عمارت روبرو و گروه تئاتر بوهمی با هدف ایجاد فرصتی برای تبادل
فرهنگ و شیوه های کار بین نسل جوان هنرمند تئاتر در نقاط
مختلف جهان ،اردیبهشت ماه  ۹۶همزمان با بیستمین جشنواره
تئاتر دانشگاهی در تهران برگزار شد ».وی ادامه داد« :پیش از این
چنین تجربه ای را در ایران نداشتیم اما سال گذشته وقتی اولین
دوره این برنامه برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که توانستیم به
هدفمان نزدیک شویم و ایده هایمان در حال عینی شدن هستند.

قرار نبود در این برنامه شاهد یک خروجی باشیم و تبادل ایده ها به
اجرایی مشترک بینجامد بلکه هدفمان بیشتر آشنا شدن با شکل
کاری و زندگی کردن یک عده جوان تئاتری از ملیت های مختلف
به مدت یک هفته در کنار یکدیگر بود .این هنرمندان جوان در طول
این مدت با هم اجراهای مختلفی را دیدند و درباره این آثار و شیوه
کاری خودشان بحث و تبادل نظر کردند که مهمترین هدف ما از
برپایی این پروژه بینافرهنگی بود ».مدیر هنری دومین رزیدنسی
تئاتری فرهنگی درباره برگزاری دومین دوره این پروژه توضیح داد:
دومین دوره این پروژه با عنوان رزیدنسی تئاتری فرهنگی باز هم
توسط گروه تئاتر بوهمی و عمارت روبرو از 11تا  15اردیبهشت ماه
برگزار خواهد شد .در این دوره با توجه به تجربیات سال گذشته
به این نتیجه رسیدیم که شرکت کنندگان در این پروژه از حضور
در تمرین ها و اینکه ایدههایشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
لذت بیشتری می برند در همین راستا چنین برنامههایی پررنگ

تر شده و قرار است کسانی که اجراهای تک نفره دارند ،بتوانند
آنها را برای مخاطبان عام نیز به نمایش بگذارند .تمرکز اصلی این
دوره ،آشنایی کارگردانان و بازیگران ایرانی و دیگر کشورها به منظور
تولید اثر مشترک و اجرای آن در ایران و کشورهای دیگر است که
این اجراها و طرح ایده های بینافرهنگی مورد حمایت رزیدنسی
قرار خواهد گرفت .کریمی یادآور شد« :همچنین مخاطبان عام
نیز عالوه بر دیدن نمایش های تک نفره افرادی که در این پروژه
حضور دارد به دیدن تعامل های بینافرهنگی و حضور در گفتمان
های دوستانه نیز دعوت می شوند .پرزنتیشن در مورد آثار و کار
هنرمند به همراه پرسش و پاسخ توسط شرکت کنندگان ،دیدن
نمایش های جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران و صحبت و آشنایی
اجرایی
با عوامل آنها و تمرین و تمرکز روی ایده ها و شیوه های
ِ
مورد عالقه شرکت کنندگان طی کارگروهی هدف و برنامه های این
رویداد هستند ».کارگردان نمایش «بهارشکنی» در پایان متذکر

شد« :این رویداد کامال به زبان انگلیسی و بدون ترجمه برگزار می
شود و از تمام شرکت کنندگان انتظار می رود تا حد کافی به زبان
انگلیسی مسلط باشند به همین دلیل متقاضیان ایرانی رزومه و
انگیزه نامه خود را به زبان انگلیسی برای ما ایمیل کرده اند .تالش
ما این بوده که سازوکار برگزاری و شرکت در این رزیدنسی مطابق
با استانداردهای بین المللی باشد به همین جهت از متقاضیان ایرانی
نیز همانند متقاضیان خارجی مدارک دریافت کرده ایم .در نهایت
 ۱۰نفر برای حضور در این رزیدنسی انتخاب می شوند که احتماال
 ۵نفر از آنها ایرانی و  ۵نفر دیگر خارجی خواهند بود ».دومین دوره
پروژه رزیدنسی تئاتری فرهنگی ،توسط گروه تئاتر بوهمی و عمارت
روبرو به طور مشترک از  ۱۵تا  ۱۱اردیبهشت ماه  ۱۳۹۷به منظور
برقراری ارتباط بین هنرمندان تئاتر ایران و دیگر کشورها و همچنین
ایجاد فضایی برای صحبت پیرامون روش های اجرایی و تولید اثر به
مدت یک هفته در عمارت روبرو برگزار خواهد شد.

روایتی از شاه پهلوی روی صحنه میرود

افشین هاشمی نمایشی را درباره برههای خاص از زندگی محمدرضا شاه
پهلوی در تئاتر شهر به صحنه میبرد.

به گزارش ایسنا ،هاشمی که این روزها نمایش کمدی موزیکال «شیرهای خان بابا
سلطنه» را در تئاتر شهرزاد روی صحنه دارد و قرار است نمایش دیگری را با نام «پرواز
به تاریکی» از  ۲۶فروردینماه در تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرا کند ،میگوید:
«این نمایش چند سال قبل در تماشاخانه «آو» به صحنه رفت ولی این بار با گروه
بازیگران جدید اجرا میشود».
او که عالوه برکارگردانی و نویسندگی در این نمایش بازی هم خواهد کرد ،پیش
از این در سال « ۸۳پرواز به تاریکی» را در تاالر ارشاد آبادان نمایشنامه خوانی کرده
بود و بعد در آبان و آذرماه سال  ۹۰آن را برای اجرا در جشنواره تئاتر فجر آماده کرد
که پذیرفته نشد ،گرچه در همان زمان بنیاد ادبیات نمایشی در دهمین جشن ساالنه
خود ،متن «پرواز به تاریکی» را به عنوان یکی از متون برگزیده سال انتخاب کرد .به
خیال این نمایش بین فروردین  ۱۳۳۷و آبان سال  ۱۳۳۸یعنی در فاصله
گفته هاشمی
ِ
زمانی پس از جدایی شاه از ثریا و پیش از ازدواج با فرح میگذرد .طبق «روزشمار تاریخ
ایران؛ از مشروطه تا انقالب اسالمی» نوشته باقر عاقلی در تاریخ  ۲۳اسفندماه ۱۳۳۶

حمیدرضا دیبائی قائم مقام شبکه دو با حضور در پشت صحنه سریال «پدر»
به تهیه کنندگی حامد عنقا از مراحل تولید این سریال ویژه ماه رمضان
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سریال «پدر» ،دیبائی که در ایام نوروز سر صحنه سریال
حاضر شده بود ،در جریان ضبط سکانس خواستگاری «پدر» قرار گرفت که بازیگرانی
از جمله مهدی سلطانی ،لعیا زنگنه ،مجید مشیری ،مسعود فروتن ،مژگان ترانه ،ریحانه
پارسا و سینا مهراد در آن به ایفای نقش پرداختند و سکانس پربازیگری به حساب می
آمد .عنقا تهیه کننده و نویسنده سریال در جریان این بازدید گزارشی از روند تولید
پروژه را در اختیار قائم مقام شبکه دو قرار داد و همچنین سکانسهای تدوین شده
سریال نیز برای او به نمایش درآمد .دیبائی نیز ضمن اعالم رضایت خود از ماحصل
سریال تاکنون ،از اهمیت این اثر برای شبکه دو سخن گفت و ابراز امیدواری کرد
با پخش «پدر» شبکه دو به دوران طالیی باکس ماه رمضان سال های پیش خود
برگردد .تاکنون نزدیک به نیمی از مراحل ضبط این سریال انجام شده و مراحل فنی
کار به صورت همزمان جلو می رود .در خالصه داستان «پدر» آمده است« :حامد پسر
جوانی است که طی یک ماجرا درگیر داستانی عشقی میشود .او به خاطر اعتقاداتش
و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار میگیرد که
باید دست به انتخابی سرنوشتساز بزند…» ریحانه پارسا در نقش لیال با این سریال
به عنوان یک چهره جدید معرفی می شود و از جمله دیگر بازیگرانی که تاکنون به
«پدر» پیوسته اند می توان به مهدی سلطانی ،لعیا زنگنه ،سینا مهراد ،مسعود فروتن،
نیما رییسی ،مجید مشیری و اکبر رحمتی اشاره کرد .عوامل اصلی «پدر» که در ماه
مبارک رمضان از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد رفت ،عبارتند از طراح ،نویسنده
و تهیه کننده :حامد عنقا ،کارگردان :بهرنگ توفیقی ،همکار نویسنده :سید حسین
امیرجهانی ،دستیاراول کارگردان :مجید مافى ،دستیاردوم کارگردان :علیرضارمضانى،
منشى صحنه :مهین شهبازى ،مدیربرنامهریزى :امیر سلیمانى ،دستیاربرنامه ریز :على
مرزبان ،مدیرتصویربردارى :بهنام کریمى ،تصویربردار :سامان عمارفطرت ،تدوین:
امیرشیبان خاقانى ،طراح صحنه و لباس :محسن شریفى ،دستیار اول صحنه :قاسم
قاسمى ،دستیاران لباس :نیسانادرى و کتایون فربود ،طراح گریم :مهرنوش طبیبى،
مجرى آقا :وحیدشیرزاداصل ،مجرى خانم :ژیوان حیدرى ،صدابردار :امیر حاتمى،
عکاس :محمد دارایى ،مدیرتولید :افشین قلى پور ،مدیر تدارکات :شهرام اسالمى،
تدارکات :اصغرپسندپور ،همیارتدارکات :حمیدمختارى ،مدیر پشتیبانى :سید على
اسالمى ،گرافیک :مجیداسماعیلى ،امور مالى :فریبرزبالرک ،امورادارى :شیرین پورایواز،
پشتیبانى فنى :موسسه رسانه مهر طاها و روابط عمومی :مریم عرفانیان.

بازدید اهالی تئاتر از خانه نو
مدیرعامل خانه تئاتر اعالم کرد؛ اعضاء خانه تئاتر و اهالی تئاتر می توانند 26
و  27فروردین از ساختمان جدید خانه تئاتر دیدن کنند.
به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر ،به نقل از اصغر همت ،مدیرعامل خانه تئاتر
از بازگشایی این مجموعه برای بازدید عمومی اعضاء خانه تئاتر در روزهای  26و 27
فروردین خبر داد و افزود :انتقال خانه تئاتر به خانه جدید نیز ،به زودی صورت خواهد
گرفت .گفتنی است ساختمان جدید خان ه تئاتر درروز شنبه 25 ،فروردین مقارن با
مبعث پیامبر اکرم (ص) ،طی مراسمی رسمی با حضور مقامات و مسئولین فرهنگی -
هنری و کشوری و اعضاء هیات مدیر ه انجمن های خانه تئاتر افتتاح خواهد شد و پس
از آن پذیرای اهالی خانه تئاتر خواهد بود.

بازیگر هندی به قید ضمانت آزاد شد

ناصر ممدوح از بهرام زند میگوید
ناصر ممدوح با تاکید بر اینکه فوت بهرام زند ،دوبلور باسابقه کشورمان
فاجعهای دردناک است ،گفت :بهرام زند از نظر شخصیتی ،رفتار ،گفتار و
کارهای هنری عالی بود و جایگزینی نخواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،این دوبلور و گوینده درباره شخصیت بهرام زند گفت« :ایشان انسان
واالیی بود و شخصیت ممتازی داشت .او گوینده بسیار توانا و مدیر دوبالژ فرهیختهای
بود .ایشان کارنامه بسیار درخشانی داشتند و باورم نمیشود که از بین ما رفته است».
ممدوح با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل این اتفاق آشفت ه است ،خاطرنشان کرد،
اما متاسفانه این اتفاق پیش آمد .آقای بهرام زند جسارت داشتند و ما امیدوار بودیم که
هر چه زودتر به کار خود بازگردند اما متاسفانه خبر فوت ایشان را شنیدیم که بسیار
دلم گرفت و شکست .این مدیر دوبالژ ادامه داد« :بهرام زند حیف شد .صدای ماندگاری
داشت و کارش در حوزه دوبله فوقالعاده بود .درگذشت ایشان واقعا برای جامعه دوبله و
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم یک فاجعه دردناک است و باورکردنی نیست
که دیگر بهرام زند در میان ما نیست».
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نیهیلیسم و اقتدار پدرانه
گروه فرهنگ وهنر  -داود معظمی :میشود علت عمد ه
ی فیلم «نفس عمیق»( ،)1380بویژه بر هم نسالن
اثرگذار 
شخصیتهای فیلم را ،وجود شخصیتهایی دانست که
نمیخواستند سوژههای مطیع اقتدار پدرانه باشند و از
اینرو تم مهم فیلم را گریز از اقتدار پدرانه و «نام پدر»
دانست .گریزی که مشخصا در گریز از خانواد ه هستهای
و مرجع مرکزیاش نمایش داده شد .دلوز در توضیح
ساختار یکی از سنخهای انتظام/انقیادبخشی (یعنی نظام
داللتگر) ،از دالی در مرکز سخن میگوید و انتظام همه
چیز حول آن .ساختاری که نتیج ه فعلیتش در خانواده
تحقق خانواد ه سنتی است با پدر/دال/حاکم به منزل ه مرکز
خانواد ه هستهای و انتظام یافتن افراد خانواده حول آن
مرجع و در نتیجهاش تولید سوژههای مطیع اقتدار پدرانه.
آنگاه که الزامآوری اقتدار پدر/دال مرکزی از میان میرود
خطوط گریز شکل میگیرد ،سوژههایی که دیگر مطیع
اقتدار پدرانه نیستند .اما این گریز که آزادکنند ه توانی
بسیار است ،در مسیر اصلی کانالیزه شدنش ،اینبار به
شکلی دیگر به انقیاد درآمد .برای ترسیم مسئله با مصداق
کامی»()1392
سینمایی میتوان اشاره کرد به «مهمونی
ِ
احمدزاده ،ترسیم مسیری از «نفس عمیق» تا «مهمونی
کامی» ،پیگیری مسیر تولد سوژههای «کلبیمسلک».
اگر نتیج ه گریز جوانهای «نفس عمیق» از اقتدار پدرانه،
ضرورتا چیزی از سنخ شیو ه زیست جوانهای «مهمونی کامی»
میبود ،آنگاه با مسیری بسیار ناامیدکننده و رقتانگیز مواجه
بودیم .پس پرسش این است که در این میان چه اتفاقی برای آن
خطوط گریز رخ داده .شخصیتهای اصلی «مهمونی کامی» دو
دختر جوانند گسسته از الزامات و هنجارهای پدران ه مرسوم و فیلم
نمایش بازگشت آنان از یک مهمانی در شمال به مهمانی کامی
در تهران است .دلوز حین بحث از خطوط گریخته از انقیاد پدر/
دال (در نظام داللتگر) ،از یک خطر عمد ه بر سر راه خطوط گریز
سخن میگوید ،یعنی سنخی دیگر از انتظام/انقیادبخشی ،این
بار حول آکسیومهای ماشین سرمایهداری (نظام پساداللتگر)،
امری که به آشکارترین شکل در ساختار سینمایی فیلم «مهمونی
کامی» قابل مشاهده است .آغاز فیلم یک مهمانی در شمال است
و پایان فیلم مهمانی دیگری در تهران و فیلم نمایش حرکت
شخصیتهای فیلم در جاده است ،از مهمانی نخست به مهمانی
دوم .خطوط گری ِز رها شده از دوای ِر حول دال مرکزی ،این بار
به شکل خطی و با رفتن از یک مهمانی به مهمانی دیگر ،نظم
سرگردان
یافته و به انقیاد درآمدهاند .ماشینهای «گمشده» و
ِ
جایگزین خانه شده در فیلمهای شهبازی ،در فیلمهای احمدزاده
ِ
کامال مبدا و مقصدشان مشخص شده .نکتهای دیگر را نیز میشود
افزود .در این سنخ منقادسازیِ خطوط گریز( ،به زبان ژیژکی)
میشود گفت که این از نو به انقیاد درآمدن تالش در جهت
تحقق «آزادی» تصور میشود .سوژههای شکلگرفته در نتیجه
«افول اقتدار پدران ه سنتی» ،اما به انقیاد سنخ دیگری از اقتدار
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اعالمیه دربار مبنی بر تصمیم جدایی بین محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری بختیاری
انتشار یافت .یک ماه بعد شاه ،ثریا اسفندیاری را طالق داد و وزیر دادگستری وقت
ماموریت یافت تا اسناد امضا شده طالق را در آلمان تسلیم ثریا کند .سپس در اول
آذرماه سال  ۱۳۳۸مراسم نامزدی شاه و فرح دیبا انجام گرفت و  ۲۹آذر همان سال
نیز مراسم عقد و ازدواج برگزار شد .البته در این نمایشنامه به اتفاقات دیگری پیش از
این ماجراها نیز اشاره شده است ،از جمله الیحه سازمان اطالعات و امنیت کشور که
در تاریخ  ۱۰بهمن سال  ۱۳۳۵به تصویب مجلس سنا رسید و یک ماه بعد هم با وجود
اینکه رضاعلی دیوانبیگی و ابراهیم خواجهنوری از دولت خواستند چنین سازمانی را در
ایران تشکیل ندهد ،مجلس شورای ملی بدون بحث و مخالفت تشکیل این سازمان را
تصویب کرد .هاشمی این نمایشنامه را که توسط نشر افراز چاپ شده ،در سالهای ۸۱
تا  ۸۲نوشته که ویرایشهای نهایی آن هم در سال  ۹۰و  ۹۲انجام شده است« .پرواز به
تاریکی» با بازی مونا فرجاد ،ایوب آقاخانی و افشین هاشمی از  ۲۶فروردین ساعت ۱۹
تا پایان اردیبهشت در تاالر چهارسو به صحنه میرود.

بازیگر سرشناس بالیوود پس از دو شب زندانی بودن ،از سوی دادگاه با رای
پذیرش آزادی مشروط روبهرو و به قید ضمانت آزاد شد.
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس ،دادگاهی در هند که شنبه برگزار شد
سلمان خان ستاره بالیوود را که حکم  ۵سال زندان گرفته بود ،به قید ضمانت آزاد
کرد .این بازیگر برای کشتن دو گوزن کمیاب هندی در سال  ۱۹۹۸و پس از چند
سال برگزاری دادگاههای مختلف سرانجام این حکم را گرفته بود .این حکم روز پنج
شنبه برای حمایت از حیوانات صادر شد و در کنار آن بازیگر مشهور به پرداخت ۱۰
هزار روپیه (برابر  ۱۵۴دالر) نیز محکوم شد .این دادگاه به دلیل تیراندازی به دو گوزن
در منطقه محافظت شده راجستان در هنگام فیلمبرداری یک فیلم ،این حکم را صادر
کرد .چهار بازیگر دیگر که همراه سلمان خان بودند از سوی این دادگاه بیگناه شناخته
شدند .سلمان خان دو شب را در زندان جودپور گذراند تا درخواستش برای ضمانت از
سوی دادگاه باالتر پذیرفته شود .قاضی یک دادگاه دیگر شنبه حکم پذیرش ضمانت
را برای دادگاه جودپور ارسال کرد .جمعیت وسیعی از طرفداران سلمان خان بیرون
در زندان منتظر بودند تا آزادی او را به چشم ببینند .آنها پس از شنیدن حکم شروع
به زدن و رقصیدن از شادی کردند اما در برابر عدهای دیگر معتقدند این حکم صحیح
نبوده است .سلمان خان از بازیگران مشهور بالیوود است و در بیش از  ۱۰۰فیلم بازی
کرده است.

نامه کارگردان «آشغالهای دوستداشتنی» به میرکریمی
کارگردان فیلم «آشغالهای دوستداشتنی» خطاب به دبیر جشنواره جهانی
فیلم فجر گفت :تصور میکردم مثل هر فیلم ایرانی میتوانم تقاضای حضور در
جشنواره جهانی فجر را داشته باشم ولی مثل اینکه داشتن پروانه نمایش هم
برای نمایش «آشغالهای دوستداشتنی» در جشنواره جهانی شما کافی نیست!
به گزارش ایسنا ،محسن امیریوسفی پس از توضیح دبیرخانه جشنواره جهانی فجر
درباره رد شدن فیلم «آشغالهای دوستداشتنی» مبنی بر اینکه «متن ایمیل ارسالی
برای کلیه متقاضیان شرکت در جشنواره مشترک بوده و طبق آییننامه جشنواره
جهانی فجر ،هر فیلم تنها یک بار میتواند درخواست حضور در جشنواره را داشته باشد
و فیلم امیریوسفی سال گذشته نیز فرم درخواست را پر کرده بود» به یادآوری آنچه در
دوره قبلی این جشنواره برای نپذیرفتن اثرش رخ داده بود ،پرداخت .این فیلمساز گفت:
«دو روز پیش که ایمیل رد شدن فیلم «آشغالهای دوستداشتنی» در جشنواره
جهانی فجر را خواندم ،از این که هیئت انتخاب فیلمم را دیده است خوشحال شدم
و از این بابت از آقای میرکریمی دبیر محترم جشنواره تشکر کردم که برخالف پنج
دوره جشنواره فیلم فجر و دوره قبلی جشنواره جهانی باالخره این فیلم را دیدند ،ولی
خبر بعدی که آمد فهمیدم فیلممان اصال بررسی نشده ،چون طبق خبر ،سال قبل در
جشنواره رد شده است! آقای میرکریمی ،برادر سینمایی ،حتماً یادتان میآید سال قبل
در جلسهای که با حضور یک شاهد بالغ و دانا و خوشنام با جنابعالی داشتم گفتید چون
«آشغالهای دوست داشتنی» پروانه نمایش ندارد نمیتوانیم آن را در جشنواره داشته
باشیم و هر وقت پروانه گرفتی خوشحال میشویم در جشنواره باشد و حتی پیشنهاد
داوری در جشنواره را به من دادید که نپذیرفتم .تا امسال که باالخره پروانه نمایش
فیلم را گرفتم و تصور میکردم حال دیگر بعد از  6سال انتظار مثل هر فیلم ایرانی
میتوانم تقاضای حضور در جشنواره جهانی فجر را داشته باشم ولی مثل اینکه داشتن
پروانه نمایش هم برای نمایش «آشغالهای دوست داشتنی» در جشنواره جهانی شما
ش رو داشته باشید و
کافی نیست! برادر محترم سینمایی امیدوارم جشنواره خوبی پی 
در سینمایی که گروهی از مهمترین فیلمسازان جهانی آن ممنوعالخروج ،ممنوعالورود،
ممنوعالکار و ممنوعالفکر هستند باز خدا را شکر که یک جشنواره جهانی داریم!»

