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پرده نقرهای

«حکایت دریا» ،آنالین اکران شد

بهمن فرمانآرا ،همچنان دود ،همچنان کُنده

بهمــن فرمــانآرا از آن دســت
کارگردانهاییستکه هر بارحضورش
نقطه عطفی در ســینمای ایران است،
قیاس معالفارق اســت اما شاید چیزی

شــبیه کلینت ایســتوود و وودی آلن
در هالیــوود ،او حاال چند روزیســت
که راضی به اکــران «حکایت دریا» در
اکران آنالین شده و فیلم البته در میان

محافل داخلی فعال بازتاب گستردهای
نداشته اما پیشتر و در میان اکرانهای
جشنوارهای «دبورا یانگ» در هالیوود
ریپورتر یادداشت مثبتی راجع به فیلم

نوشته بود .بخشهایی از یادداشت را در
اینجاآوردهایم.
این فیلم یک اثر شــخصی از بهمن
فرمان آرا اســت که دارای اشــتیاق و
ســودازدگی اســت و میتــوان آن را
شخصیتریناثراودانستزیرافیلمنامه،
کارگردانــی و تهیه فیلم بــر عهدهی
خود اوست .فیلم دارای گروه بازیگری
درخشانیاست.فاطمهمعتمدآریا،لیال
حاتمیوعلیمصفابرایگستردهتردیده
شدن این اثر توسط مخاطبان به کمک
بهمنفرمانآراآمدهاند.
خوشبختانهنمادگراییبیشازحددر
آثارقبلیاینکارگردانمانندترککردن
اتاق به عنوان یک واکنش احساســی،
کاهش پیدا کرده .سبک فیلمبرداری
به شدت ساده و بیتکلف فیلم به خوبی
با قصه سرراست آن جور درآمده است.
به نظر میرســد هدف فرمانآرا ایجاد
یک فضای وسیع برای نقد ایران معاصر
بودهاست.
بازیگراصلیفیلمخودفرمانآرااست
که در نقش یک نویســندهی ناخوش
به نام طاهر محبی که ســه سال در یک

موسسهرواندرمانیبستریودرآستانه
ابتال به شیزوفرنی بوده ،ظاهر میشود.
پزشک معالج او (مصفا) میخواهد او را
ترخیص کند تا به منزل خودش برود و
همسرشژاله(معمتدآریا)ازاوپرستاری
کند اما وقتی میشــنود که همسرش
درخواست طالق داده ،در تصمیم خود
تردید میکند .ظاهرا افسردگی باعث
شــده تا زندگی بــا او غیرقابل تحمل
باشــد .اما به سفارش پزشــک معالج
طاهر ،ژالــه از اعــام تصمیمش برای
طالق بــه او منصرف میشــود و آنها با
حالت معذبی در خانهی ساحلیشــان
مستقرمیشوند.
هنگامقدمزدنهایطوالنیطاهردر
ساحل ،او با افرادی که در گذشته با آنها
سروکار داشته برخورد میکند به طور
مثالیکفعالسیاسیناامیدجوان(صابر
ابر) که در گذشته شاگردش بوده یا یک
دوستقدیمیخرافاتی(علینصیریان)
که همواره حامی و باعث تسلی خاطر او
بودهاست.
عناصر تئاتر در فیلمنامه به وفور به
کار گرفته شده و این در دیالوگهای

فرهادی برای «قهرمان»
مجوز گرفت

دقیــق و با هــدف فیلــم خودنمایی
میکنــد .بــا ورود ناگهانــی پروانه
(حاتمی) به فیلــم ،او به عنوان دختر
طاهر معرفی میشــود کــه از خارج
از کشور آمده اســت و طاهر را از این
حقیقت مطلع میکند .مادرش که به
طور پنهانی با طاهر ازدواج کرده بود،
هنگام ترک ایــران او را از باردار بودن
خویش مطلع نکرده بود و دخترش به
تازگی فهمیده بود که پدرش کیست.
طاهر دخترش را به خانه دعوت میکند
تا یک الی دو هفته آنجا اقامت داشته
باشد و این آخرین لحظات حضور ژاله
در خانهی طاهر است که با هوشمندی
و متانت ویژهای توســط معتمد آریا
نقشآفرینی شده است.
قطعهی موســیقی متــن فیلم که
توسط پیمان یزدانیان ساخته شده در
خلق فضای پر از غصهی داســتان که
شــنیدن آن همراه صحنههای رویایی
که توســط کیوان مقدم طراحی شده
و نماهــای دریای غرق در مه توســط
فیلمبردار اثر فرشــاد محمدی گرفته
شده،بسیارتاثیرگذاراست.

یادداشت
جنگ در خاورمیانه سریالی شد

همهچیز درباره«تهران»؛ ساخت اسرائیل ،علیه ایران

یــک مینیســریال تلویزیونــی در رژیــم
صهیونیستی با نام «تهران» ساخته میشود .این
سریالاکشن-کمدیکهبهموضوعنبرداطالعاتی
رژیمصهیونیستیوایرانمیپردازد.حاالاماتولید
اینسریالبهمراحلپایانیخودرسیدهودراستانه
اکرانقرارگرفتهاست.سریالیکهآشکاراآلودهبه
اغراضسیاسیاست.
اما آیا سریالی که به زبان فارسی و عبری است،
میتواندبرایمخاطبانگلیسیموفقباشد؟
روزنامهصبحنودرمطلبیودرنقدمینیسریال
«تهران»نوشتهبود:
دانیل سیرکین ،کارگردان این مینیسریال
برایفیلمسال ۲۰۰۶خودباعنوان«خارجازدید»،
برندهجایزهبهترینکارگردانیازجشنوارهداخلی
اسرائیل شد .این کارگردان متولد مسکو ،سریال
تلویزیونی ســال  ۲۰۱۲خود را به نام «گوردین
سل»باموضوعدوجاسوسروسیساختکهپس
از سالها باید فرزند پسر خود را به روسیه تحویل
دهند و بین خیانت به کشــور و خانواده ،یکی را
انتخابکنند.
ســریال «تهران» اما در گــروه بازیگران هم
چهرههای جالبی را به خدمت گرفته است« .نوید
نگهبان» ،بازیگر ایرانی-آمریکایی هالیوودی که
فیلمهایینظیرسنگسارثریا،برادران،تکتیرانداز

آمریکایی و آدمکش آمریکایی را در کارنامه دارد،
دراینفیلمبهایفاینقشمیپردازد.
شان توب ،هنرپیشــه یهودیاالصل ایرانی-
آمریکایی دیگــر با فیلمهایی چون پســران بد،
تصادف ( ،)۲۰۰۴بادبادکبــاز و مرد آهنی ،نیز
یکیدیگرازبازیگراناینسریالتلویزیونیشبکه
اسرائیلیاست.
لیراز چرخی ،خواننده اســرائیلی هم در کنار
این دو و سایر بازیگران سریال ،در «تهران» نقش
بازیمیکند.داستاناینسریالاماازماموریتزن
جوانی در قامت افسر تازهکار موساد آغاز میشود
که در  ۶ســالگی به اتفاق خانوادهاش به اسرائیل
مهاجرت کرده و حاال در نخستین ماموریت خود
برای سرویس جاسوسی اسرائیلی باید به تهران
سفرکند.
یکیازنکاتاینسریالبازسازیفضایشهری
تهراندراسرائیلاست؛اتفاقیکهباتوجهبهتفاوت
فاحش و زیربنایی شهرسازی تهران با اسرائیل،
معلوم نیســت تا چه اندازه موفــق از آب در آمده
باشد.بااینحالدربخشیازگزارشخبریشبکه
کان ۱۱تلویزیوناسرائیلدربارهمراحلتولیداین
سریال،نویدنگهبانکهدرحالصحبترویسقف
یکی از آپارتمانها نشان داده میشود ،درباره این
مسالهاظهارمیکند«:اینسبکسقفهاهمیشه

منرایادایرانمیاندازند.اینماهوارههاوچیزهای
دیگری که این باالست ،بچههای همسایهها که
خصوصادرتابستانرویسقفمیخوابیدند،من
رایادایرانمیاندازد.
شان توب ،هنرپیشه دیگر نیز ضمن تمجید
از فیلمنامه خوب این ســریال دالیل تصمیمش
برای حضور در آن را اینطور شرح میدهد« :دانیل
کارگردانی بود که همیشــه میخواستم با او کار
کنم.
او در ادامه تصریح میکند« :شــخصیتی که
من در فیلم نقش او را بازی میکنم ،رئیس است؛
بنابراین او همیشه چالشی با خودش دارد چون
میخواهد همواره درستترین کار را انجام دهد
اما باالخره در زندگی زمانهایی هســت که شما
قوانینرامیشکنید».نویدنگهباندرادامهتوضیح
میدهد« :تهران ،یک تریلر جاسوسی است اما در
اعماقشیکداستانعشقیراروایتمیکند.
بخش دیگر این گزارش به فارسی حرف زدن
بازیگران اسرائیلی میپردازد .مشاوران و معلمان
فارسیزبان تالش میکنند بازیگران عبریزبان
را برای ایفای نقششــان بهطور باورپذیرتر برای
فارسیزبانها،توجیهکنندوتعلیمدهند.درمیان
آنهایکپسرجوانویکخانممسنایرانیاالصل
که به فارسی تسلط نســبتا بیشتری دارند ،دیده

اطالعیه وزارت ارشاد درباره
آغاز فعالیتهای هنری

میشوند .با این حال از شیوه تعلیمها معلوم است
که بازیگران چندان قادر به گرفتن لهجه و لحن
درستادایجمالتنیستند.
گزارش در ادامــه بخشهایی از فیلمبرداری
سریال را نشــان میدهد تا منظور این بازیگر را از
تظاهراتبهترروشنکند.دریکیازخیابانها،چند
جوان که جاسوس دختر اسرائیلی هم در پیشانی
حرکت آنها حضور دارد ،در حال تظاهرات ،شعار
سرمیدهند.
این ســکانس البته دراماتیزهکردن اعتراف
خطیر و بیپروایی است که در سالهای اخیر در
کشور بسیار گفته میشــد اما تکرار آن ،از سوی
برخی مخاطبان قابل پذیرش نبود .حاال گزارش
پشت صحنه این سریال هم جاسوس جوانی را در
حالینشانمیدهدکهباروسرینیمیازصورتش
راپوشاندهوتالشمیکندجمعیتیرادرتظاهرات
هدایتکند.

فیلمی که همه از آن ناراضیاند

زیرنظر؛ ابتذال به توان هزار سوراخ

زیر نظ ِر مجید صالحی به تازگی در دسترس کاربران قرار
گرفته و عجیب اینجاست که همه از روشنفکر و عامه بگیرید
تا چپ و راســت از فیلم ناراضیاند ،برخی از نقدها راجع به
«زیرنظر» را اینجا آوردهایم.
خبرگزاری تســنیم درباره فیلم نوشته« :چیزی که در
«زیرنظر» دیده میشود در یک طرف شوخیهای جنسی
فراوان خصوصاً با اســتفاده از کلمه «سوراخ» است .جدای
از آن سکانس بستن دکمه شــلوار حامد توسط امید یکی
اززشتترین تصاویری است که ســینمای ما به خود دیده
است؛ سکانسی که مشخصاً شبیه فیلم بزرگساالن ساخته
شده است تا بیشتر بفروشد.

متأسفانه باید گفت این تنها بخش مبتذل فیلم نیست و
آموزش گام به گام استعمال مواد مخدر در قاب بسته یکی
از جدیدترین نکات منفی است که سینمای ما در روزهای
ابتذال شاهد آن است .صحنهای که حامد ،امید و ایرج آماده
میشوند تا مواد مصرف کنند .در ترسیم قدم به قدم آن در
سینما باعث میشــود که هر لحظه به خود بگوییم که االن
تمام میشــود و دیگر ادامه پیدا نمیکند ،اما این سکانس
تا لحظه شــروع مصرف ادامه پیدا میکند .مسخرهتر آنکه
لحظهای که حامد ســیگاری را روشــن میکند پشت به
دوربین است اما چنین سکانســی باید آنقدر شفاف ضبط
شود».
جمشید خاوری در شــایانفیلم مینویسد «:فیلمنامه
کامال روی هواســت .قصه ،انســجام ندارد .اصال مشخص
نمیشود چه کســی و چه چیزی «زیرنظر» است( .شاید
منظورشــان این بوده همه چیز زیر ســ ِر نظر (ســرایدار
افغانستانی ســاختمان) اســت!!!) دلیل چند پالنی که از

مجوزهــای تــازه
ســازمان ســینمایی
برای ســاخت هشت
فیلــم ســینمایی در
حالی صادر شــد که
شورایساختموافقتخودبافعالیت ۷تهیهکننده
جدید در سینما و شبکه نمایش خانگی را هم اعالم
کرد.بهنقلازروابطعمومیسازمانامورسینماییو
سمعی بصری ،در آخرین جلسه شورای ساخت که
ساعاتیپیشبرگزارشدبافیلمنامههای«بدونهمه
چیز»بهتهیهکنندگیجوادنوروزبیگیوکارگردانی
ونویسندگیمحسنقرایی«،بیرو»بهتهیهکنندگی
مجید برزگر و کارگردانی و نویســندگی مرتضی
علی عباس میرزایی« ،بازی دراز» به تهیهکنندگی
محمدرضا شرفالدین و کارگردانی و نویسندگی
یاســمین نصرتی« ،قهرمان» به تهیهکنندگی،
کارگردانیونویسندگیاصغرفرهادی«،شیشلیک»
به تهیهکنندگی محمدرضا منصوری ،کارگردانی
محمد حســین مهدویــان و نویســندگی امیر
مهدی ژوله« ،تولدت مبــارک» به تهیهکنندگی
و نویسندگی کامشاد کوشان و کارگردانی حسن
قلی زاده« ،شــب داخلی دیوار» به تهیهکنندگی
علی جلیلونــد و کارگردانی و نویســندگی وحید
جلیلوند« ،بعد از اتفاق» به تهیهکنندگی شــهاب
حسینی و کارگردانی و نویسندگی پوریا حیدری
اوره موافقت شــد .همچنین در این جلسه با مجوز
تهیه کنندگی کامشاد کوشــان ،علی رویینتن،
محمدرضامنصوری،جلیلاکبریصحتواحسان
ظلیپوربرایسینماوتیناپاکروانوشهابحسینی
کهپیشازاینمجوزتهیهکنندگیسینماراداشتند
برایسریالنمایشخانگیموافقتشد.

دوربین های مدار بسته نشان داده میشود چیست؟ پلیسی
که سیدعلی صالحی نقشــش را بازی میکند چرا مدام ول
در ســاختمان میچرخد؟ تکلیف هارد چه شد؟ بر اساس
چه منطقی در آخر ،فیلم جنایی میشــود؟ زنی که مُرده
کیست؟ محسن با او چه ارتباطی داشته که ترسیده؟ چرا این
مساله هیچ تحرک و هیجانی به فیلم نمیدهد؟ چرا عاقبت
تکلیفش مشخص نمیشود؟ در سکانس پایانی چطور سر
و کله پلیس پیدا میشود؟ چرا هیچ گرهی را باز نمیکنند و
چندین چرای دیگر.
تعداد دفعاتی که واژۀ «سوراخ» در فیلم تکرار میشود
از تعداد ســوراخهایی که فیلمنامه از لحاظ تکنیکی دارد
بسیار بیشتر اســت! تقریبا در تمام لحظات فیلم ،این کلمه
در دهان بازیگران میچرخد و انگار تنها ابزا ِر فیلمساز برای
قصهگویی ،خنداندن مخاطب ،ایجاد موقعیت طنز ،انداختن
متلکهای جنسی و سر پا نگهداشتن فیلم ،فقط همین واژه
بوده است»

در ادامه این صحبتها بخش دیگری از پشت
صحنه،دختریرانشانمیدهدکهبریکبلندی
ایستاده و شال سفیدش را در دست گرفته است.
پالنی که به موضوع کمپین موسوم به «دختران
انقالب»میپردازد.
این گزارش با تصویــری از تابلوی نام یکی
از خیابانهای شــهر تهران تمام میشــود که
روی آن نوشته شده« :جاده شهید تیموری»!
عبارت «جــاده» و پسزمینه نامتناســب از
ساختمانهای بیربط به فضای شهری تهران
اما از همین حاال میتواند نشــاندهنده تولید
فیلمی تماما پروپاگاندا از ایران باشــد که صرفا
مصرف داخلی برای اســرائیل دارد .با این حال
باید دید که با این حجم از صراحت درباره میزان
مداخله در چالشهای ســالهای اخیر کشور،
این مینیســریال چه بازتابهایــی در ایران
خواهد داشت.

موویمگ هم در رابطه با فیلم نوشته«:به نظر می رسد
که مجید صالحی در نخســتین ساخته سینماییاش برای
رقم زدن یک فروش عالی عجله زیادی داشته است .از این
جهت تا جایی که فیلمنامه ظرفیت پذیرش داشــته ،تمام
دیالوگهای اثر را با چاشنی اشارات جنسی به پرده سینما
آورده به طوری که به ســختی میتوانید یک خط دیالوگ
در فیلم بیابید که در آن خبری از واژه «سوراخ» نباشد».
آرش پارســاپور در سالم ســینما اما نظر دیگری دارد،
نظری همپــای آنها که فیلم را یک کمــدی ابزورد موفق
میدانند «:زیرنظر (که بعد از دیدن فیلم به هوشــمندانه
بودن اســمگذاری آن نیز پی خواهید برد) کمدی بیعیب
و نقصی نیســت ولی از اکثر آثار کمدی اکران شده در سال
جاری عملکرد بهتــری دارد؛ مجید صالحی جنس کمدی
خود را انتخاب کرده و برچســب زدن مبتــذل روی اثری
که میخواهد با خطوط قرمز جنســی شــوخی کند ،عین
همانکاری که بسیاری از طنازان و شــاعران کشورمان در
طول تاریخ انجام دادهاند ،محلی از اعراب ندارد .فیلم زیرنظر
راه خودش را پیدا کرده و آن را با نقصهایی دنبال میکند
ولی در نهایت وقتی به مقصد میرسد ،اکثر مسافرین خود
را راضی نگه میدارد».

ستاد ملی مقابله با
کرونا در جلســه صبح
دیروزخودبا بازگشایی
سالنهایسینما،تئاتر
و موسیقی مشروط به
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از اول تیر ماه
موافقتکرد .درپیدرخواستسیدعباسصالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ســتاد ملی مقابله
با کرونا در جلســه صبح دیروز خود با بازگشــایی
سالنهایسینما،تئاتروموسیقیمشروطبهرعایت
دستورالعملهایبهداشتی،استفادهازحداکثر۵۰
درصد ظرفیت در اختیار از اول تیرماه موافقت کرد.
همچنین آموزشــگاههای قرآنی ،هنری ،ادبی و
سینمایینیزبارعایتدستورالعملهایبهداشتی
از ۲۴خرداد مجاز به فعالیت شــدند .گفتنی است
پیشازاینوزیرفرهنگوارشاداسالمیدرنامههایی
جداگانهخطاببهوزرایبهداشت،درمانوآموزش
پزشکی و کشور بر تســریع لزوم بازگشایی مراکز
فرهنگی و هنری با هدف توجه به معیشت اصحاب
فرهنگ و هنر و جلوگیری از ضرر و زیان صاحبان
کسب و کارهای فرهنگی و هنری تاکید کرده بود.
برخیازاهمدستورالعملهایبهداشتیبهشرحزیر
است :در مقطع بازگشایی و تا اعالم وضعیت سفید
قطعی ،ظرفیت فروشبلیت برایهر سالن تا سقف
 ۵۰درصدمجازاست.
الزم اســت هنگام ورود و خروج تماشاچیان و
حضور در سالن انتظار ،فاصله گذاری ایمن رعایت
شود.دردسترسبودنمایعضدعفونیکنندهبرای
مراجعهکنندگانالزامیاست.
ضد عفونــی کامل ســینما و ســالنها طبق
دســتورالعمل اعالمی وزارت بهداشت هر روز یک
بار الزامی است .بوفههای سینما و سالنهایهنری
و آموزشــگاهها موظف به رعایت حداکثر موازین
بهداشتیبودهومجازبهعرضهموادغذایی،تنقالت
ونوشیدنیبهصورتفلهنیستند.تمامیهنرجویان
آموزشگاههاازوسایلآموزشیاختصاصیاستفاده
کنند .اســتفاده از دستکش و ماســک در محیط
سالنهای ســینمایی ،هنری و آموزشگاهها برای
کارکنان،هنرجویانومراجعانالزامیاست.
با سینماها ،سالنهای هنری و آموزشگاههایی
که رعایت دستورالعملها را نداشته باشند ،نسبت
بهتعطیلیآنهااقدامخواهدشد.اداراتکلفرهنگ
و ارشاد اسالمی استانها مکلف به نظارت دقیق بر
اجرایدستورالعملهاخواهندبود.

