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علی رفیعی مشغول تحصیل است 
که برای مجموعــه ای تلویزیونی به نام 
»آخرین فرد قبیله موهاک« وارد قرارداد 
می شود. قرار اســت بازیگر نقش اول 

باشد. فیلم اثر مشــترکی میان فرانسه 
و ایتالیاســت و قرار اســت در رومانی 
فیلمبرداری شود. برایش تلگرافی ارسال 
می شود مبنی بر اینکه به لندن سفر کند 
و این مصادف اســت با جریان جذاب 
ماه مه 1968. به قــول خودش »اهل 
مبارزات سیاسی و عضو کنفدراسیون 
دانشجویی،  شلوار جین می پوشیدم و 

اورکت ارتشی و کافه نشین و اهل همه 
جور ادای روشــنفکری هم بودم. من 
با همین لباس دانشــجویی جوانانه و با 
یک ساک به لندن رفتم؛  غافل از اینکه 
در فرودگاه لندن کلی خبرنگار و عکاس 

منتظرم هستند.«
قرار است علی رفیعی در مقام بازیگر 
با قراردادی هفت ساله عضوی از کمپانی 
فوکس قرن بیســتم شود. کالس های 
رنگارنگ برای تبدیل شــدن به بازیگر 
آرمانی،  شمشیر و اسب و رقص و حتی 
آداب معاشــرت. او مهیا می شــود تا 
هنرپیشه ای هالیوودی شود. همه چیز 
طبق برنامه پیش می رود. از پوشــیدن 

لباس تا سوار شدن در ماشین. 
در همین اثنا پیتر بــروک به علی 
رفیعــی زنــگ می زند. پشــت تلفن 
پیشــنهادی داده می شــود. بــروک 
می خواهد سوپراستار احتمالی هالیوود 
در آینده، دســتیار او در »اورگاست« 
باشد. جشن هنر شیراز قرار است میزبان 
رویدادی مهم باشــد. رفیعی بر ســر 
دوراهی است. از سویی قرارداد با شرکت 
آمریکایی را امضا کرده و از سوی دیگر،  
مشمئز شده از فضای شکل گرفته به دور 
خود است. طرفدار شورش دانشجویان،  
طغیان می کند. با مدیر مسئولش درگیر 
می شود و راهی باشگاه بیتل ها می شود. 
به او می گویند که »بــرای ما مثل یک 
اسب مسابقه اسب دوانی هستی و روی 
تو پول گذاشته و ریسک کرده ایم؛ اگر 
بردی که هیچ و اگر باختی دست کم باید 

تا ته مسابقه بدوی.«
چند ماهی می ماند؛  ولی به تشبیه 
اســب وار اعتراض می کند. ساکش را 
می بندد و جین به پا و اورکت بر تن راهی 
ایستگاه ویکتوریا می شود. چند ساعت 

بعد در پاریس است. رفیعی چشم انتظار 
شکایت است؛ پس به تحصیلش ادامه 
می دهد. حالش با آشنایی برنار دورت 
بهتر می شود. از دانشگاه میشیگان دعوت 
به تحصیل می شــود. خاطرات سخت 

لندن گویی در حال پاک شدن است.
سال 1970، قرار است علی رفیعی با 
پیتر بروک همکاری کند. بار دیگر تلفن 
زنگ می خورد و بروک شکوایه گویانه به 
او می گوید »پسر! این حرف ها چیست 
که زده ای و گر نمی فهمی که قرار است 
به ایران بیایی.« همه چیز به مصاحبه 
با ســاندی تایمز بازمی گردد. می گوید 
»مقاله بدجــوری بوی قرمه ســبزی 
می داد.« علیه فقــدان آزادی در ایران 
حرف زده بود. با ایــن حال راهی تهران 
می شــود. از هواپیما پیاده می شود. از 
در ورودی فرودگاه وارد می شود؛ اما به 
اختیار خود از فرودگاه خارج نمی شود. 
علی رفیعی در همان فرودگاه دستگیر 
می شود. سه روز بعد بروک می آید و آزاد 
می شود. در سفر به شیراز،  قطبی،  مدیر 
تلویزیون ملی و عامل برگزاری جشن 
هنر شــیراز اجازه اقامت به رفیعی در 

هتل های مربوطه را نمی دهد. 
رفیعی یک شــب را به تنهایی سر 
می کند و فردا عازم محل اقامت بروک 
می شود. اســطوره تئاتر انگلستان،  آب 
پرتقال به دست، باب نصیحت رفیعی 
جوان را می گشــاید. انــذار می دهد از 
رفتارها و گفتارهای سیاســیش و تباه 
شــدن هنرش در این ورطــه. رفیعی 
خشمگین می شود و »با پشت دست به 
لیوان آب پرتقالش زدم و آن را پاشیدم 
و فریاد زدم که من فکر می کردم تو آدم 
مبارزی هستی و نه اینکه مرا دعوت به 

اپورتونیسم بکنی.«

عازم تهران می شــود. قصد پاریس 
می کند. وقت بازگشــت است و گویی 
جای او اینجا نیســت. با پدر و مادرش 
خداحافظــی می کنــد. از در ورودی 
فرودگاه وارد می شــود؛  امــا پایش به 
خروجی نمی رسد. یک بار دیگر نیروهای 
امنیتی و یک بار دیگر دستیگری. هفت 
ماه بازداشــت در ســلطنت آباد. خبر 
دستگیری رفیعی به فرانسه می رسد. 
دورت، اســتاد راهنمایش در سوربون 
دست به کار می شــود. رفیعی از زندان 
خــالص می شــود. وقت پایــان یک 

مأموریت می رسد.
رفیعی در 1974 مدرک دکترایش را 
می گیرد. آماده رفتن به میشیگان است. 
با این حال با تضمین هوشنگ نهاوندی 
در سال 1353 عازم ایران می شود. عامل 
بازگشت دلبســتگی به خانواده است. 
کاری به کارش ندارند. استادیار دانشگاه 
تهران می شود. تا یکسال و نیم حکمش 
را صادر نمی کنند؛  ولی تدریس را آغاز 
کرده. کار هم روی صحنه نمی برد. پس 
به سراغ دانشــجویان می رود. خودش 
نام این گــروه را به زبان مــی آورد: رضا 
کیانیان،  تانیا جوهری، شهال میربختیار،  
جمشــید ملک پور. اسمشان می شود 
»دانشجویان شــر دانشکده«. گروهی 
معترض به همه چیز. می گوید »در اصل 
مرا مثل طعمه ای فرســتادند تا بلعیده 
شــوم. غافل از اینکه بچه های کالس 
پرونده مرا در کنفدراسیون دانشجویان 
ایرانی در پاریس دارند و از من استقبال 
هم می کنند. تدریس پا می گیرد و رابطه 
من و بچه ها بســیار هم گرم می شود. 
همین رابطه باعث می شود که در سال 
دوم با همین بچه ها نمایش آنتیگون را 

به صحنه ببرم.«
حاال رفیعی به یک تثبیت دســت 
یافته و وقت محکم کــردن پایه های 
هنری است. می گوید متن »خاطرات 
و کابوس ها...« قرار است اولین تجربه 
نمایشنامه نویســیش به زبان فارسی 
باشــد. علت نــگارش از دید خودش 

چنین اســت. »نمی خواستم دنبال 
نمایشــنامه ای تاریخی بروم. به هیچ 
وجه نمی خواستم به رغم اندیشه های 
سیاسی و اجتماعیم در متون واقعی 
تاریخی کندوکاو کنم. دیدگاه تاریخ 
برایم مهم نبود. من هیچ وقت سیاسی 
نبودم. همیشه آرمانگرا و آزادی خواه 
بودم. در کنفدراسیون هم هیچ وقت 
تعلق بــه دســته بندی های حزبی و 
گروهی نداشــتم. می خواستم کاری 
بنویســم که سیاسی نباشــد؛ اما در 
الیه هــای زیرینش آنچــه را که فکر 

می کردم جریان داشته باشد.«
دنیا کوچک تر از حد ممکن است. 
همان قطبی که عامــل حذف رفیعی 
از اورگاســت بروک می شــود تماس 
می گیرد. به دنبال وقت مالقاتی است. 
رفیعی در تدارک اجرای »خاطرات و 
کابوس ها...« در تاالر مولوی است. به 
تماس قطبی توجه نمی کند؛ اما اصرار 
ادامه دارد. قرار مالقــات را می پذیرد 
و با همــان جین و اورکــت عازم دفتر 
قطبی می شود. قطبی از او می خواهد 
گذشته را کالبدشکافی نکند؛ در عوض 
مدیریت تئاتر شــهر را بپذیرد. »تاالر 
تئاتر شهر یک Salle Vagram است. 
در زبان فرانسه یعنی تاالری که در آن 
شعبده بازی،  آکروبات،  آتراکسیون و از 
این قبیل اجرا می شود. به طور خالصه 
یعنی گاراژ. تئاتر شهر یک گاراژ است و 
می خواهم شما آن را به یک تئاتر ملی 
بدل کنید.« قطبی پیشــنهاد بزرگی 
در برابر رفیعی چهل ســاله می گذارد. 
حاال وقت هجرت اســت از مولوی به 

تئاتر شهر. 
متن ناقص است و نیاز به یک انگیزه. 
سعید سلطان پور می شود آن انگیزه. 
متن را می خواند بــه رفیعی می گوید 
»شما فرمالیست هستید.« بحث باال 
می گیرد. ســلطان پور طرفــدار اصل 
قرار گرفتن محتواست. رفیعی مخالف 
است. می گوید »خود همین بحث مرا 

به نوشتن کامل متن جری تر کرد.«
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مردی که سیاسی نبود؛ اما...

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

روز گذشته، دفتر موســیقی وزارت ارشاد اعالم کرد: 
»کنسرت های موسیقی با رعایت سقف مصوب ستاد ملی 
کرونا و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی از سر گرفته 

می شود«.  روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت ارشاد، به 
دنبال اعالم وضعیت زرد در تهران و ازسرگیری فعالیت های 
گروه سه، جلســاتی با حضور شــرکت های برگزارکننده 
کنسرت و سالن های برگزاری کنسرت برگزار کرد و شرایط 

ازسرگیری کنسرت های موسیقی بررسی شد. 
به عقیده شــرکت های تهیه کننده و کنســرت گذار، 
برگزاری کنســرت با ظرفیت 30 تــا 50  درصد ظرفیت 

ســالن و یک ســانس در روز توجیه اقتصــادی ندارد و 
تنهــا با هدف بــه جریان افتــادن دوباره چــرخ اقتصاد 
هنر مجبور بــه انجــام آن هســتند. در این جلســات 
شــرکت های کنســرت گذار بیان کردنــد هزینه های 
اجاره و خدمات فنی ســالن ها و هزینه تبلیغات شــهری 
و مجازی که مردم را ترغیب به اســتقبال از اجراها کند، 
عماًل ســودی برای برگزارکننده باقــی نمی گذارد و باید 

برای کســب حداقل ســود، بیش از یک سانس کنسرت 
 در روز آن  هــم با ظرفیــت بالغ بر 50درصد اجرا شــود.

در این جلسات، نمایندگان سالن های برگزاری کنسرت در 
تهران آمادگی خود را برای ارائه تخفیف های الزم در اجاره 
و نرخ خدمات فنی اعالم کردند تا بدین وسیله شرکت ها 

رغبت بیشتری برای برگزاری کنسرت داشته باشند.
همچنین مقرر شد کلیه پروتکل های بهداشتی رعایت 
و بر حســن انجام آنها نظارت الزم صورت گیرد. درزمینه 
قیمت بلیت ها نیز مقرر شــد در این مقطع زمانی با هدف 
تشــویق مردم به بهره منــدی از برنامه هــا، قیمت بلیت 

کنسرت ها افزایش پیدا نکند.

برگزار کنندگان: کنسرت با نصف ظرفیت سالن و تنها یک سانس نفعی ندارد

کنسرتهایموسیقیازسرگرفتهمیشود

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران صبح 
دیروز30 دی ماه با حضور سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، افتتاح شد. این رویداد از 
تاریخ یکم تا ششم بهمن ماه امسال بر بستر وب به 
book.icfi.  و tehranbookfair.irآدرس

ir برگزار می شود. به گزارش ایسنا،  در ابتدای آیین 
گشایش نمایشگاه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به تأثیر کرونا بر صنعت نشر جهان و ایران و 
برگزاری نمایشگاه مجازی به همین دلیل،  گفت: 
در نمایشگاه مجازی کتاب شاهد جریان سالم تر 
اقتصادی خواهیم بود و تخلفاتی نظیر فروش کتاب 
ناشــران دیگر در غرفه یک ناشر اتفاق نمی افتد 
زیرا در فضای مجازی به دلیــل قدرت کنترل یا 
بازدارندگی که به خاطر مسائل فنی وجود دارد، 

نمی توان چنین  تخلفاتی را انجام داد.
ســیدعباس صالحی، با بیان اینکه برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی منجر به 
عدالت فرهنگی و کاهش هزینه ها می شود، افزود: 
یک  ناشر شهرســتانی وقتی می خواست برای 

نمایشگاه فیزیکی به تهران بیاید، باید سختی ها 
و مسائل زیادی را پشت سر می گذاشت اما حاال 
این گونه نیست. بنابراین هزینه های باالدستی 
کاهش پیدا کرده است و شاهد فضای سالم تری 
در زمینه فرهنگ و اقتصاد خواهیم بود. او در ادامه 
خواستار همراهی اهالی رسانه برای اطالع رسانی 
نمایشگاه شــد و تصریح کرد: نمایشگاه مجازی 
باید به عنوان یک وظیفه ملی در ارتقای فرهنگ 
مکتوب کشور؛ توسط رسانه ها اطالع رسانی شود.

 حضور ۱۰۳2 ناشر داخلی
 و ۱۸۰ ناشر خارجی در نمایشگاه

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، نیز در 
ادامه این مراسم،  گزارشی درباره نخستین دوره 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ارائه کرد و گفت: 
در نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
103۲ ناشر داخلی و 180 ناشر خارجی شرکت 
کرده اند. بالغ بر 100 هزار عنوان کتاب در بخش 
کتاب های داخلی نمایش داده می شود و با توجه 

به ساختار پویای این نمایشگاه، قابلیت افزایش 
عناوین کتاب ها تا 350 هــزار عنوان وجود دارد. 
ایوب دهقانکار، افزود: ۲0هــزار عنوان کتاب در 
بخش ناشران خارجی شامل کتاب های التین و 
عربی قابل مشاهده است.  او تصریح کرد: ترافیک 
اینترنت در نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران 50 درصدی اســت تا بار ترافیکی را برای 

مردم کاهش دهد. 
  ضوابط خرید از نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران 
موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور 
اطالعیه ای،  شــرایط و ضوابط خریــد کتاب در 
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران را به شرح 

زیر اعالم کرد:
 1.  در این نمایشگاه، کتاب های منتشر شده از 
سال 139۲ تاکنون از سوی ناشران شرکت کننده 

در نمایشگاه عرضه شده است.
۲.  سفارش و خرید کتاب به صورت ۲4 ساعته 

در ایام نمایشگاه قابل انجام است.

3.  افزودن کتاب به سبد خرید صرفا به معنی 
رزرو موقت کتاب است و تا زمانی که مبلغ سفارش 

پرداخت نشود، فرایند خرید تکمیل نخواهد شد.
4. ضروری است در هنگام خرید به مشخصات 
کتاب اعم از عنوان، ناشر، ســال نشر، قیمت و ... 
دقت کنید چرا که پس از پرداخت و تکمیل فرآیند 

خرید، امکان تغییر یا لغو سفارش وجود ندارد.
5. پیامک های مربوط به این نمایشگاه تنها از 
طریق شماره 30004141 و به صورت یک طرفه 

و بدون قابلیت دریافت پیام ارسال می شود.
6.  خریدار موظف به درج نشانی پستی دقیق 
است و مسئولیت هرگونه خطا در نشانی برعهدۀ 

خریدار است.

7.  تغییر نشانی پس از تکمیل فرآیند خرید و 
پرداخت وجه، امکان پذیر نیست.

8.  داخل هر بسته ارسالی از سوی ناشر، یک 
فاکتور شامل کتاب های خریداری موجود در آن 

بسته قرار دارد.
9.  در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طریق 
شرکت پست کد رهگیری به شماره تماس خریدار 

پیامک خواهد شد.
10.  در صورت ارســال کتاب توسط ناشر از 
طرق دیگر غیر از شــرکت پســت، شماره تلفن 
متصدی ارسال در پنل خریدار قابل مشاهده است.
عالقه مندان می توانند برای اطالع بیشــتر با 

شماره 91009898-0۲1 تماس بگیرند.

صبح دیروز و با حضور وزیر ارشاد؛

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهرانافتتاحشد

کتاب
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آخرینخبرهاازفیلمفجر
زیرسایهکرونا

سی ونهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر 
پس از بازبینی قطعی 
59 فیلم، بدون مراسم 
افتتاحیه و در صورت 

صدور مجوز، بــا اکران مردمی در تهــران و برخی 
استان ها برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، کمتر 
از دو هفته تا شروع جشنواره فیلم فجر باقی مانده 
و هفت داور این رویداد مدتی است مشغول تماشا 
و داوری فیلم هایی هستند که حائز شرایط حضور 
در جشنواره شده بودند. پس از آنکه 110 فیلم برای 
شرکت در جشنواره ثبت نام کردند، دبیرخانه آثار 
رسیده را با قوانین جشــنواره تطبیق داد و نام 6۲ 
فیلم را به عنوان آثاری که امکان حضور در جشنواره 
و داوری داشــتند معرفی کرد. براین اساس طبق 
آخرین پیگیری ها، نام 59 فیلم به عنوان متقاضی 
شرکت در جشنواره نهایی شده  و سه فیلم گویا به 
دلیل آماده نشــدن در فرصت باقی مانده انصراف 
داده اند. البته هنوز قطعی نیســت که تمام این 59 
فیلم به داوری برسند، چون ابتدا باید مجوز آن ها در 
شورای پروانه نمایش صادر شود و بعد هر فیلمی که 
مجوز گرفت در اختیار هیات داوران قرار می گیرد. 
از میان 6۲ فیلمی که ابتدا معرفی شدند، بیش از دو 
سوم آن ها پروانه نمایش نداشتند و به همین دلیل 
هیات داوران ابتدا مشغول تماشای فیلم هایی شدند 
که پروانه نمایش داشتند. در روزهای گذشته اعضای 
شــورای پروانه نمایش نیز فشــرده تر به تماشای 
فیلم های بدون مجوز پرداخته و تاکنون ۲1 فیلم 
بازبینی شده که به برخی از آن ها اصالحیه هایی وارد 
شده اما همه مجوز گرفته اند. این دوره از جشنواره 
فیلم فجر بدون مراسم افتتاحیه برگزار می شود و 
جوایز بخش مواد تبلیغاتی شامل عکس، پوستر، تیرز 
و آنونس همانند سال قبل در اختتامیه اهدا می شود؛ 
اختتامیه ای که فعال پیش بینی شــده به صورت 
حضوری و محدود برگزار شود و برنامه ریزی ها بر این 
مبنا است که این مراسم به صورت آنالین نیز پخش 
شود. یکی از بخش های جشنواره فجر در دوره های 
مختف برپایی آن در استان ها بوده که امسال هنوز 
وضعیت این بخش مشخص نیست. عالوه براین ها 
امسال احتماال مراسم بزرگداشت به روال هر سال 
در جشــنواره فیلم فجر برگزار نخواهد شد، چون 
شرایط برای برگزاری مراسم نیست ولی نکوداشتی 
برای درگذشتگان سینمای ایران در سال 99 تدارک 
دیده می شود، بویژه آنکه سینمای ایران در سالی که 
به ماه های پایانی آن نزدیک می شویم به اندازه چند 
سال چهره های برجسته خود را مثل خسرو سینایی، 
کامبوزیا پرتوی، پرویز پورحسینی، سیامک سایقی 

و محمدعلی کشاورز از دست داد.

هنرمندانایرانی
درآرتفرلندن2021

آرت فــر لندن با 
شــرکت 50 گالری 
از سرتاســر جهان 
به صــورت مجازی 
اول بهمــن افتتاح 

می شــود. به گزارش هنرآنالین،  آرت فر لندن 
امســال به شــکل فیزیکی در بیزینس دیزاین 
سنتر، برگزار نمی شود اما این رویداد همچنان 
فرصت کشف و دیدن آثار هنری برجسته  مدرن 
و معاصر را فراهم کرده است. این بار گالری های 
مهم  هنر مــدرن و معاصــر در قالبی دیجیتال، 
آثار خود را ارائه خواهند داد. این رویداد میزبان 
بیش از 50 گالری از سراسر جهان است و گالری 
باوان از ایران نیز آثار هنرمندان ایرانی را در کنار 
آثار تعدادی دیگــر از هنرمندان عرضه خواهد 
کرد. گالری هــا در این رویداد آثــار خود را در 
قالبی دیجیتال ارائه می دهنــد و در اتاق های 
نمایــش آنالین هر گالــری ۲0 اثر ویــژه  را از 
هنرمندان خود به نمایش می گذارد. همچنین 
برای بازدیدکنندگان این امکان فراهم شده که 
آثار منتخب گالری ها با تفســیرهای صوتی و 
نوشتاری که توسط خود گالری ها نقل می شوند، 
در دســترس قرار بگیرد. این نمایشگاه از ۲0 تا 
31 ژانویه )1 تــا 1۲ بهمن( به صورت آنالین در 

معرض دید عموم قرار دارد.


