
گزارش

تاکنون نمایشی به این وسعت درباره 
حضرت امیر »ع« اجرا نشده است

»روشناِی شب تار« عنوان نمایشی است که  از شب  
گذشــته با موضوع زندگی حضرت علی )ع( و خطبه 
عید غدیر در بوستان والیت تا عید غدیر اجرا می شود. 

نمایشی به قلم و کارگردانی حسن بزرا.
داســتان این نمایش از سرگشــتگی و گم گشتگی 
مردمان امروز شروع می شــود، کسانی که والیت را 
نیافته اند و در هیاهوی تاریخ و عالم گم شده اند زیرا 
نور والیت را در خود حس نمی کردند و به سمت آن 
قدم برنداشتند. سپس به گذشــته و بارگاه شیطان 
برمی گردیم که از فرســتادگان و حامالن وحی الهی 
کینه دارد و در پی انحراف و نابودی آن هاســت. در 
پرده ســوم به زمان ابراهیم نبی )ع( می رســیم که 
اسماعیِل خود را برای قربانی کردن به قتلگاه می برد 
و در نهایــت خانه کعبه به دســت حضرت ابراهیم و 

اسماعیل )ع( ساخته می شود.
این نمایش کاماًل مستند اســت و برای آن از منابع 
اهل تسنن و تشــیع بهره گرفته شده است. در این 
نمایش باشکوه میدانی تالش شده تا مشترکات بین 

شیعیان و اهل تسنن نشان داده شود.
به گزارش تســنیم به بهانه شروع اجرا نمایش بزرگ 
»روشناِی شب تار« با حسن بزرا گفت وگو کردیم که 

در ادامه می خوانید:
* داستان اصلی نمایش »روشناِی شب تار« بر 
اســاس زندگانی پر برکت و نور امیرالمومنین 
علی)ع( روایت شده و در ماجرای غدیر خم و 
خطبه پیامبر در باب والیت علی )ع( به پایان 
می  رســد. در این بین و در کنار و حاشیه آن 
داستان هایی از حضرت ابراهیم، حضرت موسی 
و حضرت عیســی نیز روایت می شود. داستان 
پیامبران و زندگانی حضرت علی )ع( را چه طور 

به یکدیگر پیوند دادید؟
داســتان پیامبران مرتبط با داستان اصلی، اما بخش 
کوچکــی از نمایش را به خــود اختصاص می دهد. 
در واقع ســیر والیت حضرت علــی )ع( در ادامه ی 
خط سیر انبیا اســت. والیت امیرالمؤمنین )ع( جدا 
از والیت پیامبران پیشــین نیست. انبیاء پا در راهی 
گذارده اند که این راه بــه والیت حضرت علی )ع( و 
امامان پس از ایشــان ختم می شود. در نتیجه آنان 
تماماً یک تن واحد و یک حقیقت روشن اند، به نوعی 
همگی درهم  تنیده انــد. انبیاء، اولیا و امامان همه از 
یک نور واحدند. به همین دلیل من از داستان دیگر 
انبیاء نیز برای تبیین بهتر این والیت حقه اســتفاده 
کردم. زمانــی که مطالعه و تحقیق می کردم، متوجه 
شــدم میان اتفاقاتی که برای انبیاء مختلف رخ داده 
و زندگانی پر برکت امیرالمؤمنین )ع( شــباهت های 
بســیاری وجود دارد. گویی کــه همه آن اتفاقات در 
ســیر زندگانی و والیــت امیرالمؤمنیــن )ع( جمع 
شــده اند. کــه البته ما به صورت خیلــی مختصر به 
آن پرداخته و بیشــتر تــالش کرده ایم به زندگانی و 

جریانات زندگی خود حضرت بپردازیم.
* همان طور که اشــاره کردیــد حضرت علی 
)ع( زندگی پربار و در عین حال پر چالشــی 
را داشته اند؛ چرا در این نمایش به موضوعاتی 
چون جنگ احد، فتــح خیبر، خطبه غدیر و... 

پرداخته اید؟
سیره و ســیر زندگی امیرالمؤمنین )ع( آن قدر پربار 
و پر فضیلت اســت که قلم ها، نمایش ها و فیلم ها از 
ذکر و شمارش آنها عاجز هستند. اما ما به دلیل فرم 
نمایشمان که میدانی است می بایست بیشتر از وقایع 
و اتفاقاتی استفاده می کردیم که در کنار انتقال معنا 
و محتوای مناســب، باشکوه بوده و در مختصات یک 
نمایش میدانی گنجانده شــود. مگر می توان در یک 
اثر نمایشــی با زمان یک ســاعت و نیم به همه ابعاد 
وجودی آن نور مطلــق پرداخت و آن حجم از وقایع 
را گنجاند. ما در حد توان قلیل خود تالش کردیم در 
نمایشــی با زمان محدود، مطالب و وقایعی را ترسیم 
کنیم که هم جذابیت بصری داشته و هم بتواند معنا 
و محتوای مطلوب را به مخاطبان منتقل کند. گفتن 
واقعیات و ایجاد هر چه بیشتر حب امیرالمؤمنین )ع( 
در دل دوستداران از نیات اصلی این اثر نمایشی است 

که نگاشته ام.
* با توجه به موضوع نمایشنامه، داستان هایی 
که به آن پرداخته شــده، تعداد زیاد بازیگران 
و دکورهای عظیم  و ســنگین آن، این نمایش 
یک کار بســیار عظیم و پرحجم اســت. این 
نمایش حتی از »تنها تر از مسیح« هم حجیم  تر 
است. حال با توجه به وسعت این نمایش عظیم 
آثار پیشین شما، ریسک  به  میدانی نســبت 
اجرای آن برای شــما به عنــوان کارگردان، 

دوچندان نیست؟
قطعا همین طور اســت. ما در »تنها تر از مســیح« 
بصــورت محــدود تنها بــه وقایع و اتفاقــات کربال 
پرداخته ایم، اما در »روشــناِی شــب تار« یک سیر 
تاریخی را روایت می کنیم؛ یعنی داســتان از اتفاقات 
قبل از میالد مولود کعبه حضرت علی )ع( شــروع  و 
تا واقعه غدیر خم ادامه پیدا می کند. بی شــک خلق 
چنین اثری بسیار سخت و طاقت فرسا است که تنها 
عشــق خالص عوامل اجرایی این اثر به امیرمؤمنان 
علی)ع( سختی کار را بر ما آسان می کرد. ما با وجود 
آنکه برای تولید این اثر فاخر محدودیت های بسیاری 
داشــتیم اما ســعی کردیم در همه زمینه ها به ویژه 
طراحی دکــور رو به جلو قدم برداریــم. بنابراین به 
جرأت می توان گفت که تا کنون اثری با این مضمون 
و حجم در ایران تولید و اجرا نشــده اســت. ما تا به 
حال درباره زندگی امیرالمومنین )ع(، نمایشی به این 
وسعت نداشته ایم. »روشناِی شب تار« اولین نمایش 
فاخر و عظیمی است که با موضوع امیرالمومنین )ع( 
در ایران کار شــده. این نمایش فقط براساس فضایل 
حضرت علی )ع( نگاشــته و تمام مسائلی که مربوط 
به وحدت مسلمین اســت در آن رعایت شده است. 
در هیچ جایی از این نمایش نکته ای  وجود ندارد که 

باعث تفرقه افکنی میان مسلمین شود.

دریچـــه

پژوهشگر مسائل فرهنگی گفت: بسیار خطاست اگر تصّور 
کنیــم که بخش بزرگــی از بدحجابی هــا، نوعی مخالفت 
سیاســی نســبت به حاکمّیت است. بســیاری از زنان که 
بدحجاب هســتند، یا سیاسی نیســتند، یا حّتی همراه با 

حاکمّیت هستند و تعارض خاصی ندارند.
به گزارش فارس، به مناســبت ۲۱ تیرمــاه و روز عفاف و 
حجــاب و همچنین با توجه به تحوالت اخیر جامعه ایرانی 
در باب »حجاب« با مهدی جمشــیدی عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، گفت وگویی داشتیم.

***
* آیا با توجه به حدیث امام علی که فقر و بی اعتنایی 
به دین را مالزم یکدیگر می دانند، می توان بدحجابی 

را حاصل وضعیت بد اقتصادی مردم دانست؟
 بعضی تصّور می کنند که مشــکل بدحجابی، ریشه در فقر 
و مشــکالت معیشتی دارد و چنانچه در جامعه، رفاه برقرار 
شــود، بدحجابی نیز خودبه خود برطرف خواهد شــد؛ در 
حالی که هر چند از لحاظ منطقــی، فرضیه اثرگذاری فقر 
بر بدحجابی، ناصواب نیســت و می تــوان چنین فرضی را 
بــرای اقتصاد در نظر گرفت، اّمــا در جامعه کنونی ایرانی، 
نباید برای فقر این چنین نقش جّدی و بزرگی را فرض کرد.
مشاهده عینی نشان می دهد که توزیع بدحجابی در جامعه 
ایــران، منطبق بر طبقه اقتصادی نیســت و بدحجابی در 
میان طبقات فرودست و فقیر، بیش تر نیست، بلکه چه بسا 
باید گفت طبقات فرادســت، بیشــتر به بدحجابی گرایش 
دارند. پس نباید به این مســأله اجتماعی از زاویه اقتصادی 
نگاه کــرد و در هم پیوندی با اقتصاد، فرضیه ســازی کرد. 
البّته از آن ســو، روشن اســت که اگر مشکالت معیشتی 
برطرف شــود، زمینه بســیار مساعد و مناســبی نیز برای 
اصالح وضع حجاب ایجاد خواهد شــد و مقاومت اجتماعی 
کاهــش خواهد یافت؛ چرا کــه در برابر روندهای اصالحی 
نســبت به حجاب، پاره ای از اّدعاها و مقاومت ها به استناد 
مشــکالت معیشتی یا فســادهای اقتصادی در سطوح باال 
صورت می گیرند؛ هر چند این نمودها و ظهورات، ریشــه 
منطقی ندارند و تنها برای کارشکنی در مقابل اصالح وضع 

حجاب بیان می شوند.

فرهنگســازی  برای  موضوعات  و  نقاط  *مهم ترین 
حجاب در کشور، پرداختن به چه اموری است؟

کار بنیادی و اساســی برای اصالح وضع حجاب در جامعه، 
ایجــاد تغییــر اجتماعــی از طریق تثبیت کــردن حجاب 
به عنوان یکی از نمودهای ســبک زندگی ایرانی و اسالمی 
اســت؛ یعنی باید حجاب در ذهنّیــت جمعی، به یک امر 
مطلوِب روشن و بدیهی تبدیل شود و یکی از خطوط قرمز 
قطعی و اجتماعی انگاشــته شــود. به زبان اسالمی، باید 
برداشت اجتماعی از حجاب را به یک معروف تبدیل کرد؛ 
چنان که از نظر اجتماعی، کسی به خود اجازه عبور از این 
خط قرمز را ندهد و بداند که هنجارشــکنی، روح جامعه را 
مجروح خواهد کــرد و واکنش های مردمی و حاکمّیتی را 

در پی خواهد داشت.
از قضا، کاری که جریان رســانه ای  و فکرِی جبهه دشمن 
در سال های گذشــته انجام داد نیز همین بود که کوشید 
از حجاب، قداست شــکنی کند و به عّده ای اندک، جسارت 
عبور از آن را بدهد و جامعه را نیز نســبت به آن، بی حس 
و خنثی ســازد. بنابراین، باید در جهــت مخالف این روند 
سازمان دهی شــده حرکت کرد و اعتبار اجتماعی و منزلت 
قدســی حجاب را در ســطح اجتماعی و ذهنّیت عمومی، 

بازسازی و ترمیم کرد.

*در کشــور ما در چندسال گذشته حجاب ماهیتی 
سیاســی پیدا کرده اســت. آیا در چنین فضایی 
 پرداختــن به حجــاب از بعد یک امــر فرهنگی، 

شدنی است؟
بســیار خطاســت اگر تصّور کنیم که همه یا بخش بزرگی 
از بدحجابی ها، نوعی مخالفت سیاســی نسبت به حاکمّیت 
اســت. بسیاری از زنان و دخترانی که بدحجاب هستند، یا 
سیاسی نیســتند و گرایش سیاسی ندارند، یا حّتی همراه 
با حاکمّیت هستند و تعارض خاصی ندارند؛ بلکه افزون بر 
این، حّتی نســبت به دین هم ستیز و مخالفتی ندارند. این 
یک واقعّیت اجتماعی است که بدحجابی، گره خورده با این 
شــکاف ها نیست و نمی توان از بدحجابی، چنین نتایجی را 
گرفت. آری، نیروهای رســانه ای و فکرِی غیرانقالبی برای 
این که شــواهدی برای اّدعاهای سیاســی خویش بیابند و 
حاکمّیــت را در موضع انفعال و عقب نشــینی قرار بدهند، 
می کوشند خواسته های خویش را به عنوان ذهنّیت و انگیزه 
بدحجاب ها القا و تحمیل کنند و تفســیر سیاســی و ضّد 
حاکمّیتــی از کنش بدحجاب ها ارائه بدهنــد، اّما واقعّیت 

این گونه نیست.

از فرایض دیگر  *حجاب، یک واجب نظیر خیلــی 
ماست. چرا نسبت به خمس و زکات این حساسیت 

را نداریم؟
برخـالف تصویرسـازی های منفـی و سـوگیرانه، این گونـه 
نبـوده کـه در طـول دهه هـای گذشـته، حاکمّیت نسـبت 
بـه حجـاب، حّساسـّیت فـراوان و نابجـا داشـته باشـد و 
انحراف هـا و لغزش هـای دیگـر را نادیـده گرفتـه باشـد و 
حجـاب را در صـدر مطالبه های فرهنگـی خویش قرار داده 
باشـد. چنانچـه به گفتارهـای رهبر معّظم انقـالب مراجعه 
حّساسـّیت  و  تأکیـد  کـه  درمی یابیـد  به روشـنی  کنیـد، 
ایشـان نسـبت به حجـاب، هیچ گونه برجسـتگی غیرعادی 
و غلظـت چشـمگیری نـدارد و در رویکـرد ایشـان، حجاب 
نیز ارزشـی در عرض سـایر ارزش های اسـالمی است. پس 
این کـه ارزش هـای اسـالمی بـه حجـاب، منحصـر شـده 
باشـد و حاکمّیـت فقـط بـر حجاب اصـرار ورزیده باشـد و 
آن دسـته از ارزش هـای اسـالمی کـه بـا خـودش بـا آن ها 
تقّیـد و تعهد داشـته باشـد را نادیـده گرفته باشـد، روایت 

نیسـت. صحیحی 
دهه هـای  در  فرهنگـی  گروه هـای  از  برخـی  البّتـه 
گذشـته، گرفتـار چنیـن نقـص و ضعفـی شـدند و تهاجم 
فرهنگـی را بـه معضـل بدحجابـی فروکاهیدنـد و منکرهـا 
و انحراف هـای بزرگ تـر را ندیدنـد و یـا آنهـا را کوچـک 
شـمردند، اّمـا این خطـای تحلیلـی، ارتباطی بـا حاکمّیت 
نـدارد و حاصـل اجمـاع در سـطوح عالـی نبوده اسـت. در 
عیـن حـال، نبایـد غفلت کرد که سـخن دربـاره بدحجابی 
در عرصـه عمومی اسـت و این تظاهر و تجاهـر، پیامدهای 
نامطلـوب متعـّددی را دارد؛ چراکـه بر اثـر همین رگه های 
انحرافـِی نمایـان و مشـهود، به تدریـج، مـوج اجتماعـی به 
 راه خواهـد افتـاد و ایـن آسـیب بـه دیگـران نیـز سـرایت 

خواهد کرد.
بـه عبـارت دیگـر، بدحجابـی در جامعـه، همچـون یـک 
موجـب  کـه  اسـت  جمعـی  تبلیـغ  و  عمومـی  آمـوزش 
گرایش یافتـن دیگـران نیـز خواهـد شـد و چه بسـا ایـن 
اقلّیـت هنجارشـکن بـه اکثریّـت تبدیـل شـوند. ازایـن رو، 
بـه بدحجابـی در عرصـه  نبایـد نسـبت  دولـت اسـالمی 
عمومـی، بی موضـع و منفعل باشـد و درباره رونـد فزاینده 
آن، عاقبت اندیشـی نکنـد. بـه ایـن جهـت اسـت کـه باید 
و  فرعـی  را  آن  و  بـود  حّسـاس  بدحجابـی،  بـه  نسـبت 

غیرمهـم قلمـداد نکـرد.
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»پســر دلفینی« عنوان انیمیشــنی به کارگردانی محمد خیراندیش اســت که 
توانسته است در روسیه بالغ بر یک میلیون و ۷۳۰ هزار دالر فروش کند و تبدیل 

به یک پدیده در شرایط اقتصادی امروز سینمای ایران شود.
پدیده این روزهای سینمای ایران است؛ عدد و رقم های فروشش قابل توجه است 
و می توان آن را جزو معدود آثار این روزهای ســینمای ایران دانســت که آورده 
مالی داشــته است؛ نامش »پسر دلفینی« است، انیمیشنی که محمد خیراندیش 
کارگردان و تهیه کننده اش محمدامین همدانی طی ســال های ۹۷ تا ۹۹ مراحل 
تولیدش را ســپری کردند، دو ســال و نیم قبلترش اما فیلمنامه این اثر مراحل 
نگارش را طی می کرد. اردیبهشــت ماه امسال بود که تهیه کننده »پسر دلفینی« 

وعده یک شوک خبری را با محوریت این انیمیشن داد.

وعده ای که محقق شد
محمد امین همدانی درباره ظرفیت های بین المللی این انیمیشن به خبرنگار مهر 
گفته بود: »از ابتدای تابســتان امســال خبرهایی را درباره عرضه بین المللی این 
انیمیشن منتشر خواهیم کرد که شاید نگاه ها نسبت به انیمیشن های سینمایی را 
تغییر دهد. خبرهای شوکه کننده ای درباره این فیلم در راه است که همین خبرها 
می تواند نگاه تازه ای را نســبت به تولیدات ایرانــی در میان مخاطبان داخلی به 
همراه داشته باشد. انیمیشن های ما از این منظر می توانند از آثار واقعی سینمای 

داستانی پیشی بگیرند.«
همین هم شد؛ همه چیز از یک عدد قابل تامل آغاز شد تا نام این انیمیشن بر سر 
زبان ها بیفتد، هفته گذشــته بود که محمدامین همدانی در فضای مجازی عنوان 
کرد این انیمیشــن در روسیه بالغ بر یک میلیون و ۷۳۰ هزار دالر فروش کرده، 
فروشــی که به گفته تهیه کننده دومین رتبه فروش در روسیه است و البته برای 

سینمای ایران و به ویژه سینمای انیمیشن می تواند یک دستاورد محسوب شود و 
روند تعامالت بین المللی و عرضه آثار را تسهیل و فیلمسازان را به این امر ترغیب 
کند. این همان موضوعی است که پیش تر احسان محمد حسنی مسئول سازمان 
اوج هم بر آن صحه گذاشــته و عنوان کرده بود: »از روســیه و خیلی از کشورها 
به استودیوهای انیمیشن پیشنهاد داشتیم، این قراردادها باعث شد درآمد خوبی 
داشــته باشیم چون تفاوت قیمت دالر و ریال زیاد است برای آنها مفت درمی آید 

به همین دلیل برای آن ها خیلی به صرفه است.«

»پسر دلفینی« چگونه متولد شد؟
»پسر دلفینی« اما در سازمان اوج متولد شد، همان سازمانی که پیش تر محمدامینی 
همدانی توامان در مقام کارگردان و تهیه کننده »فهرست مقدس« را در آن ساخته 
بود و از همان زمان ســودای پخش بین المللی را در ســر داشــت، این را عرضه 
بین المللی »فهرست مقدس« در کشورهای خارجی با نام The Return می گوید.
»پســر دلفینی« بعدها و در سال ۹۹ متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شد 
اما به دلیل آنکه در همان ســال فیلم انیمیشنی در ویترین این جشنواره نبود و 
از منظــر صاحبان فیلم، امکان رقابــت را پیش نمی آورد از حضور در این رویداد 
انصــراف داد تا رونمایی از آن به بعد موکول شــود، حاال بــه گفته محمدامین 

همدانی این انیمیشــن قرار است شهریور ماه امسال روی پرده سینماهای ایران 
بیاید. اکرانی که همزمان است با نمایش آن با ترکیه. در ادامه هم قرار است این 

فیلم در اسپانیا، کره جنوبی، تایوان و مغولستان به نمایش دربیاید.
گرچه به تازگی خبر رســیده سازمان اوج به عنوان سرمایه گذار اولیه حق پخش 
این فیلم را واگذار کرده اســت، اما »پسر دلفینی« با شرکت پخش روسی با نام 

اختصاری CPS روند عرضه بین المللی خود را طی می کند.

اوج چرا »پسر دلفینی« را واگذار کرد؟
مهــرداد معظمی مدیر روابط عمومــی اوج درباره این واگــذاری به مهر گفت: 
طراحی، اجرا و ساخت انیمیشن »پسر دلفینی« به کارگردانی محمد خیراندیش 
و تهیه کنندگی محمد امین همدانی توســط ســازمان اوج و با مشــارکت ۲۰ 
درصدی موسســه »رایمون« انجام پذیرفت اما سال گذشته سازمان اوج با پیش 
بینی وضعیت ســینماها در پاندمی کرونا، مالکیت این انیمیشــن را به جز حق 
پخش تلویزیونی با قیمت مناســب واگذار کرد. وی افزود: »پســر دلفینی« اثری 
درخشــان و باکیفیت است که پروسه تولید آن ۲ سال به طول انجامیده و حتماً 
در روزها و ماه های آتی اخبار بیشــتری از درخشــش این اثر در ایران و جهان 

خواهیم شنید.
»پســر دلفینی« حاال با تمام نامالیماتی که پیــش از این تهیه کننده اش درباره 
آن ســخن می گفت و مسئوالن سینمایی معطوف به یک بی توجهی به این گونه 
ســینمایی می کرد، مسیر فروش را طی کرده است، همان نامالیماتی که پیش از 
این اشــکان رهگذر سازنده »آخرین داستان« از آن آزرده شده بود و فیلمسازان 
ایرانی و توانایی هایشــان را دارای ظرفیت های باالیی می دانســت که می توانند 

مسیر تولید مشترک را هموار کنند.

 درخشش »پسر دلفینی«

 پدیده این روزهای سینمای ایران 
چگونه متولد شد؟

شــاید در طول دهه ها از عمر سینمای ایران، تنها فیلم 
»شــب بیســت و نهم« را اثر جدی در ژانر وحشــت و 
ترســناک با موضوع جن و آل می شد قلمداد کرد. حاال 
اما با تولید دو اثر در چند ســال گذشته، با این موضوع، 
این نوع از ســینمای ایران به عرصه های بین المللی هم 

راه یافته است.
به گزارش ایســنا فیلم ســینمایی »شب بیست و نهم« 
سال ۱۳۶۷ توسط حمید رخشانی ساخته شد و سپس 
به عنوان تنها محصول این ژانر، در ویدیوکلیپ های کرایه 

فیلم، به جایگاه ویژه ای در نزد مخاطبان دست یافت.
پس از آن، تالش های جسته و گریخته کمرنگی در این 
زمینه در برخی آثار صورت گرفــت اما آثار ژانر جنایی 
دلهره آور بیشــتر راوی خشــونت هایی بودند که بعضاً با 
بنیه سینمای ایران در این حوزه، حتا موقعیت های طنز 
ناخواســته برای مخاطبان ایجاد کردند. ۳۰ سال طول 
کشــید تا سینمای ژانر ترســناک ایران در سال ۱۳۹۷ 
شاهد ساخته شدن فیلم »پوست« توسط بهمن و بهرام 
ارک شد. این فیلم با توجه کردن به فرهنگ عامه اقلیم 
آذربایجان، به طور جدی پای جن ها را به سینمای ایران 
باز کرد. پس از توفیق های نســبی این فیلم، دو ســال 
بعد، »زاالوا« هم به کارگردانی ارسالن امیری به موضوع 

»جن« در یک اثر سینمایی توجه کرد.
روستای کردنشــین و کوهســتانی زاالوا محل مراجعه 
جن ها اســت. حداقل، این چیزی است که ساکنان آن 
تصور می کنند. این تصور باعث می شــود که بدون هیچ 
عینیتی، هر چند وقت در روستا درگیری های خونینی 
نسبت به کسانی شــکل گیرد که تصور می شود توسط 

جن ها تسخیر شده اند.
یک گروهبــان ژاندارمری به همیــن دلیل تفنگ های 

شــکاری اهالی روســتا را توقیف می کند و فرد مدعی 
جن گیری را هم که مردم روستا به او باور پیدا کرده اند، 
بازداشت می کند. این دو اتفاق موجی از نارضایتی را در 
مردم روستا ایجاد می کند که درنهایت به تلفاتی از میان 

زنان منجر می شود.
ایــن فیلم که پــس از توفیق در جشــنواره فیلم فجر، 
از میانــه حضورهــای بین المللــی خــود صاحب یک 
پخش کننــده دانمارکی شــد، در چند ماه گذشــته به 
جشنواره های فیلم مختلفی در کشورهای ایتالیا، آمریکا، 
کانادا، برزیل، هلند، ســوییس، هنگ کنگ، اســکاتلند، 
ترکیــه، رومانی، کــره جنوبی و فرانســه راه یافته و به 
جایزه هایی هم ازجمله در جشنواره فیلم ونیز )فیپرشی( 
دست یافته است. تازه ترین نمایش بین المللی»زاالوا« در 
پنجاه و ششمین دوره جشنواره فیلم کارلووی واری در 
کشــور جمهوری چک بوده که تقریبا همزمان با اکران 

آن در ایران صورت گرفت.
بنا بر گزارش خبرنگار ایسنا از کارلووی واری، این فیلم 
که در بخش غیررقابتی نمایش نیمه شب های جشنواره 
پذیرفته شده بود، چهار نمایش را در سالن های مختلف 

کارلووی واری تجربه کرد.
امســال جشــنواره کارلووی واری به شکل کم سابقه ای 
میزبــان حضور برخی فیلم ها در ژانر وحشــت بود که از 
صحنه های چندش آوری برخــوردار بودند. برای نمونه، 
فیلم »مردها« محصول انگلستان و فیلم »تو تنها نخواهی 
ماند« محصول مشترک استرالیا، انگلستان و صربستان، 
از زمره این فیلم ها بودند که با استفاده از جلوه های ویژه 
و اعمال خشونت های جسمی، در ردیف آثار ژانر وحشت 
قرار گرفته بودند. مخصوصا فیلم دوم به صورت مشخص 

به اجنه های خونخوار پرداخته بود.

سینمای ترسناک ایران جان می گیرد؟
آمار هفتگی فروش و تماشــاگران نمایش های به صحنه 
رفته در تاالرهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه مجموعه 

تئاتر شهر و تاالر هنر به تفکیک اجراها اعالم شد. 
نمایش »پروین« به کارگردانی حســین کیانی که از )۸ 
خــرداد( میزبان عالقه مندان در تاالر اصلی تئاتر شــهر 
بود با ظرفیت ۵۷۹ تماشــاگر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار 
تومان در مجموع ۳۰ اجرا ) بااحتســاب ارائه بلیت تمام 
بهــا، نیم بها، تخفیف دار و مهمان( و میزبانی از ۴ هزار و 
۸۰۲ تماشاگر به فروشی معادل ۳۲۰ میلیون ۴۶۰ هزار 

تومان دست پیدا کرده  است. 
نمایش »اسب های انباری« به کارگردانی رضا کرمی زاده 
کــه از روز )اول خــرداد(  در تاالر چهارســو با ظرفیت 
۱۳۲ تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه 
رفته بود، روز جمعه )دهــم تیرماه( با مجموع ۳۱ اجرا 
با ۲ هزار و ۸۹۲ تماشــاگر )با احتساب ارائه بلیت تمام 
بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان( و فروشــی معادل ۱۲۶ 

میلیون و ۴۹۲ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.
نمایــش »آلنده نازنین« به کارگردانی محمد برهمنی از 
روز جمعه )۱۷ تیر( در تاالر چهارسو اجرای خود را آغاز 
کرده اســت. این نمایش در اولیــن روز از اجرای خود با 
قیمــت بلیت ۸۰ هزار تومان و )با احتســاب ارائه بلیت 
تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان( با ۱۳۱ تماشــاگر 
تاکنون ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان  فروش داشته است.
نمایش »بی چرا زندگان« به کارگردانی الهام شعبانی که 
از )دوم خرداد( در تاالر قشقایی تئاتر شهر با ظرفیت ۹۶ 
تماشاگر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه است 
تاکنــون با مجموع ۳۵ اجرا و ۲ هزار و ۷۶۶ تماشــاگر 
)با احتســاب ارائه بلیت تمام بهــا، نیم بها، تخفیف دار و 
مهمان( به فروشــی معادل ۱۲۰ میلیــون و ۵۰۴ هزار 

تومان دست پیدا کرده است. 
نمایش »یه روز دیگه« به کارگردانی نادیا فرجی هم  که 
از روز )هشــتم خرداد تا اول تیــر( در کارگاه نمایش با 
ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه 
رفت با مجموع ۲۰ اجرا و ۵۴۸ تماشاگر )با احتساب ارائه 
بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان( به فروشــی 

معادل ۲۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان دست پیدا کرد. 
اجــرای نمایش »یه روز دیگه« از روز پنجشــنبه )دوم 
تیرماه( از کارگاه نمایش به تاالر ســایه مجموعه انتقال 
یافــت که تاکنون با در نظر گرفتــن ظرفیت ۷۲ نفری 
تــاالر و ۱۲ اجرا با قیمت بلیــت ۵۰ هزار تومان و ۷۱۴ 
تماشاگر به فروشی معادل ۲۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان 
رسیده اســت. نمایش »مبــارک در ژاپن« به کارگردانی 
علی فتحعلی نیز که از )۱۲ تیر( در تماشــاخانه سنگلج 
روی صحنه رفته است،  تاکنون با مجموع ۵ اجرا و ۶۲۹ 
تماشاگر )با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف 
دار و مهمان( به فروشی معادل ۲۱ میلیون و ۹۶۰ هزار 

تومان دست پیدا کرده است.
نمایــش »غول نخــود فرنگی « به کارگردانی حســین 
فدایی حســین هم  که از روز ۹ تیر ماه   با قیمت بلیت 
۳۰ هزار  تومان در تاالر هنر  روی صحنه رفت، تاکنون 
با مجموع ۶ اجرا و ۸۹۰  تماشــاگر )با احتســاب  ارائه 
بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ( به فروشی  
معادل    ۲۱ میلیون ۱۲۴ هزار  تومان دست یافته است.

نمایش »پنگوئن ها« به کارگردانی زیبا برجی فالح نیز 
که از روز جمعه دهم تیرماه اجرای خود را با قیمت ۳۰ 
هــزار تومان در تاالر هنر روی صحنــه رفته، تاکنون با 
مجموع ۵  اجرا و ۶۵۹ تماشــاگر به فروشی معادل ۱۴ 

میلیون و ۳۹۴ هزار  تومان دست پیدا کرده است.
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