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خالق «هری پاتر»
۱۸میلیون دالرش را بخشید

جی.کی رولینگ؛ نویســنده مجموعه
کتابهای مشــهور «هری پاتر» مبلغ
هنگفتی برای تحقیــق درباره درمان
بیماری اماس به یــک مرکز درمانی به
نام مــادرش اهدا کرد .روز پنجشــنبه
۱۲ســپتامبر اعالم شــد که جی.کی
رولینــگ مبلــغ ۱۵٫۳میلیــون پوند
معادل ۱۸٫۸میلیــون دالر از ثروتش
را برای ایجاد امکانــات جدید در یک
مرکز تحقیقاتی مســتقر در دانشــگاه
ادینبرگ اسکاتلند اهدا کرده است .این
مبلغ اهدایی یک هدیه بزرگ از سوی
جی.کی رولینگ به این مرکز درمانی
پس از ایجاد آن با نــام «آن رولینگ»
در سال ۲۰۱۰است .آن رولینگ مادر
جی.کی رولینگ نویســنده نامدار دنیا
از بیماری اماس رنج میبرد و ســالها
پیش در ۴۵سالگی از دنیا رفت .جی.کی
رولینگ درباره این مرکز درمانی گفت
افتخار میکند که این کلینیک نهتنها
فعالیتهای مهم تحقیقاتــی را انجام
میدهد بلکــه در زمینه عملــی نیز از
افراد درگیر بیماری اماس پشتیبانی و
مراقبت میکند.

حسین
عرفانی از گو
حافظه شنیداری یندگانی بود که
جای خالی
استاد حسین همه ایرانیان به
چشم میآید.
عرفاني ،متولد
پنجم مرداد
تهران ،مردی که
فعالیت هنری خــود سال  1321در
یعنی از
را از
سال  35و
دههها پیش
شهرتش شد ،بازی در تئاتر
آغاز کرد اما
صدای
آنچه موجب
جادوییاش
بود که او را
اوشنیداری یک کشور
در گنجینه
جاودانه کرد.
صدایی
منحصر به فرد
داشت ،صدایی به
بزرگان دوبله،
مردانه و محکم و در عین قول بسیاری از
با
قابلیت تیپ
حال
سازی بســیار
انعطافپذیر
بسیاری گویندگان معاصر قوی که همین
مسئله او را از
خودش هم
صدای مرحوم
متمایز
کرده بود.
نمیتوان از عرفانی را در فیلم
ســینمایی
یاد برد،
«کازابالنکا»
جایی که است
همفری
عدادش را در
کالرک بوگارت به اثبات
صداپیشگی
رســاند و در گ
گیبل در
«بر باد رفته» تثبیت ویندگی به جای
تیپسازی
کرد.
مشــهورش
در
و ماندگار
ســری فیلمهای
کــردن این
«دی دی»
همچنین شــخصیت کاراکتر جذاب در
بیــن ایرانیان ،و
فعالیتهای
مدیرکل درسریال
که خودش درخشان استاد عرفانی به مدیرکل از دیگر
هم
شمار می
رود ،مردی
شــوخطبع و
فعالیتهای هنریاش هم طناز بود و این
ویژگی را در
به منصه
وجود اشخاصی
ظهور رساند.
مانند مرحوم
نعمت بزرگی
عرفانی در این
برای
عرصه
هنر
ایران
خطیر،
یک سال از ن
زمین است،
در حافظه بودنش ،حاال جای خالی مردی که بعد از
اش
شنیداری
بیشتر از همیشه
ایرانیان بویژه
چشم میخورد.
درمیان هم
کارانش به
به عقیده
بســیاری ،او
ک
ستاره درخ
شورمان بود
شــانی در
که تواضع و
آسمان هنر
بی
فروتنیاش بر درخ
نظیرش می
افزود،به گواه تمام نسل شندگی و تأللو
همیشه
هاي
بعد
مانند معلم
و
از
خودش
پدر مهربان
که در
سختترین
کنارشان بود ؛
هنرمندی
تکه کالم «عمو لحظات زندگی
هم لبخند بر
جون
لب
حله»
داشت
و
لحظات
ورد زبانش بود
زندگي اش
حتي در آخرین
بر رو تخت
یادش تا
بیمارستان.
همیشه ماندگار
مدير دوبالژ

س
ی از این
فیلم حمای
«ص ت نکرد !
دای منو می
شنوید؟»
مخاطب
عام را در بر
نمیگیرد

؛

بازیگر و
گرافیست

در
گفت و گو
نقش تل
ویزیون در
مستندها ساز حمایت از
نده است

س

جای خالی
مرد ماندگار

دوبله ایران

نگاهی به روند
پیدایش
و اجرای
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اقتصادفرهنگ وهنر

راهاندازی یک بازار اینرتنتی ملی تنها امید برای سینامی ملی
علیرضا داوودنژاد گفت :تنها امید برای ســینمای ملی ،خالصی از انحصار نمایش در سالنهای سینما ،دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنالین است.

در متن علیرضا داوودنژاد؛ کارگردان و تهیهکننده سینمای ایران ،با عنوان «دیروز ،امروز و فردای سینما در ایران» آمده است« :با وقوع انقالب و کوتاه شدن دست کمپانیهای خارجی از سالنهای سینمای ایران و ورود بنیاد
سینمایی فارابی به تقویت تولید فیلم ایرانی و آمدن فیلم رنگی و صدای سرصحنه ،دوربینها و چراغهای جدید و ورود نسلی تازه از نیروهای انسانی خوشقریحه و متخصص و خالق که عالوه بر کارگردانی ،کار تهیه فیلمهای
خود را نیز به عهده گرفته بودند ،سرنوشت سینمای ایران دگرگون شد و جریان تولید فیلم ایرانی که از سالی صد فیلم در آغاز دهه 50به زیر 15فیلم در سال 56رسیده بود ،جانی تازه گرفت؛ و در عرض چند سال از مرز پنجاه
فیلم گذشت و عالوه بر پوشش دادن به بازار داخل ،راهی فتح جشنوارههای جهانی شد و با دستیابی به جوایزی بزرگ ،قلههای افتخار را یکی پس از دیگری فتح کرد .باورکردنی نبود اما واقعیت داشت و سینمایی که تا همین
چند سالپیش در زیر تیغ سانسور از بازتاب زندگی واقعی ایرانی پرهیز داده میشد و در اثر واردات بیدر و پیکر فیلم خارجی به انفعال ،تقلید و کپیبرداری مبتال شده بود به خود آمد و با فاصله گرفتن از کلیشههای رایج در
بازار سینمای دنیا ،جریان تازهای از تولید فیلم را به سینمای روز دنیا عرضه کرد.
به گزارش ایسنا؛ اگر تا دیروز کارگردانهای سینما مجبور بودند از دستور تهیهکنندگانی تبعیت کنند که اغلب سینما را ابزاری برای کاسبی و دستیابی به سود مالی میدیدند ،اینک خود در مقام تهیهکننده این امکان را
داشتند که به تمایالت ذوقی ،هنری و فرهنگی خود نیز پاسخ بدهند و گونهای ارزشمند و قابل احترام از سینما را ایجاد کنند .پیداست چنین سینمایی که حاصل انقالب در مناسبات تولید ،توزیع و نمایش فیلم در ایران بود
و بالنسبه توانسته بود مدیریت نیروی انسانی خالق سینما یعنی کارگردانی و فیلمسازی را از امربری سرمایه و سیاست آزاد کند مخالفانی هم داشت؛ مخالفانی مرتجع که سینما را همچنان بازیچهای برای تحریف و تحمیق
میخواستند و در کمین بودند تا فیلم خارجی را این بار از پنجره برگردانند و تولید داخلی را با فشار سانسور بار دیگر به مسیر تقلید و کپیبرداری بکشانند و با از چشم مردم انداختن فیلم ایرانی ،زمینه را برای آن روز موعودی
که آرزویش را دارند و انتظارش را میکشند آماده کنند .روزی که بر ویرانههای سینمای ایران بایستند و باال بردن تابلو کمپانیهای خارجی را بر سردر شرکتهای خود جشن بگیرند .با نگاهی سرجمع به وضعیت امروز
سینمای کشور میتوان گفت که ارتجاع ،در پیاده کردن برنامههایش نسبتا موفق بوده و خود را تا رسیدن به پیروزی کامل در فاصله چندانی نمیبیند .اولین گام ضروری برای متوقف کردن رشد و توسعه سینما در ایران و
یا هرجای دیگری از جهان چنانکه در خاورمیانه دهههای پیشین اتفاق افتاد ،این بود و هست که از بومی شدن سینما جلوگیری شود .یعنی سینما اجازه پیدا نکند که در تماس با زندگی جاری مردم قرار بگیرد و در انتخاب
آدمها ،برخوردها ،حاالت ،گفتار ،لحن ،روابط ،ماجراها و موضوعات فیلمها به واقعیتهای مبتالبه جامعه نظر داشته باشد و با اتکا به پژوهشها و آموزشهای کاربردی به ظرفیتهای ذوقی ،هنری و بیانی بومی دست پیدا
کند .سختگیری در صدور پروانه ساخت ،توقیف فیلمها ،پایین کشیدن فیلمهای دارای پروانه نمایش از اکران و تحریم و محدودسازی نمایش بعضی از آنها از جمله اقداماتی بود که شتاب حرکت سینمای تازه پاگرفته
ایران را کند کرد و زمینه را برای ورود و غلبه گرایشات ارتجاعی فراهم آورد؛ گرایشاتی که از یک سو میکوشند تا با پیچیدهسازی ممیزی رابطه سینمای ایران را با زندگی ایرانی تضعیف کنند و از سوی دیگر تالش میکنند
تا با هرچه ناامنتر کردن بازار سینما ،امکان دریافت سرمایه و سفارش از انبوه مخاطبان را برای تولیدات داخلی ناممکن سازند.
اکنون از حدود چهارصد سالن سینما در ایران ،سیصد سالن آن فقط حدود 5درصد از فروش فیلمهای ایرانی را تامین میکند و  90و چند درصد فروش باقیمانده متعلق به حدود صد سالن است که حدود هفتاد سالن آن در
تهران و بقیه در کمتر از 15شهر ایران پراکندهاند .شبکههای تلویزیونی داخلی بیش از آنکه در اختیار فیلمهای سینمایی تولید شده در داخل باشند در اختیار نمایش فیلمهای خارجی قرار دارند .ویدئوی خانگی فیلمهای
ایرانی با تیراژ دهها میلیونی در اختیار بازار سیاه سرقت و قاچاق و تکثیر غیرقانونی قرار دارد و گردش مالی این بازار با بازار رسمی ویدئوی خانگی فیلمهای ایرانی غیرقابل مقایسه است .ماهوارهها یکسره به تاراج فیلمهای ایرانی
مشغول هستند و به محض انتشار ویدئوی خانگی ،آنها را رایگان به نمایش میگذارند و با تبلیغ زیرنویس کاالهای قاچاق ،آنها را در تهران و شهرستان به درب خانههای مردم میرسانند .سایتهای اینترنتی خارجی و داخلی
بیهرگونه پروایی از فیلمهای ایرانی بهرهبرداری میکنند و برای فروش پهنای باند ،آنها را در معرض دانلود مجانی قرار میدهند .و شاید از همه عجیبتر اینکه نهادهای تحت نظارت دولت مثل اتوبوسرانی بینشهری،
کشتیرانی ،هتلها و بیمارستانها نیز از نمایش بدون مجوز فیلمهای ایرانی ابایی ندارند و با وجود اعتراض سالیان سینمای ایران خود را موظف به خرید حقوق نمایش و دریافت مجوز نمیبینند .از عجایب دیگری که نشانهای
نگرانکننده در جهتگیری مدیریت دولتی سینماست منحل کردن تنها موسسهای است که در بازار ویدئوی خانگی وظیفه صیانت از حقوق فیلمهای ایرانی و مبارزه با بازار سیاه و تکثیر غیرقانونی فیلمهای ایرانی را به
عهده داشت و سالها بود تحت عنوان موسسه رسانههای تصویری فعالیت میکرد .بیتردید انحالل این موسسه آن هم در سکوت و مقابل چشمان جامعه اصناف سینمایی ایران بیش از هر کس ،آنهایی را خوشحال کرد
که سینمای ایران را در مقابل سارقان و قاچاقیان و سوءاستفادهکنندگان از فیلمهای ایرانی بیپناه میخواستند .بدیهی است که در چنین بازار ناامن و آشفتهای تنها پناه نسبتا امنی که برای سینمای ایران میماند همان صد
سالن نمایش است که مبارزه گالدیاتوری برای دستیابی به آنها ویژگیهای معینی را برای تولیدات موفق و پیروز تعریف میکند .درواقع و در اغلب مواقع ،فیلمهایی میتوانند از راهیابی خود به اکرانهای موفق سینمایی
مطمئن باشند که به شیوههای تولید پنجاه سال قبل برگردند و با پرداخت دستمزدهای گزاف به ستارهها و بیاعتنا به ارزشهای سینمایی فیلم بسازند و در انتخاب موضوع و اجرای سینمایی متکی به باز تولید کلیشههای
موفق و کپیبرداری از فیلمهای قدیمی موسوم به فیلم فارسی و فیلمها و سریالهای خارجی عمل کنند .این گونه است که بار دیگر ابتکار عمل از دست مدیریت نیروی انسانی خالق در سینما بیرون میرود و انحصارهای مالی
و سیاسی بر سینما غلبه پیدا میکنند و با وارد کردن پولهای بادآورده به جریان تولید ،سینما را هرچه بیشتر به کلیشه و سوپراستار متکی میکنند و نیروهای خوشقریحه و متخصص و خالق را زیر فشار سفارشات خود
قرار میدهند و آنها را یا وادار به انفعال و تسلیم و اطاعتپذیری میکنند و یا با نفی ،انکار و طرد به انزوا و حاشیهنشینی میکشانند .متاسفانه اکنون دامنه خصومت با نیروهای خوشقریحه ،متخصص ،خالق و تهیهکنندگانی
که در فیلمنامهنویسی و کارگردانی نیز مهارت دارند و موتور محرک سینمای چهل سال گذشته بودهاند و در همه این دههها بخش اعظم فیلمهای موفق و ارزشمند سینمای ایران را تهیه و تولید کردهاند ،به نهاد صنفی
سینما هم کشیده شده و این نهادها بعد از تبدیل شدن به ادامه تشکیالت دولتی اکنون بیتفاوت به تاراج مخاطبان و اموال سینمای ایران و چشمبسته روی امواج بیکاری و محرومیت و فقر در سینما ،به همکاری با گرایشات
ارتجاعی مشغول هستند و اصرار دارند سینمای کشور را به حیاطخلوت جریانات مرموز مالی
و سیاسی تبدیل کنند .در چنین شرایطی تنها امید برای سینمای ملی خالصی از انحصار
نمایش در سالنهای سینما و دســتیابی به یک بازار امن و گسترده آنالین است .راهاندازی
ویاودی بهعنوان یک بازار اینترنتی ملی میتواند در سراسر کشور در اختیار دهها میلیون
مخاطب قرار بگیرد و فیلمساز داخلی را در ارتباط با مخاطبان قرار دهد تا او بتواند مستقیما
از آنها سفارش و سرمایه دریافت کند .امروز امکانی که ویاودی بهمثابه یک فرصت یا یک
تهدید در اختیار فضای دیداری و شنیداری کشور قرار میدهد یک دوراهی تاریخی است
که در یک سوی آن کمپانیهای انحصارطلب قرار دارند که هماینک برای شکستن قیمت
محصوالت داخلی باهم تبانی میکنند و در سوی دیگر امکان تاسیس یک ویاودی ملی قرار
دارد که میتواند برای تولیدکنندگان محتواهای دیداری شنیداری در سراسر کشور امکان
اشتغال و کار و شرایط الزم برای راهاندازی تعاونیهای تولیدی و خدماتی فراهم کند.فردای
ایران و سر نوشت فضای دیداری شنیداری مملکت در گرو تصمیم امروز ماست.
آیا جریانهای مالی و سیاسی ارتجاعی موفق میشوند زیر پای سینمای ایران را خالی کنند و
فضای دیداری و شنیداری کشور را دربست در اختیار جریانهای منفعل و مقلد و کپیبردار
وارداتی درآورند و یا با اعتماد به مردم و اتکا به نسل جوان و پرشور و خالق داخلی ،ابتکار عمل
به دست تولیدکننده داخلی سپرده خواهد شد؟!»

از «دایی رضا» تا «وثوقالدوله»

هوشــنگ توکلی یا هوشــنگ گلدوز در 25شهریور
سال ۱۳۲۷در تهران به دنیا آمد .او بازیگر و کارگردان
و همســر فریده سپاهمنصور اســت .بازی در تئاتر را
از ســال ۱۳۴۶و همچنین حضور در مقابل دوربین
را از ســال ۱۳۵۵با فیلمکوتاه «زنده به گور» کاری
از ســیامک بیات تجربه کرد .بازی در ســینما را از
سال ۶۴با «خانه ابری» به کارگردانی اکبر خواجویی
آغاز کــرد .او مدتی مدیر اداره هنرهــای دراماتیک
بود .از فعالیتهای هنری هوشنگ توکلی حضور در
فیلمهای سینمایی «خانه ابری» به کارگردانی اکبر
خواجویی در سال« ،65اتاق یک بازیگر» به کارگردانی
رحیم رحیمیپور در همان ســال« ،ابلیس» ساخته
احمدرضا درویش در سال« ،69انفجار در اتاق عمل»
به کارگردانی رحیم رحیمیپور در سال« ،70عبور»
و «خلبان» ساخته جمال شورجه در سالهای  74و
 76و «نفوذی» در سال 87اشــاره کرد .آخرین فیلم
سینمایی که توکلی در آن به ایفای نقش پرداخت نیز
فیلم «پرنده» ساخته عطاءاهلل سلمانیان در سال89
است .توکلی همچنین با ایفای نقش در سریالهایی
نظیر «روزگار قریب»« ،مــرگ تدریجی یک رویا»،
«شاخه طوبی» و با بازی درخشان در مجموعههای
«زیر تیغ» در نقش «داییرضا» و «میرزاکوچکخان»
در نقش «وثوقالدوله» در ذهن مخاطبان رسانه ملی
ماندگار شد .آخرین حضور او در قاب تلویزیون به بازی
در سریال «آرام میگیریم» ساخته روحاهلل سهرابی
که از شبکه دو سیما پخش شد ،برمیگردد .از دیگر
فعالیتهای او کارگردانی نمایش «دونده تنها» است
که در سال ۵۸در تئاتر شهر به اجرا درآمد .نمایشنامه
این تئاتر توسط محســن یلفانی در سال ۵۲نوشته و
چاپ شده بود ،اما منتشر نشد.

