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باقر صحرارودی  26خرداد  1321در فسا به دنیا آمد .در دانشکده ادبیات فسا و شیراز ،ادبیات خواند اما تحصیالتش را نیمهتمام گذاشت و آن را در تهران در دانشکده ادبیات
و دانشکده هنرهای زیبا به پایان رساند .از سال  1334قدم به دنیای هنر و سینما گذاشت و از همان زمان تا به حال به عنوان بازیگر ،نویسنده و تهیهکننده در آثار تلویزیونی
و سینمایی بسیاری حضور داشت...

 3رمضان ١٤٣5

ی از دوست قدیمیاش میگوید
مهران احمدی در گفتگو با صبا از دن کامیلو ،ابله و جدای 

«مردی که اسب شد»
هفتهآینده بهپایانمیرسد

حال دخترم خوب است

در این ســینما که معموالً چند سال اخیر عادت
به شنیدن خبرهای خوب در آن نداریم شنیدن
یک خبر خوب خوشــحالکننده است ،خصوصاً
خبری که در آن از بهبود یکی از عوامل سینمایی
خبر داده شود .حتماً در این چند روز گذشته خبر
حادثه تلخی که برای دختر اکبر ثقفی سر صحنه
فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» را شنیده
بودید .حادثهای که در آن متأســفانه دختر این
تهیهکننده و خواهر امیر ثقفی کارگردان فیلم بر
اثر برخورد درایزین به یدککش در ریل راه آهن
از ناحیه پا دچار آســیب جدی شده بود؛ اما اکبر
ثقفی که هفته پیش با حال نامساعدی از وضعیت
بغرنج دخترش به صبا گفته بود در آخرین تماس
از بهبودی او خبر میدهــد و میگوید« :در حال
حاضر وضع درمان دخترم به خوبی انجام میشود
و خدارو شــکر دخترم از آیسییو مرخص شده
و فقط یک عمــل دیگر بر روی پــای وی مانده
که تا آخر ماه انجام میشــود ».این تهیهکننده
درخصوص ادامه فیلمبرداری «مردی که اســب
شــد» هم به صبا میگوید« :تا قبل از این حادثه
کار فیلمبرداری فیلم مراحل پایانی خود را سپری
میکرد و قرار است از هفته آینده مراحل پایانی
فیلمبرداری انجام شود ،البته خدا را شکر فقط یک
جلسه از فیلمبرداری مانده که هفته دیگر به اتمام
خواهد رسید».

فرمت کاهانی دیگر با من جور نیست!
این روزها مهران احمدی که به تازگی باز یاش در تئاتر دن
کامیلو به پایان رســیده ،قرارداد بازی در ســریال «ابله» به
کارگردانی کمال تبریزی را امضا کرده تا پس از فیلم «اسب
حیوان نجیبی اســت» بار دیگر همبازی باران کوثری شود.
سریال موفق «آوای باران» و «پایتخت  »3آخرین حضور او
در یک سریال بوده ولی هم او ،هم کوثری و هم کمال تبریزی
برای اولین بار قرار اســت ســریالی را برای پخش در شبکه
نمایش خانگی آماده کنند .او در خصوص علت حضورش در
این مجموعه به صبا میگوید« :با توجــه به اینکه فیلمنامه
«ابله» از لحاظ کیفی در سطح قابل قبولی بود و کارگردانی
آن را هم کمال تبریزی به عهده دارد به این نتیجه رســیدم
که قطعاً میتواند همــکاری خوبی از آب در آید .در این چند
وقت اخیــر هم پیشــنهادات زیادی بود که قبــول نکردم و
چون همیشه دوســت داشــتم با آقای تبریزی کار کنم این
نقش را پذیرفتــم ».تازهترین پروژه تبریــزی هم اکنون در
مراحل پیش تولید و انتخــاب بازیگر به ســر میبرد و قرار
اســت تصویربرداری آن از اواخر مرداد آغاز شود .احمدی از
بازگشــت به تئاتر با نمایش دن کامیلو هم خیلی خوشحال
اســت و در این خصوص میافزاید« :کار خوبی بود ،چهل و
پنج شب اجرا و اینکه در تمام آن شــبها ،مخاطب تا انتها
نشســت و کار را دید ،نشــان از کیفیت خوب آن دارد .برای
خود من هم که چند ســالی از تئاتر دور بــودم ،کار رضایت
بخشی بود که بازتاب خوبی را هم از طرف مردم شاهد بودیم.
البته از این بچههــای کار بلد جز این هــم انتظار نمیرفت،
از کــوروش نریمانی تا بازیگران ،جزو بچههــای موجه تئاتر
بودند» اما یک اتفاق مهم دیگری که برای احمدی رخ داده
عدم حضورش در فیلم «استراحت مطلق» آخرین عبدالرضا
کاهانی است .در این ســالها احمدی و کاهانی دو یار از هم
جدانشدنی بود هاند و احمدی در بخشهای مختلف از جمله
بازیگری ،دســتیار اول و برنامهریز و حتی مدیــر تولید در
تمامی فیلمهایی که کاهانی ســاخته کنار او بوده اســت اما

در «استراحت مطلق» هیچگونه همکاری با کاهانی نداشته
است .این موضوع با سابقهای که از همکاری این دو نفر سراغ
داریم کمی عجیب بود ،وقتی علت این مســئله را از احمدی
پرسیدیم جواب جالبی به صبا میدهد« :به نظرم این را باید
آقای کاهانی جواب بدهد .من ســر کار دیگری بودم و حتماً
ایشان هم از این موضوع اطالع داشتند .البته لزومی هم ندارد
که من در تمام فیلمهای کاهانی حضور داشــته باشم .خود
من هم دوست ندارم نقشی را به خاطر رفاقت و یا رابطه بازی
کنم ،اگر هم در کارهای قبلی او حضور داشتم ،مطمئناً دلیل
آن رفاقت نبود و این همکاری حتماً برای دو طرف مثمر ثمر
بوده است .احتما الً در این کار نقشــی وجود نداشته که من
بتوانم از پس آن بر آیم و آورده خوبی به جا بگذارم .خود بنده
هم بعد از فیلم «اســب حیوان نجیبی اســت» خیلی تمایل
نداشــتم با رضا کاهانی همکاری کنم و فکــر میکنم دیگر
فرمت من با او جور در نمیآید».

رئیسسازمانسینماییمیزبانسفیرترکیهومعاونوزیرآموزشوپرورششد

موالنا وجه مشترک سینمای ایران و ترکیه
حجتا ...ایوبی رئیس ســازمان ســینمایی دیروز دو دیدار
جالــب و مهم داشــت .اولین دیــدار با معاون پرورشــي و
فرهنگي وزارت آموزش و پــرورش و دیدار دوم هم دیدار با
ســفیر ترکیه در ایران .ایوبی در دیدار با حمیدرضا کفاش
تفاهمنامهای را امضا کرده اســت که در متن این تفاهمنامه
بر اســتفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي سينما در امر
تعليم و تربيــت اعتقادي ،عبادي و اخالقي ،زيباشــناختي
و هنري و ايجــاد روحيه كارآفريني و برقراري و گســترش
همكاري و همافزايي بخش آموزش و پرورش با سينما تأكيد
شده است .ایوبی در بخشــی از صحبتهایش در این دیدار
با تأکید بر این نکته که باور به تغییر در ســینما با همکاری
نزدیک آموزش و پرورش و اثرگذاری بر نســل در حال رشد
ایران امکانپذیر میشود و خوشحال است که در ابتدای ماه
مبارک رمضان این تفاهمنامه امضا میشــود ،گفت« :امروز
را روزي خوب ،با بركت و مهم براي سينماي كشور ميدانم
كه در آن پيوند مدرسه و هنر رقم ميخورد و اين امر ميسر
نشد مگر با اردهاي بســيار قوي كه هم در مسئوالن آموزش
و پرورش و هم در سازمان ســينمايي براي اين پيوند مهم
وجود داشــت .امضاي اين تفاهمنامه اتفــاق مباركي براي
اهالي ســينما و فرزندان كشــورمان و عالقهمندان سينما
خواهد بود و درخواســت من از مديران ســازمان سينمايي
همكاري با كميتــه اجرايي اين تفاهمنامه ،به نحو احســن
است و تا پايان سال جاري نتايج مثبت آن انشاءا ...به منصه
ظهور خواهد رسيد ».دكتر كفاش هم در سخناني با تمجيد
از درك درست سازمان سينمايي از مقوله فرهنگ و استفاده
درست و به جا از همكاريهاي بين بخشي ،اين تفاهمنامه را
بسيار مفيد و مبارك دانســت و ابراز اميدواري كرد ،مراحل
اجرايــي و عملياتي آن با موفقيت انجام شــود .اما در دیدار
دوم ،حجــتا ...ایوبی به همراه مجتبــی راعی ،کارگردان و
آرش امینی ،مدیرکل حوزه ریاست و امور بینالملل میزبان
اوميت يارديم ســفیر ترکیه در ایران بودنــد .این دیدار به

جهت اجرایی شدن سریعتر مفاد تفاهمنامه اخیر سینمایی
که بين رؤساي جمهور دو كشور به امضا رسيده برگزار شد.
در اين نشست ســفير تركيه ضمن اشــاره به جايگاه ويژه
ســينماي ايران در منطقه ،خواستار برداشته شدن گامهاي
مؤثر همكاري بين سينماگران دو كشور شد .ایوبی هم ضمن
تبريك به مناســبت دريافت جايزه نخل طالي كن امسال
توســط كارگردان ترك ،نوري بیگله جیران زمينه آغاز اين
همكار يها را مساعد ارزيابي كرد .اجرایی شدن طرح توليد
مشترك فيلم بلند «طاووس مست» نوشــته مجتبي راعي
كه برداشتي مدرن از عرفان موالنا جاللالدين است و اجرا و
ضبط سینمایی اپرای «دیدار» که با مضمون زندگی شمس
تبریزی و موالنا ســاخته شــده و اخیر ا ً تصنیف آن توسط
لوریس چکناواریان در ترکیه مهمترین پیشنهادات سازمان
سینمایی برای آغاز روابط جدی سینمایی دو کشور بود که
مقرر شد مراحل اجرایی شدن آنها به زودی آغاز شود.

در گفتگو با چهار تهیهکننده سینما

بازیگرانخارجی
ازچهکسیمجوز
بگیرند؟

رافعیهمچنانبهدنبالساخت«غربت»

دغدغه ما بودجه است
و تمام

عباس رافعی که فصل فراموشــی فریبــا را در
نوبت اکــران دارد در حال حاضر بــا  2فیلمنامه
که مدتهاست به پایان رسانده ،در پی اسپانسر
و سرمایهگذار اســت .یکی از آنها غربت است
که یک ســال پیش فرید مصطفوی نویســنده
فیلمنامههایی چــون «تقاطع»« ،عصر جمعه»،
«خونبازی»« ،زادبوم»« ،زیر پوســت شــهر»
و«زندان زنان» آن را به نگارش درآورده و هنوز که
هنوز است رافعی به دنبال ساخت است ،اما امان
از نبودن بودجه ،رافعی رکود مالی و نبود سرمایه
را یکی از دالیل ساخته نشدن فیلمهایش میداند
و ایجاد فضای مناسب برای ســرمایه گذاری در
سینما را یک اصل مهم قلمداد میکند و با اشاره به
دغدغه اکثر عوامل تولید فیلم سینمایی نسبت به
بودجه به صبا میگوید« :نبود سرمایه اولیه برای
تولید فیلم سینمایی عملکرد و بازدهی تولیدات
سینما را کاهش میدهد و همچنین ما همیشه
به جای تمرکز روی فیلمنامه و تولید مناســب
فکر و دغدغه اصلیمان فقط منوط بودجه است.
به نظرم این مشکل باعث میشود بازدهی تولید
کاهش پیدا کند و این امر شــاید به اصل سینما
ضربه وارد کند».
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بحث استفاده از بازیگران خارجی در سینمایایران
همیشه بحث جنجال برانگیز و حاشیهسازی بوده
است ،هر چند ماه یک بار هم خبرهایی در خصوص
استفاده از یک بازیگر مشهور در فیلمها و سریالها
توســط تهیهکننــدگان و کارگردانان رســانهای
میشود که پس از مدتی اکثر آنها منتفی شده و به
نتیجه نهایی نرسیدهاند .اما دیروز محمد احسانی
معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی
اظهار نظری بسیار مهم دراین زمینه کرده است.
احســانی در گفتگو با مهر اعالم کــرد صالحیت
حضور بازیگران خارجی در ســینمایایران باید
توســط مراجع ذیصالح از جمله وزارت خارجه
تأیید شــود .به گفته احسانی ســازمان سینمایی
برای پیگیری مســئله حضور بازیگران خارجی در
ســینمایایران باید از وزارت خارجه اســتعالم و
سپس به کارگردان مورد نظر اعالم کند و سازمان
سینمایی در وهله اول تابع تصمیم مراجع ذیصالح
در این زمینه اســت و بعد از تصمیمــات نهایی از
ســوی وزارت امور خارجه در بحثهای تخصصی
اعالم نظر میکند .احســانی دراین گفتگو براین
نکته هم تأکید کرده که فع ً
ال ســازمان سینمایی
هیچگونه نظری برای حضور بازیگران خارجی به
ویژه بازیگران ترکیهای در فیلمهایایرانی ندارد و
اگراین بازیگران ضوابط و قواعد جمهوری اسالمی
ایران برای حضور در فیلمهای ســینمایی تولید
ایران را داشــته باشــند میتوانند بازی کنند ،در
غیراین صورت نمیتوانند.این اظهار نظر احسانی
باعث شد تا به سراغ تهیهکنندههایی برویم که در
این چند سال در رأس خبرهایی ازاین دست قرار
گرفتهاند و در خصوص اظهار نظر احسانی نظر خود
را به صبا بگویند.
یکی مخالف باقی موافق
دو فیلم سینمایی «استرداد» و «کتاب قانون» به

تهیهکنندگی محسن علی اکبری دو فیلم مهمی
هستند که از دو بازیگر خارجی به نامهای «دارین
حمسه» و «الیسا کاچر» استفاده کرده بود .علی
اکبری کام ً
ال مخالف دخالت وزارت امور خارجه در
این زمینه است و به صبا میگوید« :این قانون در
همه جای دنیا وجود دارد اما حوزه فعالیت وزارت
امور خارجه در حد صدور مجــوز یا تأیید حضور
یک بازیگر در پروژه ســینمایی نیســت و آنها
حق اظهارنظر در این رابطه را ندارند .وزارت امور
خارجه تنها موظف است به جهت ارتباط کنسولی
و سفارتخانهای برای ورود و خروج افراد به کشور
تصمیم بگیرد و همچنین موظف است در تعامل
بــا وزارت کار و امور اجتماعی افــراد غیرایرانی و
حتی وســایلی که برای یک پروژه همراهشــان
اســت را بیمه کنند .صدور مجوز برای حضور یا
عدم حضور یک بازیگر تنها بر عهده وزارت ارشاد
اســت ».اما یک دهــه پیش علی معلــم در فیلم
«ازدواج به ســبکایرانی» از بازیگری کانادایی به
نام دنیل هولمز استفاده کرد .او نظرش د ر این مورد
موافق است اما به شــرطی که سختگیریهای
اذیتکننده دراین خصوص وجود نداشته باشد:
«امیدوارم در دوره آقای ظریف یک موافقتنامهای
بین وزارت ایشان با وزارت ارشاد امضا شود تا راه
حضور بازیگران خارجی تســهیل شــود .چرا که
فکر میکنم ســینما هم مانند فوتبال یک پدیده
جهانی اســت که همه باید با هم ارتباط داشــته
باشــند .در حوزه فرهنگ مرزهــای جغرافیایی
معنی ندارند و امیدوارم آقایایوبی چارهای بابت
این موضوع بیاندیشــند .چرا که برای حضور در
صحنههــای بینالمللی و جهانی نیــاز به ارتباط
با دنیا داریم .بــرای مثال برای تولیــد پروژهای
به وســعت کوروش کبیر که قرار اســت در دنیا
مطرح شــود و در بازار بینالمللی حضور داشــته
باشــد قطعاً به حضور بازیگران و عوامل حرفهای

سینمای جهان نیاز داریم ».اما سومین نفری که
به سراغش رفتیم حسن دادخواه بود .دادخواه که
از مدتها پیش بحث حضور «آیشــوریا رای» در
فیلم «سالم بمبئی» را مطرح کرده بود و هنوز هم
گاهی خبرهایی دراین زمینه از زبان او رسانهای
میشود حضور وزارت امور خارجه دراین مسئله
را امری طبیعی میداند که تنها مســتلزم تعامل
خوب بیــن وزارتخانههای مربوطه اســت« :این
موضوع وظیفه طبیعی وزارت امور خارجه اســت
که برای صدور ویزا برای ورود به کشــور و تعیین
هویت فردی که وارد کشور میشود تصمیم بگیرد.
و مسلم است هنرمندی که قرار است وارد کشور
شود مورد تأیید دســتگاههای مربوط قرار بگیرد.
بازیگران و هنرمندانی که در فیلمهای فاســد در
کشــور خودشــان حضور دارند قطعاً مورد تأیید
مردم هم نخواهند بــود اما اکــر مراجع زیربط

تشخیص بدهند که صرفاً یک هنرمند وارد کشور
میشود و هنرمند بودنش به نفع سینمای کشور
اســت هیچ ایرادی ندارد .به نظر مــن هر کدام از
دســتگاههای مربوط کــه راجع بــه ورود بازیگر
خارجی به ســینمای ایران تصمیم میگیرند باید
کار خود را انجام دهند و وارد حوزه دیگری نشوند
و یک تعاملی بینشان شکل بگیرد که به نفع سینما
باشد .وزارت خارجه موظف به صدور ویزا و تعیین
هویت افراد است .وزارت ارشاد هم تصمیم گیرنده
در صدور مجوز حضور یک بازیگــر در یک پروژه
سینمایی است .شاید دســتگاههای دیگری هم
الزم باشد در چنین مســئلهای دخالت کند اما با
تعامل همهاین دســتگاهها نتیجه مطلوبتری به
دســت میآید ».و باالخره احمد احمدی که این
روزها فیلم «ردکارپت» به تهیه کنندگی او اکران
شده است .احمدی که تجربه کار کردن در فرانسه

به عنوان یک کشور کام ً
ال ســینمایی را دارداین
موضع سازمان سینمایی را موضع درستی میداند
و دراین خصوص به صبا میگوید« :من هم باخبر
شدم طبق گفته اداره نظارت و ارزشیابی سازمان
سینمایی تأیید صالحیت حضور بازیگران خارجی
در سینمایایران جزو مسئولیتهای وزارت امور
خارجه اســت که به نظرم اقدام بسیار سنجیده و
مناسبی است ،از آنجا که آوردن بازیگر خارجی
در ایران و همچنین تولید فیلم در خارج از کشور
با مشــکالتی مثل ویزا ،اقامت و همچنین ایجاد
همکاری با کشــورهای دیگر و ...روبهرو اســت از
این رو احساس میکنم وزارت امور خارجه دراین
رابطه میتواند کمک زیادی بهاین حوزه کند و به
نظرم همه باید بهاین اقدام احترام بگذارند چرا که
قوانینی که در عرصه سینمایی کشور وضع میشود
در مسیر ارتقای سطح کیفی آثار خواهد بود».

چهرهها گفتند
مجید مظفری :سینما در ایران جوانمحور شده

سینما در ایران جوانمحور شده در صورتی که قبال ًاینگونه نبود.
زمانی که ما جوان بودیم پیشکسوتانی چون عزتا ...انتظامی در
کنارماحضورداشتندکهدربسیاریفیلمهاشخصیتیتأثیرگذار
را بازی میکردند ،جوانها هم در فیلم بودند و این توازن و آهنگ
خوبی به فیلم تزریق میکرد .شــاید پیشکســوتان و اساتیدی
که کنار ما بودند تأثیرگذاری بیشــتری نسبت به بزرگان امروز
داشتند .سینمای دنیا را هم که نگاهی بیاندازیم میبینیم تنها
بخشی از سینما را به فیلمهای جوانمحور اختصاص دادهاند و
ی آنان به گونهای است که بار معنوی فیلم از دل
اغلب آثار سینمای 
نقشهای میانسال بیرون میآید( .سوره سینما)

جواد هاشمی:
افرادی که به ما تهمت زدند باید از خدا بترسند

با انتشــار فیلم یــار دوازدهم مــردم خواهند دیــد که حضور
هنرمندان در کنار تیم ملی چقدر مثبت بوده است و آنها چطور
از تیم ملی دفاع کردند و در ایجاد اشتیاق مؤثر بودند .افرادی
که به ما تهمــت زدند باید از خدا بترســند و بابــت اکاذیبی که
منتشر کردند پاسخگو باشند .آقای ضرغامی که میدانستند ما
با بیتالمال به این ســفر نرفتیم ،چرا باید اجازه چنین کاری را
بدهند؟ من واقعا ً متأسفم .مگر شــلوارک و بلوز آستین کوتاه
پوشیدن خالف شرع است که به عنوان موضوعی برای حمله به
هنرمندان استفاده شود؟ (شرق)

سعید سعدی :کیومرث پوراحمد در حق فیلم « 50قدم به
آخر» کم لطفی کرد

استقبالمخاطبانتابهاینحالازاینفیلمخوبنبودهومتأسفانه
جو ایجاد شده در جشنواره فیلم فجر باعث قربانی شدن این فیلم
ّ
شد و کم لطفی کیومرث پوراحمد نیز مزید بر علت شد زیرا او در
رابطه با این موضوع حاضر به مصاحبه با هیچ رســانهای نشد .ما
برای بهتر شدن این کار طرحهایی و نقطه نظراتی نیز داشتیم اما
کیومرث پوراحمد آنها را نپذیرفت و بعد از اکران « 50قدم به
آخر»درجشنوارهفیلمفجرمتقاعدشدکهبایدتغییراتیرادراین
فیلمایجادکندوبرهمیناساسنسخ هجدیدیراآمادهکردیمکه
پوراحمد دوباره روی آن اصالحیه زد( .باشگاه خبرنگاران جوان)

ابوالفضل جلیلی :نه تنها دولت ،بلکه شرکتهای خصوصی
هم کمکی به ما نمیکنند

نه تنهــا دولــت ،بلکه شــرکتهای خصوصــی هم کمکــی به ما
نمیکنند .برای «مســیر معکوس» ،ســرمایه گذار خارجی پیدا
میشــود اما من دوســت دارم در خانه خودم و با سرمایهگذار
داخلی کار کنم .البته حمایتکننده خارجی مشکلی برای کار من
در داخل ایران به وجود نمیآورد چون آنها کار من را میبینند
و بر روی کار مــن ســرمایهگذاری میکنند و دخالتــی در مکان
فیلمبرداری ندارند اما من تصمیم دارم پــس از چند فیلم که
با ســرمایهگذار خارجی کار کردم ،کار جدیدم را با سرمایهگذار
داخلی تولید کنم( .تسنیم)

