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روزهای پرکاری مهدی گلستانه

ترانهتمامشودوقایعنگاری
شروع میشود
مهدی گلستانه پس ازاینکه فیلمسازیاش را با کار
کمدی «دردسر بزرگ» در سال 89آغاز کرد در سال
 92به سراغ ساخت اثری اجتماعی رفت و «نازنین»
را ساخت و در سومین فیلمش هم قرار است بار دیگر
به سراغ فیلمیبا موضوعی اجتماعی برود« .وقایع
نگاری»عنوانسومینفیلمسینماییگسلتانهاست
که در خصوص آن به صبا میگوید« :در حال حاضر
مراحل پایانی نگارش فیلمنامــه را طی میکنیم.
فیلمنامه را امیر بوالی و امین بهروزی مینویسند.
تهیه کنندگی و کارگردانیاین فیلم بر عهده خودم
است و پس از پایان نگارش آن را برای دریافت پروانه
ساخت به ارشــاد ارائه میدهیم ».او در خصوص
داستاناین فیلم هم به صبا میگوید« :وقایعنگاری
یک فیلمنامه دو اپیزودی با یک داســتان مرتبط
به هم است که در مورد آسیبهای اجتماعی یک
روابط خانوادگی اســت .در واقع به اتفاقاتی که در
یک خانواده میافتد و ما از آسیبهای آن در جامعه
بیخبریم میپردازد ».به گفته گلستانه ژانراین فیلم
ملودراماجتماعیاستوگلستانهتالشمیکندفیلم
را به جشنواره فجر امسال برساند امااین کارگردان
جوان تا آماده شدن فیلمنامه «وقایع نگاری» به سراغ
ساخت تله فیلم هم میرود« :یک فیلم ویدئویی با
نام موقت «ترانه» را تا هفتهآینده کلید میزنیم که
نویسندگی ،تهیه کنندگی و کارگردانیاین فیلم،
که برای شبکه نمایش خانگی تولید میشود ،هم بر
عهدهخودماست».بهگفتهگلستانهموضوعاینفیلم
مشکالتومعضالتخوانندههاوبازیگراناست.امابه
صورتی که قب ً
ال بهاین موضوع پرداخته شده نخواهد
بود .دراین فیلم بهاین مسئله که هنرمندان و افراد
سرشناس جامعه هنری هیچگونه حریم خصوصی
ندارند و همیشه زیر ذرهبین هستند میپردازیم».
هنوز بازیگراناین تله فیلم مشخص نشدهاند ولی
قرار است در روزهایآینده عوامل فیلم تکمیل شوند.
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هرمان کارل هسه  2جوالی  1877در شهر کالو ورتمبرگ به دنیا آمد .پدرش مدیر سازمان انتشارات مبلغان پروتستان و مادرش دختر «هرمان گوندرت» هندشناس مشهور
و مدیر اتحادیه ناشران «کالو» بود ،اما کلید حقیقی پیوند هســه جوان با دنیای ادبیات نه پدر بود و نه حتی مادر ،بلکه کتابخانه بزرگ و با ابهت پدربزرگ بود که او را از همان
روزهای جوانی تشنه و دلبسته ادبیات کرد...
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دل پر تهیه کننده «دربست آزادی» در آستانه اتمام اکران فیلمش

داوودییازدهمینفیلمش را کلید زد

«رخ دیوانه» جلوی دوربین

فیلمبرداری فیلم سینمایی «رخ دیوانه» با کارگردانی ابوالحسن
داوودی آغاز شد .فیلم سینمایی رخ دیوانه با کارگردانی ابوالحسن
داوودی و تهیه کنندگی بیتا منصوری (با مشارکت بنیاد سینمایی
فارابی) ،پس از پایــان مراحل پیش تولیــد ،فیلمبرداری خود
را آغاز کرده اســت .فیلمنامه «رخ دیوانه» توســط محمدرضا
گوهری (براساس طرحی از ابوالحسن داوودی) نگاشته شده و
داستان چند جوان است كه در یك قراراینترنتی با یكدیگر آشنا
شده و به دنبال یك شوخی و شرطبندی در مسیری پیچیده و
دلهرهآور میافتند .مسیری كه درك جدیدی از زندگی و اجتماع
ل این فیلم ســینمایی
را برای هركدامشــان رقم میزند .عوام 
عبارتند از :کارگردان :ابوالحســن داوودی ،تهیــه کننده :بیتا
منصوری (با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی) ،مدیر فیلمبرداری:
فرشاد محمدی ـ دستیار اول فیلمبردار :احمد کاووسی ،مدیر
صدابرداری :نظام کیایی ،طراح چهرهپردازی :مهری شــیرازی،
تدوینگر :بهرام دهقانی ،مدیر تولیــد :روحاله مهاجری  -مدیر
تدارکات :حیدر زرقومی ،دستیار اول و برنامهریز:ایمان توکلی/
باتشکر از :رضا سخایی ،دستیاران :بهرام تشکر ـ محمد داودی کیا
ـ عدنان فراهانی ،منشی صحنه :نفیسه ذاکری ،عکاس :مسعود
اشــتری ،فیلمبردار پشــت صحنه :پویان بحق ،مستند پشت
صحنه :فراز داوودی ،روابط عمومی :مهیار جوادیفر ،امور دفتری:

نگفتیم بن هور ساختیم اما...
سعیده یزدی ،گروه فیلمبرداری :داود محمدی ـ علیرضا افشاری
ـ محمدرضا پریج ـ فرهاد نصرالهی ـ حســین خزایی ،مسئول
دوربین :سعید خضریان ،دستیار صدا :حسام فردهی ،مجریان
چهره پردازی :مسعود رئیس الســادتی ـ بهناز علی محمدی،
دستیاران صحنه :سعید هنرمند ـ عباس آقایی ،دستیار لباس:
پگاه حافظ ،دســتیار تدارکات :روحاله رهبری ـ حسین میرزا
محمدی ،خدمات :مهرداد زندی ـ مهدی زندی ـ سعید مرادی
ـ علیرضا حکیمزاده ،سینه موبیل :سید محسن موسوی ـ وحید
بیگلری ،حمل و نقــل :مرتضی کمالی پــور ـ منوچهر زندی ـ
محمود الوندی ـ صادق بهبودی ـ جواد اصغری ـ محسن ثابت
ـ مجید غالمیـ عباس خانی ـ محمد جعفری – جواد خان قلی،
بدلکاری و جلوههای ویژه میدانی :ارشا اقدسی ـ مهسا احمدی ـ
آرش آقابیک .بازیگران :طناز طباطبایی ـ صابر ابر ـ ساعد سهیلی
ـ نازنین بیاتی ـ امیر جدیدی ـ سحر هاشمیـ فرنوش آل احمد
 ....و بیژن امکانیان ـ گوهر خیراندیش ،الزم به ذکر اســت «رخ
دیوانه» یازدهمین فیلم ابوالحسن داوودی در مقام کارگردان به
شمار میرود و جیب برها به بهشت نمیروند ،تقاطع ،نان ،عشق
و موتور  ،1000مرد بارانی و زادبوم برخی از فیلمهای اوست .زاد
بوم اخیرا ً پس از چند سال توقیف پروانه نمایش خود را دریافت
کرد و به زودی اکران خواهد شد.

توضیحاتمدیرعاملتصویرشهرومدیرپردیس
سینماییملتدرخصوصبلیتهاینیمبها

اکران فیلم «دربســت آزادی» به علتاینکه کف فروش خود
را پر نکرده است تمام میشود واین فیلم جای خود را به فیلم
«رهاتر از دریا» میدهد.این مسئله رضا سالمیسرمایهگذار
جوان و مجری طرحاین فیلم را به شــدت شاکی کرده است،
سالمیکه خیلی زود بیلبوردهای تبلیغاتیاش از سطح شهر
جمع شده بود در گفتگو با صبا در خصوصاین مسئله میگوید:
«به ما گفتند به خاطر شروع ماه رمضان ،شهر به استقبالاین
ماه میرود و باید بیلبوردهای شهر با نمادهایاین ماه باشد،این
در حالی است که هم اکنون میتوانید بیلبوردهای سایر فیلمها
و تبلیغات شرکتها را در سطح شــهر ببینید .هنوز نمیدانم
دلیلاین کار از سوی دوستانمان در شهرداری به چه علت بود؟
فقط تبلیغات فیلم ما اضافی بود؟ متأسفانه ما بخش خصوصی
هستیم و نه پشت داریم نه مشت .آقای پارسایی در شهرداری
خیلی به من لطف داشتند و کمکم کردند اما دلیلاین کارشان
را نمیدانم .فیلم ما یک فیلم مستقل بود نمیگویم که ما بن
هور ســاختیم ،اما فیلم ما در بیناین همه فیلم سخیف که در
سینمایایران تولید میشود از خیلی از آنها شریفتر و قابل
تأملتر بود.این هفتــه فیلم ما را بر میدارنــد و فیلم دیگری

جایگزین آن میشود و یکی از دالیل اصلی زمین خوردناین
فیلم همین جمع کردن بیلبوردها بود که فضای تبلیغی ما را
گرفتند .تلویزیون هیچ حمایتی از ما نکــرد و حتی یک تیزر
هم برای فیلم ما اختصاص نداد .خواســتند مــا را به قهقهرا
ببرند که موفق شدند ».ســرمایه گذار ششمین فیلم مهرشاد
کارخانی در خصوصاینکهآیا بااین وضعیت در سینما سرمایه
گذاری خواهد کرد یا نه به صبا میگوید« :من دیشب تا صبح
بیمارستان بودم و سه شب اســت که نخوابیدم .تمام سرمایه
زندگیام را پس از  21ســال دوندگی و زحمــت وارد حوزه
فرهنگ کردم که یک شبه همهاش را به باد دادند .من وارداین
سینما نشدم تا با نشان دادن دندانهای بازیگری و کشاندن
مردم به خاطرش به سینما فیلم بسازم .اما مردم ما سلیقهشان
پایین آمده».
من در  34ســالگی زمین خوردم و دیگر چیزی برای از دست
دادن ندارم و وقتی در اولین گام در سینما بااین همه بیرحمی
و نامالیمتی پشتتون خالی شــود دیگر انگیزهای برای ماندن
دراین ســینما باقی نمیماند .خالصهاینکهایــن فیلم ،فیلم
موفقی نبود اما فیلم نسوخت من سوختم.

تهیه کننده طنز آبرنگ از برنامهاش میگوید

صدا و سیما میخواست
از ما شکایت کند!

در پی اعالم شورای صنفی نمایش پیرامون نیم بها
بودن بلیتهای سینماها در ماه مبارک رمضان پس
از افطار با خبر شــدیم چند پردیس سینماییاین
طرح را از ساعت  12شب تا ســحر اجرا میکنند،
اتفاقی که با اعتراض بســیاری از مخاطبان مواجه
شد .به همین منظور هم به سراغ سید هادی منبتی
مدیرعامل تصویر شــهر و مدیر پردیس سینمایی
ملت رفتیم تــا ببینیم دلیلاینکه قانون شــورای
صنفی نمایش را جرا نکردهاند چه بوده است .منبتی
توضیحات خود به صبا درایــن خصوص رااینگونه
عنوان کرد« :ما فقط در پردیــس ملت و آزادیاین
طرح را پس از ساعت  12شب به بعد اجرا میکنیم
که مهمترین دلیل آن مراجعه بیش ازحد مخاطبان
و کمبود گنجایش پارکینگ در پردیس ملت است؛
چراکه در  2شب گذشته با مشکالتی روبهرو شدیم
که به دلیل حجم زیاد ماشین در اتوبان و همچنین
جلوی ورودی سازمان صداوسیما نارضایتی پلیس و
همچنین سازمان صداوسیما را به همراه داشت2 .
شب پیش هم صداوسیما به ما اخطار داد که اگراین
رویه ادامه پیدا کند ما از ســینما شکایت میکنیم.
حتی حجم ماشینهایی که در اتوبان نیایش پارک
میکردند باعث ترافیک نارضایتی پلیس شده بود که
ما دراین راستا قرار شداین طرح را  12شب تا سحر
اجرا کنیم ،چون اماکن در ماه مبارک رمضان دست ما
را باز نگه داشته و ما میتوانیم تا سحر پذیرای سینما
دوستان باشــیم ».منبتی که ازاین حاشیهسازی
بیمورد حسابی دلگیر بود ادامه داد« :در حال حاضر
چند رســانه خالف واقعیتاین موضوع رو انعکاس
دادهاند که دراینجا باید اعالم کنم تمام پردیسها و
فرهنگسراهایی که مجهز به سالن سینما هستند در
تهران به غیر از ملت و آزادی پس از افطاراین طرح را
اجرا میکنند .من از یک سری خبرهای کذب انتقاد
دارم و دوســت دارم در ماه مبــارک رمضان برخی
رسانهها با واقعیت به کار خود ادامه دهند و ما و شورای
صنفی نمایش را در مقابل هم قرار ندهند».
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برنامه طنز «آبرنگ» مدتی است از شبکه نسیم
در حال پخش اســت .برنامهای کــه با اجرای
بهنوش بختیاری هرشب ساعت  21به مدت 15
دقیقه روی آنتن این شبکه میرود در حال حاضر
به یکی از پرمخاطبترین برنامههای صداوسیما
تبدیل شــده .برنامهای که در فارغ ازآیتمهای
نمایشــی به مســائل و رویکردی اجتماعی به
گونــهای طنزآمیز میپــردازد .آرش ظلیپور
تهیه کننــدهاین برنامه در مورد شــکلگیری
وایدهاین برنامه به صبــا میگوید« :زمانیکه
شبکه نســیم شــروع به کار کرد من و بهنوش
بختیاری برای این شــبکه تیزر میساختیم .در
این مدت  2طرح در ذهن داشــتم که سرانجام
این طر حها با هم آمیخته شــد و نهایت ًا برنامه
آبرنگ را تولید کردیم ،بهنــوش بختیاری که
دراین زمینه بسیار راغب بود برای شاد کردن
مردم کاری انجام دهد؛ از پیشنهاد ما در خصوص
اینکه اجرای برنامــه را خودش به عهده بگیرد
استقبال کرد واینگونه او به عنوان مجری کارش
را آغاز کرد ».ظلی پور در خصوص ویژگیهای
برنامهاش هم میگوید« :ما درایــن برنامه یه
ســری ساختارشــکنیهای منطقی البته در
چارچوب سازمان صداوســیما انجام داد هایم
که فکر میکنم باآیتمهای شــادی که داشتیم
بیشــتر به مخاطب نزدیک شدیم ».نکته جالب
در صحبتهایاین تهیه کننده جواناین است
که کیفیت آبرنگ باعث شده که رئیس سازمان
صداوسیما هم از کار استقبال کند« :این برنامه
نظر مثبت آقای ضرغامی را در پی داشته و جالب
است بدانید یک روز آقای ضرغامیاز ما دعوت
کــرد و در خصوص برنامه صحبتهای بســیار

زیادی کرد که این نشــانگر این است که رئیس
سازمان هم برنامه ما را میبیند واین یک قوت
قلب بســیار خوبی برای ما بود ».او در خصوص
وضعیت فعلی برنامه واینکه چقدر قرار اســت
برنامه ادامه داشته باشــد هم به صبا میگوید:
«ما در فاز اول  100قســمت قرارداد داریم که
به احتمال زیاد تمدید خواهد شد و من به طور
قطعی اعالم میکنم بهنوش بختیاری در این 100
قسمت ما را همراهی میکند .دراینجا باید از
وی تشکر کنم؛ چرا که چند پیشنهاد سینمایی
را به خاطراین برنامه رد کرد و همچنین دستمزد
بسیار ناچیزی دراین برنامه گرفته که خودش
عنوان کرده به خاطر عشق به شاد کردن مرد م
این کار را انجام میدهد اما در فاز دوم قرارداد
وی بســته به نظر خود بهنوش بختیاری است
که بااین برنامه همکاری کنــد ».او همچنین
از یک سری تغییرات جدید در برنامهاش خبر
میدهــد و میگوید« :یک ســری تغییرات را
پس از قســمت  35برنامه برایآیتمها طراحی
کردیم که بهنوش بختیاری در لباس بســیاری
از مشاغل در ســطح جامعه حضور پیدا میکند
مث ً
ال در یک میوه فروشی پالتو خود را در قالب
یک میوه فروش میگوید یا به عنوان یک راننده
اتوبوس با مخاطب خود ارتباط برقرار میکند و
یک نکته که کار ما را در ســاخت برنامه بسیار
سخت میکنند این اســت که در روز  4مرتبه
برنامه باز پخش میشود که از یک منظر به نفع
ما است ولی مخاطب بااین روند خوراک جدید
و متنو عتری را از ما میخواهد که ما باید تالش
زیادی کنیم که تنوع الزم را درآیتمها داشته
باشیم و مخاطب را راضی نگه داریم».

بهنوشبختیاریاز
میوهفروشیتارانندهاتوبوسی

چهرهها گفتند
امین تارخ  :هیچ گاه لبخند از چهره مرحوم صحرارودی
پاک نمیشد

پیروز ارجمند :ارکسترها از شهریور تمرین خود را آغاز
میکنند

امروز برای تشییع هنرمندی عزیز و دوستداشتنی که هیچ
وقت لبخند از چهره او پاک نشد اینجا جمع شدهایم که از این
بابت بسیار غمگینم .مرحوم باقر صحرارودی از جمله بازیگران
پرکار ســینما و تلویزیون به حساب میآمد ،به همین دلیل به
شایستگی محبوب عالقهمندان به هنر شده بود .دو ماه پیش
که به مالقــات او رفتم از نزدیک شــاهد بودم کــه چه رنجی
خانواده او میکشــند .از خدا برای آنها صبر میخواهم .هر
روز یکی از هنرمندان عزیزمان رخت از این دیار میبندند و
این نشان از نزدیک شدن ما به مرگ دارد( .ایرنا)

استقبال از آزمون ارکسترها بســیار زیاد بود ،به گونهای که
تقاضاهای بسیاری از سوی نوازندگان شهرستان به دست ما
رسید .به همین دلیل تصمیم گرفتیم که برگزاری آزمونها
را دو هفته به تعویق بیاندازیم تا عالقهمندان بیشتری فرصت
حضور در آزمون را داشته باشــند .اکنون که آزمون ارکستر
ملی برگزار شــده و آزمون ارکســتر ســمفونیک هم در حال
برگزاری است ،تعداد شــرکتکنندگان آنقدر زیاد است که
اعالم نتیجه آزمونها به زمان بســیاری نیــاز دارد .به همین
دلیل این روند تا شهریور ادامه دارد( .تسنیم)

بهروز غریب پور :آنچه ما میگوییم به قصد اصالح آقای
طاهری است

علیرضا رئیسیان :تخصص بیشتر کارگردانانها در دنیا
ساخت فیلمهای ویدئویی است

ابراهیم فروزش :سینما و تلویزیون برایم فرقی ندارد

اگرچــه جایگاه اصلی ما در ســینما تعریف شــده اســت اما
محدودیتهایی همیشــه وجود داشته که شاید هنرمندان
از عرصه سینما فاصله گرفتهاند .با این حال برای من نوعی
کار در ســینما و تلویزیون فرقی ندارد .تنها فرم ساختاری
عوض میشــود .موقعیتها یکی اســت و مدیوم تصویرها
فرق میکند .واقعیت این اســت که بتوانیــم وقایع و آنچه
از فیلمنامــه میخواهیم را به راحتی بــرای مخاطب نمایش
دهیم حاال این نمایش چه در تلویزیون باشد و چه در سینما
فرق آن چنانی ندارد.
(هنرآنالین)

مجید سرسنگی :نمیدانیم دانشجویان قرار است هنرمند شوند یا
کارشناس هنری

چرخه ناقص آموزش تئاتر دانشــگاهی به سیســتم دانشکدههای ما که
رشتههای تئاتر دارند باز میگردد و به نظر میرسد نمیدانیم قرار است
کسانی که وارد دانشگاه شوند ،هنرمند شــوند و یا کارشناس هنری .ما
نمیدانیم هنرمند پرورش میدهیم یا کارشناس هنری ،ما تکلیفمان با
خودمان مشخص نیست ،چرا که در دانشگاهها واحدهایی ارائه میشود
که اگر بخواهیم هنرمند تربیت کنیم مناسب نیست و اگر بخواهیم افراد
را به کارگاهها بفرستیم هم کاری از پیش نبردهایم .بنابراین بهتر است
بیشتر بر آنچه بر توان بچههاست ،تأکید کنیم و بر اساس معلومات ،آنها
را به حوزه تئاتر راهنمایی نکنیم( .تسنیم)

گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن
آقای طاهری فعال ً دارند گامهای اولیه را برمیدارند و آنچه ما
میگوییم به قصد اصالح ایشان است .مشکالت خانواده تئاتر
خیلی پیچیده نیســت .اگر مسئله ،سالن اســت که سالنهای
بســیار زیادی وجود دارد و میتوان از آنها اســتفاده کرد و
اگر بحث بودجه است که گروههای تئاتری خیلی بودجه زیادی
نمیخواهند .به هر حال ایشان از طریق رسانهها یا برگزاری
نشستهای دوستانه با هیئت مدیره خانه تئاتر میتوانند این
گفتگو را ایجاد کند .اگر راهحلهای صمیمیتر شدن را اتخاذ
کنند ،به نتایج بهتری میرسیم( .ایسنا)

شناســایی اســتعدادهای جدید از مزایای مثبت جشــنواره
فیلمهای ویدئویی تهران (یاس) است زیرا به واسطه رقابتی
که ایجاد میکند به نوعی موجب تجربهاندوزی فیلمســازان
جوان میشــود و همین اســتعدادها هســتند کــه بعدها در
جشنواره فیلم فجر به عنوان فیلم اولی حضور پیدا میکنند.
تخصصبیشترکارگردانانهادردنیاساختفیلمهایویدئویی
است و ما هم باید در این زمینه به بلوغ برسیم ضمن اینکه با
اینکاربهتلویزیونیادمیدهیمکهباآنهمهسرمایهنبایدتله
فیلمهایش از کیفیت نازلی برخوردار باشد( .برنا)

کمندامیرسلیمانی:شخص ًادیگرسریالهارانگاهنمیکنم

به نظــرم حیف اســت از اینکه آنقــدر انــرژی و هزینه برای
سریالهایی صرف شــود که نتیجه هم نداشــته باشند؛ این
در حالی است که آن سالها ارزش کارها بیشتر بود و بیشتر
به آثار اهمیــت داده میشــد و همین اتفاق انگیــزهای برای
تمام عوامل بود .ما طی این چند ســال هرچه سریال ماندگار
داشــتیم مربوط به یک یــا دو دهه پیش بود ،بــه همین خاطر
شخصا ًدیگر سریالها را نگاه نمیکنم؛ چرا که از رنگ و نور و
جنس داستانها گرفته تا دیالوگهای بازیگران ،همه تکراری
شدهاند .بیننده دلش میخواهد برنامهها و سریالهای مفرح
و خوب ببیند نه کارهای کلیشهای( .ایسنا)

مجید درخشانی :هنرمندان موسیقی
در انتظار بهبود وضعیت این هنرند

دنتفگ اههرهچ

با وجود نگرش مثبت دولت یازدهم به هنر ،وضعیت هنر موسیقی
هنوز بهبود نیافته و موســیقیدانها چشــم به راه بهبود وضعیت
موسیقی کشــور در این دولت هستند .ســؤال اینجاست که برای
موســیقیدانهایی که خط و ربط مشــخصی دارند و شــناخته شده
هســتند ،گرفتن مجوزهــا برای آثــار باید ســخت باشــد؟ انتظار
هنرمندان از دولت حذف موانع موجود در مسیر فعالیتهای هنری
و بستر سازی برای تولید آثار فاخر است ،اما تاکنون این زمینه برای
هنرمندان فراهم نشده است.
(ایرنا)

