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ملحق شدو در جنگ جهانی دوم هم جنگید .بعد از پایان جنگ بدون اینکه هیچ شغل تعریفشدهای داشته باشد با تشویقهای مادرش به تئاتر رویآورد و دهه 40را با ایفای نقش در
تئاترهایمختلفسپریکرد...

 10رمضان ١٤٣5

نظرسنجیاز هنرمندان
هنرمندانچقدرتوانستهاندچهرهدرست
و واقعی از معضالت جامعه را به نمایش بگذارند؟

دوران عاشقی فیلم جدید علیرضا رئیسیان

لیال حاتمی و فرهاد اصالنی در
کنار بازیگران مستعد
علیرضا رئیسیان پس از مدتی تصمیم گرفته تا فیلم
جدیدی کارگردانی کند .بر اساس صحبتهای صبا
با این کارگردان ،او قرار است مثل همیشه ترکیبی
از ستارههای ســینما و بازیگران مستعد را در فیلم
خود جای دهد .رئیسیان همچنین ،درباره فیلمنامه
«دوران عاشقی» توضیح میدهد :این اثر داستان و
فیلمنامه تازهای دارد و به هیچوجه اقتباسی نیست،
رؤیا محقق کار نگارش آن را به پایان برده و مهســا
محبعلــی رماننویس نیز در زمینــه نگارش این
فیلمنامه به او مشــاورههایی داده است .کارگردان
«چهل ســالگی» ادامه میدهد :هنــوز تصمیمی
برای اینکه فیلم در نهایت بــرای چه زمانی اکران
شود ،نگرفتهایم و در واقع هدف اصلی ،نمایش آن
برای مردم است نه برای جشنواره! در وهله اول باید

نقد اجتماع به مفهوم نمایش نقاط ضعف و قوت یک طرح و نشان دادن راهی برای موفقیت
در همان راستاست .هنرمندان هم باید با همین لحن به مشکالت جامعه بپردازند و با نقد
اجتماعی آگاهانه مسائل را مطرح کنند .در این میان نباید برخی از فیلمها و سریالهای
اجتماعی که به سراغ مشکالت و معضالت جامعه میروند ،با طرح این مشکالت رنگ تحقیر،
ضعف و عدم خودباوری را به مخاطب القا کنند .برنامهسازان باید با ترسیم نقاط مثبت و منفی
در کنار هم با بیانی واقعی و منصفانه معضالت جامعه را نقد کنند .این هفته سراغ هنرمندان
رفته و از آنها پرسیدهایم که چقدر توانستهاند چهره درست و واقعی از معضالت جامعه را
بهنمایشبگذارند؟

دید فیلم کی تمام میشــود ،پس از آن به فکر این
بیافتیم که به جشنواره میرسد یا نه .گفتنی است؛
بازیگران «دوران عاشــقی» لیــا حاتمی و فرهاد
اصالنی خواهند بود ،البتــه حاتمی پیش از این ،در
دو فیلم «ایستگاه متروک» و «چهل سالگی» نیز با
رئیسیان همکاری داشته است و این پروژه سومین
همکاری این دو هنرمند به شمار میآید .همچنین،
در آخرین ساخته رئیسیان که قرار است با همکاری
بنیاد فارابی ساخته شود ،علیرضا برازنده به عنوان
مدیر فیلمبرداری ،عبداله اسکندری گریم ،عباس
رســتگارپور صدابردار ،هایده صفییاری مونتاژ و
محمدرضا دلپاک طراح صدا ،علی هاشمی دستیار
کارگردان ،مجید کریمی مدیر تولید و مجری طرح
از جمله عوامل اصلی پشت دوربین خواهند بود.

معرفی هیئت انتخاب
بخش بینالملل جشنواره کودک
پنج ســینماگر به عنوان اعضای
هیئت انتخــاب بخش بینالملل
بیســت و هشتمین جشــنواره
بینالمللی فیلمهــای کودکان و
نوجوانان معرفی شدند.
فریــال بهــزاد (کارگــردان)،
رســول صدرعاملی (کارگردان)،
محمدعلی صفــورا (کارگردان)،
جواد حاتمی و امیر اســفندیاری
به عنوان اعضای هیئت انتخاب بخش بینالملل بیســت و هشــتمین
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شدند و قرار
است از بین فیلمهای ارسال شده آثار برگزیده را انتخاب کنند.
این در حالی است که زمزمههای حذف بخش بینالملل از جشنواره فیلم
فجر خیلی جدیتر از گذشته شنیده میشــود و باید ماند و دید که در
بخش بینالملل جشنواره کودک چه فیلمهایی قرار است داوری شوند
که ارزش اختصاص بخش بینالملل را دارند.
ت و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از
بیس 
 11تا  14مهر در اصفهان برگزار خواهد شد.

سر افخمی خیلی شلوغ است

خبر خاصی نیست و رضا کیانیان

ساخت فیلم جدید افخمی جدیتر شــد .چندی پیش خبری منتشر
کردیم از ساخت فیلم ســینمایی جدید بهروز افخمی با بازی محسن
تنابنده و مهران مدیری ،اما به گفته منابــع آگاه به صبا چند روز پیش
حضور مهران مدیری در این فیلم به طور قطع منتفی شده ولی محسن
تنابنده تاکنون تنها کسی است که با این فیلم قرارداد امضا کرده است.
نام موقت فیلم جدید افخمی «میالد» است که قرار است در نهایت ،این
نام تغییر کند .نویسنگی این فیلم در ابتدا بر عهده خشایار الوند بود اما به
دلیل قرارداد این نویسنده با مهران مدیری برای سریال «اتاق عمل» ،وی
از ادامه نوشتن فیلمنامه این فیلم انصراف داده و هم اکنون بهروز افخمی
و محسن تنابنده به طور مشترک مشــغول نگارش فیلمنامه «میالد»
هستند .نگارش فیلمنامه «میالد» تا هفته آینده به پایان میرسد و قرار
است به ســرعت مراحل پیش تولید فیلم آغاز شود« .میالد» یک فیلم
کمدی درباره افزایش جمعیت است و به موضوع بچهدار شدن میپردازد
و از گوشه و کنار خبر میرسد که افخمی مصمم است تا با طی مراحل
اداری ،فیلمبرداری فیلم جدیدش را از عید فطر آغازکند .گفتنی است؛
فیلم آخر افخمی «آذر ،شهدخت ،پرویز و دیگران» در نوبت اکران اول
عید فطر قرار دارد و پیداســت که افخمی این بار تصمیم ندارد تا بین
فیلمهایش فاصله زیادی بیاندازد .این در حالی اســت که خبر نوشتن
«سن پطرزبورگ »2دوباره توجهها را به سوی افخمی جلب کرده است.

نیمــی از فیلمبــرداری
«خبــر خاصی نیســت» با
حضور افســانه بایگان ،رؤیا
تیموریان ،بیتا ســحرخیز،
بیتا احمدی و امیرحســین
آرمان به پایان رسید.
مرتضی شایسته تهیهکننده
«خبــر خاصــی نیســت»
در گفتگــو با صبــا گفت:
تصویربــرداری ایــن فیلم
سینمایی به نیمه رسیده و گروه در حال ادامه تصویربرداری در لوکیشن
اصلی خود در کاشانک واقع در شــمال تهران هستند و رضا کیانیان تا
هفته آینده به گروه اضافه میشود.
کارگردانی این کار به عهده مصطفی شایسته است و آن را نازنین لیقوانی
نوشته و مدیریت فیلمبرداری این فیلم بر عهده مرتضی غفوری است.
این فیلم قصه دو خواهر اســت که دختران در شــرف ازدواج هستند.
عالقه شدیدی بین آنها وجود دارد اما با برگزاری مهمانی خانوادگی و
ورود جوانی خوش تیپ و پولدار ،نقشه فراوان میکشند تا این مهمان
ناخوانده را داماد خود کنند اما...

اسالملو ،از عزیزی تا عالفی

من عالف
مدیران مرکز گسترش شدهام
«شــهابی از جنس نور» جــزو فیلمهایی بــود که در
جشــنواره فیلم فجر به نمایــش درآمد و بــه اعتقاد
محمدرضا اســاملو کارگردان این کار ،نســخه خام
آن در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد .اسالملو
درباره مشــکالت این فیلم به صبا گفت« :باید عرض
کنم که این فیلم با بودجه دولتی ساخته شده و مرکز
گسترش سینمای تجربی ،آن را تهیه کرده استاما در
حال حاضر من عالف مدیران شــدهام ،چون راشهای
اصلی فیلم را قرار شده به من تحویل دهند که تاامروز
هیچ خبری از آنها نشــده اســت و مدیران این مرکز
هم پاسخگوی من نیستند .ســؤال من اینجاست که
چرا مدیران دغدغه اصلیشــان ،خروجی آثار نیست و
فقط آمار و ارقام میدهند .چرا کاری که با حمایت این
نهاد ساخته شده است ،بعد از اتمام کار توجهی به آن
نمیکنند .اسالملو مشکل اصلی این فیلم را اینگونه
توضیح داد« :تدوینگر این فیلم ،راشهای اصلی را
نگه داشته و آن را تحویل مرکز گسترش نمیدهد.
زمانی که من پیگیر این موضوع شدم متوجه شدم
که تدوینگر ما دو میلیون تومان از ســرمایهگذار
اصلی فیلم طلب دارد و به همین علت راشها را گرو
نگه داشته است ».اسالملو در ادامه میگوید« :من این
موضوع را به مرکز گسترش انتقال دادم و آنها جواب
دادند که ما تمام حق و حقوق ایــن پروژه را به مجری
طرح دادیم و ایشان مســئولیت پرداخت حقوقهای

چهرهها گفتند

محمدتقیفهیم:مدیریکهفرقانیمیشندوبعدیوسهبعدی
رانمیداند...

مدیری کــه فرق انیمیشــن دوبعــدی و ســهبعدی را نمیداند
و انیمیشــن یکبعدی را به نــام دوبعدی بــه او قالب میکنند،
نمیتواند پایهگذار انیمیشن ملی باشــد .انیمیشن کار سختی
است و شناختش به شــدت سختتر از ســینمای زنده است و
طبیعی است که به همان نسبت به کارشناسان ورزیدهتری نیاز
داردکهمتأسفانهدرحلقهمدیریتیکمیابشدهاند.مدیرانباید
سوژههایی را انیمیشن کنند که امکان ساخت زنده آنها وجود
ندارد .در این صورت اســت که هم ســینمای انیمیشن تکامل
مییابد و هم کارگردانان آن رشد میکنند( .سینماپرس)

غالمعلیحدادعادل:کاراهلقلمفقطنوشتنکتابنیست

جامعه و ملتی که انس با قلــم دارد ،انتظار میرود اهل قلم و
اهل نگارش و ادب جایگاهی را متعالیتر از آنچه در شــرایط
کنونی دارند ،بیابند .امروز نه کرامت اهل قلم آنچنان است
که باید باشد و نه فرصتهای ارتباط با قلم یعنی مطالعه چنان
است که باید باشد ،اما امیدواریم مسئوالن شأن اهل قلم را
بیش از پیش پــاس بدارند و فرصتها را بــرای ارتباط اهل
قلم و مخاطبان بیشــتر فراهم کنند .جلــوه معمولی کار اهل
قلم کتاب است ،اما کار آنها محدود به کتاب نیست و هرچه
ما نویســندگان متعهد را تقویت کنیم جبهــه فرهنگ تقویت
میشود( .جام جم)
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امیرحسین رستمی :حضور همزمان دو بازیگر در دو مجموعه
اجحاف در حق بقیه بازیگران است.

تنها انتقادی که نسبت به ســریالهای ماه رمضان امسال دارم حضور
همزمان دو بازیگر در دو مجموعه تلویزیونی است که به نظرم این کار
اجحاف در حق بقیه بازیگران است .به نظر میرسد برای برخی بازیگران
یکاستثناییقائلمیشوندکهمیتوانندهمزماندردوسریالرمضانی
حضورداشتهباشند.کارکردنبرایتلویزیوندرهیچتایمیبهاندازهماه
رمضان لذتبخش نیست؛ به عنوان بازیگر هیچوقت دغدغه حضور در
کارهای نوروز را نداشتم ولی کارهای رمضان همیشه برایم لذتبخش
بودند و هستند که به نظرم بیشتر به خاطر حال و هوای معنوی این ایام
است که عالقهمند به سریالهای رمضانی هستم( .ایسنا)

بهزادفراهانی:تئاترآخریننفسهایشرا میکشد

مسئله دردناک این اســت که همه اصناف و حوزهها محقق
هستند که درباره بودجه ،کیفیت پرداخت ،مقدار آن ،هزینه
کردن آن در هر بخشی و  ...تصمیم بگیرند و چانهزنی کنند.
اما وقتی پای هنرمند به میان میآید ،پول و بودجه تبدیل
به یک ضد ارزش ،یک انگ میشود .هنرمند و نهاد صنفی
هنرمند از لحظهای که حرف بودجه را میزند متهم به مادی
گرایی میشود .یک میلیون هنرمند متخصص با هر مشقتی
که بود و با عشقی که خود به تئاتر داشتند این هنر را سرپا
نگه داشتهاند اما واقعیت این اســت که نفس تئاتر با این
بودجهها به شماره افتاده است( .اعتماد)

عوامل را به عهده دارد.امــا پیگیری مجددی که انجام
دادیم فهمیدیم که مجری طرح این کار در ســازمان
بازرسی کل کشور پرونده دارد و در حال حاضر کارش
با مشکل مواجه شده اســت .من نمیدانم چرا سازمان
گسترش ،پروژهای به این بزرگی را به یک مجری طرح
مشــکلدار میدهد؟» او درباره اکران فیلم «شهابی از
جنس نور» در جشنواره «مقاومت» گفت« :من در اینجا
اعالم میکنم ،اگر قرار باشد ،فیلم من بدون اصالح روانه
جشنواره مقاومت شــود ،جلوی اکران آن را به عنوان
صاحب اثر خواهم گرفت و فیلــم را از روی پرده پایین
میکشم ».گفتنی است؛ در دوره مدیریت سابق مرکز
گسترش مستند و تجربی ،اسالملو از کارگردانانی بود
که به راحتی به ساخت آثارش میپرداخت اما گویا در
دوره جدید شرایط کمی تغییر کرده است.

حدیثفوالدوند:شباهتزیادیبهفوزیهدارم

حدود دو ســال قبل آقای ورزی با من تماس گرفت و گفت که
برای نقش فوزیه مرا درنظر گرفته اســت .وقتی فیلمنامه را
خواندم نوع روایت نقش فوزیه را پسندیدم و بازی در معمای
شاه را پذیرفتم .متأسفانه من هیچ فیلمیاز آن زمان ندیدم و
نمیدانم طرز رفتار واقعی فوزیه چگونه بوده اما برای شناخت
او کتابهای تاریخی زیادی را مطالعه کردم .جزوهای را که آقای
ورزی آماده کرده بودند کمکم کرد تا فوزیه را بیشتر بشناسم.
من شــباهت زیادی به فوزیه دارم بــرای همین گریم چندان
سنگینی در این ســریال ندارم و فقط به پوشیدن لباسهای
متداول در آن زمان بسنده شد( .جام جم)

ابوالقاسمطالبی:اگر«آقا»نبوددیکتاتوریراهمیانداختند

دیکتاتوری آدمهایی که هنوز خودشان را نساختهاند ،عود
میکند و این والیت فقیه اســت که بــا دیکتاتوری مخالفت
میکند اول ســعی میکنند تا او را راضی به پذیرش الیحه
دوقلو یا پذیرش صالحیت بیصالحیتها یا آزادی غارتگران
بیتالمال کنند و قس علی هذا ....وقتی هم موفق به جلب
رضایت ایشان نمیشوند ،بداخالقیها آغاز میشود و سخنان
دشمن شادکن بر زبان میآورند .باالخره طی سالیان قدرت
رســانههای مکتوب و دیجیتال را با خود هماهنگ کردهاند
بعضا ً با جوسازی اغتشاش هم به پا میکنند تا جمهوری را به
حکومت فردی قبیله خود تبدیل کنند( .فارس)

رضا رویگری ،بازیگر:
به طور کلــی در هر یــک از کارهای هنری
بخشی از معضالت جامعه مطرح شده است و
تا حدی که فیلمسازان اجازه داشتند و با توجه
به خط قرمزهایی که وجود دارد مشــکالت
اجتماع را به نمایــش درآوردند .اما در مورد
برخی از معضالت اجتماعی نمیتوان صحبت کرد .اما نویســندگان در
مورد مسائلی مانند اعتیاد که اجازه داشتند ،مجموعههایی را ساختند تا
بتوانند این مشکالت را به نمایش درآورند و سعی کردند تا چهره درست
و واقعی از مشکالت جامعه را به نمایش درآورند.
داوود هاشمی ،تهیهکننده:
پاســخ به این سؤال مشــکل است و بخشی
از این موضوع به شــورای تصویب فیلمنامه
برمیگردد .برخــی از این اعضا نســبت به
تصویب فیلمنامهها سختگیری میکنند.
البته متن خــوب خیلی کم اســت و غالب
فیلمنامهها تکراری است .ســریالها برای بینندگان باورپذیر نیست و
اغراقآمیز است ،مخاطبان با کاراکترهای قصهها و فیلمها همذاتپنداری
نمیکنند .اگر با زبان ساده با مخاطبان صحبت کنیم خیلی باورپذیرتر
است تا اینکه اغراق کنیم زیرا بیننده متوجه این موضوع میشود .باید
قبول کنیم کارها نسبت به قبل افت کرده است .اگر به دهه قبل برگردیم
متوجه میشــویم که کارها قویتر بودهاند .به طور مثال سریال «پنج
کیلومتر تا بهشت» که مربوط به سالهای گذشــته است را میدیدم،
متوجه شدم که این مجموعه با چه انرژی و حساسیتی ساخته شده است،
در آن سالها وسواس خاصی روی نگارش بود و حس و حال دیگری وجود
داشت .در مورد «پنجمین خورشید» دکتر میرباقری اشکاالتی را مطرح
کردند که با وجود این مسائل ،سریال غیرقابل پخش میشد ،اما در آن
جلسه دکتر میرباقری گفتند باید به سؤاالتی که ایجاد کردهاید در مقابل
مخاطب پاسخ دهید و همه موارد را به ما سپردند که با طرح این موضوع
مسئولیت ما سنگین شد .در حال حاضر اعتماد به نویسنده و گروه تولید
کم شده است و وارد جزئیات میشوند و سیناپسها مدام تغییر میکند.
تلویزیون مخاطبان خود را از دست داده و فیلمنامهها ضعیف شده است،
ســریالها برای مخاطبان جذابیت ندارد و مردم راضی نیستند ،شاید
بخشــی هم به وضعیت اقتصادی برمیگردد .بایــد همه کمک کنیم تا
این وضعیت بهبود یابد زیرا این توانایی و قابلیت در کشور وجود دارد و
هنرمندانی که سالهای گذشته سریالهای فاخر تولید کردند این قابلیت
را دارند که مجدد چنین مجموعههایی را تولید کنند.
خاطره حاتمی ،بازیگر:
در ایــن مــورد بــه دلیــل ممیزیهــا و
فیلمنامههای بــد و ضعیــف خیلی موفق
نبودیم .وقتی قرار اســت مــن نقش دختر
معتاد را بازی کنــم دیالوگها ،تکه کالمها،
لباس پوشیدن و ژستها تحت ممیزی است
و باید در چارچوب مشخص حرکت کنیم ،هر نقشی تعریف شده است و
این برای بیننده غیرقابل باور است ،ارتباط بین کاراکتر و بیننده برقرار
نمیشود .مانند گذشــته ،مردم تلویزیون را نگاه نمیکنند و برای آنها
سریالهای خارجی باورپذیرتر اســت .ما آنقدر اجازه شخصیتپردازی
نداریم .بیننده کاراکتر فیلم را با همان کاراکتر در جامعه مقایسه میکند
و نتیجه میگیرد که شخصیتپردازی درستی صورت نگرفته است و برای
او باورپذیر نیست .باید واقعبینانهتر به هنر نگاه شود ،باید برخی نگاهها
تعدیل و با منطق محکمتری به مشکالت نگاه شود .این موضوع به ضرر
جامعه است وقتی مخاطبان تلویزیون به سمت سریالهای خارجی گرایش
پیدا میکنند با فرهنگ آنها پیش میروند و از آنها الگوبرداری میکنند
بنابراین نگاه مردم عوض میشود و از فرهنگ جامعه خیلی دور میشوند.

شماره پ

یامک

شما هم به این سوال پاسخ دهید :
هنرمندان چقدر توانستهاند چهره درست و
واقعی از معضالت جامعه را به نمایش بگذارند؟
گزینه مورد نظرتان را
به شماره  20008080802پیامک بزنید.
صدرالدینشجره:رادیورسانهمحجوبیاست

رادیو رسانه محجوبی است و من بیشتر میپسندم هم انسانهای
محجــوب را و هــم رســانه محجــوب را .رســانه فرهنگیتری هم
هســت ضمن اینکه در تصویــر ســخت گیریهای زیــادی دارم.
هــر متنــی را نمیپســندم و هــر کارگردانــی را قبــول نــدارم.
مایل هســتم بــا آدمهای خاصــی کار کنــم اما یــا آن آدمهــا چند
ســالی کار نمیکنند یــا متنهــای خوبی پیشــنهاد نمیشــود .من
به چهارچــوب نمایــش بســیار معتقد هســتم و دوســت دارم در
تصویــر هم ایــن اصــول رعایــت شــود .هــر زمــان کار اصولی و
خوبی پیشــنهاد شــده ،پذیرفتم حتــی پولش برایم مهم نیســت.
(ایران)

گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن

برزو ارجمند :بعد از مدتها از خواندن یک
بردمههرهچ
لذتگ ا
فیلمنامهنتف
د
هرچند که ســال گذشــته در دو فیلــم ســینمایی «معراجیها» و
«مجرد چهل ســاله» بازی کردم ،اما اغلب پیشنهادهایم تلویزیونی
است .ضمن اینکه ترجیح میدهم بین فیلمنامههای سینمایی که
پیشنهاد میشــود کاری را قبول کنم که در خور توجه باشد ،همین
مسئله باعث میشــود انتخاب سخت شــود و شــاید به نظر برسد
که در ســینما کم کارترم .امســال فیلمنامهای به دستم رسید که
بعد از مدتها واقعــا ً از خواندن آن لذت بــردم و از بازی در فیلم
ســینمایی «چهارشــنبه  ۱۹آبــان» احســاس خوبــی دارم .بعد از
مدتها تجربه بازی در یک فیلم خوب و گروه خوب دلنشــین بود.
(سوره سینما)

