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ناصر تقوایی

تقواییراخیلیهابا«داییجانناپلئون»میشناسند،مجموعهایتلویزیونیبهنویسندگیایرجپزشکزادکهازمعدودآثارماندگارتلویزیونایراندردهه ۵۰است.البتهتقواییبیشتر
ازهمهآثارتلویزیونیوسینماییاش،مستندسازیتوانمندبود.تقواییمستند«تاکسیمتر»راکهمیتوانآنرااولینفعالیتاودرزمینهفیلمسازیبهشمارآورددرسال ۱۳۴۶ساخت،
اما این تازه آغاز راه بود .مستندهای بسیاری چون «نانخورهای بیسوادی»« ،آرایشگاه آفتاب»« ،نخل»« ،بازار میناب» و ...تنها بخشی از آثار مستند او هستند.

اسحاق خانزادی از بهرامیان و تهیهکننده
«جادهقدیم» به تلویزیون شکایت میکند؟

تهیهکننده
بوبیدار»به
«خوا 
تلویزیونبرمیگردد؟!

ساداتیان :همه چیز محتمل است

از گوشه و کنار شــنیدیم که سیدجمال
ســاداتیان قرار اســت برای تلویزیون
ســریال بســازد .این موضــوع را با این
تهیهکننده خوشنام در میان گذاشتیم.
او در این رابطه به «صبا» گفت« :مردم
حرف زیاد میزنند و نمیشــود به حرف
اکتفا کرد .اما فقط همین اندازه میگویم
که هر چیزی محتمل اســت .تلویزیون
گاهی یــک تعارفاتی به مــا میزند اما
تا مرحله عملی شــدن خیلی راه پیش
رو داریم ».به او یــادآوری میکنیم که
ســال گذشــته در مصاحبــهای عنوان
کرده بود که دیگر حاضر نیســت تحت
ساداتیان به ما میگوید که
«جامهدران» آخرین مراحل
تدوین را پشتسر میگذارد
و پس از تدوین میتوان سراغ
یآنرفت«:تاوقتی
آهنگساز 
تدوین تمام نشــود و ریتم
فیلم برایمان مشخص شود،
نمیتوانبرایآهنگسازیاش
تصمیم گرفــت .میتوان با
توجه به موضوع فیلم ،هم
موســیقی غربی برای آن
در نظر گرفت هم موسیقی
ایرانی .بنابراین تمرکزمان را
رویاینموضوعبعدازتدوین
میگذاریم».

نمایی از فیلم «جامهدران»
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ماجرای قال گذاشتن صداگذار برجسته سینمای ایران به مدت ۳ماه در
گفتگوی خانزادی با «صبا» مطرح شد

«صبا» خبر میدهد:

هیچ شــرایطی با تلویزیــون همکاری
کند پــس چطور این اتفــاق را محتمل
میداند که در پاسخ با ادبیات طنزگونه
همیشــگیاش جمالتــی میگویــد و
میخواهد کــه فع ً
ال هیچ چیــز در این
مورد رسانهای نشود.
در بخــش دیگــری از گفتگویمــان،
ســاداتیان بــه «صبــا» میگویــد که
از طــرح  tdxدر پردیــس ســینمایی
قلهک اســتقبال شــده و قرار است آن
را ادامه بدهــد .بد نیســت بدانید tdx
به مراســمی ترکیب شــده از فناوری،
سرگرمی و ایده و طراحی گفته میشود

سال دوم

شماره72

گزارش خبری

که نوعی سخنرانی و همایش نوین است.
این گونه در سراســر جهــان طرفداران
زیادی دارد و اید ههای زیادی به واسطه
خالقان پشــت ماجرا  tdxدر نقطههای
مختلــف دنیا اجرایی شــده اســت .در
پردیس سینمایی قلهک هم مدتی است
همایشهای «تدکس» برگزار میشــود
و در دومین مراســمش فــرزاد موتمن
برای حاضران قصهگویی کرد .ساداتیان
به «صبا» میگوید« :ایــن فصل درباره
«قصهگویی» بــود و فــرزاد موتمن در
این مراســم به عنوان ســخنران حضور
داشت و این مراسم با اســتقبال مواجه
شد .این یک طور ســخنرانی علمی توأم
با فناوری است که به صورت تکنیکی و
سرگر مکننده ،مباحث تخصصی توضیح
داده میشود .تیمی پشت این ماجراست
کــه برنامهریــزی و از چهرههــا دعوت
میکنند تــا در همایــش «تدکس» با
موضوع مشخص حضور داشته باشند».
ساداتیان میگوید بناست این برنامهها
ادامه داشته باشــد و موضوعات توسط
تیــم اجرایی مشــخص شــدهاند اما از
آنجایــی که مجــوز هرکــدام را قبل از
عملیاتیشــدن آن میدهند ،نمیتوان
جدول برنامه را از االن رســانهای کرد.
او اضافه میکند« :احتما الً این مراســم
را ماهی یکبار برگزار میکنیم و شــاید
برنامه بعــدی حول محور مهندســی و
هنر باشد .این را هم باید بگویم که قرار

اگــر شــهرداری از
موانعــش کم کند و
با ما همکاری کند،
از آنطرف تلویزیون
هم بــرای تیزر ما را
اذیت نکند میتوانیم
اکــران خوبی برای
«آذر ،شــهدخت،
پرویــز و دیگران»
داشته باشیم

نیست مدام از چهر ههای هنری استفاده
شــود ،از افراد شــاخص در هرحوزهای
دعوت به عمــل میآید .فقــط باید در
این زمینــه برنامهریزی وجود داشــته
باشد که کار من هم نیست برای اینکه
من و امثــال من اینقدر درگیر مســائل
ســینمایی هســتیم که فرصتــی برای

این کا رها پیدا نمیکنیم ».ســاداتیان
همچنین عنوان میکند که اگر تبلیغات
و اطالعرسانی در این زمینه بیشتر شود،
قطعاً این طرح مخاطبان بیشــتری پیدا
خواهد کرد.
تهیهکنندگــی فیلم «آذر ،شــهدخت،
پرویــز و دیگــران» هم با ســیدجمال
ســاداتیان بوده اســت .او میگوید فع ً
ال
تمام همو غمش را روی اکران این فیلم
بــه کارگردانی بهروز افخمی گذاشــته
اســت« :اگر شــهرداری از موانعش کم
کند و با ما همکاری کنــد و از آ نطرف
تلویزیون هم برای تیزر ،ما را اذیت نکند
میتوانیم اکران خوبی داشــته باشــیم.
اینطور فیلمها که بنیه اقتصادی ضعیفی
دارد باید حمایت شــود و بدون حمایت
خرج خودش را هم درنمــیآورد ».در
این فیلــم مهــدی فخیــمزاده ،گوهر
خیراندیــش ،امیرعلــی دانایی ،مرجان
شیرمحمدی و ...ایفای نقش میکنند و
بهروز افخمی توانســت با نمایش آن در
جشنواره فجر گذشــته ،نگاههای مثبت
زیادی را به خود معطوف کند.
او در پایــان دربــاره اینکــه «ســایه
روشــن» به کارگردانی فرزاد موتمن و
تهیهکنندگی خودش چــه زمانی رنگ
پــرده را میبیند ،گفت« :هنــوز معلوم
نیســت که فیلم را در «هنــر و تجربه»
اکران میکنیم یا نه ،هیــچ چیز درباره
نمایش آن معلوم نیست».

اســحاق خانزادی پیشکســوت صدابرداری و
صداگذاری ســینمای ایــران که ایــن روزها
«متروپل» را روی پــرده دارد ،درباره تازهترین
کارهایش به «صبا» میگوید« :پیشــنهاد که
همیشه هست اما من هر کاری را انجام نمیدهم.
فارغ از متن کار که باید وزین باشد ،گروه درگیر
کار هم خیلی برایم مهم است یعنی با هر کسی
کار نمیکنم ».او که آخریــن همکاریاش با
تهمینه میالنی در «آتشبــس »۲رقم خورده،
درباره این کار میگویــد« :کار با زوج میالنی-
نیکبینبهعنوانکارگردان-تهیهکنندهبهشدت
لذتبخش بود چون اینها مــراودات حرفهای
سینما را خوب میشناســند و باعث میشوند
عوامل درگیر کار نیز از همکاری خسته نشوند.
شک نکنید که «آتشبس »۲هم به لحاظ گیشه
و هم به لحاظ کیفیت مطلوب منتقدان ،فیلمی
درست و حســابی و تمام عیار است و حسابی
گیشــهها را تکان خواهــد داد ».این صداگذار
قدیمی سینما و تلویزیون که بنا بود در سریال تازه
بهرام بهرامیان با عنوان «جاده قدیم» به عنوان
صداگذار حاضر باشــد ،درباره غیبتش در این
کار توضیح میدهد« :ما برای حضور در این کار
قرارداد هم بستیم و حتی یک بار گفتند وسایلت
را برای صداگذاری بیاور اما یک دفعه خبری از
آنهانشد.حدودسهماهیمنتظرتماسدوستان
بودم و یکسری پیشــنهادات را هم رد کردم اما
بدون اینکه به من اطالع بدهند با شخص دیگری
قرارداد تازه امضا کردند و فکر میکنم علتش هم
این بود که من بنــای کار حرفهای صدابرداری
داشتم و آنها میخواستند کاری سطحی انجام

دهند ».خانزادی ادامه میدهد« :بنای کار من
این است که برای صداگذاری حتماً در استودیو
کار را به ســامان میرســانم و برخالف برخی
از تازهکارها نیســتم که بــر روی کامپیوتر کار
را صداگذاری کنم و شــاید علت اینکه رفتند
سراغ کسی دیگر ،همین بود ».او با بیان اینکه
میخواسته صداگذاری واقعی را با این سریال به
مخاطبان نشان بدهد ،میگوید« :تصورم این بود
که با همکاری بهرامیان میتوانم به لحاظ صدا،
کاری را در تلویزیون انجام دهم که کمتر کسی
قادر به انجامش است .میخواستم صدایی روی
سریال بگذارم که مردم بفهمند صداگذاری واقعی
چیست اما درنهایت به خاطر مسائل مالی سراغ
کارهای ارزانتر رفتند ».اسحاق خانزادی درباره
پیگیری وضعیت قرارداد خود در «جاده قدیم»
میگوید« :با یکی ،دو نفر از متخصصان مشورت
میکنم که اگر بشود به واسطه قراردادی که با من
بستند اما به سراغ کسی دیگر رفتند ،به تلویزیون
شکایت کنم .جالب اســت که دوستان با اصرار
فراوان با من قرارداد بستند و به بیانی به زور ما را
پای قرارداد نشاندند و من هم به شدت برایشان
احترام قائل شده و حدود سه ماهی را منتظرشان
شدم اما متأسفانه خبری از آنها نشد».

