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نظرسنجیاز هنرمندان

دومینفیلمحمیدامجدبعدازتابستان
کلیدمیخورد

آیاسینمایماافسردهشده؟

جمشید حیدری و
ساخت سریالی سه فصلی

«خواب و بیداری»
منتظر پاییز

حمید امجد که یکی از بهترینهای تئاتر در نگارش و کارگردانی
است سه سال پیش در اولین حضور ســینماییاش به عنوان
کارگردان فیلم «آزمایشگاه» را ساخت .فیلمی که منتقد موافق
و مخالف زیادی داشــت اما بازخوردها به گفته امجد آنقدر
خوب بوده که او تصمیم بگیرد فیلم دومــش با نام «خواب و
بیداری» را هم جلوی دوربین ببــرد .فیلمی که گویا برخالف
فیلم قبلیاش قرار نیست رگههای کمدی داشته باشد .در این
مدت خبرهای زیادی در خصوص آغاز فیلمبرداری «خواب و
بیداری» شنیده شــد اما امجد در گفتگو با صبا از آغاز مراحل
پیش تولید فیلم در پاییز خبر داد و گفت« :زمان فیلمبرداری
«خواب و بیداری» پاییز است و با توجه به اینکه هنوز چند ماه
تا پاییز داریم فع ً
ال پیش تولید هم شروع نشده است ».در این
مدت صحبتهای زیادی در خصوص حضور بازیگرانی چون
ن هاشمي
رضا كيانيان ،مهتاب نصيرپور ،مهتاب كرامتي و افشي 
در فیلم شنیده میشد اما امجد با تأکید بر این نکته که وقتی
هنوز پیش تولیدی شروع نشده پس بازیگری هم انتخاب نشده
همه چیز را به اوایل فصل پاییز موکول کرد.

دراختتامیهیازدهمینجشنوارهفیلمکوتاهدانشجویینهال،
پیمان معادی به نمایندگی از هیئت داوران این جشنواره،
بیانیهایقرائتکرد.دربخشیازآنآمدهبود...«:باهیجانزیاد
فیلمهارایکبهیکدیدیمویادداشتبرداشتیموکنجکاوو
کنجکاوترشدیمکهچرااینقدرذهنهاتاریکند،چهقدرقبر،
چهقدر پوچی ،مرگ ،بیهویتی و سردرگمی را زیاد داشتیم
و کمتر قصه و داستان و اصالت تصویر و خالقیت دیدیم»...
نظرسنجی این هفته «صبا» به همین موضوع نگاه دارد .آیا
ذهنهادرسینمایایرانتاریکهستند؟یاکامسینمازیادی
تلخاست؟آیاسیاهنماییواقع ًادرآثارسینماگرانکنونیوجود
دارد؟ به طور کل ،آیا سینمای امروز افسرده است؟

نسخهجدید
«خانهپدری»
بهتلویزیون
میآید
آخرین فعالیت جمشید حیدری در سینما به سال  90و نگارش
فیلمنامه «دوباره با هم» برای پسرش روزبه برمیگردد .اما در
این سه ســالی که از او خبری نبود حیدری مشغول نگارش
فیلمنامه سریالی سه فصلی برای تلویزیون بوده است .حیدری
در گفتگو با صبا از نهایی شدن فیلمنامه این سریال و ارائه آن به
تلویزیون خبر میدهد .این سریال که در سه فصل به نگارش
درآمده داستانی اجتماعی -عاشقانه دارد و به گفته حیدری
شبکه یک توافق اولیهاش را برای ساخت این سریال اعالم کرده
است .حیدری «خانه پدری» را سریالی عظیم با پروداکشن

گسترده میداند که داســتانش در سه مرحله زمانی مختلف
میگذرد .قرار است در هر فصل از این سریال هم بازیگران به
طور کامل عوض شوند .اما با توجه به تعاریف حیدری از میزان
گســتردگی این پروژه و در حالی که اوضاع مالی صدا و سیما
تعریفی ندارد و بســیاری از پروژههای الف تلویزیون به دلیل
نبود بودجه معلق ماندهاند به نظر میرســد احتمال اینکه
این ســریال بتواند به این زودیها ساخته شود بعید است اما
حیدری با علم به این اوضاع مالی نه چندان مساعد گویا از پیش
فکر این مســئله را کرده و قرار است کار به صورت مشارکتی

ساخته شود .اما جالب است که بدانید  13سال پیش هم شبکه
پنج ســریالی با همین نام را به کارگردانی فریدون حسن پور
ساخته بود ،سریالی که بهزاد فراهانی ،شقایق فراهانی ،دانیال
حکیمی و سام درخشــانی بازیگران اصلی آن بودند و یکی از
سریالهای موفق زمان خودش بود .در سینما هم که «خانه
پدری» کیانوش عیاری از پرحاشیهترین فیلمهای چند سال
اخیر سینمای ایران بوده و حاال باید دید نسخهای که قرار است
جمشید حیدری کارگردان فیلمهایی چون «کیش و مات» و
«گیس بریده» بسازد چه خواهد شد.

گزارش «صبا»
از مجموعه انیمیشن «نامها»
به کارگردانی رضا میرکریمی

پرویزپرستویی،صداپیشهشهیدهمت
وامیرجعفری،صداپیشهشهیددورانشد
تولید دو قسمت دیگر از مجموعه انیمیشن «نامها»
به کارگردانــی رضا میرکریمی تقریباً نهایی شــده
اســت« .نامها» عنوان مجموعهای انیمیشن است
که در  7قسمت ســی دقیقهای تولید شده و در هر
قسمت به زندگی یک شهید میپردازد .آنطور که
امیر مهران ،طراح انیمیشن و دستیار رضا میركریمی
دراین باره به «صبا» میگوید« :تاکنون دو قسمت
که مربوط به شــهید چمران و شهید دوران بوده در
تاالر اسوه(سینما روایت) و مؤسســه حوزه هنری
نمایش داده شده و دو قســمت دیگر هم که درباره
شهید حســن باقری و شــهید مهدی باکری است
تقریباً آماده نمایش است ».او اضافه میکند« :هنوز
صداپیشههای این دوقسمت نهایی نشده است .اما
داستان ازاین قرار اســت که در همه این  7قسمت
خود شهید به عنوان راوی در انیمیشن حضور دارد
اما اطرافیان و بعضاً خانواده او هم روایت را به دست
میگیرند .مانند قسمت مربوط به شهید دوران که
خانم ریما رامینفر که نقش همسر شهید دوران را

s

.

w

w

w

«گرگو» امریکایی مستی به نام رپ را از دریا نجات میدهد و او را به خانه میبرد .در غیبت «گرگو» ،رپ قصد تعرض به همسرش مروارید بر میآید« ،گرگو» سر میرسد
ی میشود که
و امریکایی را به باد کتک میگیرد .در همین زمان ،نقشه «گرگو» برای ساخت قهوهخانه با شکست روبهرو میشود و او ناگزیر به کار در یک شرکت راهساز 
«گرگو» از مهندسان آن است ....این داستان «تاتوره» دومین ساخته بلند پوراحمد است .او این فیلم را در سال 1363نوشت و کارگردانی کرد.

صداپیشگی میکردند روایت را به عهده گرفتند .در
داســتانهای دیگر هم همین اتفاق میافتد ».گویا
ن این بوده است
ت این مجموعه انیمیش 
هدف از ساخ 
که جوانان و نوجوانان با زندگی شهدا و کاراکتر آنها
آشنا شوند .طبق شــنیدهها بر اساس همین هدف
گذاری حوزه هنری تصمیم دارد این هفت قسمت
را به صورت پکیجی تحویل شــبکه نمایش خانگی
دهد .گویا رضا میرکریمی از ابتدا قصد داشته شهدا را
با نگاه جدیدی تعریف کند و نگذارداین تصور پیش
بیاید که شهیدان در زندگیشان مبرا از خطا بودند
و بنابراین یــک چهره ملموس و واقعــی از آنها در
«نامها» روایت میشــود .هنرمندان زیادی در مقام
صداپیشــه دراین پروژه حضور داشتهاند که دراین
میان میتوان به امیر جعفری ،پرویز پرستویی و ریما
رامینفر اشاره کرد.
شاید تعداد اپیزودها کم شود

ی این اپیزودها
مهران درباره تیم تحقیق و نویسندهها 

به ما میگوید« :بــرای کارهــای تحقیقاتیمان از
آنجا که کار ســنگینی بود افراد زیادی به ما کمک
کردند اما درباره نویسندهها باید بگویم که نویسنده
ن اینانلو ،اردشیر طلوعی،
اپیزود شهید چمران ،مژگا 
رضا میرکریمــی ،امید نجوان و محمــد رحمانیان
نویسندگی اپیزود شهید دوران را برعهده داشتند.
اردشیر طلوعی همچنین نویســنده اپیزود شهید
باکری بود و احسان لطفی به همراه اردشیر طلوعی
قسمت مربوط به شهید باقری را نوشتند.این نکته هم
نباید از قلم بیفتد که خود آقای میرکریمی در آخر،
همه متون را بازنویسی میکردند که شامل نریشنها،
دیالوگها و  ...میشد ».او به «صبا» میگوید که ابتدا
قرار بود  10قسمت از زندگی  10شهید ساخته شود
اما درنهایت به 7شهید رسیدیم و احتمال دارد این
تعداد به 5تا تقلیل پیدا کنــد «.تقریباً خانواده همه
شــهدا از ابتدا یا کمی دیرتر در جریــان این پروژه
قرار گرفتند و خدا را شــکر با ما همکاری و همراهی
داشــتند ».مهران به یک خاطره ویژه درباره اپیزود
خبر خصوصی

شهید دوران اشــاره میکند و برای «صبا» تعریف
میکند« :از آنجا که خانواده شهید دوران در شیراز
زندگی میکردند ما هیچ وقت ســعادت نداشتیم با
خانواده و همسرایشان از نزدیک ارتباط برقرار کنیم
و بنا به تحقیقات خانم مشــتاق ،یکی از اعضای تیم
تحقیقاتی ،پیش رفتیم و انیمیشن را طراحی کردیم.
این کار یک انیمیشن کمیک است و چهرهها نقاشی
میشوند ،شاید باورتان نشــود که وقتی برای اولین
بار همســر شــهید دوران برای نمایش فیلم آمدند
و دیدیدم که چقدر شــبیه طراحی ما در انیمیشن
ی ایشان جالب
شدند چقدر تعجب کردیم و چقدر برا 
و جذاب بود».
هدف :آن جنگ گرم و این جنگ نرم!

بد نیست بدانید که همزمان با افتتاح سینما روایت
اپیزود «عباس» و «مصطفی» بــه نمایش درآمد و
رضا میرکریمی در سخنرانی بعد از نمایش آن گفت:
«من مجموعه «نامها» را كه هر قسمت آن به یكی از

«چ» ،حد فاصل میدان امام حسین
تا میدان شهدا

شهدا میپردازد بر اساس دغدغه شخصی كار كردم
و فكر میكنم اگر بخواهــم مصداقی برای قهرمانان
یك كشور بگویم ،تنها شــهدای آن كشور مصداق
این عنوان هستند و در قلهایستادهاند .البته تعریف
قهرمان در نیمساعت سخت است و مااین سختی را
در بخشهای مختلف «نامها» پشت سر گذاشتیم
زیرا باید در همین نیم ســاعت یك شهید را معرفی
میكردیم به همین دلیل تصمیم گرفتیم نكاتی را
ن این
مطرح كنیم كه برای جوانان ناشنیدهتر است .م 
كار را دلی انجام دادم .متأسفانه گاهی اوقات از شهدا
به گونهای استفاده میشود كه فضای یك سویهای
رقم میخورد ولی من به شــدت ازاین فضا پرهیز
كردم .آن جنگ گرم (اشاره به  8سال دفاع مقدس) و
این جنگ نرم من را مجاب كرد كه «نامها» را بسازم.
بسیاری در طول این راه به من گفتند كهاین كار را
شروع نكنم زیرا مناسب نیست و برخی افراد از شهدا
اســتفاده ابزاری كردند اما من اهداف بزرگتری در
ل این كار را انجام دادم».
نظر داشتم و به همین دلی 

(ع)

چندروز پیش عنوان شد که قرار اســت اختتامیهای برای فیلم «چ» برگزار شود.این خبر را محمد نجفیزاده
مجری طرح ملی «سینما روشن» اعالم کرد و گفت« :بنا داریم مراسم اختتامیه فیلم سینمایی «چ» را با نمایش
این فیلم برای مردم همزمان با سالروز شهادت مصطفی چمران در تاریخ  30خرداد و بعد از نماز مغرب ،با حضور
د این اثر سینمایی در میدان امام حسین (ع) برگزار کنیم ».جزییات دیگری از
اهالی فرهنگ و هنر و عوامل تولی 
این خبر رسانهای نشده ،به همین خاطر با پژمان لشگری پور مدیر پروژه سینمایی «چ» تماس گرفتیم تا درباره
این اقدام بپرسیم که پاسخ روشنی به ما نداد و از ارائه هرگونه توضیحات خودداری کرد .اما شنیدهها حاکی از
آن است کهاین فیلم قرار است همزمان با سالروز شهادت مصطفی چمران و بعد از نماز مغرب و عشا در حد فاصل
ال ًاین نمایش روی پردههای عریض و
میدان امامحسین (ع) تا میدان شهدا برای عموم به نمایش دربیاید .احتما 
به شیوه سنتی پخش مداحیها روی پرده اتفاق میافتد .باید دیداین اتفاق چگونه عملیاتی میشود وآیا ابراهیم
حاتمیکیا یا بازیگران کار هم دراین اختتامیه حضور خواهند داشت یا نه؟

علــی اکبر ثقفی :اینکه
ســینمای ما تلخ اســت ،غلط اســت.
مضامین فیلم شــیرین یا تلخ ،سطحی
اســت .امکان دارد فیلمی شیرین باشد
اما هجو باشد .فیلمها ،چالش جامعه را
به تصویر میکشند اما نباید موضوع را
تحریف کنند و در واقع سیاهنمایی کنند.
رسالت فیلمساز آسیبشناسی واقعیت
جامعه است .بهطور مثال طالق مسئله
تلخی اســت اگر این موضوع به نمایش
درآید ،آسیبها را نشان میدهد تا آینه
عبرت شود و کســی که با این موضوع
برخورد نکرده بیشتر به این مسئله دقت
میکند .سینما باید نگاه به جوانمردی و
فتوت داشته باشد ،تمام قهرمانانی که
در عرصههای مختلف زندگی میکنند
زندگی شیرینی نداشتهاند .فیلم کمدی
اگر عمق نداشته باشد قابل قبول نیست.
فیلمساز باید گودالهای جامعه را نشان
دهد تا مخاطب در دره نیافتد .هنرمند
باید مانند تابلوهای رانندگی باشد .اگر
جوانان در مســیری که ناشناخته است
در حــال حرکتاند باید ســینما مانند
عالئم رانندگی عمل کنــد و در موارد
الزم به آنها هشدار دهد .مسلماً وقایعی
که برای شــهدا و جانبازان اتفاق افتاده
تلخ است اما پیام ســینما این است که
جنگ خوب نیست و دفاع خوب است و
اگر جنگی رخ دهد این پیامدها را دارد
که تلخ است.
فرهاد توحیدی« :از کوزه همان برون
تراود که در اوست ».به خصوص فضای
4سال گذشته فضای نشاطآوری نبود.
هنرمندان ماننــد افراد دیگــر در این
فضا هستند .متأســفانه در این سالها
کشور فرصتهای بزرگی از دست داد،
بخش عمده تلخی و کمنشــاطی ناشی
از فضای عمومی اســت کــه جامعه در
آن سیر میکند .امیدوارم با نشاطی که
از سال گذشته پیدا شــده و امیدی که
موج میزند و با عزمی که مردم و دولت
پیدا کردهاند فضای سینما خوشبینانه،
شیرینتر و امیدوارانهتر باشد.
تینا پاکروان :نه اینگونه نیست .فیلم
شــیرین زیادی داریــم ،فیلمهایی که
کمدی باشــند .البته تلخی ،بخشی از
زندگی اســت و در دنیای واقعی تلخی
وجــود دارد و حتی وقایــع روزمره هم
تلخ و شیرین است که راجع به هر کدام
میتوان فیلم ساخت .الزاماً نمیتوانیم
یک حکم کلی دهیم کــه فیلمها تلخ
هســتند .از اوایل امســال هم بیشتر
فیلمهایی که اکران شــده کمدی بوده
است.
کاظم راســت گفتار :من فیلم تلخ
نمیسازم و فیلمهای شیرین میسازم.
جامعهشناســان باید ایــن موضوع را
بررســی کنند در غیر این صورت غیر
کارشناســانه اســت .به طور کلی فیلم
کمــدی طرفــدار بیشــتری دارد .در
بازار عرضــه و تقاضا هم مــوردی قابل
عرضه است که مشــتری داشته باشد و
فروش فیلم کمدی بیشتر است .اینکه
سینمای ایران به طور کل تلخ و افسرده
است ،مسئلهای است که روانشناسان و
جامعهشناسان باید نظر بدهند.

شما
ره پیام

ک
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گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن
محمدمهدی عسگرپور :در سینما باید عقالنیت جانشین
رفتارهای هیجانی شود

امروز باید به دنبال آن باشــیم که عقالنیت به جای رفتارهای
هیجانی در سینما جاری شود .ما دورانی را پشت سر گذاشتیم
که در آن اتفاقــات و تصاویری ثبت و باعث شــد تجربیاتی به
دســت بیاوریم و باید از این تجربیات اســتفاده کنیم .شاید
امکان داشت برای کسب این تجربیات سالهای طوالنی منتظر
میبودیم .امروز ما نباید نسبت به گذشته کینه داشته باشیم
بلکه باید کمک کنیــم تا عقالنیت حکمفرما شــود زیرا هیجان
و رفتارهای هیجانی برای سینما مناســب نیست و تصمیمات
هیجانی میتواند علیه سینما باشد( .ایلنا)

حسین پاکدل :همه چیز آرام است و ما چقدر خوشبختیم

نمایش آقای مرزبان متوقف میشود ،او به همراه بازیگر
اولش به دادســرا میرود ،وزیــر و معــاون و مدیرکل و
مدیران به ترتیب قــد حرفهایی میزنند  -یــا با احتیاط
نمیزننــد -گنگ و مبهــم که از درون آن چشمپوشــی از
حقوق اهالی هنر و فرهنگ و فرار از مســئولیت به گوش
میرســد ،از آن طرف هنرمندان ما هم انگار نه انگار که
نمایش بــر صحنــهای را در روز روشــن ســر بریدند ،به
شــکل خوشــگلی همه خوش و خــرم دور هم هســتیم تا
نوبت به خودمان برســد .همه چیز آرام اســت و ما چقدر
خوشبختیم( .برنا)

سهیل محمودی :آموزش و پرورش ما ناکارآمد است

مســئوالن کشــور ما تالشــی برای قطــب فرهنگــی کردن
شــهرها ندارند و آموزش و پــرورش هم ناکارآمد اســت
و نمیتواند کــودکان را با مشــاهیر آشــنا کند .اشــکال ما
این اســت که بچههای خود را به دســت آموزش و پرورش
ناکارآمد ســپردهایم .فکــر کردیم کــه اگر بچههــای ما به
مدرســه بروند با حضور این آموزش و پــرورش ناکارآمد،
فردی معتبر میشــوند در حالی که در این سیستم هیچ به
کودک یاد نمیدهند .داشــتههای فرهنگی مــن از بچگی و
به واســطه حضور در خانواده و محیط فرهنگی حاصل شده
است( .آفتاب)

آیدینآغداشلو:بهنسلنقاشانجدیدمیبالم

دنتفگ اههرهچ

هدف از برگزاری ســاالنه هنرهای تجسمی ورســوس شناسایی و
گردآوری استعدادهای جوان و فراهم آوردن امکانی مناسب برای
نمایش و ضمنا ً فروش آثار هنرمندان مســتعد و فعال است که در
قالب یک مسابقه و رقابت هنری به اجرا درآمد .هنرمندان در آثار
ارائه شده خود به طور مستقیم زندگی اجتماعی و تحوالت را مورد
توجه قرار دادهاند ،بیشــتر نفاشــیهای این نمایشگاه فیگوراتیو
بوده و کمتر جنبــه تزئینی و ردی از خط و نقاشــی در آن مشــاهده
میشود .به نسل نقاشان جدید میبالم و خوشحالم که نقاشی برای
آنها جنبه تفنن و ســرگرمی ندارد و خیلی جدی به خلق اثر هنری
میپردازند( .ایرنا)

