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ل هنرهای زیبای ایران از او دعوت کرد تا به کشور بازگردد .او به ایران بازگشت
سمندریان جوان دوره راینهارت را تازه تمام کرده بود که اداره هنرهای نمایشی دراماتیک اداره ک 
در همان
و نخستین اثر خود ،تله تئاتر «جراحی پالستیک» را برای تلویزیون ملی ایران کارگردانی کرد ( .)۱۳۴۰یک سال بعد سمندریان همراه تیمش یک سالن  ۶۰ ،۵۰نفری 
اداره هنرهای دراماتیک ساخت و اولین اثر خود به نام «دوزخ یا در بسته» نوشته ژان پل سارتر را در همین تاالر نوبنیاد اجرا کرد.
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نظرسنجیاز هنرمندان
هنرمندانتاکنوندستبهکپی،
اقتباس یا براشت آزاد بدون ذکر
منبع زدهاندیانه؟

همه آنچه که باید در مورد «ستاره بیست» بدانید

عشقبازیگریهابشتابند

کهوقتکماست!

بازیگری هم درســت مانند خوانندگی یکی از
شغلهای رؤیایی است .همه به خاطر دورنمای
زیبا و البته شهرت بعد از آن دوست دارند بازیگر
و خواننده شوند ،خیلی از تهیه کنندگان هم به
دلیل عالقه زیادی که بین مردم وجود دارد ،برای
برگزاری برنامههای استعدادیابی تالش کردهاند
و افراد بااســتعدادی را به جامعه هنری معرفی
کردهاند .تعداد زیادی از برنامههای استعدادیابی
در زمینه خوانندگی برگزار شده ،اما بازیگری نه!
«بیست ســتاره» اولین برنامه استعدادیابی در
زمینه بازیگری اســت که طبق گفتههای تهیه
کننده ،از اواخر مــرداد روی آنتن میرود .گپ
کوتاهی با تهیه کننده برنامــه زدیم و از چند و
چون ماجرا پرســیدیم .ازایده اولیه تااینکه آیا
واقعاً استعدادهای یافت شده را در جعبه جادویی
خواهیم دید یا نه؟

همیشه با یک ســری محدودیت برای انتخاب
بازیگر روبــهرو هســتیم ،کمااینکهاین روزها
هماین محدودیــت را در برنامههــای مختلف
احســاس میکنیم .بازیگرانی کــه در ژانرهای
مختلف بازی میکنند .دو نقــش متفاوت را در
یک زمان به نمایش میگذارند! چرا در کشوری
که هفتاد و چند میلیون جمعیت دارد ،ستاره و
بازیگر بااین محدودیت روبهرو اســت؟ در حالی
که سرشار از استعدادهای جوان است .به همین
خاطر به ذهنمان رسید که یک برنام ه تلویزیونی
و در قالب استعدادیابی به راه بیندازیم و در یک
فرایندی افراد را پرورش دهیم.ایده اولیه شکل
گرفت و نزدیک به نه ماه مذاکرتش طول کشید و
در نهایت تولید از اواخر سال گذشته شروع شد.
در حال حاضر هم فراخــوان و داوری اولیه تمام
شــده اســت و وارد فاز بعدی که فراخوان برای
تست حضوری است ،رفتهایم».

به نظر ایده جالبی میرســد،اینکه یک برنامه
برای جذب اســتعدادهای تازه بــه راه بیفتد و
آنهایی که استعداد بازیگر شدن دارند وارد بازار
کار شوند.این روزها بازیگران تازه وارد بسیاری را
میبینیم که با پشتوانههای مختلف وارد شدهاند
و کمترین استعداد الزم را برای بازی کردن جلوی
دوربین دارند .رامین نواب پور ،تهیه کننده برنامه
«ستاره بیســت» در موردایده اولیهاین برنامه
میگوید« :ایده ستاره بیست از چند سال پیش
به ذهن ما رسید .دلیل اصلی آن هم محدودیت
عوامل تهیه کننده برای انتخــاب بازیگر بود .ما

امتیازهای خاص!

اول راه

در دنیای که همه دوست دارند بازیگر شوند ،به
راهانداختن چنین برنامهای کار سادهای نیست.
باید یک سری محدودیتها وجود داشته باشد،
امااینطور که تهیه کننده برنامه میگوید ،هیچ
امتیاز و محدودیتی برایاین ماجرا وجود ندارد.
«ما محدودیت خاصی را نذاشتیم و یک فراخوان
عمومیبرای عالقهمندان به ایــن حوزه صادر
کردیم .بااین ســاختار کلی که افراد عالقهمند
با یک موضوع مشخص  100ثانیه فیلم برای ما
فرستادند و برای بخش بررسی آماده کردیم .به

ادامهتصویربرداریسریالپردهنشین

استاد در کنار شاگرد

تصویربرداری «پردهنشین» اولین تجربه سریالسازی بهروز شعیبیاین
روزها در لوکیشن شــرکت در حال پیگیری است و طبق خبرهای صبا
تنها بازیگر اصلیاین مجموعه که هنوز جلوی دوربین قرار نگرفته هومن
برقنورد است و باقی بازیگران بازیشان دراین سریال آغاز شده است .در
این مدتی که از تصویربرداری سریال میگذرد هم چهرههای زیادی به
پشت صحنهاین مجموعه سر زدهاند که پنجشنبه شب همایون اسعدیان
هم به پشت صحن ه این سریال رفته و کار بازیگر سابقش در مقام کارگردان
را نظاره کرد .شعیبی که عمده شهرت خود را به خاطر بازی هنرمندانهاش
در «طال و مس» به کارگردانی همایون اسعدیان به دست آورد به احترام
حق استاد و شاگردی به شکل نمادین کارگردانی یکی از پالنهای این
مجموعه را به اسعدیان سپرد تا اسعدیان با گفتن صدا ،دوربین ،حرکت
ســهمی معنوی در تجربه شاگردش داشته باشــد .در «پردهنشین» به
کارگردانی بهروز شــعیبی ،فرهاد آئیش ،آتیال پسیانی ،ویشکا آسایش،
هومن برق نورد ،ســعید نیکپور ،مهران رجبی ،حامــد کمیلی ،مائده
طهماسبی ،ژیال سهرابی ،سارا بهرامی ،شیوا ابراهیمی ،محسن کیایی و
سپیده اعالیی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند .سید محمود رضوی
این سریال را برای پخش از شبکه یک سیما تهیه میکند.

شباهتهای سریال مناسبتی شبکه سوم سیما« ،هفت سنگ» با سریال
معروف «مدرن فامیلی» موجی از حاشیه ایجاد کرد .رسانهها ،مسئوالن و
حتی مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و عوامل این سریال
رابهکپیبرداریمتهمکردند.اماسؤالاینجاستکهآیاکپیبرداریدرعالم
هنر کار غلطی است؟ آیا این اولین بار است که ردپای گرتهبرداری از اثری
دیگر در تلویزیون و سینمای ما دیده میشود؟ اساس ًا تیم «هفت سنگ»
اولین سدشکنان کپیبرداری بودهاند؟ ترجیح دادیم از زبان هنرمندان
بشنویم که تاکنون دست به کپی ،اقتباس یا براشت آزاد بدون ذکر منبع
زدهاند یا نه؟ ما سؤالمان را صادقانه پرسیدهایم .امیدواریم هنرمندان هم
پاسخهایصادقانهایبهمابدهند.

همین دلیل یک موضوع کلی را انتخاب کردیم
تا همه آنها را با یک مقیاس بسنجیم .بر همین
اساس در مرحله اول شش هزار نفر را از مجموعه
فیلمهای ارسالی انتخاب کردیم کهاین افراد بعد
از ماه رمضان بر اساس جدول زمان بندی که در
سایت اعالم شده است میبایست بیایند و تست
حضوری بدهند».
اولینها

تا قبل ا ز این شاهد مسابقات استعدادیابی زیادی
در داخل و خارج ازایران بودهایم .مسابقاتی که
همیشه به یک نفر نهایی ختم شده است و یک
برنده داشــته .اما در برخی از موارد شاهد بودیم
که برگزاریاین مسابقات هیچ خروجی خاصی
نداشــته و صرفاً افراد بهاین دســت از برنامهها
آمدند و چهره خودشان را به دنیا معرفی کردند.
اما برنامه «ستاره بیست» شــکل خاصی برای
اجرا دارد .هر چند که عوامل تهیه دوست ندارند
برچسب اولین را به خودشــان بزنند ،اما اولین
برنامه استعدادیابی در زمنیه بازیگری است که
به مرحله اجرایی رسیده است .رامین نواب پور
در مورد خروجیهای این برنامه میگوید« :در
مسابقه ما افراد بعد ازاینکه تست حضوریشان

را انجــام دادنــد ،در قالب یک ســری گروهها
بازیشان را ارائه خواهند داد .یعنی ما بازیگری
را به صورت انفرادی ادامه نمیدهیم .به همین
خاطر تمام افراد دستهبندی میشوند و بازیها
به صورت گروهــی ادامه پیــدا میکند .ضمن
اینکه یک تیم نویســنده در حقیقت متون را
برای آنها مینویسد و مســابقه با برنامهریزی
دقیق جلو میرود .مهمتراین است که آنها بعد
ازاینکه وارد مرحله بعدی شدند ،وارد یک برنامه
آموزشی خواهند شد .دراین برنامه تنها مبحث
انتخاب شدن مطرح نیست .یک سری پکیجهای
آموزشی برای آنها تولید شده و در اختیارشان
قرار خواهــد گرفته اســت .آموزشهایی که در
طول زندگی حرفهای بــه آن نیاز پیدا میکنند.
حتی یکی از تأکیدها در این برنامه روی اخالق
حرفهای بازیگری است؛آیتمهایی که مربوط به
اخالق حرفهای در حوزه بازیگری میشود یکی
از برنامههای جدی ما است و شاید جذابترین
بخش کار این است که این افراد برگزیده در تله
فیلم و ســریال بازی میکنند .مسابقه ما با یک
تعداد بازیگر و ستاره و جوایز تمام نمیشود و این
افراد عم ً
ال هم آموزش میبینند و هم وارد دنیای
حرفهای میشوند .در حوزه بازیگری مفهمومی

به نام اســتخدام وجود ندارد که مشغول به کار
شوند .کانالی را تهیه کردیم که اگر شایسته باشند
مسیرشان را برای بازیگری باز کردهاند».
سختترین کار دنیا

ی این دست از برنامهها،
یکی از سختترین کارها 
داوری است .داورهایی که برایاین کار انتخاب
شــدهاند هر کدام ،بهترینها هســتند .حسن
فتحی به عنوان سرپرســت اصلی هیئت داوران
انتخاب شده اســت و محمود عزیزی و محمود
پاکنیت از داوران دیگ ر این برنامه هستند .بابک
محمدی که از مدرسان شناخته شده در عرصه
سینما است و تا به حال در اتریش،ایتالیا و آلمان
سوابق طوالنی دارد ،پکیجهای آموزشی را تهیه
کرده است و با هنرمندان دیگری همچون گالب
آدینه ،علیرضا خمسه و نسرین مقانلو هم مذاکره
صورت گرفته است و بعد از مرحله شش هزارتایی
داوران جدیدتری هم بهاین برنامه اضافه خواهند
شد .آنطور که تهیه کننده این برنامه میگوید،
«ستاره بیست» از اواخر مرداد روی آنتن شبکه
نمایش خواهد رفت و اکر مســئوالن ســازمان
تدبیری را در نظر بگیرند ،برنامه در شــبکههای
سراسری هم پخش خواهد شد.

تیناپاکرواناینروزهاحسابیسرششلوغاست

خانوم ،سکوت یحیی و چند مورد دیگر
در چند روز گذشته خبرهایی شنیده شد مبنی براینکه
اکران فیلم سینمایی «خانوم» اولین تجربه کارگردانی
تینا پاکروان در اکران دوم عید فطر(حدود نیمههای
شهریور) قطعی شده است .اما تینا پاکروان در گفتگو
با صبا از سر گروهی سینما آزادی برای اکراناین فیلم
خبر داد .پاکروان کهاین روزها در حال آماده ســازی
مواد تبلیغاتی فیلمش برای روزهای اکران فیلم است
در خصوص احتمال فروش فیلمش به صبا میگوید:
«خانمهــا مخاطبان اصلیاین فیلم هســتند و آنها
هستند که میتوانند خانواده را برای دیدن یک فیلم
به سینما ببرند .واین موضوع نقطه قوت ما برای فروش
فیلم اســت ».بااین حال او یک ســری نگرانیهایی
هم در خصوص اکران و فروش فیلمش دارد« :خانم،
یک فیلم اجتماعی اســت و من معتقــدم فیلمیکه
نمایانگر موقعیــت مردم در اجتماع اســت و زندگی
آنها را روایت میکند میتواند مخاطبش را پیدا کند
و با آنها ارتباط بر قرار کند .دراین شــکی نیست که
مردم خیلی سینما نمیروند و فیلمهای کمدی دراین
روزهای ســینمایایران پرفروشــند اما فکر میکنم
«خانم» از آن دسته فیلمهایی است که با مردم ارتباط
برقرار میکند .تنها نگرانی من بــرای اکران «خانم»
همزمانیاش با اکران شهر موشهاست که اگر بتوانیم
تبلیغات خوبی داشته باشیم ،اگر تلویزیون حمایت کند
و شهرداری بیلبوردهایش را در اختیار قرار دهد و از ما
حمایت کنند میتوانیم فروش خوبی داشته باشیم .قب ً
ال
تلویزیون تیزرهای رایگان پخش میکرد یا تخفیفهای
زیادی میداد که االناین کار را نمیکنند ».به گفته
پاکروان «خانم» هیچ حذفیاتی نداشته و همان نسخه
نمایش داده شده در جشنواره اکران خواهد شد ».اما
پاکروان که رد او را دراین ســالها میتوانید در خیلی
از فیلمهای ســینمایی پیدا کنیداین روزها قرار است

تهیهکنندگی را دوبــاره تجربه کند« :فیلم جدیددی
با نام «یحیی سکوت نکرد» به کارگردانی کاوه ابراهیم
پور را برای درخواســت پروانه ســاخت به ارشاد ارائه
دادیم .نویسندهاین فیلم ترالن معتضدی است و من
تهیه کننده آن هستم ».البته جدا ازاین تهیهکنندگی
به فکر تجربــه دومین تجربه کارگردانیاش اســت،
فیلمیکــه باز هم بــا محوریت یک شــخصیت زن
جلــوی دوربین خواهــد رفت« :چندیــن فیلمنامه
برای کارگردانی به من پیشــنهاد شــد کــه در حال
بر رســی آنها هســتم و خودم هم در حال نگارش
فیلمنامهای هستم که هنوز نام مشــخصی ندارد اما
قصه زندگــی دختری را روایت میکنــد که درایران
زندگی موفقی دارد اما یک اتفاق در زندگیاش باعث
میشــود همه زندگی موفقش را رها کنــد و ازایران

برود« ».خانوم» روايت سه قصه و سه خانواده است .در
قصه اول زني جوان (شقايق فراهاني) که همسرش به
دليل مشکالت مالي تالش ميکند زمينه ماندن او در
ايران را فراهم کند .اما مرد (سيامک انصاري) از ترس
مشــکالت به ترکيه ميرود .در قصه دوم آهنگسازي
جوان (اشکان خطیبی) به دليل اعتياد به الکل اعتبار
حرفهاياش را از دســت داده و مشکالت مالي دارد و
همسر فيلمنامهنويساش (انديشــه فوالدوند) را آزار
ميدهد .تالش زن براي ترک اعتياد مرد بينتيجه است.
در قصه سوم کارگري (امین حیایی) که متاهل است و
دو فرزند دارد از دو دست فلج شده و همسرش(پانتهآ
پناهیها) با کار در بيمارستان خرج زندگي را ميدهد.
مرد که مستاصل شده تصميم به خودکشي روي ريل
قطار ميگيرد اما همسرش او را نجات ميدهد.

هاتــف علیمردانــی
(کارگردان):
نه ،مــن تا به حــال از اثری
اقتباس نکردهام .در کارهایم،
مؤلف خــودم هســتم و از
تخیلــم اســتفاده میکنم.
اقتباس خوب است ،اما من تا حاال اقتباس نکردهام .اما
دوســت دارم از آدمهای معروف اقتباس کنم و شاید در
آینده این کار را انجام دهم .اقتباس و برداشــت آزاد اگر
سرقت هنری نباشد و به منشــأ وفادار باشد و به منبع و
مؤلفی که از آن اخذ شــده اشاره شــود ،ایرادی ندارد و
خیلی هم خوب است.
سیروس الوند (کارگردان):
نه ،من تــا اکنــون اقتباس
نکردهام .به هر حال یک قصه،
فیلمنامه یا طرحی را دیگران
در اختیار من گذاشــتهاند و
این موضوع بــرای من پیش
نیامده اســت .این موضوع
طبیعی اســت و در تمام نقاط دنیا فیلمنامه بر اســاس
قصه و رمان شــکل میگیرد ،به خصوص اگر آن کتاب،
کتاب پرفروشــی باشد و مردم اســتقبال کرده باشند،
تهیهکنندگان و ســرمایهگذاران ترغیب میشــوند بر
اســاس آن رمان ،فیلمنامهای نوشته شــود و آن فیلم
ســاخته میشــود .این موضوع در جریان فیلمسازی
طبیعی اســت اما در ایران جا نیافتاده اســت و اساساً
اقتباس هنوز تعریف درستی ندارد .بازسازی دقیق ،مو
به مو و نعل به نعل داســتان یا به نحوی برداشــت آزاد،
تعریف مشــخصی از آن وجود نــدارد و دقیقاً حد و مرز
آن روشن نیســت .داستاننویسها نســبت به سینما
موضع داشــتند و تصور میکردند دقیقاً داستان باید به
فیلم تبدیل شــود اما این موضوع تبدیل داستان ادبی
به اثری تصویری اســت و خواه ناخواه تغییراتی حاصل
میشود ،در واقع تغییر دو مدیوم است .اگر همه فرازهای
داستان را بپسندم ،باید با امانتداری تبدیل به فیلم شود
اما زبان تصویری ایجــاب میکند تغییراتی در آن ایجاد
شود ،برای تبدیل به شــکل تصویری و سینمایی برخی
موارد تغییر خواهد کرد .مســئله دیگر برای اقتباس در
فیلمسازی ،مسئله مالی است .توقعی که بعضی دوستان
برای واگذاری داســتان یا رمان دارند بیش از ظرفیت و
پتانسیل اقتصادی سینمای ایران اســت .به طور مثال
در گذشــته اگر قیمت فیلمنامه ده هــزار تومان بود و
فیلمنامهای بر اساس داســتان نویسندهای نوشته شده
بود ،نویسنده داستان صد هزار تومان طلب میکرد .در
گذشته بسیاری از فیلمهای خوب ،اقتباس از نویسندگان
مطرح بود و این دو عامل دست به دست هم داد و اقتباس
جا نیافتاد و کپیبرداری از آثار ساخته شده خارجی رخ
داد .تهیهکنندگان ســادهاندیش و سودجو از فیلمهای
قدیمی پیش از انقالب کپیبرداری کردند و با ترفندی
به شکل امروزی در آوردند که نه مربوط به امروز بود و نه
در واقع فیلم مونتاژ شده بیسر و ته میشد .مسئلهای به
نام اقتباس به سینما کمک میکند .ایران کشوری است با
پیشینه ادبیات قوی و بعد از انقالب هم جوانان قصههای
خوبی نوشتند که چاپ شــد که اینها میتوانند زمینه
تولید فیلمهای تازهای شود.
علی طالبآبادی (فیلمنامهنویس):
نه ،تا به حال از اثری اقتباس
نکــردم و دلیــل خاصــی
هم ندارد .اما دوســت دارم
این موضــوع را تجربه کنم.
کپیبــرداری بــا اقتباس و
برداشت آزاد متفاوت است.
اقتباس فرایندی است که بســیار فنی است و اقتباس
از یک اثر ربطی به کپیبــرداری ندارد .اقتباس یک نوع
تخصص است ،اما برداشــت و نگاه آزاد از داستان کوتاه
مهدی قزلی داشتم و فیلمنامه تله فیلم «کمی دورتر» به
کارگردانی سعید اسماعیلی را نوشتم که موفق بود و این
فیلم در جشنواره جام جم برنده جایزه شده است.
شماره پ

شما هم به این سوال پاسخ دهید :
هنرمندان تاکنون دست به کپی ،اقتباس یا
براشت آزاد بدون ذکر منبع زدهاند یا نه؟گزینه مورد
نظرتان را به شماره  20008080802پیامک بزنید.

گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن

کاوه میرعباسی :وجه غالب فیسبوک پایین کشیدن سطح
ادبیات و هنر است

مدتی که میخواســتم داســتانی بنویســم که به این موضوع ربط
داشــت ،به فضای فیسبوک رفتم .در آنجا با حجم عظیم شاعران
مؤنث مواجه شــدم که حتی یک سطر شعرشــان قابل چاپ شدن
نبود ،اما خودشان را یک قطب میدانند و شاگرد هم دارند .البته در
کنار اینها گروههای ادبی هم هستند که نسبتا ًکارهای وزینتری
انجام میدهند و پیشنهادات خوبی ارائه میدهند که نمیشود منکر
آن شد .ولی به طور کلی وجه غالب فیسبوک پایین کشیدن سطح
ادبیات و هنر است .دریافتم که کال ًفیسبوک فضای سخیفی دارد
و باعث ترویج یک نوع سطحیاندیشی میشود( .ایسنا)

مهشید افشارزاده :با فیلمهای خوب و جذاب مردم کمتر به
سمتماهوارهمیروند

اگر فیلمهای خوب و خانوادگی و جذاب در سینما تولید شود
مردم کمتر به سمت فیلمها و سریالهای ضد اخالقی ماهواره
خواهندرفت.اینسریالهاتأثیراتبسیاربدیرویخانوادهها
دارد .شخصا ًخانوادههایی را میشناسم که به خاطر تأثیر این
سریالها و روابط غیر اخالقی که در آنها اشاعه میشود ،از هم
پاشیدهاند .تا قبل از ساخت فیلم کسی تصور نمیکرد من به
عنوان یک کارگردان تازهکار بتوانم فیلمی به این شلوغی و با
این تعداد کاراکتر را به سرانجام برسانم اما خوشبختانه فیلم،
کار آبرومندی از کار درآمد( .سینماپرس)

حجتالهایوبی:سینمایایرانسینمایدینیاست

سینما،امروزنیازمندمفاهیمواالیقرآنیاست،بهویژهاینکه
درفضایمادیموجودبسیاریازانسانهارنجیدهخاطرهستند
و فیلمهای قرآنی میتوانند برای آنها آرامش خاطری باشد،
البته تأثیرگذاری فیلمهای قرآنی تنها در بعد داخلی نیست،
بلکه در حــوزه بینالملل هم میتوان با زبان ســینما تأثیرات
بزرگی را به وجود آورد .من سینمای ایران را به واقع سینمای
دینی میدانم ،چون معتقدم که معنای واقعی سینمای قرآنی
همانا پرداختن به ارزشهای اســامی و اخالقی است .با این
توضیح باید گفت که ســینمای ایران در پرداختن به مفاهیم
قرآنی نمره قبولی گرفته است( .ایلنا)

گروههچ
سینماییههر
علی قوی تن :مدتهاست منتظریم که مدیراندنتفگ ا

اکران کودک را راه بیاندازند

مدتهاست منتظریم که مدیران سینمایی گروه اکران کودک را راه
بیاندازند تا فیلمهایی مثل «بازگشــت» راحتتر اکران شوند اما
هنوز که این اتفاق رخ نداده است .حاال اگر گروه کودک هم نشد در
گروه «هنر و تجربه» فیلم را اکران میکنیم .فیلم برای نمایش در
چند فستیوال خارجی انتخاب شده و منتظرم انعکاس جشنوارهای
آن را ببینم تا بعد برای اکران داخلی تصمیمگیری کنم« .بازگشت»
داســتان مردی اســت که برای رســیدن به حقایقی به دل طبیعت
سفر میکند و در این سفر که به جســتجوی موضوع مورد نظر خود
میپردازد ،دختری نیز با او همراه میشود( .نسیم)

یامک

