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حسین دهلوی

برخی از آثار چاپ شده دهلوی شامل پارتیتور آهنگهای او به نامهای دوئو سنتور در ســهگاه ،شورآفرین در شور برای ارکستر ،چهارنوازی مضرابی در اصفهان،
سوئیت بیژن و منیژه (بر اساس اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی) برای ارکســتر زهی ،بیژن و منیژه برای ارکستر سمفونیک ( ۸قسمت) و سرباز برای آواز گروهی
و ارکستر هستند.

سینما

سال دوم شماره  122دوشنبه 7مهر 4 ۱۳۹3ذیالحجه ١٤٣5

ترینهای سینمای ایران

پرجایزهترین فیلمساز حوزه کودک
محمدعلی طالبی یکی از مطر حترین فیلمسازان
ســینمای کودک و نوجــوان اســت .کارگردانی
که بیشــترین جوایز این حوزه از سینمای ایران
را به آثــار او اختصاص یافته اســت .بســیاری از
فیلمســازان حوزه کودک وقتی بــا بیمهری که
نســبت به فیلمهای کودک و نوجــوان در اکران
روبهرو شــدند فیلد کاریشــان را تغییر دادند اما
طالبی از معــدود کارگردانانی اســت که در این
حوزه ماند و به کارش ادامه داد .البته در کارنامه
کاری او دو فیلم «دیوار» و «خط پایان» که جزو
آثار ورزشی به حســاب میآیند هم وجود دارد،

اما او کماکان به ســاخت آثار کــودک و نوجوان
ادامه داده اســت .فیلمهای او جوایز بســیاری از
فســتیوا لهای سانفرانسیســکو ،وین ،بانکوک،
هندوســتان ،المپیای یونان ،برلین ،جشــنواره
کودک و نوجوان شــیکاگو ،اتریشَ ،رن فرانســه،
ماردل پالتا آرژانتین ،زلین چک و ...بســیاری از
فســتیوالهای خارجی دیگر دریافت کرده است.
در جشنواره فیلم کودک و نوجوان ایران هم آثار
او جمعاً  15پروانه زرین گرفتهاند.
بعضی از فیلمهــای محمدعلــی طالبی چندین
بار نامزد سیمرغ بلورین در جشــنواره فیلم فجر

هم شــدهاند و دور نهایت فیلم تیــک تاک برنده
دو ســیمرغ بلورین جایزه ویــژه هیئت داوران و
بهترین فیلمنامه شــده اســت .او در بسیاری از
جشنوار ههای داخلی و خارجی هم به عنوان داور
حضور داشته است.
هرچند طالبــی توانایی ســاخت فیلمهایی خارج
از حوزه کودک را داشــته ،اما هرگز نخواســته در
فضای دیگری کار کند .وضعیت اکران نامناســب
فیلمهای کــودک و نوجوان هم نتوانســت باعث
دلســردی این فیلمساز شــود .در میان فیلمهای
کودکی کــه در کارنامــه کاری ایــن کارگردان

وجود دارد تنهــا دو فیلم او به
نمایش عمومی درآمده است،
فیلمهای «کیســه برنج» در
ســال « ،1375تو آزادی»
سال  .1380البته فیلمهای
او موسوم به جریان کانون
پرورش فکــری کودکان
است و بیشــتر از آ نکه
برای کودکان ســاخته
شــود دربــاره آ نها
ساخته شده است.

گفتگوی خودمانی

اشــکان خطیبی یکی از سه
بازیگر مرد فیلم ســینمایی
«خانوم» اولین تجربه فیلم
بلنــد تینا پاکروان اســت.
فیلمی که روایت ســه زن
از ســه طبقه مختلف است
و کارگــردان کار عقیــده
دارد نســل این دســت از
«خانوم »ها تمام شده است.
اشــکان خطیبی در یکی از
این سه اپیزود ،نقش همسر
دائمالخمری را بازی میکند
که قبل از این برای خودش
کسی بود و حاال در دام الکل
قرار گرفتــه و تا جایی پیش
رفته است که پیانو خانهاش
را هم برای به دست آوردن
پول میفروشد .گپ کوتاهی
با اشکان خطیبی زدیم و از
کار کردن بــا تینا پاکروان و
نقشــی که بازی کرده است
پرسیدیم.
المیرا حصارکی

گفت

گو
با اشکان خطیبی به بهانه بازی در فیلم «خانوم»

برای بازی در این نقش
الگوی واقعی داشتم
«خانوم» چه ویژگیهایی داشت که این کار را انتخاب
کردید؟

در این فیلم با نقش متفاوتی روبهرو شدم که قبل از این تجربهاش
را نداشتم .ضمن اینکه کاراکتر داستان فاصله سنی کمی برای
من داشت که برایم جذاب بود .ضمن اینکه در فیلمی بازی کردم
که کارگردان فیلم یک خانم است و اسم فیلم هم «خانوم» است
و به همین دلیل هر کســی توقع دارد که شخصیتهای زن در
داستان برجسته باشند و شخصیتهای مرد کم رنگتر باشند،
اما در فیلمنامه این ویژگیها وجود نداشت .فیلمنامه را که خواندم
(اپیزودی که خودم در آن بازی کــردم) اگر نگویم کاراکتر مرد
داســتان جلوتر نیفتاده بود ،همپای قهرمان زن داستان بود .به
نظرم آمد که روی سوژه داستان فکر شده و تینا پاکروان خیلی
آگاهانه سراغش رفته است .با وجود زمان کوتاهی که تا تولید فیلم
باقی مانده بود و فرصت کافی نداشتم انتخاب کردن این نقش کار
سختینبود.
کار کردن با یک کارگردان جوان و خانم چه تفاوتهایی
دارد ،آیا این فاکتورها در کار دخیل بود؟

تینا پاکروان به نام و سن شاید جوان
باشد ،اما به لحاظ تجربه و حضور در
حرفه سینما خیلی فرد جوانی به
حسابنمیآید!بسیارباتجربهاست.
حداقل در میــان مجری طرحها و
تهیهکنندهها جز آن دسته از افرادی
است که به خوبی میداند در حال
انجام دادن چه کاری است .در مورد
اولین فیلم بلند خودش هم از این
قاعدهمستثنینبودوهمهچیزروی
روال حرفهایش جلو میرفت .چه در
زمان تولید و بعد از تولید همه چیز
کام ً
ال حساب شده بود و این شاید به
دلیل تجارب مختلفی است که در
سمتهایمختلفدرسینماکارکردهاست.بههمیندلیلخیلی
حس اینکه در حال کار کردن با یک زن جوان در سینما هستم را
نداشتم.همهچیزسرجایخودشبود.ضمناینکهحضورعوامل
جذابی مانند تورج اصالنی و میرشکاری ابعاد فیلم را تغییر دادهاند
و نمیتوان حس کرد که در حال بازی در فیلمی هستی که شسته
رفته نیست و ممکن است به لحاظ تولیدی با مشکل روبهرو شود.
در زمان ده روزهای که فیلمبرداری در جریان بود ،همه چیز حساب
شده جلو میرفت ،اما به شخصه کار کردن با کارگردانهای زن
برایم راحتتر است .حداقل در این دو تجربهای که داشتم اینطور
بوده« .سوت پایان» و «خانوم» دو فیلمی بود که با کارگردانهای
آن راحتتر دیالوگ برقرار کردم.
تینا پاکروان در برخورد بــا ایدههای تازه چه رفتاری
میکرد؟

از ایدههای تازه اســتقبال میکرد و همیشه یک تعاملی در این
بین وجود داشت و درست به همین دلیل بود که من میتوانستم
راحتتر با او دیالوگ برقرار کنم .خیلی چیزها برای تینا پاکروان
خط کشــیده و مشــخص بود .اینطور نبود که راه گفتگو بسته
باشــد و اینطور بگوید همه چیز همانطور که من میگویم جلو
میرود .به طور خاصه در مورد بازی کردن حرف میزنم و در مورد
نحوه میزانسن چیدن و ...صحبت نمیکنم .نکاتی که مربوط به
بازیگردانی و دراماتوژی نقشم بود خیلی با تعامل پیش میرفتیم.

یکپرسش

اینفیلمهابرایچهساخته
میشوند؟

بیستوهشتمینجشنوارهفیلمکودکونوجواناز 11تا14
مهردراصفهانبرگزارمیشود.مهرزاددانشدربارهمشکالت
ســینمای کودک و نوجوان در مجله فیلم نگار یادداشتی
منتشرکردهکهبخشیازآنرادرادامهمیخوانید:
به این عناوین توجه کنید :او خوب سنگ میزند ،گنجشکک اشیمشی ،تابستان طوالنی،
ســفر زمان ،آقای مهربان ،گورداله و عمه غولی ،فرزند خوانده ،چتر سبز ،آقای مدیر ،قبیله
من ،مروارید .اینها اسم تعدادی فیلم است .تا به حال اسمشان را شنیدهاید؟ احتماالً اگر دو
عنوان گنجشکک اشیمشی و گورداله و عمه غولی بین آنها نبود ،به سختی میتوانستید
حدسبزنیدکهاینفیلمهاحتیمتعلقبهکدامکشورهستند .بسیارخب...اینهافیلمهای
ایرانیهستندکهدردودورهاخیرجشنوارهکودکونوجوانموفقبهکسبجایزهشدهاند.به
عبارت«موفقبهکسبجایزه»بیشتردقتکنیدیعنیتازهاینهاآثاربرتردرمقایسهباتعداد
فیلمهایبیشتریبودند.پسچرااسماینفیلمهایموفقبهگوشکمترکسیرسیدهاست؟
جوابآساناستچونهنوزاینفیلمهااکراننشدهاند،اماجوابسؤالیکهدرپیخواهدآمد،
خیلیآساننمینمایدچرااینفیلمهاکهدرتنهاجشنوارهایرانیباموضوعکودکانهجوایزریزو
درشتراتصاحبکردهاند،اکراننشدند؟ سؤالباالحکایتاززخمعمیقیمیکندکهسالها
وبلکهدهههاستدرمناسباتمربوطبهسینمایکودکونوجوانماعفونتکردهاست.

همان قدر که من ایده میدادم ،او هم ایده میداد .در هر صورت من
تالشــم را کردم تا برایند ایدههای او و خودم را به نمایش بگذارم.
اینکه حاال چقدر از آن انجام شده یا نه به ضعف من باز میگردد.

باکاراکترداستانچطورارتباطبرقرارکردید،ماهمیشه
از این داستانها را در دنیای هنر میبینیم و میشنویم ،برای
شماچطوربود؟

طبیعتاً همینطور اســت .من برای بازی این نقش از یک الگوی
بیرون استفاده کردم .آدمی که بیشتر از پانزده سال است که او را
میشناسم الگوی من بود .من هم سعی کردم عین به عین آن را به
لحاظ فیزیکی اجرا کنم .پیکره اصلی را از بیرون آوردم و روی آن
شروع به کار کردن کردم.
آنتصوریکهازقبلداشتیدبانتیجهیکیبود؟

(با مکث) بله .مکثی که کردم به این دلیل بــود که با خودم فکر
کردم که اگر گریمی وجود نداشت ،باز همین بله را میگفتم ،با
خودم فکر کردم که بله؛ چرا که نقش بــه خوبی به خوردم رفته
بود ،اما یک واقعیت را نباید نادیده بگیرم ،ایمان امیدواری خیلی
به من کمک کرد .بعد از اینکه تســت گریم را زدیم ،آن چیزی
که برای من ذهنی بود ،عینی شد.
بنابراین بله فکر میکنم که همان
تصورات اجرا شد .هر چیزی که حس
میشود کم است یا نیست ،به ضعف
تکنیکی من باز میگردد .تصوری که
ما داشتیم ،کامل بود و برخوردی که
حاال روی پرده با آن میشود جوابش
رامیگیرد،اماممکناستیکسری
ایراداتی بــه آن بگیرند که کام ً
ال به
بازی من باز میگردد.
فید بکــی از بازی خودتان
نشــنیدید که به نظر شما نکته
تأثیرگذار و کلیدی در بازی شما
بوده؟

من دوبار فیلم را تماشا کردم و هر دو بار با مردم و مخاطب عام تماشا
کردم و چیزی غیر از لطفهای معمول نشنیدم و به دنبال شنیدن
نقدهایجدیهستم.
مدتها در تلویزیون حضور داشتید ،در تئاتر هم حضور
پر رنگ دارید و قبل از این فیلم در سینما هم حضور داشتید،
اینکارهاراچطورمدیریتمیکنید؟

برخالف خیلی از دوســتان دیگری که در ایــن حرفه فعالیت
میکنند و ممکن است برنامهریزی حرفهای خاصی هم نداشته
باشند ،برنامهریزی دارم .چرا که اکثر مواقع مشغول تولید کردن
نمایشهایی برای گروه هســتم و طبیعتاً هر کاری را با توجه به
زمانبندی اجراها مدیریت میکنم .این هم کار سختی نیست،
وقتی بدانی که که مهر ماه یک کار قرار است روی صحنه ببری و آذر
هم یک اجرا داری ،آبان در این میان خالی است و طبیعتاً وقتم را در
همان یک ماه پر میکنم ،اما جدا از این فکر میکنم که عالقه اولین
فاکتور برای قبول کردن نقش است .من براساس عالقهام دست به
انتخاب نقشها میزنم.
با تمام این احواالت دغدغه کارگردانی ندارید؟

قرار است آقای رحمانیان نمایشنامه «فیس آف» را بنویسند تا من
دومین کارم را کارگردانی کنم ،اما در سینما نه دغدغه کارگردانی
و ساختن فیلمهای جدی ندارم .دوست ندارم فیلم بسازم ،چرا که
فکر میکنم کارگردان سینما در ایران زیاد داریم.

خبر

«ماهی و گربه»
در اسپانیا به نمایش درمیآید

فيلمسینمایی«ماهیوگربه»بهکارگردانیشهراممکریو
تهیهکنندگیسپهرسیفیدربخشرقابتيچهلوهفتمين
دورهجشنواره«سيتگس»اسپانيابهنمايشدرميآيد.
در این جشــنواره پانزده فيلم در بخش رقابتــي حضور دارند كه «ماهــی و گربه» با
فيلمهايي مثل اخرين ســاخته كيم كي دوك وجيمز فولي به رقابت خواهد پرداخت.
دربخش غیررقابتی اين جشنواره مهمترين فيلم هاي سال گذشته از جمله «لويتان»
به کارگردانی زوياگينتسف« ،دو روز ويك شب» به کارگردانی برادران داردن« ،خواب
زمستاني» ساخته نوري بيلگه جيالن وساير فيلمهايي كه اكثرا نمايندگان كشورشان
براي جايزه اسكار هستند به نمايش درميآیند .جشنواره سيتگس يكي از قديمي ترين
فستيوال هاي فیلم اسپانيا اســت« .ماهی و گربه» محصول ایران نوین فیلم بالفاصله
بعد از این فستیوال در جشنواره ونكوور كانادا به نمايش درخواهد آمد .فیلم سینمایی
«قصههــا» دیگر محصول ایران نوین فیلم هم در اين جشــنواره حضــور دارد .تعداد
حضورهاي بين المللي فيلم «ماهي وگربه» نزديك به چهل حضور است كه از دوره هفتاد
فستيوال ونيز شروع شده وپس از ان فيلم در فستيوال هاي معتبري چون كارلووي واري،
روتردام ،پوسان ،استانبول ،نيويورك وغيره به نمايش درآمده است« .ماهی و گربه» از
اواسط مهرماه در گروه هنر و تجربه اکران میشود.

عکسنوشت

اشکان خطیبی با بازی در
سریال «دوران سرکشی»
درتلویزیونخوش
درخشید .سریالی که سال
 80آن را بازی کرد ،اما
حضور او در سینما به فیلم
«خیلی دور خیلینزدیک»
رضا میرکریمی میرسد
که در فیلم محمد کتیرایی
با نام «به هدف شلیک
کن» نقش پر رنگتری
داشت.

گفتگو با سیامک صفری صداپیشه فیلم سینمایی «شهر موشها»2

صداپیشگی یک گربه بدجنس اما بامزه!
احمد محمداسماعیلی :سیامک صفری
از جمله بزرگان تئاتر ایران است که چند
سالی است که در حوزه سینما و تلویزیون
هم فعالیت میکند و بعد از تجربه موفق
همکاری با مرضیه برومند در دو سال قبل
در مجموعه تلویزیونــی «آب پریا» ،در
فیلم سینمایی «شهر موشها» به عنوان
صداپیشه حضور دارد .با صفری درباره
این تجربه و کار با مرضیه برومند گفتگویی
انجام دادهایم.
همکاری با مرضیه برومند

همه میدانند کــه مرضیه برومنــد از بزرگان
سینما در حوزه کارهای کودک و نوجوان است
و همه کارهایش مورد توجه مخاطب خردسال
و بزرگســال است .فیلم «شــهر موشها» هم
قسمت نخســتش در دهه شصت ساخته شده
و فیلم محبوب و پرمخاطبی بوده است و فیلم
ماندگار در حوزه ســینمای کودک محســوب
میشود و نسلهای مختلفی از کودکان ایرانی
با این فیلم ارتباط برقــرار کردهاند .همکاری با
خانم برومند برایم خیلی مهم بود و موقعی که
روز اول به استودیو برای ضبط صدا رفتم و «شهر
موشها» را دیدم کار را خیلی فوقالعاده دیدم
و خیلی خوشحال شدم که این فرصت همکاری
به وجود آمد.
مرضیــه برومند دقیقــاً میداند چــه چیزی
میخواهد و به همین دلیل ســراغ بهترینها
میرود و بر اساس تواناییهایشان بهترین شیوه
کاری را از آنها میگیرد.
نوستالژی «شهر موشها»

آن موقع که «شــهر موشها »1پخش میشد
جوان  20ســالهای بودم که کارم را در تئاتر به
تازگی شــروع کرده بودم و این فیلم را خیلی
دوست داشــتم و شــخصیتهای محبوب و
بامزهای در قالب موشهای دوستداشــتنی
وجود داشــتند که در آن زمان یــادم میآید
آدمهای بزرگســال هم به دیدنش میرفتند و
باعث تفاوتش با سایر کارهای کودکانه میشد.
صداپیشگی رئیس گربهها و صداسازی

اینکه چقدر در بحث صدا به سراغ تیپسازی
رفتم مسائلی هســتند که بیانش کمی دشوار
است و باید صدا را شنید و در موردش اظهار نظر
کرد .مرضیه برومند پالن به پالن دیالوگهای
گربه را در اختیارم قرار میداد و درکنارش فیلم
را یکبار کامل دیدم و اتفاقات ،موقعیتها و حس
و حال صحنهها و صداهــا را مرضیه برومند به
دقت کنترل میکرد

تا همه چیز درست سر جایش با بهترین کیفیت
باشــد و من هم تالش کردم خودم را بســپارم
دســت کارگردان و آن چیزی را که میخواهد
انجام بدهم .صدایی که مرضیــه برومند برای
این شخصیت نیاز داشت یک صدای بم ،جدی
و تا حدی خشن بود .البته صدای دو گربه نوچه
دیگر فیلم نرمتر بود.
یک سؤال ،یک جواب

به نظر میرسد در کارهای مرضیه برومند بیشتر
در قالب شــخصیتهای بدمن و خبیث حضور
پیدا میکنید؟
از شانس من این نقشها به من رجوع میکنند!
البته با خبیث بودنشــان مشــکل دارم و آنها
را خبیــث نمیدانم .در «آب پریــا» ،ابروخان،
شخصیتی که بازی کردم در عین بدجنس بودن
بامزه بود و واکنش بچهها با نقش خوب بود .این
جناب گربه «شــهر موشها» هم ویژگیهای
مشــابهی دارد و برای بچهها دوستداشــتنی
است.
دیدن «شهر موشها» به بچهها

روزی که فیلم «شــهر موشها» در برج میالد
برای هنرمنــدان و بچههایشــان اجرای ویژه
داشــت ،دوباره فیلم را دیدم و با واکنشهای
فراموشنشدنی از سوی بچهها و برخی از والدین
روبهرو شدم که از ته دل میخندیدند و حسابی
درگیر داستان فیلم شده بودند و فکر میکنم
چنین اتفاقی حداقل در ســینمای کودک در
این سالهای اخیر رخ نداده که مخاطب بتواند
با فیلمــی اینقدر همذاتپنــداری کند .البته
تکنیک متفاوت فیلم هم یکی از عوامل اصلی
ارتباط مخاطب بزرگســال با فیلم است و گویا
مخاطب با کاراکترهای زنده مواجه است و این
عروسکهای دوستداشتنی طبیعی و واقعی
به نظر میرسند .خیلی از مخاطبان بزرگسالی
که به دیدن «شهر موشها» میآمدند کودکان
سه دهه قبل بودند و دوران کودکیشان عجین
شده با فیلم و مجموعه «شــهر موشها» بود
که عصرها از برنامه کودک شــبکه یک پخش
میشد و نوستالژی 30ســاله دوباره برایشان
زنده شد ،برای کودکان دیروز و پدر و مادرهای
امروز که دست بچههایشان را گرفته و به سینما
میروند.
فروش میلیاردی یک فیلم کودک

نباید فراموش کنیم که قشر زیادی از جامعه ما
را کودکان شامل میشوند که باید برای فیلم
دیدن با خانواده به سینما بیایند و این ویژگی
مخاطبان فیلم کودک را دو چندان میکند،
اما نباید فراموش کنیم که مخاطبان کودک
باهوش هستند و با هر کار ضعیف و بدون
جذابیتی ترغیب نمیشوند که به سینما
بروندوفیلمببینند.

