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سهیال قوسی  -خبری که شامگاه سهشنبه چهارم آبانماه روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت جامعه هنری ایران
را متأثر کرد .سینما و تلویزیون یکی از متبحرترین و خالقترین فیلمبرداران خود را از دست داد .عظیم جوانروح مدیر
فیلمبرداری مجموعه «مختارنامه» دار فانی را وداع گفت و باز هم سرطان.
جوانروح که از پرسنل قدیمی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بود ،در طی سالها فعالیت مستمر خود
فیلمبرداری آثار متعددی را در سینما و تلویزیون به ثبت رساند .آثاری که بخش عمدهای از آنها در کارنامه تصویری
هنر ایران ماندگار شدند« .صبح روز بعد»« ،قصههای کیش»« ،کیف انگلیسی»« ،معصومیت از دست رفته»« ،روشنتر
از خاموشی» و مجموعه فاخر «مختارنامه» ...از جمله مجموعههای هستند که بهزعم بسیاری از کارشناسان فن تصویر و
منتقدان هنری از منظر تکنیک نور و رنگ در تلویزیون ایران اتفاق جدیدی را رقم زدند.
آیین بدرقه پیکر زندهیاد عظیم جوانروح فیلمبردار آثاری چون «مختارنامه» و «کیف انگلیسی» با حضور جمع کثیری
از هنرمندان از مقابل خانه سینما انجام شد .پیکر زندهیاد عظیم جوانروح با بدرقه هنرمندان سینما از خانه سینما تشییع
شد تا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) آرام بگیرد .در این مراســم داود میرباقری ،فریبرز عربنیا ،حسن فتحی،
سیدضیاءالدین دری ،کیومرث پوراحمد ،حسین جعفریان ،محمد آالدپوش ،انوشیروان ارجمند ،فرهاد ورهرام ،فریبا
کوثری ،علیرضا رضاداد ،رضا توکلی ،علی روئینتن ،مسعود فروتن ،تورج منصوری ،منوچهر شاهسواری ،فرشته طائرپور،
حسن کریمی ،حسن پورشیرازی و ...حضور داشتند.
نام جوانروح با «مختارنامه» جاودانه شد

پدرام اکبری مستندســاز که به عنوان نخستین فرد درخصوص
پیشــینه جوانروح صحبت کرد ،از او چنین گفت :در سال ۱۳۴۷
مدرســه عالی تلویزیون تأسیس شــد و عظیم جوانروح از اولین
کسانی بود که در این مدرسه و در رشته تولید ثبتنام کرد و بعد از
مدتی کار فیلمبرداری را شروع کرد .جوانروح بیش از  ۲۵مستند را
فیلمبرداری کرده و آثار متعدد و فاخر تلویزیونی را برای کارگردانان
مطرح کشور تصویربرداری کرد .سریال «مختارنامه» از جمله آثار
متأخر این هنرمند است که نام او به عنوان مدیر فیلمبرداری این
اثر جاودانه شد.
جوانروح دانش و تجربه خود را از میان ما برد

در ادامه ،فرخ مجیدی از همکاران عظیــم جوانروح گفت :فقدان
عظیم جوانروح را از این جهت تســلیت میگویم که خیلی زود از
میان ما رفت و دانش و تجربهای که کسب کرده بود را از میان ما برد.
وی با اشاره به خصوصیات اخالقی جوانروح گفت :عظیم جوانروح
پرتحرک ،شاد و پرنشاط و در حرفه سینما همواره پیشگام بود .همه
چیز را میخواست از دریچه نگاه یک کودک کنجکاو ببیند.
مجیدی با اشاره به تالش بیوقفه جوانروح سر صحنه فیلمبرداری
گفت :در سریال «آتش بدون دود» با نادر ابراهیمی همکاری داشت،
ولی بعد از چند ماهی که به ایران آمد دیدم که به شــدت ضعیف
شده اســت .مرحوم جوانروح در آن کار به صورت سه شیفت کار
میکرد به طوری که به اصرار نادر ابراهیمی به او سه روز مرخصی
دادند تا به ایران برگردد .کسانی که با او همکاری داشتند میدانند
مرحوم جوانروح یک فیلمبردار بود و برای هر پروژهای از خود مایه
میگذاشت.
وی با اشاره به آخرینروزهای زندگی جوانروح گفت :آخرین باری
که او را دیدم آن شور و نشاط در او نبود .چون آثار بیماری بر او وارد
شده بود و با مرگ دســت و پنجه نرم میکرد برای همین دوست
نداشت که دوستانش با او مالقات داشته باشند.
کار با جوانروح برای هر کارگردانی نعمت بود

کیومرث پوراحمد که در ســریال «ســر نخ» با عظیــم جوانروح
همکاری داشته ،ســابقه آشناییشان را چنین شــرح داد :سابقه
آشــنایی من با عظیم مربوط به  ۴۰ســال پیش در ســریال نادر
ابراهیمی بود .من از همان سریال بود که از عظیم جوانروح خیلی
چیزها یاد گرفتم تا اینکه بعد از سالها در سریال «سر نخ» نیز با
هم همکاری داشتیم.
وی با اشاره به شخصیت حرفهای مرحوم جوانروح گفت :عظیم به
سرعت تبدیل به محور گروه میشد و تعادل را در گروه فیلمسازی
ایجاد و از هرگونه تنــش در کار جلوگیری میکرد .ســر صحنه
فیلمبرداری پــر از ایده و انرژی بود و همــراه و همدل با گروه کار
میکرد.
این کارگردان ســینما و تلویزیون با اشــاره به حضور جوانروح در
سریال «سر نخ» گفت :گاهی پیش میآمد تا ساعت  ۴صبح هم کار
میکردیم ولی او آنچنان پرانرژی بود که من برخی از سکانسهای
فیلم را به او میدادم .او هم کارگردانی میکرد و هم فیلمبرداری و
به خوبی هم از پس کار برمیآمد .کار کردن با عظیم جوانروح برای
هر کارگردانی نعمت بود.
پشتوانه تهیهکننده و نقطه اتکای گروه تولید

حسن بشکوفه تهیهکننده ســریالهای «روشنتر از خاموشی» و
«کیف انگلیسی» که مرحوم جوانروح فیلمبرداری هر دو سریال
را بر عهده داشت نیز در مراسم تشییع آن مرحوم گفت :خوشحالم

که بدرقه جوانروح از خانه سینما انجام میشود و ممنونم از کسانی
که با پایمردی خانه سینما را نگه داشتند .ما از تلویزیون کوچانده
شدیم و خوشحالم که خانه سینمایی هست.
وی ادامه داد :اولین تشــکلهای صنفی از تلویزیون شروع شد و
مرحوم جوانروح از اعضای اصلی اتــاق فیلمبرداران تلویزیون بود.
ولی متأســفانه این تشــکلها از بین رفت .قرار بود در تلویزیون
تهیهکننده عاملی بین هنرمندان ،مردم و مدیران باشــد نه مثل
امروز که تهیهکننده مثل قلک شده است.
بشکوفه اضافه کرد :تهیهکننده همانند یک مدیر است که به پشتوانه
نیاز دارد .بعد از کارگردان که مؤلف کار است فیلمبردار بزرگترین
پشتوانه برای تهیهکننده است .پشتوانههای اصلی تهیهکنندگان
فیلمبرداران هســتند و مرحوم جوانروح فراتر از این بود .او عامل
هماهنگی گروه فیلمسازی بود و همه در کار ،به او اتکا میکردند.
مصاحبی غمزدا و همدمی نیکو بود

آخرین سخنران این مراسم انوشیروان ارجمند بازیگر پیشکسوت
ســینما و تلویزیون بود .وی گفت :مرحوم جوانروح یاری مهربان،
مصاحبی غمزدا و همدمی نیکو برای گروه فیلمبرداری بود .آشنایی
من و عظیم به دورهای برمیگردد که من به مشهد منتقل شدم و در
سانتر مشهد در  ۴تله تئاتر با او همکاری داشتم.
عظیم نبود« ،مختارنامه» هم نبود

خالیاست و جایگزینی ندارد.
جوانتر از همه
نسرین مقانلو -بازیگر نقش ناریه

در هیچ شــرایطی خم به ابرو نمیآورد و کار میکرد .در روزهای
بیماری هیچگاه نخواست هیچ یک از همکاران خود را ببیند زیرا
سر صحنه همواره خندان بود و دوست نداشت درد و رنج خود را به
دوستان و همکارانش منتقل کند .روحش شاد.
عمیق و خود ساخته
انوشیروان ارجمند  -ایفاگر نقش رفاعه ابن شداد

وی با اشاره به اینکه محمود فالح ،تهیهکننده «مختارنامه» به دلیل
بیماری نتوانسته در این مراسم حضور پیدا کند ،گفت :فالح طی
تماس تلفنی به من گفت از جانب من به همه و به خصوص اهالی
خانه سینما تسلیت بگو .او گفت که اگر عظیم نبود« ،مختارنامه»
هم نبود .وی با صبر و تالش و سعه صدر این کار را به پایان برد.
در انتهای مراسم پیکر عظیم جوانروح از خانه سینما بدرقه شد تا
در قطعه هنرمندان دفن شود.

آشــنایی من و مرحوم جوانروح به اوایل
دهه  ۵۰در مشــهد برمیگردد .طی این
ســالها در آثار متعددی بــا او همکاری
داشــتهام و معتقدم ســینما و تلویزیون
یکی از شــریفترین هنرمندان خود را از
دست داد .مردی کوشــا ،با دیدی وسیع
و عمیق ،خودســاخته و همدمی مهربان
و مســئولیتپذیر .او یکــی از ارکان مهم
تلویزیون ،از ابتدا تا به امروز بوده اســت .هنــر او از ذات حضرت حق
نشئتمیگرفت.

به بهانه درگذشت این هنرمند پیشکسوت در گفتگو با تنی چند از
هنرمندان مجموعه «مختارنامه» به مرور خاطرات «عمو عظیم»
پرداختیم.

حیف شد
عنایتاله شفیعی  -بن کامل

«گل بود ،خیلی حیف شد»

مرد میدانهای سخت
محمود فالح -تهیهکننده

جایگزنی ندارد
جعفر دهقان – ایفاگر نقش مصعب

عظمت یک روح مهربان
به بهانه درگذشــت عظیم جوانروح فیملبردار پیشکسوت
سینما و تلویزیون

این ضایعــه عظیــم بیبدیل بــود .او
سالهای ســال در بدترین شرایط کار
کرد .در زمــان جنگ و زمان ســقوط
خرمشهر و تخریب پل این شهر ،او آنجا
بود و دوربین خود را روی پل جا گذاشت.

به نام جریان برق وجود نداشــته اســت و همین مسئله ،ایجاد
نور طبیعی و رئال را در اینگونه آثار ســخت میکند .به جرأت
میتوانم بگویم که جوانروح در زمینه نورپردازی و عمق تصاویر
و رنگ ،اتفاق جدیدی را در آثار تاریخی رقم زد .افزون بر اینکه
هیچگاه خنده از روی لبانش دور نمیشد.
معتقدم جوانروح گوهر گرانبهایی بود که از دســت رفت و چه
نیکو که اثر ماندگار و جاودانــهای مانند «مختارنامه» را از خود
به یادگار گذاشت.

برای این اتفاق ناگوار شــدیدا متأسفم.
بهواقع ســرطان تبدیل به ســونامی در
کشور شده اســت و باید مسئوالن این
زنگ خطر را جدی بگیرند؛ چون مفاخر
و سرمایههای ملی ما که کمتر میتوان
جایگزینــی بــرای آنها یافــت از بین
میروند.
به یاد دارم گرمای احمدآباد مستوفی
و شــهرک مختارنامه در تابســتانها بســیار طاقتفرسا بود،
بهطوریکه بســیاری از ما که به لحاظ ســن و ســال بهمراتب
جوانتر از «عمو عظیم» بودیم از حال میرفتیم ،اما او با وجود
اینکه از گرما سرخ میشد ،بهترین و زیباترین پالنها را طراحی
میکرد .هیچگاه بازیگــر را به لحاظ میزانســن در منگنه قرار
نمیداد.
چون به شرایط ســخت واقف بود به ما میگفت راحت باشید و
ما میدانستیم قطعا بهترین زاویه را برای فیلمبرداری انتخاب
خواهد کرد .مجموعــه «مختارنامــه» ،عوامــل آن و به ویژه
همکاری با این مرد بزرگ ،همیشــه یکــی از بهترین خاطرات
زندگی من است.
عظمت در تکتک پالنهای
«مختارنامه»
امین زندگانی  -مسلم ابنعقیل

عظیم جوانــروح روحی جــوان بود که
عظمت وجــودش در تکتک پالنهای
«مختارنامه» حس میشود.
استاد بازی با نور
محمد صادقی  -ایفاگر نقش بن مطیع

عظیم جوانــروح بــه عنــوان یکی از
بااخالقتریــن فیلمبرداران ســینما و
تلویزیون بود .او در دشــوارترین شرایط
خم به ابرو نمیآورد و با تزریق انرژی به
عوامل سر صحنه حاضر میشد .جای او

حرکت در پالنهای ایستا
انوش معظمی  -ایفاگر نقش حرمله

دشواری ســاخت فیلم تاریخی قطعاً
چند برابر کارهای دیگر اســت .یکی
از باب تعدد شخصیتها و لوکیشنها
و هدایــت درســت و هنرمندانه این
مجموعه و دیگر از منظر فیملبرداری
و نو رپردازی .در قرون گذشته چیزی

او اســتاد حرکت در نما بود .شــما در
هزاران پالن مجموعــه «مختارنامه»
بهندرت پالن ایســتا میبینید .او حتی
در ایستاترین پالنها حرکتهایی ایجاد
میکرد و معتقد بود ایــن امر تصویر را
زندهتــر میکند .عالوه بــر این اخالق
خوشــش بســیار زبانزد بــود .حتی
میتوانم بگویم ارتباط حسی عمیقتری
نسبت به سایرین ،بین ما برقرار بود .گهگاه داود میرباقری به شوخی
میگفت« :تو چه کار کردی که عظیم آنقدر دوستت داره» ...من
عالوه بر استاد میرباقری بهشــدت خود را مدیون او و تصویرهای
نابش میدانم.
از نگاه او همه آرتیست بودند
صالح میرزا آقایی  -جعفر ابن زبیر

خلق اثر نمایشــی از دو منظر حائز
اهمیت است؛ نخست بخش حرفهای
و تکنیکــی کار که معتقــدم عظیم
جوانــروح خالقیت در ایــن کار را
بــه اوج خود رســاند و دیگــر ،بعد
اخالقی که از این منظــر نیز به اعتقاد تمــام عوامل او یکی
از نازنینترین افراد گروه بود« .عمــو عظیم» تمام بازیگران
کار را چه پیشکســوت و چه تاز هکار آرتیست خطاب میکرد
و این امر نشــا نگر اوج احترام او به هنرپیشگانی بود که در
مقابــل دوربینش به ایفــای نقش میپرداختنــد .او طناز و
شو خطبع بود و جایگزینی ندارد.
محمد اردالن
طراح جنگهای مجموعه «مختارنامه» و ایفاگر نقش زائده

ما (عوامل سریال)  ۷ســال تمام با یکدیگر زندگی کردیم .او در
عین اینکه مرد بســیار نازنینی بود ،شــهامت و شجاعتش نیز
بســیار زبانزد بود.گاه پالنهایی را در ارتفاعات ،بطن جنگها
و مکانهای صعبالعبور فیلمبرداری میکرد و من که از دور به
این فضا نگاه میکردم به شجاعت او غبطه میخوردم .خستگی
برایش معنایی نداشــت و حیف که تلویزیون چــون اویی را از
دست داد.

مجتبیراعی

سیروستسلیمی

ریدلی اسکات و یک عمر دستاورد

در نامهای به ایوبی

ب هخاطرهرمسئلهای
نبایداعتراضکرد

درخواست از قوه قضائیه برای
پیگیریسرقتهایهنری

جایزه انجمن جلوههای بصری
به کارگردان گالدیاتور رسید

دانشجویانسینماخواستار
تماشایفیلمهایفجرشدند

فارس :در ســیزدهمین جشن ســاالنه انجمن
جلوههای بصری ،ریدلی اسکات برنده جایزه یک
عمر دستاورد جلوههای بصری را از آن خود کرد.
اسکات با فیلمی تحت عنوان «مهاجرت :خدایان و پادشاهان» در سیزدهمین
جشن ســاالنه انجمن جلوههای بصری مورد تجلیل قرار گرفت .این جایزه در
۴فوریه در هتل بورلی هیلتون اهدا شد.
اســکات در ســخنرانی خود اعــام کــرد :از نتیجــه همــکاری بین
نقشآفرینان و هنرمندان در صحنه و پشــت صحنه اســت که در پشت
و جلوی دوربین تالش میکنند که فیلمســاز موفق شــود و من در این
عرصه بسیار موفقم.
اسکات در حال حاضر مشغول ساخت فیلم درام علمی تخیلی به نام «مریخ»
با نقشآفرینی «مت دیمون»« ،جسیکا چاستین»« ،کریستن ویگ» و «جف
دانیلز» است که در سال  ۲۰۱۵اکران خواهد شد.
اســکات برای فیلمهای «گالدیاتور»« ،تلما و لوییز»« ،شاهین سیاه» نامزد
جایزه اسکار بهترین کارگردانی شده است.

مهر :جمعی از تشکلهای دانشــجویی وابسته به
دانشکده سینما و تئاتر در نامهای خطاب به رئیس
سازمان سینمایی درخواستی را مطرح کردند.
در متن این نامه خطاب به حجتاله ایوبی آمده اســت« :با توجه به نزدیک شدن
برگزاری سی و سومین جشــنواره بینالمللی فیلم فجر ،اقشار مختلف سینمایی
هرکدام به نحوی در این گردهمایی ســاالنه مشــارکت میکننــد .همانگونه که
مستحضر هستید دانشکده سینما تئاتر تنها دانشــکده سینمایی کشور است که
با توجه به سابقه درخشانش توانسته بزرگان بســیاری را به بدنه سینمایی کشور
معرفی کند.
در طول دورههای برگزاری این جشنواره اهالی سینما ،اصحاب رسانه و ارگانهای
دولتی سهم ویژهای برای حضور در این رویداد بزرگ سینمایی داشتهاند ،اما با وجود
اینکه یکی از مهمترین اهداف مســئوالن سینمایی کشــور ارتباط هرچه بیشتر
محیطهای آکادمیک با بدنه سینمایی کشور است متأسفانه دانشجویان سینما تنها
قشری هستند که از حضور فعال و رسمی در این رویداد فرهنگی و هنری محرومند
و هیچگونه امکانی برای مشاهده بیدغدغه آخرین دستاوردهای سینما برای ایشان
فراهم نمیشود.

سینماپرس :برخی از فیلمسازان در جشنوارههایی
چون فیلم فجر فقــط میخواهند به نحوه عملکرد
مدیران اعتراض داشته باشــند و جنجالآفرینی
کنند ،رشد اجتماعی و فرهنگی زیادی میخواهد تا
ما به اینجا برسیم که نباید به خاطر هر مسئلهای اعتراض کنیم.
راعی در خصوص نحوه عملکرد هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر ضمن اعالم این
مطلب افزود :اعتراض به عملکرد هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر همیشه وجود
داشته و مطمئناً تا سالهای بعد نیز همچنان ادامه خواهد داشت مگر آنکه مسئوالن
برگزارکننده جشنواره اعالم کنند هیچ محدودیتی برای حضور فیلمهای سینمایی
در جشنواره وجود ندارد و تمامی سازندگان آثار میتوانند فیلمهایشان را به جشنواره
بفرستند که مطمئناً باز هم اعتراضها به عملکرد هیئت داوران باال خواهد گرفت.
حتی اگر مسئوالن برگزارکننده جشنواره آییننامهای هم در رابطه با شاخصههای
فیلمها برای پذیرفته شدن در جشــنواره تنظیم کنند باز هم تفسیرهای گوناگون
از این آییننامه در رابطه با مصداقها ،اختالفهای زیادی را در میان ســینماگران
ایجاد خواهد کرد .وی سینما را یکی از شریفترین و قویترین عناصر در جمهوری
اسالمی ایران دانست و گفت :اگر با ســایر نهادهایی که در جمهوری اسالمی ایران
فعالیت دارند مقایسه شود جزو بهترینهاست.

میــزان :ســیروس تســلیمی فیلمنامهنویس و
تهیهکننده ســینما گفت :کارشناسان قوه قضائیه
برای پیگیری سرقتهای هنری به کمک هنرمندان
بیایند .پیگیری سرقتهای هنری در سالهای اخیر
به شدت دشوار شده اســت و در این زمینه قوه قضائیه میتواند کمکهای شایان
توجهی را به هنرمندان ارائه کند.
تسلیمی با بیان اینکه راهاندازی خبرگزاری قوه قضائیه یک کانال ارتباطی خوب
میان هنرمندان و مســئوالن دســتگاه قضاست ،گفت :در ســالهای اخیر اغلب
هنرمندان مؤلف ما از مسئله سرقتهای هنری صدمه دیدهاند و فارغ از آسیبهای
مادی ،آسیبهای روحی فراوانی دیدهاند .از آنجا که پیگیری این امر هم بسیار مشکل
است و نیاز به کارشناســان قوی دارد اغلب هنرمندان قید پیگیری را هم میزنند.
در این زمینه قوه قضائیه میتواند به کمک هنرمندان بیاید ،بهترین روش هم این
است که یک گروه از کارشناسان سینما و قوه قضائیه گردهم آمده و مجالی را برای
پیگیری پروندههای مربوط به سرقت هنری فراهم آورند.
تسلیمی با اشاره به اینکه چندینبار طرح اصلی فیلمنامههایش سرقت شده ،گفت:
چندینبار فیلمنامههایم سرقت شد و حتی بدون تغییر نام کاراکترها براساس این
فیلمنامهها سریال ساختند و متأسفانه نتوانستم برای اعاده حق کاری کنم.

