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تلویزیون

 گفت وگو با حسن هدایت 
درباره کارکرد اقتباس در آثار تلویزیونی
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مدیرعامل فیلمیران اعالم کرد
فروش 4 میلیارد و 830 میلیونی 

سینماها در آخرین ماه بهار
مدیرعامل پخش فیلمیران با اشاره به 
افزایش دو برابری فروش فیلم ها در 
خرداد، بیان کرد: امیدواریم با اکران 
فیلم های جدید شــاهد رونق هرچه 
بیشــتر سالن های ســینما و فروش 
فیلم ها باشیم. علی سرتیپی با اشاره 
به رشــد دو برابری افزایش فروش فیلم ها در خرداد، بــه فارس گفت: 
براساس فروش سیستم مکانیزه سینما شهر خوشبختانه به فروش ریالی، 
خرداد سال جاری با افزایش دو برابری فروش فیلم ها مواجه شدیم. سال 
گذشــته طبق آمار فروش فیلم ها 2 میلیــارد و 300 میلیون تومان بود 
که در خرداد امســال فروش به 4 میلیارد و 830 میلیون تومان افزایش 
یافت که افزایش دو برابری فروش را نشان می دهد. او ادامه داد: مجموع 
فروش بهار در سال گذشــته 11 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده که 
به رقم 15 میلیارد و 400 میلیون تومان رســیده است. فروش فیلم ها 
در فروردین با کمی رکود مواجه شد اما در ماه های اردیبهشت و خرداد 
شاهد افزایش فروش فیلم ها بودیم که در خرداد فروش به دو برابر رسید. 
امیدواریم با اکران فیلم های جدید شاهد رونق هرچه بیشتر سالن های 
سینما و فروش فیلم ها باشیم. در حال حاضر از مجموع چهار فیلم اکران 
ماه رمضان فیلم ســینمایی »یاســین« اکران خود را از چهارشنبه 27 
خرداد آغاز کرده، اما اکران ســه فیلم »گینس« محسن تنابنده، »عصر 
یخبندان« مصطفی کیایی و »از رئیــس جمهور پاداش بگیرید« کمال 

تبریزی از چهارشنبه سوم تیر آغاز می شود.

شــب31 خرداد مســابقه والیبال میان دو تیم ایران و 
امریکا در حالی برگزار شد که رامبد جوان و جناب خان 
نیز به صورت ســرزده به اســتادیوم رفته بودند . عالوه 
بر آن محبوبیت عروســک جناب خان با صداپیشــگی 
محمد بحرانی کــه با لهجه جنوبــی در برنامه صحبت 
می کند، در خطه جنوب تا جایی پیش رفته که در فضای 
مجازی تصویری منتشر شده که محمد بحرانی از سوی 
آبادانی ها به عنوان شهروند افتخاری پذیرفته شده است. 

خبرساز امروز
محمد بحرانی
 جناب خان

 شهروند افتخاری 
آبادان شد

راهحلقرصمسکنی
دربرابرهجوم
سریالخارجی

 صبا از فیلم پرستاره 
ابراهیم ابراهیمیان خبر می دهد

سـارهبیـات
به»عادتنمیکنیم«رسید
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فیلم سینمایی »یاسین« اثر حامد امرایی از چهارشنبه 72 خرداد 
اکران خود را به صورت محــدود آغاز کرد، فیلمــی که علی رغم 
توصیه خود مسئوالن ســینمایی مورد بی توجهی واقع شد تا در 
نهایت با اعتراض تهیه کننده این فیلــم در آخرین برنامه »هفت« 
 در ماه مبارک رمضان، سالن ها و سانس های بیشتری تعلق بگیرد. 
به گزارش صبا، نکته حائز اهمیت در مورد فیلم »یاسین« که تمی 
دینی- اجتماعی دارد، بی مهری مسئوالن حوزه هنری به این فیلم 
است، درشرایطی که به طور مکرر مسئوالن حوزه هنری از توجه به 
ســینمای دینی صحبت می کنند اما در عمل کمترین توجه خود 
را به »یاسین« کرده اند و بیشتر سالن های خودرا در اختیار آثاری 
 داده اند که مغایر با سیاست  های ســازمان تبلیغات اسالمی است. 
به نظر می رســد با توجه به حساســیت ها درباره فیلم سینمایی 
»یاســین« که به موضوع جنجالی رانت خواری و تظاهر و ریاکاری 
پرداخته، مسئوالن حوزه هنری میلی به اکران آخرین اثر محسن 
علی اکبری ندارند، نکته ای که شگفتی این تهیه کننده سینما را در 

پی داشته است. 
حمید فــرخ نــژاد، پریــوش نظریه، حســین ســلیمانی، رضا 
توکلی، یوســف مرادیان، رخســاره شــجاع الدین، آزاده شمس، 
احمدمهیــاری، طوفان مهردادیــان، مصطفی نظام اســالمی با 
هنرمنــدی بازیگران نوجــوان جعفر کرمی و ملیــکا دوراندیش 

 ازجملــه بازیگــران فیلــم ســینمایی »یاســین « هســتند. 
عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: کارگروهی، مدیران 
فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، فریدون شیردل، طراح صحنه و لباس: 
هومن معصومی، چهره پردازی: مهرداد میرکیانی، مدیران تولید: 
فرهاد کی نژاد، داود معدنی، امیرحسین جبه داری، تدوین: حسین 
زندباف، مهران کرمی، دستیاران کارگردان: حدیث کرمی، شاهرخ 
صدیق روحی، علی فرامرزیان تهرانی، مجتبی بختیاری آزاد، مهدی 
امرایی باتشکر از علیرضا شمس، صدابرداران: یداله نجفی، روح اله 
جعفربیگو، صداگذار و میکس: امیرحسین قاسمی، منشی صحنه: 
شیوا یوسفی، معصومه علیاری، مدیران تدارکات: فرید آقااکبری، 
رضا حسین زاده، مدیر تبلیغات و مشاور رسانه ای: محسن سرافراز، 

تهیه کننده: محسن علی اکبری. 

محمدمهدی گورنگی 2 تیر 1354 در شهر شیراز به دنیا آمد. در نوجوانی به آموختن پیانو پرداخت و سنتور را فرا گرفت. در همان ایام با ساخت 
سرودهای مختلف برای امور تربیتی آموزش و پرورش اولین تجربه های آهنگسازی را کسب کرد. 

n e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r محمدمهدی گورنگی
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اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                را پیامک کنید

مهر: رامبد جوان اعالم کرد به خاطر چهار 
نوبت پخــش مجدد برنامــه  «خندوانه« از 
همزمانی پخش اصلی آن با »عمو پورنگ« و 

»ماه عسل« نگران نیست. 
رامبد جوان مجری و کارگردان »خندوانه« در مورد نگرانی از کاهش تعداد 
مخاطبان برنامه اش، عنوان کرد: برنامه ما قبل از ماه مبارک رمضان ساعت 
22 روی آنتن می رفت. در مدیریت زمان بندی ای که مسئوالن تلویزیون 
برای رمضان انجام دادند، این تصمیم را گرفتند که ما ۱۹:۳۰ روی آنتن 
برویم و فکر نمی کنم این موضوع مشکلی داشته باشد.  او بیان کرد: به خاطر 
این که تکرارهای متعددی داریم نگرانی برایمان وجود ندارد. پس از پخش 
در ساعت ۱۹:۳۰ در ســاعت های 2۴، 7 صبح، ۱۱ صبح و ۱۶ بعدازظهر 
دوباره روی آنتن می رویم و عالقه منــدان می توانند در این زمان کار ما را 
تماشا کنند. ضمن این که کار ما سفارش جایی نیست و »خندوانه« دغدغه 

همه است. جامعه نباید فراموش کند باید شاد باشد. 

رامبدجوان:

پارسینه: حاج منصور ارضی مداح مشهور 
تهران شب دوشنبه در مراســم ویژه ماه 
مبارک رمضان در مسجد ارک، از سریال 

»پایتخت ۴« به شدت انتقاد کرد و از مردم خواست به شوخی با مبانی 
دین اسالم نخندند. 

این مداح با اشاره به سکانس مرده شورخانه در قسمت دوم این سریال، 
آن را »تمســخر مرگ« نامید و گفت: با این کارها معارف دینی را زیر 
سوال می برند و دین را به تمسخر گرفتند. یواش یواش به مبانی دین 
رخنه می کنند این ملعونین. مردم حواسشــان باشــد، به این فیلم ها 

نخندید. 
سریال طنز »پایتخت ۴« به کارگردانی سیروس مقدم و با بازی محسن 
تنابنده، احمد مهرانفر و علیرضا خمسه و... در ایام ماه مبارک رمضان از 
شبکه یک سیما پخش می شود. این سریال اکنون در حال فیلمبرداری 
است و صحنه هایی از آن در شیرگاه مازندران فیلمبرداری شده است. 

حاج منصور ارضی:

»پایتخت 4« دین را به 
تمسخر گرفته است

نگران کاهش مخاطبانمان 
نیستم

شورای صنفی نمایش این هفته جلسه نداشت
سخنگوی شورای صنفی نمایش از برگزار نشدن جلسه شورای صنفی 
نمایش خبر داد.  غالمرضا فرجی سخنگوی با اشاره به این که جلسه اول تیر 
شورای صنفی نمایش برگزار نشده است، توضیح داد: با توجه به این که در 
جلسه هفته گذشته شورای صنفی نمایش مورخ 2۵ خرداد ۹۴، فیلم هایی 
که برای اکران ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده بودند، قطعی شد، 
به همین دلیل نیازی به برگزاری جلسه ای دیگر نبود. از چهارشنبه سوم 
تیر، فیلم  های »گینس« به کارگردانی محسن تنابنده، »عصر یخبندان« 
به کارگردانی مصطفی کیایی و »از رئیس جمهــور پاداش نگیرید« به 

کارگردانی کمال تبریزی در سینماهای کشور اکران می شود. 

»رستاخیز« در نمایشگاه قرآن افتتاح می شود
فیلم ســینمایی »رســتاخیز« که در اکران عید فطــر در تهران و 
شهرســتان ها روی پرده سینماها می رود، مراســم افتتاحیه خود را 
در بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی قرآن برگزار می کند.  این 
مراسم شــنبه 2۰ تیر مصادف با 2۴ رمضان در محل باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار می شــود و تجلیل از چند چهره هنری که با موضوع 
عاشورا فعالیت داشــته اند، از بخش  های آن خواهد بود. همچنین در 
این مراســم »رســتاخیز« برای حاضران به نمایش در می آید. فیلم 
سینمایی »رستاخیز« جدیدترین ساخته احمدرضا درویش همزمان 
با عید سعید فطر با سرگروهی سینما آزادی در تهران اکران خواهد 
شد. همچنین مقرر شده است همزمان با تهران، اکران شهرستان ها 
 www. نیز انجام شود. سایت فارسی فیلم »رســتاخیز« به آدرس
 www. و ســایت عربی به آدرس rastakhizmovie. com

alqorbanmovie. com در دسترس عالقه مندان است.

آمیتاباچان تحت پیگرد قرار گرفت
آمیتا باچان و پسرش، آبیشک باچان به 
اتهام توهین به پرچم هند تحت پیگرد 

قانونی قرار گرفته اند. 
یک شهروند هندی به نام چتان دهیمان 
در یکــی از دادگاه های قاضی  آباد هند، 
از آمیتا باچان و آبیشــک باچان، پسر 
ایــن بازیگــر و کارگــردان هندی به 
اتهام توهین به پرچم ملی این کشــور 
شکایت کرده است. چتان دهیمان در 
مصاحبه با رسانه ها گفته این دو بازیگر بالیوودی در جریان مسابقات 
جام جهانی کریکت هند و پاکستان که ۱۵ فوریه در ورزشگاه آدالید 
برگزار شده اســت، پرچم کشورشــان را مانند لباس به تن کرده اند. 
سنجیو شــارما وکیل پرونده گفت: براساس ماده قانونی احترام ملی 
مصوب ۱۹7۱ و همچنین قانون پرچم مصوب سال 2۰۰2 میالدی، 
باچان ها باید حتی پیش از برگزاری جلســه دادگاه، به محضر قانون 

فراخوانده شوند.

شماره  تیرماه »مجله  24« منتشر شد

شصت وپنجمین شــماره  »مجله  2۴« با یک گفت وگوی صریح با رضا 
عطاران منتشــر شد. در شــماره شــصت وپنجم مجله 2۴ با عطاران 
گفت و گو شــده اســت. این گفت وگو با عنوان »آقای عطــاران! چرا 
فیلم هایت می فروشــد؟« به بهانه ی اکران فیلم »نهنگ عنبر«، دلیل 
پرفروش شدن فیلم های این ستاره  محبوب در سال های اخیر بررسی 
شده است. تصویر روی جلد این شــماره به همین مناسبت به عکسی 
متفاوت از رضا عطاران اختصاص دارد. در بخش فیلمساز ماه سینمای 
ایران این شماره از مجله به بهانه  اکران فیلم »کپی برابر اصل« پرونده   ای 
درباره  عباس کیارستمی و تجربه های اخیرش منتشر شده است. در این 
پرونده  مفصل یحیی نطنزی، روبرت صافاریان، شــهرام مکری، سعید 
قطبی زاده، امیر پوریا، محسن آزرم، حسین عیدی زاده، آرش خوش خو 
و سوسن شریعتی ویژگی ها و خصوصیات فیلم ها و فعالیت های عباس 
کیارســتمی در عصر دیجیتال را بررســی کرده اند. در بخش گزارش 
سینمای دنیا مجموعه مطالبی درباره  شصت وهشتمین دوره  جشنواره  
کن منتشر شــده. در صفحات روی پرده  ســینمای دنیا هم فیلم های 
»دور از اجتماع خشمگین«، »اونجرز: دوران اولتران«، »اکس ماکینا«، 
»تومارولند«، »مکس دیوانه: جاده  خشــم« و »ابرهای سیلس ماریا« 

معرفی و بررسی شده اند. 

سینماپرس: الهام غفــوری تهیه کننده 
ســریال تلویزیونی »پایتخت ۴«، عنوان 
کرد: این روزها همچنان در منطقه شیرگاه 

مشغول تصویربرداری این سریال هستیم و بنابر برنامه ریزی  های انجام 
شده، 22 ماه مبارک رمضان تصویربرداری ما به پایان خواهد رسید. ما 
تا آخرین روز فیلمبرداری در منطقه شــیرگاه استان مازندران حضور 

خواهیم داشت. 
او ادامه داد: نگارش متن  های این ســریال همزمان با تولید هر قسمت 
آماده می شــود و از این رو همچنان انتهای داستان این سریال برای ما 
نیز نامشخص است چرا که بر اساس برخی سیاست  های از پیش تعیین 
شــده، بنا به بازخوردهایی که از عموم مخاطبان در جامعه می گیریم، 
نگارش قسمت  های این ســریال را به پیش می بریم تا سریال بیش از 
گذشته برای مخاطبان جذاب شود. البته این رویکردی است که عموما 

در بسیاری از سریال ها رعایت می شود. 

الهام غفوری خبر داد

باشگاه خبرنگاران: مدیــر دوبالژ سریال 
»خاک و نمک« دربــاره روند کار هنرمندان 
دوبله کشور، بیان کرد: با توجه به قابلیت هایی 

که هنرمندان در عرصه های مختلف دارند، می توان گفت کشــور ما کشور 
هنرمندخیزی است و امیدوارم نگاه جدی به هنرمندان به ویژه دوبلورها شود. 
شــروین قطعه ای با اشــاره به اهمیت دوبله در ارتباط بیشتر با مخاطبان، 
ادامه داد: دوبله ایران زمانی در همه جا مثال زدنی بــود اما در حال حاضر 
نیازمند حمایت از سوی مسوالن است تا رشد کند. او اضافه کرد: امیدوارم به 
هنرمندان به ویژه هنرمندان عرصه دوبله توجهی ویژه شود و سریال »خاک 
و نمک« مخاطبان خود را جذب کند. داستان این مجموعه مربوط به وقایع 
و مبارزات گروه های مقاومت حزب اله و اســرائیل در جنوب لبنان اســت. 
این سریال روایت داســتان خانواده های متمولی که بعضی از آن ها حامی 
مبارزات و بعضی دیگر در پی ســودجویی خود هستند و در صف مبارزات 

قرار دارند است. 

شروین قطعه ای:

امیدوارم نگاه جدی به 
هنرمندان دوبله شود

1۸ تیر پایان فیلمبرداری 
سریال سیروس مقدم

خبر کوتاه

فیلم جدید کارگردان »شیار 143« تا پایان تیر تمام می شود

اولین همکاری شبنم مقدمی با نرگس آبیار در»نفس«

شگفتی تهیه کننده فیلم »یاسین« از بی توجهی مسئوالن حوزه هنری

موضوع حساس فیلم  باعث اکران محدود  شد

خبر جدید صبا از فیلم پرستاره ابراهیم ابراهیمیان 

ساره بیات به»عادت نمی کنیم«رسید 
فیلم سینمایي »عادت نمي کنیم«  اوایل خرداد کلید 
خورده امــا نزدیک به دو هفته پیش ســاره بیات برای 
شرکت در جشنواره فیلم کن عازم فرانسه شد، بنابراین 
در این مدت فقط سکانس هاي مربوط به دیگر بازیگران 
اصلي فیلم گرفته شــده بــود که در روزهــاي اخیر با 
بازگشت این بازیگر از جشــنواره فیلم کن، این بازیگر 

جلوی دوربین علیرضا برازنده رفت. 
 به گــزارش خبرنگار صبــا، نزدیک بــه ۳۰ درصد از 
فیلمبرداري دومین پروژه سینمایي ابراهیم ابراهیمیان 
به اتمام رسیده و گروه که در هفته گذشته سکانس  های 
مربوط به لوکیشن دانشکده هنرهای زیبا را گرفته بودند، 
روزهای آینده در دیگر لوکیشن  های اصلی فیلمبرداری 
را ادامه خواهند داد. شایان ذکر است ابراهیم ابراهیمیان 
و پیمان جعفــری، کارگردان و تهیه کننــده این فیلم 
ســینمایی، خود از فارغ التحصیالن دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران هستند.  گفته مي شود این فیلم 
سینمایي یک درام اجتماعي است و به لحاظ پر پرسوناژ 
بودن و انتخاب بازیگران یکي از متفاوت ترین تولیدات 

سینمایي سال ۹۴ خواهد بود. 
محمدرضا فروتن، ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ و هدیه 
تهراني بازیگران اصلي فیلم سینمایي عادت نمي کنیم 
هستند و پانته آ پناهي ها، شــیرین یزدان بخش، نقي 
سیف جمالي، رویا حســیني و مهدخت موالیي در این 
فیلم ایفاي نقش مي کنند. حدیث میرامینی نیز به تازگی 
به جمع بازیگران فیلم پیوسته است. کیمیا حسیني و 
مهرسا پیشوا از بازیگران کودک فیلم سینمایی »عادت 

نمی کنیم« هستند. 
عواملی که در ساخت فیلم سینمایی »عادت نمی کنیم« 
همکاری دارند عبارتند از کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان، 
فیلمنامه: ســارا ســلطانی و ابراهیم ابراهیمیان، مدیر 

برنامه ریــزی و دســتیاراول کارگردان: علــی مردانه، 
دســتیاران کارگردان: نگار پناهي و محمد منتظمي، 
منشــی صحنه: حمیرا نعمت اله، مدیــر فیلمبرداری: 
علیرضا برازنده، دستیاراول فیلمبردار: محمد عزت خواه، 
گروه فیلمبرداری: محســن زهي، امین بیاباني، صابر 
کامیان، امیر محمدي، مهدي پیران، حسین فاطمیان 
و داوود نیازخواني، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین 
عشایری، دستیاراول صحنه و لباس: وهاب یحیي زاده، 
دســتیار صحنه و لباس: آرام موسوي و محمدحسین 
صیادقبادي، مدیــر صحنه: فرامــرز کرامتي، تدوین: 
ژینوس پدرام و ابراهیم ابراهیمیان، دســتیار تدوین: 
علی تمدنی، طراح گریم: محســن دارســنج، مجریان 
گریم: حامد تهرانی و رکسانا نیک پور، مدیر صدابرداری: 
امیر نوبخت، دســتیاران صدا: کیــوان نصیری و پوریا 
ملکی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان ، آهنگساز: 
حامد ثابت، مدیر روابط عمومي: مهســا همتي، طراح 
پوستر، لوگو و ساخت فیلم پشت صحنه: میثم میرزایي، 
جانشین تولید: علی مردانی، عکاس: فتاح ذی نوری، ناظر 
تولید: مهدی شمخانی، مدیر تدارکات سهراب دادگستر، 
دستیار اول تدارکات: عطااله مقدسي، تدارکات: ماشااله 
ملکی و میالد دین دوست، مسئول هنروران: سارا فاني، 
حمل ونقل: مراد مربیان، سیداســحاق موسوي، جواز 
نظري، رجبعلي بهرامي، محمد شوندي، علي صادقي، 
علیرضا فراقي زاده، ســینه موبیل: ابراهیم شــیرواني، 
محمدقربــان کاظمي، امــور مالي: ابراهیم تفرشــي، 
سرمایه گذار: شرکت روشــن مهر و شهرام اخالص پور، 

مدیر تولید و تهیه کننده: پیمان جعفري.
در خالصه داستان فیلم سینمایي »عادت نمي کنیم« 
آمده است: وقتي همه چي خوبه و خوش، زندگي کردن 

هنر نیست.

فیلم جدید کارگردان »شیار ۱۴۳« تا پایان تیر تمام می شود اولین همکاری 
شبنم مقدمی با نرگس آبیار در»نفس«

شبنم مقدمی بازیگر سینما و تلویزیون در اولین همکاری خود با نرگس آبیار 
مقابل دوربین فیلم سینمایی »نفس« قرار گرفت. 

 به گزارش خبرنگار صبا، فیلمبرداری سومین فیلم بلند نرگس آبیار با عنوان 
»نفس«  که از اردیبهشت در یزد آغاز شده، این روزها در منطقه خجیر در حال 

پیگیری است.  
تاکنون تمامی بازیگران این فیلم ســینمایی از جمله گالره عباسی، پانته آ 
پناهی ها، بهنوش بختیاری، جمشــید هاشم پور، ســیامک صفری و مهران 
احمدی جلوی دوربین حاضر شدند و به تازگی شــبنم مقدمی برای ایفای 
نقش در فیلم سینمایی »نفس«  مقابل دوربین ساعد نیک ذات به ایفای نقش 

پرداخته اند. 
پیش بینی می شــود فیلمبرداری این پروژه تا آخر تیر به پایان برسد و علت 
طوالنی تر شدن زمان فیلمبرداری »نفس« جا به جایی هایی است که در تغییر 

لوکیشن  های این فیلم سینمایی رخ می دهد.  در خالصه داستان این فیلم که 
بر اساس یکی از رمان  های منتشر نشده آبیار است، آمده: نفس روایتی از زندگی 
چهار کودک با نام های بهار، نادر، کمال و مریم است که همراه پدرشان غفور 

و مادربزرگ با بازی پانته آ پناهی ها در دهه۵۰ خورشیدی نفس می کشند! 
دنیای این کودکان دنیایی است پر از رویاهای زیبای کودکانه که قرار است رنگ 

حقیقت به خود بگیرد. 
عوامل فیلم سینمایی »نفس« عبارتند از تهیه کنندگان: محمدحسین قاسمی 
و ابوذر پورمحمدی، دستیاراول کارگردان و برنامه ریز: روزبه سجادی حسینی، 
مدیر فیلمبرداری: ساعد نیک ذات، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، طراح 
گریم: مهرداد میرکیانی، تدوین: پیمان خاکسار، صداگذار: آرش قاسمی، طراح 
صحنه ولباس: اصغر نژادایمانی، مدیر تولید و مجری طرح: بهزاد هاشمی، مدیر 

تدارکات: امیر یمینی. 

کاظم راست گفتار فیلم سینمایی »آشوب« را 
اواخر ماه مبارک رمضان کلید می زند. 

کاظم راســت گفتار تهیه کننده، نویســنده و 
کارگردان »آشــوب« در این بــاره به خبرنگار 
صبا گفت: پیش از این قرار بود طی چند هفته 
گذشته فیلم ســینمایی »آشــوب« را مقابل 
دوربین ببریــم که ایــن امر به دلیــل برخی 
ناهماهنگی ها صورت نگرفت.  او افزود: در فیلم 
سینمایی »آشوب« تنها حضور عوامل و بازیگر 
کافی نیســت بلکه بحث تامین کامل امکانات 
نیز مطرح است که ترجیح دادیم به طور کامل 
این امکانــات را فراهم کنیم و ســپس فیلم را 

کلید بزنیم.  
 کارگردان فیلم »عروس خــوش قدم« تاکید 
کرد: طی چند روز گذشته با وجود گذشت ۵ روز 
از ماه مبارک رمضان برخی مدیران سر جمع ۵ 
دقیقه پشت میز خود به امور رسیدگی نکرده اند 
و ما هم گفتیم در این گرمای بســیار شــدید 
چرا باید فیلم را کلیــد بزنیم.  بنابراین گزارش، 

داستان فیلم »آشوب« ســال ۱۳2۰ شمسی 
اتفاق می افتد و داســتان یک جوان هنرمند و 
تحصیل کرده به نام »آشوب« است که در تئاتر 
الله زار آواز می خوانــد. هرچند او از تحصیالت 
مناسبی برخوردار است اما چندان موفق نیست، 
به همین دلیل مجبور می شود برای موفقیت بر 
موج سیاست سوار شود و آشوبی را در شهر به 
پا می کند. »آشوب« یک فیلم پربازیگر است و 
۴۳ کاراکتر اصلی دارد و قرار اســت تعدادی از 
بازیگران آن از میان هنرمندان شــناخته شده 

سینما انتخاب شوند. 

راست گفتار با اعتراض به کم کاری مدیران  در ماه رمضان اعالم کرد

 »آشوب« اواخر تیرماه کلید می خورد



پاكدل در سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۳، مدیریت پخش شبکه اول سیما را بر عهده گرفت و مدیریت دوره های دهم و یازدهم جشنواره بین المللی فیلم های 
كودكان و نوجوانان را نیز پذیرفت. همچنین وی به عنوان نویسنده و تهیه كننده، در عرصه های تئاتر و سینما فعالیت دارد. 

محمدمهدی گورنگی
اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                را پیامک كنید

n e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r

جلسه مشترک مجلس با 
سینماگران برگزار می شود

حجت االسالم نصراله پژمانفر خبر داد

»سالم كوچولو« از اول مرداد  به 
رادیو باز می گردد

 مهر: مدیــر رادیو ایران اعــام کرد که 
امیدوار اســت برنامه »ســام کوچولو« 
از ابتــدای مرداد به این شــبکه رادیویی 

بازگردد. 
بهنام احمدپور که پیش از این از بازگشت این برنامه به رادیو خبر داده 
بود در آخرین اظهار نظر خود، بیان کرد که امیدوار است سری جدید 
برنامه »سام کوچولو« از ابتدای مردادماه روی آنتن رادیو ایران برود. 
برنامه »سام کوچولو« با اجرا و گویندگی عذرا وکیلی حدود ۴۲ سال 
روی آنتن رادیو ایران رفت و اواخر اسفند ۹۳ این گوینده و تهیه کننده 
پیشکســوت رادیو با مخاطبان خود در این برنامــه خداحافظی کرد. 
وکیلی حدود یک ماه پیش در مورد دالیل خود برای توقف این برنامه 
گفت احساس می کنم اگر این برنامه ادامه پیدا کند باید آن را با انرژی 
دوباره و با ایده هایی نوتر روی آنتن ببریم. در غیر این صورت بهتر است 

که برنامه به پایان برسد. 

بهنام احمدپور:

 منتظر پخش تیزر 
» از افطار تا سحر«  تلویزیون هستیم 

ایلنا: شورای صنفی نمایش تیزری را برای 
اطاع رسانی مردم از طرح »اکران افطار تا 
سحر« در سینماها آماده کرده که با وجود 

گذشــت 5 روز از ماه مبارک رمضان هنوز این تیزر از رسانه ملی پخش 
نشده است. 

محمدرضا صابری درباره استقبال مردم از طرح اکران فیلم ها از افطار تا 
سحر اعام کرد: این طرح در اکثر سینماها اجرا شده و در این چند روز با 

استقبال نسبتا خوبی هم روبه رو شده است. 
دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران با ابراز امیدواری از پخش تیزر آماده 
شده توسط انجمن صنفی شورای نمایش از رسانه ملی ادامه داد: این تیزر 
برای اطاع رســانی عموم مردم از تخفیف ۲5 درصدی بلیت سینماها و 
اکران فیلم ها بعد از اذان مغرب تا قبل از سحر در ایام مبارک ماه رمضان 
اســت. با وجود این که پنج روز از این ایام گذشته تیزر این طرح از رسانه 

ملی پخش نشده است. 

محمدرضا صابری:

فعالیت های قرآنی باید از انحصار 
جامعه قرآنی خارج شود

با شــگاه خبرنگاران: حجت االسام 
علی محمدی تصریح کــرد: فعالیت های 
قرآنی باید از انحصــار جامعه قرآنی خارج 

شود و سازمان های قرآنی همه با هم به ترویج و تبلیغ قرآن بپردازند. 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که برنامه بودجه ای باید 
درهمه دســتگاه های مربوط نهادینه شود افزود: شورای توسعه قرآنی 
باید با سازمان هایی که وظیفه کار قرآنی دارند موازی کاری نکند، یک 
دســتگاه متولی محور قرار گیرد و بقیه سازمان ها در جهت تقویت آن 
نهاد حرکت کنند. فعالیت های قرآنی از انحصار جامعه قرآنی باید خارج 
شود و این جوامع نهایتا در امر تخصصی قرائت و حفظ قرآنی بپردازد. 
به طور کلی تمامی این اقدامات مقدمه ای است که مردم را با قرآن طبق 
فرمایش رهبری مانوس کنیم. باید به تدابیر رهبر انقاب که به عنوان 
ماک و معیار فعالیت های قرانی است، توجه کافی بکنیم و این فرامین 

باید از برنامه های اصلی مسئوالن کشور در جهت انس با قرآن باشد. 

حجت االسالم علی محمدی:

خبر

  

  

پس از بررسی 8۷ درخواست كارگردانی
نخستین فهرست فیلم اولی  های سال ۹۴ منتشر شد

اداره کل سینمای حرفه ای با انتشار اطاعیه ای، 
فهرست اسامی متقاضیان تایید شده فیلم اولی 

فصل نخست سال ۹۴ را اعام کرد. 
در اطاعیــه اداره کل ســینمای حرفه ای آمده 
است: نظر به اســتقبال بی سابقه متقاضیان اخذ 
مجوز کارگردان ســینمای حرفه ای، از ابتدای 
ســال جاری تعداد ۷۰ عنوان درخواست جدید 
و تعداد ۱۷ عنوان درخواست تجدید نظر از بین 

متقاضیان سه ماهه چهارم سال ۹۳ در دبیرخانه اداره کل سینمای حرفه ای ثبت و از هفته 
اول خرداد سال جاری در مجموع ۸۷ عنوان درخواست در جلسات عادی و فوق العاده شورای 

صدور پروانه ساخت سینمایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 
برمبنای امتیازات کسب شده در ارزیابی نمونه فیلم  های ارائه شده و احتساب امتیازات دیگر در 
خصوص تحصیات سینمایی و مرتبط سابقه دستیاری کارگردانی سینمای حرفه ای، جوایز 
کسب شده در جشنواره  های داخلی و خارجی و همچنین مجموعه فعالیت  های سینمایی و 
فرهنگی و هنری، به اتفاق آرا صاحیت کارگردانی ۲۴ متقاضی به شرح زیر تایید شد. طبق 
مصوبه شورای صدور پروانه ســاخت، این افراد از تاریخ صدور این اطاعیه به مدت سه ماه 
مهلت دارند که درخواست صدور پروانه ساخت فیلمنامه مورد نظر خود را توسط تهیه کننده 
حرفه ای به دبیرخانه شورا ارائه کنند؛ بدیهی اســت صدور پروانه ساخت مورد نظر منوط به 

تایید فیلمنامه و صاحیت حرفه ای ترکیب عوامل ساخت خواهد بود. 
فهرست متقاضیان تایید شــده: علی رضا توانا، سعید روســتایی، اشکان احمدی، مصطفی 
ســلطانی، صادق پروین  آشــتیانی، کاظم مایی، مهدی فرد قادری، ابراهیم ایرج زاد، پیام 
زین العابدینی، ســیامک صرافت، روح انگیز شــمس، رقیه توکلی گردفرامرزی، حمیدرضا 
هنری، شهرام میراب اقدم، علی کانتری، مزدک میرعابدینی، نوید نیکخواه آزاد، داود خیام، 
حسین نمازی، داریوش غذبانی، مسعود تکاور، سالم صلواتی، امیر قاسم راضی، بابک محمدی. 

مدیر روابط عمومی معاونت صدا:
هنوز بخشنامه ای برای تفکیک جنسیتی در رادیو ندیده ام

مدیر روابط عمومی معاونت صدا وجود بخشنامه طرح 
تفکیک جنسیتی در شبکه  های رادیویی را رد کرد. 

علی اکبر خدابخش با اشــاره به خبر برخی رسانه ها 
درباره بخشنامه ای که در آن از طرح تفکیک جنسیتی 
در شبکه  های رادیویی سخن گفته شده است، به مهر 
گفت: خود من هنوز چنین بخشنامه ای را ندیده ام و 
ترکیب همکاران دفتر من و معاون صدا هم به گونه ای 
است که هم از ظرفیت همکاران خانم و هم آقا استفاده 
کرده ایم.  وی ادامه داد: البته این را هم باید بگویم که 

بعضی از برنامه  های صداوسیما در ایام تعطیات و بعضی از مناسبت ها می طلبد که از مردان بیشتر 
بهره گرفته شود چرا که در این ایام گاهی برنامه هایی وجود دارد که خانم ها نمی توانند تا دیروقت 
در سازمان حضور یابند و محدودیت  های خودشان را دارند و مدیران رادیو در بسیاری از برنامه ها تا 
دیروقت در سازمان حضور دارند و طبیعتا در این موارد از کارمندان مرد بیشتر کمک گرفته می شود. 
خدابخش در پایان تصریح کرد: من بخشــنامه ای درباره طرح تفکیک جنســیتی در شبکه  های 
رادیویی ندیده ام. البته مدیران در انتخاب منشی های دفترشــان می توانند مستقل عمل کنند و 
این گونه نیست که بخشنامه ای در این زمینه باشد.  این خبر در حالی منتشر می شود که روز ۳۱ خرداد 
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از صدور بخشنامه ای به دستور معاون صدا خطاب به مدیران شبکه های 

رادیویی مبنی بر آغاز طرح تفکیک جنسیتی، اقدام کرده بود. در این گزارش آمده است:
نرگس آبروانی معاون صدای سازمان صداوسیمای جمهوری اسامی ایران به تازگی بخشنامه ای مبنی 
بر آغاز طرح تفکیک جنسیتی به مدیران شبکه های صدا اباغ کرده است. مسئوالن شبکه های مختلف 
رادیو ازجمله رادیو ورزش، اقتصاد و جوان نیز براساس دستور صادر شده کار را آغاز کرده اند و به این 
ترتیب تمام اتاق هایی که مسئولیت مدیریت آن ها با آقایان بوده از کارمند و منشی خانم تخلیه شده 
است. طرح تفکیک جنسیتی ارگان ها و سازمان ها پس از پیروزی انقاب اسامی همواره مطرح بوده 
اما گاه به سبب نگرش های متفاوت در اداره نهادهای عمومی دستخوش نوسان هایی شده است. این 
طرح توسط مسئوالن صاحب نفوذ در دولت  گذشته مطرح شد و بارها از طریق تریبون های رسمی بر 

ضرورت تسریع در تفکیک جنسیتی تاکید شد. 

  

غامرضا میرحسینی گفت: امسال رویکرد شبکه 
سه سیما برای »ماه عســل« دور شدن از اولویت  
بخشی به ســوژه ها و نزدیک شدن آن به برنامه ای 

موضوع محور است.
مدیر شبکه سه سیما با تاکید بر روند موضوع محور 
شدن برنامه »ماه عســل« و واکنش مخاطبان به 
موضوعات قسمت های ابتدایی آن، به تسنیم گفت: 
این برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه  های شبکه 
سه سیما در ایام ماه مبارک رمضان بوده و بر همین 

اساس حواشی های آن نیز بیشتر است.
وی اضافــه کــرد: متاســفانه در ایــن برنامــه 
ناهماهنگی هایــی صورت گرفت و قــرار نبود این 
موضوع نخستین برنامه »ماه عسل« باشد. براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بود قصه پسری 
روایت شــود که بعد از ۲۰ سال خانواده اش را پیدا 
می کند هماهنگی ها در ایــن زمینه صورت گرفته 
بود اما ۱۰ صبح همان روز ســوژه مورد نظر اعام 
کرد که خانواده اش آمادگی الزم را ندارند و امکان 

حضور در استودیو برایشان فراهم نیست.
وی با بیان این که برخی ناهماهنگی ها سبب شد تا 
کنداکتور برنامه تغییر یابد، بیان کرد: موضوع برنامه 
قرار نبود روی خودکشی و یا تاش برای این عمل 

قبیح باشد و حتی قرار بود با نمایش شهدای غواص 
گفت وگوهایی را که از قبل ضبط شده بود نمایش 
دهیم. برای سوژه مورد نظر پردازش موضوع سخت 
بود چرا که تصمیم بر آن بــود که نگاهی نقدی به 

عشق های مجازی داشته باشیم.
میرحســینی افزود: جوانی که به سبب عدم تجربه 
و سســت بودن بنیان هــای فکری بــرای اثبات 

عشــق خویش این کار را انجام می دهد خودش به 
حقیر بودن موضوع پی می بــرد و حتی آن را برای 

خانواده اش نیز بازگو نمی کند.
وی ادامه داد: نگاه شــبکه به این موضوع از زاویه 
تاییــد آن نبود بلکــه تصمیم داشــتیم این تفکر 
نادرست را به نمایش بگذاریم و اشتباه فرد را بیان 
کنیم. متاسفانه برخی افراد که نقدهای فراوانی در 

این زمینه داشتند احتماال تمام برنامه را ندیدند چرا 
که روند برنامه در انتها به این موضوع ختم شد که 
هم خود سوژه و هم میهمانان این عمل را نادرست 

عنوان کردند.
میرحسینی بیان کرد: »ماه عسل« سعی در تقبیح 
این حرکت احمقانه داشــت و قرار بــود با نمایش 
شهدای غواص عشق حقیقی را به مخاطبان نشان 
دهد، عشقی که انسان را بزرگ می کند و شهدای 
غــواص در آن لحظه تاریخــی تصمیمی صحیح 

می گیرند که به باالترین منزلت می رسند.
وی در مــورد انتقادهای دیگری کــه درباره »ماه 
عســل« مبنی بر افت کیفی آن مطرح می شــود، 
گفت: این امر طبیعی اســت. »ماه عسل« طی ۱۰ 
سال گذشته همیشــه از دیدگاه مخاطبان دچار 
افت و خیز بوده است: متاســفانه به سبب فرصت 
زمان اندک و نیز پاتوهای زیاد احســان علیخانی 
سناریوی اصلی برنامه اجرا نشــد و نتوانستیم به 

جمع بندی مد نظر برسیم.
مدیر شبکه سه سیما افزود: نمی توان ادعا کرد که 
یک برنامه همیشه در اوج باشد و گاهی این اتفاق 
ممکن است بیفتد، هرچند که معتقدم طی روزهای 
آتی شاهد اوج گیری مجدد این برنامه خواهید بود.

غالمرضا میرحسینی درباره حاشیه های برنامه »ماه عسل«:

قرارنیست به خودکشی دامن بزنیم 

كمیته همکاری مشترک 
سازمان سینمایی و صداو سیما برگزار شد

روز گذشــته کمیته همکاری مشترک سازمان 
سینمایی و سازمان صدا و سیما برگزار شد. 

دراین جلسه که با حضور حجت اله ایوبی، علیرضا 
رضــاداد، رمضانعلی حیدری خلیلــی و  حبیب 
ایل بیگی از سازمان سینمایی و  محمد احسانی، 
حسین کرمی و غامعلی رمضانی از سازمان صدا 
و سیما برگزار شــد. در این جلســه پخش تیزر 

فیلم های سینمایی از سیما، تولید مشــترک خرید حقوق نمایش تلویزیونی آثار سینمایی، 
مســتند و کوتاه و همکاری  های فی ما بین مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. مقرر شد تا در 
جلسات آینده مجموعه درخواست ها و نظرات ســینماگران و موانع موجود در راه رسیدن 
به گســترش همکاری های فی مابین به صورت جزئی جمع آوری و در کارگروه مشــترک 

مطرح شود. 

وزیر فرهنگ در نخستین نشست كارگروه ساماندهی حمایت از محتوای دیجیتالی ملی: 

اقتصاد خاق می تواند نقش مهم و ســهم عمده ای در تولید ناخالص 
کشور و صادرات ایفا کند و یکی از اقداماتی که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی در دولت یازدهم انجام داده موضوع پیگیری و توجه به اقتصاد 
فرهنگ و هنر است. زیرا این بحث سال هاست که در دنیا مورد توجه 

قرار گرفته است و در این دولت نیز مورد توجه است. 
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی صبح روز دوشنبه اول تیرماه 
در نخستین نشست کارگروه ساماندهی حمایت از محتوای دیجیتالی 
ملی با بیان این مطلب گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در دولت 
تدبیر و امید جلسات بســیاری با بانک  های خصوصی و شرکت  های 
بزرگ مادر تخصصی داشته است و آن ها را برای فعالیت و همکاری در 

موضوع اقتصاد فرهنگ و هنر دعوت کرده است. 
وی افزود: در حوزه دیجیتال نیز اگر در زمینه نرم افزار فعالیت داشته 
باشیم درآمدهای کانی نصیب کشور می شــود و افراد فعال در این 
حوزه می توانند با طرح ایده ها و تفکرات خاق خود تولیدات فاخری 
داشته باشند. هم منبع درآمدی برای خودشان می شود و هم در این 
زمینه کشور رو به جلو می رود.  جنتی با اشاره به معایب موازی کاری 
ادامه داد: نه تنها در حوزه دیجیتال بلکــه در تمامی حوزه ها باید از 
موازی کاری و پراکنده کاری بپرهیزیم و آن را به حداقل برسانیم.  وی 

گفت: در حوزه دیجیتال باید با رویکرد ایجاد تسهیات و حمایت پیش 
برویم و کارها را بر اساس اولویت و نظم و ترتیب پیش ببریم و تمامی 
نهادها و سازمان  های مکلف در حوزه دیجیتال بر اساس وظایف محوله 
خود عمل کنند.  وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی با اشاره به آیین نامه 
ساماندهی و توسعه رســانه ها و فعالیت فرهنگی دیجیتال ادامه داد: 
این آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال ۸۹ است و آیین نامه جامع و 
خوبی است که سیستم متمرکزی را طراحی کرده است ولی متاسفانه 
از آن سال تاکنون هیچ اقدامی در راســتای آن صورت نگرفته است 
بنابراین باید در جهت اهداف آن همت گماریم.  وی گفت: شــورای 
عالی فضای مجازی نیز در این زمینــه در برخی از بخش ها کمک ها 
و همکاری  های الزم را دارد و به نوعــی می تواند مکمل مصوبه هیات 
وزیران در این زمینه باشد. جنتی با تاکید بر تشکیل دولت الکترونیک 
افزود: کار کارگروه ســاماندهی حمایت از محتــوای دیجیتالی ملی 
در سطح کشور بســیار با اهمیت و گســترده و در عین حال فشرده 
است و الزم است بر اساس اولویت جلسات آن به طور مداوم و منظم 
پیگیری شود.  وی ادامه داد: بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطاعات تمامی دستگاه ها باید اطاعات مورد نیاز مخاطبان خود را 
در سامانه ای قرار دهند تا از این طریق مراجعات حضوری به حداقل 

ممکن برسد. 
این نشست با حضور ســیدمرتضی موســویان رئیس مرکز توسعه 
فناوری اطاعات و رســانه  های دیجیتال وزارت ارشاد و نمایندگانی 
از وزارتخانه  های ارتباطات، فناوری و اطاعات، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اســامی، شــورای عالی اطاع رسانی و 

سازمان تبلیغات اسامی برگزار شد. 

اقتصاد خالق سهم عمده ای در تولید ناخالص و صادرات کشور دارد 

سال سوم|شماره 2۹۱|  سه شنبه 2 تیر۱۳۹۴|۶ رمضان ۱۴۳۶

برنامه های »متن و حاشیه«، »حذف و اضافه« و »هفت« در ماه رمضان 
از شبکه سه پخش نمی شود و این برنامه  ها بعد از ماه رمضان در ساختار 

جدید به مخاطبان ارائه خواهد شد. 
دکتر داوود نعمتی، مدیرکل روابط عمومی رســانه ملی با اعام خبر 
فوق، به جام جم گفت: تغییر در ســاختار و رویکرد این برنامه ها برای 
جلوگیری از تکراری شدن آن ها و جلب رضایت بیشتر مخاطبان است. 

در ساختار جدید امکان تغییر مجری هم وجود دارد. 
نعمتی با اشاره به مجریانی که شاید جای گبرلو را در برنامه »هفت« 
بگیرند، توضیح داد: هنوز هیچ چیز قطعی نشده و اگر قرار باشد مجری 
برنامه »هفــت« تغییر کند، هنوز مجری جایگزینــی برای او در نظر 

گرفته نشده است. 
نعمتی درباره همزمانی پخش برنامه »محله گل و بلبل« با برنامه های 
»ماه عســل« و »خندوانه« گفت: برنامه  عموپورنگ ساعت ۱۸ و ۴5 
دقیقه شروع می شــود و تا ســاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه ادامه دارد. برنامه 
»ماه  عسل« هم ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه شروع می شود، مقداری از این 
همپوشانی جدول پخش برای ایجاد رقابت بین شبکه هاست و این که 
هرشبکه ای برنامه بهتری برای بینندگان تدارک ببیند، مردم هم جذب 
همان برنامه می شوند. برنامه »خندوانه« هم در ماه رمضان ساعت ۱۹ و 

۳۰ دقیقه پخش می شود اما همان شب ساعت ۲۴ و روز بعد در ساعات 
۷، ۱۱ و ۱۴:۳۰ تکرار می شود. بنابراین اگر مردم عاقه مند به تماشای 
این برنامه باشند و پخش اول آن را از دســت بدهند، می توانند تکرار 

آن را تماشا کنند. 
برنامه رادیو هفت بین مردم طرف داران زیادی داشت و حدود 5 سال از 
شبکه آموزش به نمایش درآمد اما به دلیل تغییر ساختار و تعریف جدید 
از شبکه آموزش، سازندگان این برنامه نتوانستند خود را با این ساختار 
منطبق کنند و از بینندگان خود خداحافظی کردند. این در حالی است 
که در همه دنیا تغییر در فرم و محتوای یک برنامه هر چند باسابقه و 

محبوب امری کاما عادی است. 
نعمتی درباره رویکرد شبکه آموزش گفت: در دوره جدید همه شبکه  ها 
باید طبق تعریف هویتی خود برنامه تولید و پخش کنند. برای شبکه 
آموزش هم رویکرد آموزش های مهارتی تعریف شــده است و برنامه 
»رادیو هفت« با قالب و فرمی که داشت در این ساختار قرار نمی گرفت. 
سازندگان برنامه »رادیو هفت« و مدیران شبکه آموزش جلسات زیادی 
با یکدیگر گذاشتند تا به تفاهم برسند و پخش این برنامه ادامه پیدا کند 
اما این مذاکرات به نتیجه نرســید و برنامه »رادیو هفت« از تلویزیون 

خداحافظی کرد. 

وی با ذکر این نکته که برنامه موسیقایی »دستان« هم از شبکه آموزش 
پخش نخواهد شد چون در تعریف و ســاختار جدید این شبکه قرار 
نمی گیرد، اظهار کرد: سازمان صدا و سیما شبکه ها را بازتعریف کرده تا 
بتواند در شبکه ها و برنامه  ها تنوع ایجاد کند. برنامه سازان می توانند با 
تعاریف جدید شبکه ها برنامه  های متنوع تولید کنند که هم محتوای 

تازه تری داشته باشد و هم از فرم جدیدتری بهره مند شده باشد. 

توضیحات مدیر روابط عمومی سازمان صدا وسیما  در مورد تغییر برنامه  های تلویزیونی

توقف برای جلوگیری از تکرار

فارس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اســامی گفت: اوضاع بحرانی 
سینما باعث شده تا کمیسیون فرهنگی 

مجلس وارد عمل شــود تا بتواند در این زمینه به دولت و ســینما 
کمک کند. 

حجت االســام نصراله پژمانفر درباره مشکات ســینما و برنامه  
این کمیســیون برای حل این مشکات گفت: کمیسیون فرهنگی 
در نظر دارد تا در اواخر تابســتان ســال جاری نشست مشترکی 
را با کارشناســان و فعاالن عرصه ســینما ترتیب دهد تا با تشکیل 
کارگروه های تخصصی در جهت حل مشکات فعلی سینما به صورت 
مشترک اقدام شــود. اعتقاد ما این نیست که همه  این مشکات از 
سینمای فعلی و این دولت اســت بلکه بسیاری از این مشکات در 
طول تاریخ سینمای ما وجود داشته و ما می خواهیم هرچه زودتر 

برای آن راه حلی پیدا کنیم. 
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اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                را پیامک کنید

اکران »خمسه، خمسه«
 در جشنواره فیلم فجر 

بهروز افخمی خبرداد

»حکایت ناتمام یک زن« و 
»سپیدان« را امسال می سازم

سینماپرس: آرش سجادی حسینی در 
مورد جدیدترین فعالیت  های سینمایی اش 
گفت: در ســال جاری قصد دارم دو فیلم 

سینمایی »حکایت ناتمام یک زن« و »سپیدان« را جلوی دوربین ببرم 
که از لحاظ ساختار و مضمون با یکدیگر کامال متفاوت هستند. 

کارگردان فیلم ســینمایی »موج سوم« بیان کرد: »حکایت ناتمام یک 
زن« اثری زنانه است که قرار بود زمستان سال گذشته آن را کلید بزنیم 
اما به دلیل تعویق در صدور پروانه ساخت، این امر محقق نشد. در حال 
حاضر مجوز ساخت این فیلم اوایل سال جاری توسط سازمان سینمایی 
و به تهیه کنندگی مهدی مددکار صادر شــده و اوایل زمستان نیز آن را 

کلید خواهیم زد. 
او در مورد فیلم سینمایی »ســپیدان« اعالم کرد: این فیلم نیز قرار بود 
اوایل ســال جاری کلید بخورد اما به دلیل تغییر در بخشی از فصل  های 

فیلمنامه تصمیم بر این شد مجددا بازنویسی روی این اثر انجام شود. 

آرش سجادی حسینی: 

 هنوز فیلم هایم
 پروانه نمایش ندارند

مهر: ابوالفضل جلیلی که تعداد زیادی 
فیلم در انتظار اکــران دارد، می گوید 
هنوز همه آن هــا پروانه نمایش ندارند 

و به همین دلیــل نمی تواند آن هــا را در گروه »هنــر و تجربه« 
اکران کند. 

او با اشــاره به این که هنوز برای اکران فیلم  های خود در گروه »هنر 
و تجربه« اقدام نکرده اســت، گفت: سال گذشته آقای علم الهدی 
خواست تعدادی از فیلم هایم را برای اکران در گروه سینمایی »هنر و 
تجربه« آماده کنم، اما بعد از مدتی متوجه شدم برای اکران فیلم  هایم 

در این گروه همچنان نیازمند دریافت پروانه نمایش هستم. 
جلیلی بیان کرد: »گال«، »حافظ«، »ابجد«، »یک داستان واقعی«، 
»رقص خاک«، »دلبران«، »دت یعنی دختر« از جمله فیلم هایی 
بودند که در زمان خود هم موفق به دریافت پروانه نمایش نشدند و 

نمی دانم آیا برای این فیلم ها پروانه نمایش صادر می شود یا خیر. 

ابوالفضل جلیلی:

مبارزه مردم سیستان و بلوچستان 
با تروریست ها فیلم می شود

مهر: آخریــن مراحل بازنویســی فیلمنامه 
ســینمایی »بهشــت از جنوب شــرقی« با 
موضوع مبارزه مردم سیستان و بلوچستان با 

تروریست ها توسط احمد کاوری به پایان رسید. 
ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما درباره ساخت فیلم »بهشت از جنوب شرقی« 
گفت: پس از تولید فیلم »شور شیرین« فیلمنامه  های بسیاری را بررسی کردم که 
از آن جمله می توان به فیلمنامه ای با موضوع شهید شوشتری که در سیستان و 
بلوچستان در مبارزه با اشرار به شهادت رسید، اشاره کرد. اما نکته قابل توجه این 
است که در پژوهش  های خود به نکات عمیق تری از زندگی و مبارزه مردم آن 
منطقه با گروه  های تروریستی پی بردیم و به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع 

فیلم را گسترده تر کرده و درباره این مبارزات فیلم بسازیم. 
تهیه کننده فیلم سینمایی»شور شــیرین« اضافه کرد: بازنویسی فیلمنامه 
سینمایی »بهشت از جنوب شرقی« توسط احمد کاوری به پایان رسیده و قرار 

است شهریور تولید شود. 

ابراهیم اصغری:

تسنیم: کارگردان فیلم »شوکران« گفت: اگر 
کار انتخاب عوامل به خوبی پیش برود، شاهد 
اکران فیلم »خمسه، خمسه« در جشنواره فیلم 

فجر امسال هستیم. 
بهروز افخمی ادامه داد: در حال ساخت فیلم داستانی با مضمون جنگ و دفاع مقدس 
به نام »خمسه، خمسه« هستم که روایت گر ماجراهای هشت هفته ابتدایی جنگ 
تحمیلی است. لوکیشن  های این فیلم در اهواز و مناطق جنگی نزدیک به این شهر 
ساخته می شود و فیلمبرداری آن در این مناطق صورت می گیرد.   این کارگردان 
سینمای ایران درباره منبع اقتباسی اثر جدید خود بیان کرد: چهارمین قسمت از 
سریال آخرین روزهای زمستان به  نویسندگی و کارگردانی محمدحسین مهدویان 
منبع اقتباسی فیلم »خمسه، خمســه« است و بخشی از ماجراهای این قسمت 
به صورت داستانی در فیلم نامه من است. وقتی از تماشای سریال آخرین روزهای 
زمستان متوجه ماجراهای نهفته در دل این سریال شدم، به واسطه اهمیت دوران 

دفاع مقدس، تصمیم به ساخت فیلم »خمسه، خمسه« گرفتم. 
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محمدمهدی گورنگی 

  »صبا« سهم آموزش یک برنامه تعطیل شده را بررسی کرد

 موفقیت »رادیو هفت«
درجذب مخاطب خاموش

مخاطب باید آموزش چه از نوع مستقیم و چه 
غیرمستقیم را حس کند

حســین ســاری رئیس شبکه 
آموزش که پیــش از این درباره 
تغییرات برنامــه »رادیو هفت« 
توضیحاتــی داده و از طریــق 
رســانه ها اعــالم کــرده بــود 
برنامه های شــبکه آموزش باید 
مهارتی و آموزشی باشند و بر این 
اساس، برنامه »رادیو هفت« که 
بیشتر بر امور فرهنگی و هنری متکی است، نیاز به تغییراتی 
داشت که از سوی سازندگان آن به دلیل تغییر ساختار مورد 

قبول واقع نشد. 
او در پاسخ به این ســوال که تعریف شبکه آموزش از برنامه 
آموزشی چیست؟ اظهار کرد: ایجاد تنوع در برنامه ها، از جمله 
رویکردهای اصلی ما در شبکه آموزش است. وقتی مخاطبان 
شــبکه ای را انتخاب می کنند، انتظار دارند آن شبکه به آن 
نشانی که دارد، پایبند باشد و مخاطب شبکه آموزش مایل 
است شاهد برنامه های آموزشی و مهارتی باشد. برنامه »رادیو 
هفت« با وجود توفیقات و مخاطبانی که داشت هم باید از این 

منظر مورد ارزیابی قرار داد. 
حسین ساری در ادامه اضافه کرد: اســاس و جوهر »رادیو 
هفت« فرهنگی و هنری است و نه آموزشی و مهارتی. البته 
این جوهره قابل ســتایش اســت اما با رویکرد اصلی شبکه 
آموزش همگام نیست. بر این اساس از سازندگان این برنامه 
درخواســت کردیم وجه آموزشــی و مهارتی این برنامه را 
مشخص تر کنند که دو نمونه هم ســاخته شد اما در نهایت 
خود سازندگان این برنامه معتقد بودند در صورت تغییرات 
جدید، »رادیو هفت« از ساختار اصلی و قالب مرسوم خود دور 

خواهد شد و ممکن است از سوی تماشاگر رد شود. 
رئیس شبکه آموزش در پاســخ به این سوال که آیا آموزش 
لزوما مستقیم است یا غیرمســتقیم هم می توان جنبه های 
آموزشی را فراهم کرد؟ گفت: آموزش می تواند هم مستقیم 
و هم غیر مستقیم باشــد، هم تخصصی و هم غیر تخصصی 
باشد ولی الزم است مخاطب آموزش از هر نوع را حس کند. 
آموزش در الیه های پنهان برنامه چندان حس نمی شود در 
قالب برنامه هایی مهارتی در شبکه ای آموزشی قرار گیرد.  او 
افزود: آموزش های فرهنگی و هنری این برنامه غیر قابل انکار 
نیستند ولی جوهره این برنامه بر اساس آموزش نیست و در 
دسته بندی مهارتی قرار نمی گیرد. در نتیجه تداوم ساخت 
چنین برنامه هایــی موجب تداخل در ماموریــت برنامه ها 

می شود و شبکه ها را دچار تکرار خواهد کرد.

عصر آموزش های مستقیم سر آمده است
فریــدون صدیقــی روزنامه نگار 
پیشکســوت با ذکر این که در هر 
فرصت و مجالی بیننــده »رادیو 
هفت« بوده است، اظهار کرد: در هر 
فرصتی که می توانستم این برنامه 
را نگاه می کردم چون احســاس 
می کردم »رادیو هفت« برنامه ای 
شنیدنی است و از زاویه متفاوتی 
به پیرامون خود نگاه می کند. این نوع نگاه متفاوت می توانست 

برای لحظاتی بیننده را درگیر و همراه خود کند. 

صدیقی »رادیو هفــت« را یکی از برنامه های موفق شــبکه 
آموزش دانســت و گفت: این برنامه مخاطبان خاص خود را 
چه داخل و چه خارج از کشور داشــت و جمع سازندگان آن 
حرفــه ای بودند. البته بر اطالعات و دانش رســانه ای منصور 
ضابطیان که یکی از طراحان اصلی و تهیه  کنندگان این برنامه 
بود تاکید می کنم. ضابطیان شــناخت خوبی به امور رسانه  و 
مطبوعات دارد و پیشینه رادیویی و تلویزیونی او به ساخت این 
برنامه کمک می کرد. داشتن تیم خوب و ایجاد ظرفیت های 
متنوع در یک برنامه در »رادیو هفت« کنار هم قرار گرفته بود. 
او بیان کرد: »رادیو هفت« موضوعاتی گاه تکراری را با نگاهی 
تازه ارائه می  کرد. مضامینی کــه با نگاه و زاویه ای نو پرداخت 
می شــد. ویژگی قابل توجه این برنامه در گرو گروه جوان آن 
بود که موضوعــات مختلف را با پرداختی پخته و ســنجیده 
مطرح می کرد و با آن که برنامه برای جوانان و توســط جوانان 
ساخته می شود، در جذب بزرگســاالن هم موفق است. این 
اتفاق مهمی اســت که جمعی جوان به نگاه و نیاز و مطالبات 
مخاطبان میانســال خود نیز آگاهی داشته باشند، کاری که 
تلویزیون اغلب در آن ناتوان اســت یا کمتر به آن توجه دارد و 

به آن کم می پردازد. 
این استاد رســانه با تاکید بر این که تلویزیون، قالب رسانه ای 
نصیحت گو و پندگو را بــه خود گرفته و همواره درصدد عاقل 
کردن مخاطبان خود است و تصریح کرد: فراموش نشود وظیفه 
تلویزیون، عاقل و دانا کردن مردم نیســت. وظیفه تلویزیون، 
در وهله اول ســرگرم کــردن مخاطب، اطالع رســانی و بعد 
دانش افزایی اســت. وجه اطالع رسانی رادیو و تلویزیون ما که 
معموال با تاخیر اتفاق می افتد یعنی اطالع رسانی به هنگام در 
آن ها صورت نمی گیرد. مخاطب همیشه با وقفه با پدیده ها و 
رویدادهای مختلف در تلویزیون روبه رو می شود. وجه سرگرمی 
آن ها هم کمرنگ اســت. در این روزهای مبارک ماه رمضان، 
نهایت سرگرمی تلویزیون ساخت دو ســریال »پایتخت« و 
»دردسرهای عظیم« است که رگه هایی طنز دارد و برنامه ای 
گفت و گو محور چون »ماه عســل« که ظاهــرا پربیننده هم 
هست اما به جای ایجاد سرگرمی و نشاط در بیننده، موجبات 
گریه و زاری مخاطبان را فراهم می کند. برنامه ای که همچنان 
نصیحت گوست و نه سرگرم کننده. در این میان برنامه ای چون 
»رادیو هفت« با کمترین هزینه، بیشترین مخاطب و بیننده را 

برای تلویزیون به همراه داشته است. 
صدیقی با ابراز تاسف از متوقف شــدن برنامه »رادیو هفت« 
اظهار کرد: توقف این برنامه مثال شــلیک کردن به مخاطبان 
پیگیر آن اســت و پیامی جز این که ما را نبین و ما را گوش نده 
برای آن ها به همــراه ندارد. این روش یــک خطای تاریخی 
است که نمی بایســت رخ می داد. البته این گفته ها دلیل این 
نمی شود این برنامه بی نقص است و ایرادی بر آن وارد نیست. 
تاکیدم بر این اســت که چرا باید برنامه ای کــه با حداقل ها، 
مخاطب حداکثری می ســازد، متوقف شود و تلویزیون خود 
را از داشــتن آن محروم کنــد. آیا این رویــه منجر به ریزش 
مخاطبان و پیوســتن آن ها به دایره بینندگان شــبکه های 

ماهواره ای نیست؟ 
کارشناس رسانه در پاســخ به این سوال که آیا وجه آموزشی 
برنامه »رادیو هفت« کم بود که به این دلیل متوقف شد؟ گفت: 
طرح این مساله بیشتر به یک شوخی شباهت دارد. در برنامه ای 
که حافظ خوانی دارد و موســیقی سالم و بایسته در آن پخش 
می شود، می تواند آموزشی نباشــد؟ از طرفی مگر قرار است 
وجه آموزشی برنامه ها کامال مستقیم باشد؟ آموزش فرایندی 

اســت که باید در ذهن مخاطب ایجاد شود و نه این که به طور 
مستقیم در یک برنامه انجام شود. برنامه ای مثل »رادیو هفت« 
به مخاطب خود چگونه بردبار بودن و برنامه ریزی برای اوقات 
فراغت را آموزش می داد. دیگر عصر آموزش های مســتقیم 
سر آمده است. مگر تلویزیون مدرسه است؟ فکر می کنم یک 
اشکالی در تلویزیون ما وجود دارد که به هر برنامه ای که موفق 
می شــود، شلیک می کند و آن را از رده خارج می کند. اگر این 
برنامه هم مثل برنامه »90« درآمدزایی داشــت، قطعا آن را 

حفظ می کرد. 

ارتباط شگفت انگیز مخاطب و موسیقی 
امید نعمتــی خواننده گروه پالت 
از برنامــه »رادیو هفت« به عنوان 
برنامه ای خالقانه و جســورانه یاد 
کرد و گفــت: از افــراد مختلفی 
شــنیده ام به آن برنامــه اعتماد 
کرده اند و همراه آن شــده  و آن را 
دوست داشــته اند. گروه پالت هم 
با این اعتماد در این برنامه حضور 
یافت و با ایــده ای خالقانه، آهنگی اجرا کــرد. به خاطر دارم 
بازخوردهای زیادی هم در پی داشــت. آن شبی که برنامه ما 
پخش شد، خودم برنامه را ندیدم اما صبح آن روز با شمار زیادی 
از تلفن ها و پیام ها روبه رو شدم که نشان از تاثیر برنامه »رادیو 
هفت« داشت. آن برنامه از سوی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
مورد توجه قرار گرفت و برای گروه ما تجربه بسیار جالبی بود. 
نعمتی بیان کرد: پرداخت جدی به موسیقی در تلویزیون نیاز 
می شد و می شود. موسیقی خالقانه و متعالی تری که در کشور 
خودمان وجود دارد و در این سال ها مجال حضور در برنامه های 
سیما را نیافته  است. این اتفاق در برنامه »رادیو هفت« به خوبی 
شکل گرفته بود و ارتباط شــگفت انگیزی هم بین مخاطب و 

موسیقی درست ایجاد شده بود. 
نعمتی که توقف برنامه »رادیو هفت« خبر نداشت، اظهار کرد: 
نمی دانم دلیل عدم پخش برنامه چیســت اما تصور می کنم 
پخش برنامه ای که این قدر موفــق بوده، باید ادامه پیدا کند. 
هم آن دســته نظراتی که منجر به متوقف شدن برنامه شده و 
هم نظر آن دست از مخاطبانی که دوست دارند برنامه پخش 
شود محترم است، اما شــخصا دوست داشتم پخش برنامه به 
همان شــکلی که مخاطبانش دوست داشتند ادامه پیدا کند. 
برنامه ای که بعد از سال ها مخاطبان خاص خود را داشت و از 

ضریب موفقیت باالیی برخوردار شده بود. 

برنامه ای موفق در جذب مخاطب خاموش
نیما رئیسی بازیگر و گوینده در تایید و تاکید نمایش و معرفی 
شــاخصه های فرهنگی و هنری برنامه »رادیــو هفت« اظهار 
کرد: جا دارد به عنوان کســی که در این برنامه حضور داشــت 
و با آن گروه همکاری می کرد بگویم مشــک آن است که خود 
ببوید نه آن که عطار بگوید. قشری 
از تماشــاگر که از آن هــا با عنوان 
تماشاگران خاموش یاد می کنم، در 
عرصه های مختلف رسانه و هنر ما 
وجود دارند که برنامه دلخواه خود 
را کمتر در سینما و تلویزیون یا در 
موسیقی و مطبوعات می یابند. این 
نوع تماشاگر که در تلویزیون کمتر 

به آن ها بها داده و کمتر پرداخت می شود، با برنامه »رادیو هفت«، 
یک برنامه محبوب و دلخواه خود را پیدا کرد. تماشاگر خاموش با 
مخاطب برنامه »خندوانه« تفاوت دارد و ممکن است تعدادی از 
آن ها مخاطب آن برنامه هم باشند اما در اصل مخاطب متفاوت و 
فرهیخته ای است و طالب برنامه ای متفاوت از آن چه تا به حال 
در تلویزیون بوده، است. این گوینده رادیو و تلویزیون یادآور شد 
برنامه »رادیو هفت«، در شبکه ای پخش می شد و دوام پیدا کرد 
که در ابتدا مردم شناختی به آن نداشتند. شبکه ای نوپا و بدون 
هیچ جذابیت و ســرگرمی، با برنامه ای روبه رو شد که در عین 
سرگرمی سازی، پر از محتوا و جذابیت های ادبی و تصویری بود. 
جالب تر این که »رادیو هفت«، برنامه ای رادیویی بود که در قالب 
تلویزیون به مخاطب ارائه شد و با استفاده از جاذبه های تصویری 
به صورت رادیویی اجرا می شد. جالب تر این که چنین برنامه ای 
با وجود ساختار رادیویی در رادیو هم وجود ندارد. برنامه ای که 
جای خالی آن در رادیو و تلویزیون ما حس می شد و توانست به 

خوبی مخاطب خاموش ما را به خود جذب کند. 
او اضافه کرد: مخاطب خاموش ما مخاطب مظلومی اســت زیرا 
برنامه جذاب و دلخواه خود را در رسانه ها پیدا نمی کند و از طرفی 
برای به دســت آوردن مطالبات خود هیچ تالشی نمی کند زیرا 
ناامید است و عالقه مندی های خود را دنبال می کند و به نوعی 
خود را سرگرم می کند. آن ها مثل مخاطبانی که در همه برنامه ها 
شرکت می کنند و از همه چیز راضی هستند، نیستند. این نوع 
مخاطبان، مخاطبانی بســیار ســخت گیرند که با هر برنامه ای 
راضی نمی شــوند. »رادیو هفت« برنامه ای بود که در جذب این 
دست از مخاطبان موفق بود.  رئیسی با ذکر این نکته که خیلی 
پیش تر انتظار عدم پخش برنامه »رادیو هفت« را داشته است، 
گفت: تفکر غالب تلویزیون چیزی جز نخبه کشــی نیســت و با 
برنامه هایی که متفکرانه هستند، موافق نیست و این طور به نظر 
می رسد تلویزیون بر خالف توصیه ها و نظرات بزرگان و مقامات 
باالی کشور که بر مطالعه کردن و موسیقی خوب گوش کردن و 
اندیشیدن تاکید دارند، عمل می کند. او حذف برنامه ای پرجاذبه  
و متفکرانه از سوی تلویزیون را ناشی از شیوه نخبه کشی تلویزیون 
دانست و بیان کرد: این برخورد خیلی هم سازمان شده و با آگاهی 
به نظر نمی رسد و به نظرم خیلی ناشی از برخوردهای فرهنگی 
ایرانی ماست که تاب پیشرفت یکدیگر را نداریم! و این منافاتی 
با شیوه نخبه کشی ندارد و مساله تازه ای هم نیست. در شرایطی 
که تلویزیون از برنامه های جذاب کم  بهره اســت، حذف چنین 
برنامه ای منطقی به نظر نمی رسد. در این رقابت تنها یک استثنا 
وجود دارد و آن هم برنامه »90« است که هنوز قابل توجه است و 
مخاطبان خود را دارد و نمی دانم راز ماندگاری آن برنامه چیست؟ 
و جای امیدواری اســت چنین برنامه ای هنوز ادامه دارد و این 
اتفاق برای هیچ برنامه دیگری تکرار نشده است. وقتی شما جای 

پای محکمی ندارید، از پخش حذف می شوید. 

دنبال اهداف کالن رسانه ای
دکتر رشید کاکاوند شاعر و پژوهشگر ادبیات با تاکید بر ایجاد 
آرامش که هدف اصلی برنامه »رادیو هفت« بود، گفت: »رادیو 
هفت« برنامه ای شبانه  فرهنگی و هنری بود که به استناد روابط 
عمومی صداوسیما مخاطب به خوبی آن را دنبال می کرد. در 
ایــن برنامه فرصت پیدا کردم در یــک تک گویی، موضوعات 
خیلی جدی ادبیات به زبان ساده با مخاطبان در میان بگذارم. 
این برنامه بدون آن که داعیه علمی  بودن داشته باشد، مطالب 
علمی و ادبی هم در آن مطرح شود اما به زبانی ساده و به شکل 

یک هم نشینی شاد و گفتاری دوستانه. 

او تاکید کــرد فضای آرامش بخش و دوســتانه این برنامه، نظر 
همه مــا بود و من هم همراه دیگر دوســتان دنبــال این هدف 
حرکت کردم. این مجــری رادیو و 
تلویزیون اظهار کرد: صداوســیما 
برای جــذب حداکثری مخاطب به 
چنین برنامه هایی نیاز دارد و »رادیو 
هفت« این رسانه را از این نظر بی نیاز 
کرده بود. برنامه ای دلی و صمیمی 
که جایش در رسانه ملی خالی بود. 
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این 
سوال که در شرایطی که مباحث فرهنگی ما با هجمه های زیادی 
روبه رو هستند و رسانه های ما با ریزش مخاطب مواجه شده اند، 
چرا برنامه ای موفــق از مجموعه برنامه هــای تلویزیون خارج 
می شود؟ گفت: این سوال من هم هست. همواره در مدیریت کالن 
رسانه و به شــکل نظری مطرح می شود باید رسانه ها به گونه ای 
عمل کنند که ذهن و چشم مخاطب را به سوی خود جلب کنند تا 
وقت رفتن به سمت شبکه های غیر داخلی را پیدا نکنند. در چنین 
شرایطی اگر پخش یا عدم پخش برنامه  »رادیو هفت« را روی دو 
کفه ترازو قرار دهیم، پخش آن بر عدم پخش آن سنگینی خواهد 
کرد.  کاکاوند یادآوری کرد: در طول ســال و در همه شبکه های 
تلویزیونی، تعداد برنامه های پر مخاطب و پر بیننده به 3 تا4 برنامه 
محدود می شــوند. وقتی برنامه ای از درصد قابل توجه مخاطب 
بهره مند است، باید تقویت شــود و نه حذف. باید دنبال اهداف 
کالن رســانه ای برویم. در حال حاضر شاهد برنامه هایی خنثی 
در تلویزیون هســتیم که چندین سال است روی آنتن می روند. 
نمی خواهم منفی فکر کنم و بگویم دستی پشت این تصمیمات 
اســت و نمی خواهم بگویم کسی که نتیجه را به آن جا می کشد، 
دوســت فرهنگی ماست یا تظاهر به دوست بودن می کند، اما به 
عنوان کسی که همیشه دغدغه فرهنگی داشته، دلم می سوزد. 
نباید این ســرمایه گذاری و پشتوانه 5 ساله نادیده گرفته شود و 

به راحتی و به تعبیر عمومی مفت از دست برود. 

پایان دادن به یک اشتباه تاریخی
این چه رسمی اســت که در رســانه ملی و دیگر رسانه های 
میهنی وجود دارد کــه برای پا گرفتــن و معرفی برنامه ای 
4 تا 5 ســال زمان صرف می شود و به پشــتوانه حمایت و 
ســرمایه گذاری مالی، اعتباری و ارزشمند سازی، مخاطبان 
گســترده ای از جای جای نه تنها میهن اســالمی که دیگر 
کشورها به پای برنامه کشانده می شوند و از آن ها بینندگانی 
پیگیر و فالوئرهایی واقعی می ســازد و بعد بــه یک باره آن 
برنامه ها را با چالشی ناگهانی روبه رو می کند که سازندگان 
آن به دلیل همان تعهد و تالشی که ویژگی برنامه را موجب 
شده، مجبور می شوند از ادامه همکاری سر باز بزنند؟ روندی 
که پیش از این شامل برنامه های محبوبی چون »شب های 
برره« و مهران مدیری، فرزاد حســنی و امثال نیز شده بود 
و »رادیو هفت« نیز از این قاعده مســتثنی نشــد. برنامه ای 
که مخاطب خود را به خوب نگاه کردن و موســیقی درست 
شنیدن دعوت می کرد و بزرگان ادب و متون ادبی را با مهارت 
و صدای هنرمند یا گوینده ای توانا، معرفی می کرد و لحظاتی 
آرامش بخش را در ســاعت پایانی شــب برای آن ها فراهم 
می کرد و متوقف شــدن پخش آن به بهانه آموزشی نبودن، 
چیزی جز یک اشتباه تاریخی نیست. پایانی نه چندان خوش 
برای برنامه ای مفید و پر طرفدار. پایانی که می تواند دورنمای 

چند سال آینده برنامه ای چون »خندوانه« باشد!

برنامه »رادیو هفت« 
در این سال ها به خوبی فعالیت کرد و توانست با ساختاری غیر 
متعارف و متفاوت و تلفیق فضای رادیویی و تلویزیونی به برنامه ای 
پرجاذبه و پرطرفدار تبدیل شود و در برهوت برنامه های جذاب 
رسانه ملی، فضای دلچسبی ایجاد کند و ضمن ایجاد سرگرمی، 
شاخصه های فرهنگی و هنری ایرانی را به مخاطب خود ارائه دهد 

و آن ها را به خوب دیدن، خوب شنیدن و خوب حرف زدن و البته 
خوب و مثبت فکر کردن ترغیب کند. این برنامه به پشتوانه پخش 
4 ساله ای که داشت، توانست شبکه  نوپا و ناشناخته آموزش را به 
شبکه ای پربیننده تبدیل کند. درست همان تاثیری که برنامه 
»خندوانه« برای شبکه تازه تاسیس نسیم در پی داشت. اما در 
پی پخش و تالش دائمی برنامه  »رادیو هفت« برای ایجاد تنوع و 

جذاب بودن و در شرایطی که می رفت این برنامه به یک نقطه قوت 
رسانه ملی به دلیل حفظ گروه اولیه، تنوع موضوعی و تداوم پخش 
تبدیل شــود، به یک باره و به دلیلی که »کمتر آموزشی بودن« 
خوانده شد، برنامه از جدول برنامه های شبکه آموزش حذف شد. 
این درحالی است که صاحب نظران ویژگی این برنامه را آموزش و 

مهارت آموزی غیرمستقیم می دانند. 

گروه گزارش صبا-مرجان یگانه پرست



 

در پی تعالی آموخته های موسیقی، تحصیالت دانشــگاهی خود را دراین رشته در محضر اساتیدی چون محمد تقی مسعودیه، دکترعلیرضا 
مشایخی، دکترشاهین فرهت، شریف لطفی، مجید کیانی، محمدعلی حدادیان، محمد اسماعیلی، مسعود شناسا، دکتر امیراشرف آریانپور، 

محمدرضا درویشی و برخی اساتید دیگر سپری کرد. 

محمدمهدی گورنگی
اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                            را پیامک کنید

n e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r

اقتصاد  فرهنگ وهنر

گزارش فروش فیلم ها)تومان(

منبع :  سینماتیکت

تهیه کننده: بیتا منصوری       
کارگردان:ابوالحسن داوودی                     

تعداد روزنمایش:98

2,772,482,000

رخ دیوانه

تهیه کننده: فتح اله جعفری جوزانی        
کارگردان: مسعود جعفری جوزانی                     

تعداد روزنمایش:98

4,614,020,000

ایران برگر

تهیه کننده:  محمدحسین لطیفی/ مجید یاسر       
کارگردان: محمدحسین لطیفی

تعداد روزنمایش:29

178,615,000

اسب سفید پادشاه

تهیه کننده:  سامان مقدم        
کارگردان: سامان مقدم

تعداد روزنمایش:29

2,329,948,000

نهنگ عنبر

تهیه کننده: مرتضی شایسته        
کارگردان: بهمن گودرزی

تعداد روزنمایش:29

895,292,000

آتیش بازی

تهیه کننده: علی مصفا        
کارگردان: صفی یزدانیان

تعداد روزنمایش:29

599,509,000

در دنیای تو ساعت چند است

تهیه کننده:  رخشان بنی اعتماد
کارگردان: رخشان بنی اعتماد

تعداد روزنمایش:41

783,230,000

قصه ها 

تهیه کننده:  آرش معیریان
کارگردان: سید محسن وزیری                      

تعداد روزنمایش:24

40,949,000

دریا کنار

تهیه کننده: حسن نجفی
کارگردان: محمد رضا محمدی 

تعداد روزنمایش:24

18,221,000

عشق و جنون

 تهیه کننده: عبدالرضا کاهانی
کارگردان: عبدالرضا کاهانی

تعداد روزنمایش:98  

1,570,605,000

استراحت مطلق

تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
کارگردان: بهرام توکلی                    

تعداد روزنمایش:49
441,936,000

من دیه گو مارادونا هستم  

تهیه کننده:  بیژن امکانیان
کارگردان: مسعود نوابی                    

تعداد روزنمایش:49
79,305,000

متل قو  

گزارش کتاب
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استاد هدردادن 
سرمایه هایمان شده ایم

رضا رشیدپور:

با ساخت ادامه »در حاشیه« 
در زندان  موافقت شد

ایســنا: رئیــس ســازمان زندان ها و 
اقدامات تامینی و تربیتی کشــور به ارائه 
توضیحاتی در زمینه همکاری با سریال »در 

حاشیه« پرداخت. 
اصغر جهانگیر در مورد همکاری سازمان زیرمجموعه اش با عوامل ساخت 
ادامه سریال مهران مدیری، عنوان کرد: عوامل تولید این سریال با ما صحبت 
کرده  و درخواست کردند بخش دوم این سریال در محیط زندان و در ارتباط 
با زندان ساخته شود که کلیت کار مورد قبول قوه قضاییه قرار گرفته و این 

موضوع به کمیته ای ارجاع شده تا مورد بررسی قرار گیرد. 
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: معاونت 
فرهنگی قوه قضاییه و سازمان زندان ها و بخش های دیگر در این کمیته حضور 
دارند و در آن جا بحث هایی صورت گرفته، چارچوب های کار مشخص شده و 
به سازمان زندان ها اعالم شده است. منتظریم در صورتی که توافق حاصل شود 

بخش دوم این سریال با همکاری دستگاه قضایی ساخته شود. 

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها:

 مدیران، عامل پیوند 
سینما و ورزش هستند

باشگاه خبرنگاران: حبیب اسماعیلی 
درباره موضوع ورزش در سینما بیان کرد:  
در همه موضوعات ابتــدا باید فیلمنامه و 

سپس جذابیت و پرداخت خوب در یک فیلم جمع شود تا ارتباط موثری 
با نسل جوان در حوزه ورزش و ســینما برقرار کند. مدیران باید نقش 
خود را در شکل گیری پیوند بین سینما و ورزش ایفا کرده تا محصول 

مشترکی با برگشت سرمایه اتفاق بیفتد. 
این تهیه کننده افزود: وقتی قصه فیلم خوب باشد و با دقت به محتوا و 
موضوعاتی چون اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و دفاع مقدس بپردازد، 
مخاطب ارتباط برقرار کرده و به سینما می آید. مدیران باید نقش خود 
را در شکل گیری این تعامالت ایفا کرده تا پیوند سینما و ورزش شکل 
گیرد. اسماعیلی تصریح کرد: در سینمای ایران برخی فیلم ها با موضوع 
ورزش ساخته شد که به دلیل نگاه تک بعدی و صرفا ورزشی بازخورد 

خوبی نداشت. 

حبیب اسماعیلی:

شان و عملکرد شورای راهبردی 
سینمای کودک بررسی شد

ســینماپرس: وحید نیکخواه آزاد، ناصر 
رفایی، نــادره ترکمانــی، فــرزاد اژدری و 
امیرســحرخیز به عنــوان ۵ چهــره فعال 

ســینمای کودک در میزگردی به طرح دیدگاه ها، نظرات و تحلیل خود 
نســبت به فضای فعلی حاکم بر ســینمای کودک و نوجوانان پرداختند 
که در این مســیر نقد عملکرد شورای راهبردی ســینمای کودک و نیز 
ضرورت برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان از مهم ترین سخنان این 

سینماگران پردغدغه مطرح شد. 
سینمای کودک نیاز مبرم هر جامعه ای است که نباید سهل انگارانه از کنار 
آن عبور کرد. این نوع سینما که همواره دولت ها نگاه و توجه ویژه ای به آن 
دارند، متاسفانه طی سال  های اخیر با مشکالت و معضالت زیادی در عرصه 
تولید و اکران روبه رو بوده است. از سویی اغلب فیلم ها فاقد انتقال اندیشه و 
پیام مفید برای نسل نوپا هستند و از سوی دیگر تخیل یا فانتزی کودکانه 

در اکثر ساخته  های این گونه سینمایی به چشم نمی خورد. 

در میزگرد  رسانه ای

پارسینه: رضا رشیدپور در یادداشتی 
به نقد ســریال »پایتخت 4« ســاخته 

سیروس مقدم پرداخت.
 متن این یادداشت بدین شرح است: سریال »پایتخت« را همیشه 
دوست داشته  و تماشا کرده ام. امســال هم منتظر بودم هنرنمایی 
محسن تنابنده عزیز به اتفاق دوســتانش را ببینم. قبول دارم سه 
قسمت از یک مجموعه بیست وچند قسمتی محک مناسبی برای 
نقد نیست اما سنت ســال نکو و بهار را هم نباید از نظر دور داشت. 
ما استاد هدر دادن سرمایه هایمان شده ایم. یقینا محسن تنابنده و 
سیروس مقدم کارشــان را خوب بلدند اما با یقین بیشتر می توان 
گفت هرگز جادوگر نیســتند و نمی توانند در زمانی کمتر از دو ماه 
خاطره سریال های زنجیره ای موفق در جهان را تداعی کنند. مثال 
چه ایرادی داشت این بندگان خدا از همان ســال قبل کارشان را 

آغاز می کردند؟!

مدیر سایت »بییپ تیونز« در گفت وگو با صبا:

فروش موسیقی پاپ 
بسیار کـوتاه مــدت است

پیشنهاد روز 

نوشتن تا مغز استخوان!
پیشــنهاد امروز در حیطــه ادبیات و 
کتابی گیرا و بســیار موثر برای کسانی 
که تصمیم به نوشتن دارند است. کتاب 
»نوشتن تا مغز استخوان« نوشته ناتالی 
گلدبرگ است و شهرام عدیلی پور آن را 
به فارسی برگردانده است. این کتاب در 
برگیرنده نکاتی بسیار خالقانه است که 
می تواند برای نویسندگان جوان و آماتور 
بسیار راهگشا باشد و حتی نویسندگان 
حرفه ای نیز می توانند بهره کافی را از آن 
ببرند، چرا که حاوی تجربیات انضمامی 
شــخص نویســنده اســت و گلدبرگ 
تجربیات خود در امر نوشتار خالق را به 
دور از تنگ نظری در اختیار خوانندگان 
قرار داده است. با مراجعه به متن کتاب 
خیلی زود می توان دریافت این کتاب با 
کتابسازی  های معمول که در پی کسب 
سود از ســودای نویسنده شدن جوانان 
است فرق می کند و گلدبرگ راه دیگری 
را پیموده اســت. برای قدم به قدم پیش 
بــردن ایده  های آموزش، طــرح و ایده 
دارد و عملگرایانــه ایده هایش را به کار 
برده است. گلدبرگ در فصل »مشکلی 
با ویراستار« این کتاب می نویسد: وقتی 
تمرین نوشــتن می کنید باید خالق اثر 
را از ویراستار یا سانسورچی درونی تان 
جدا کنید؛ این خیلی مهم است. هرجا 
الزم است بنشــینید و هرچه می گوید 
بنویسید، حرف  های خود را بزنید: »تو 
یک احمقــی که همیشــه فقط حرف 
می زنی، از دســتت خجالت می کشم، 
حرف درســت و حســابی برای گفتن 
نداری، از این گذشــته حتی نمی توانی 
این کلمــات را هجی کنــی...« هرچه 
بهتر ویراستار درونتان را بشناسید بهتر 
می توانید آن را نادیــده بگیرید. بعد از 
مدتی این ویراســتار در نهان گاه ذهن 

فقط تبدیل به یک وراج می شود. 

 ، » نز بییپ تو « یت ســا
شبکه ای اجتماعی اســت که در زمینه فرهنگ و 
هنر فعالیت دارد. این ســایت، به مخاطبان خود 
امکان می دهد آلبوم  های موســیقی مجاز ایرانی 
را با پرداخــت بهایی کمتر از قیمــت روی جلد 
آلبوم ها، تهیه کنند. این ســایت حقوق ناشران 
و پدیدآورندگان این آثار را نیــز رعایت می کند. 
بییپ تونز همچنین فضایی را بــرای اظهارنظر و 
تبادل نظر مخاطبان خود به وجود آورده اســت. 
مولود رحمتی یکی از مدیران مسئول این سایت 
اســت. با وی در مورد فعالیت  های این سایت در 
زمینه فروش آلبوم ها و قانون کپی رایت در ایران 

گفت وگو کرده ایم. 
خانم رحمتی، ســایت بییپ تونز از چه 

زمانی فعالیت  های خود را آغاز کرده است؟
پروژه بییپ تونز از سال 1389، از شهر اصفهان آغاز 
شد و در اسفند همان ســال، ما این سایت را برای 
معرفی اهالی موســیقی به مخاطبان و همچنین 
ارائه دادن قطعات مجاز ایرانی به این دوستان راه 
اندازی کردیم. در عین حال طبــق قراردادهایی 
که با ناشران و صاحبان آثار می بندیم، کلیه حقوق 
مادی و معنوی صاحبان آثار محفوظ است. هدف 
اصلی از راه اندازی این ســایت، فرهنگ سازی به 
منظور رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار 

موسیقی است. 
پروسه انتخاب آثار به چه صورت است؟

به هیچ وجه آثار را برای ارائه در این سایت انتخاب 
نمی کنیم. هر اثر موســیقایی که مجــوز وزارت 
فرهنگ وارشاد اســالمی را دریافت کرده باشد، 
می تواند در سایت بییپ تونز حضور داشته باشد و 
ارائه آثار به این سایت نیز همواره دوطرفه بوده است. 
گاهی به بنگاه  های نشر پیشنهاد می کنیم آلبومی 
را روی ســایت ما قرار دهند و گاهی نیز ناشران و 
صاحبان اثر به ما پیشنهاد می دهند. حتی گاهی 
صاحب اثر، پیش از انتشار آلبوم خود، با ما تماس 
می گیرد و خبر می دهد آلبوم من در مرحله تولید 
است و ما هم به محض انتشار، آن آلبوم را در اختیار 
عموم مخاطبانمان قرار می دهیم. البته در صورتی 
که خواننده ای مجاز باشــد، با اجازه صاحب اثر، 
تک آهنگ  های منتشر شده این عزیزان در اینترنت 
را از طریق سایت بییپ تونز به صورت رایگان منتشر 

کنیم نیز از طریق بییپ تونز منتشر می کنیم. 
معموال قراردادها به چه صورت است؟

قیمت گذاری آثار بر عهده ناشر است. یعنی بر طبق 
قراردادی که با ناشــران منعقد می کنیم، قیمت 
آلبوم ها و آهنگ ها را ناشران مشخص می کنند و 
ما فقط بستر ارائه آثار برای فروش را مهیا می کنیم. 
نحوه تقسیم درآمد از این سامانه هم به صورت روش 
تقسیم درآمدی و بر اساس عرف بین المللی است 

که بهره بردار اصلی صاحبان آثار هستند.
این سایت چه میزان در جذب مخاطبان 
تاثیر داشته و از عملکرد پنج ساله این سایت 

راضی هستید؟
به نظرم بییپ تونز در این پنج ســال، عملکردی 
فراتــر از انتظار در بحث جذب مخاطب داشــته، 
البته هنوز راهی طوالنی در پیش داریم اما در همه 
اقشار جامعه، مخاطب بییپ تونز داریم؛ از مخاطبان 
حرفه ای موســیقی گرفته تا اشــخاصی که تنها 
شنونده موسیقی هستند و همچنین موزیک بازها، 
این سایت را می شناسند، البته مخاطبان ما، بیشتر 
ساکنان کالن شهرها هستند و در شهرستان  های 
کوچک، یا به علت پایین تر بودن سرعت اینترنت 
یا به دلیل شناخت کمتری که نسبت به این سایت 
دارند، تعداد مخاطبانمان کمتر است، اما این سایت 
در این مدت در زمینه معرفی خود، بســیار موفق 

عمل کرده است. 

بییپ تونز چــه میزان توانســته در 
حوزه آشــنایی مردم با قانــون کپی رایت و 

فرهنگ سازی مربوط به آن موفق عمل کند؟
عملکرد بییپ تونز در زمینه فرهنگ سازی بسیار 
راضی کننده بوده است. زمانی که تازه این سایت 
را راه اندازی کرده بودیم، بســیاری از مخاطبان 
در پایین صفحــه فروش آلبوم ها بــرای ما پیغام 
می گذاشتند و نســبت به مبلغی که برای دانلود 
آهنگ ها اعالم شــده بود، اعتراض می کردند. در 

کامنت ها می گفتند چرا مانند دیگر ســایت ها، 
قطعه  های موســیقی را به رایگان در اختیار آن ها 
قرار نمی دهیم، ما هم به طور مداوم به آن ها توضیح 
می دادیم اگر قطعه ها به صورت غیر قانونی دانلود 
شــوند، حقوق پدیدآورندگان آن ها و همچنین 
ناشران نادیده گرفته می شود. اما خوشبختانه به 
مرور زمان، با کمک و همراهی ناشران و همچنین 
به واســطه فرهنگ ســازی ای که انجام دادیم، از 
تعداد این درخواست ها کاسته شد و به جای آن ها 
پیغام هایی از سوی مخاطبانمان دریافت می کنیم 
مبنی بر این که چــون به آلبوم  هــای اورجینال 
دسترســی ندارند، منتظر می مانند تا آلبوم ها از 
سوی بییپ تونز ارائه شود تا آن ها را خریداری کنند 
و از دید من، این موفقیت بسیار بزرگی در این مدت 

زمان محدود بوده است. 
یکی از تصمیماتی که دفتر موسیقی به 
تازگی گرفته، این است که اهالی موسیقی برای 
انتشار آهنگ ها در فضای مجازی، از این دفتر 
مجوز رسمی دریافت کنند. در این صورت امکان 
فروش این آثار به عنوان تک آهنگ به وجود 
می آید. مخاطبان که همواره عادت کرده اند 
تک آهنگ ها را بدون پرداخت هزینه از اینترنت 

دانلود کنند، از این طرح استقبال می کنند؟
البته االن هم این اتفاق به شکلی دیگر می افتد. 
بســیاری از مخاطبان با تمام قطعات یک آلبوم 
ارتباط برقــرار نمی کنند و از همیــن رو فقط 
تعدادی از آن قطعات را خریداری می کنند چرا 
که در یک آلبــوم، به قول اهالی فــن، یک یا دو 
آهنگ فروش بیشتری دارد و مورد استقبال قرار 
می گیرد. البته برای این کار باید اقدامات خاص 
خود را انجام دهیم، چرا که بسیاری از مخاطبان 
موسیقی فکر می کنند انتشار آلبوم هزینه بر است 
و انتشــار تک آهنگ، هیچ هزینه ای ندارد. پس 
اگر قطعه ای در قالب یک آلبوم منتشــر نشود، 
نباید برای آن پولی پرداخــت، در حالی که تک 
آهنگ ها، تمام هزینه  های یــک آلبوم از قبیل 
ترانه، آهنگسازی، ضبط استودیویی، تنظیم و... را 
دارند و در این زمینه با یک قطعه از آلبوم تفاوتی 
ندارند. خواننده ها می توانند در این فرهنگ سازی 
نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. به عنوان مثال، 
یک یا دو خواننده پاپ تک آهنگ هایی را منتشر 
کرده اند و به طرفدارانشان گفته اند هم می توانند 
آن ها را به رایگان از سایت  های دیگر دانلود کنند 

و هم می توانند از طریق ســایت بییپ تونز این 
آهنگ ها را خریداری کنند. نمی توانم بگویم همه 
مخاطبان، این قطعات را از سایت ما دانلود کردند، 
اما بســیاری از افراد این عمل را انجام دادند. اگر 
خود هنرمند این مساله را از مخاطبان درخواست 
کند، تاثیر خوبی روی طرفداران وی می گذارد 
و پروسه فرهنگ سازی خریداری تک آهنگ نیز 
کوتاه تر می شود. از سویی دیگر اگر آثار از کیفیت 
خوبی برخوردار باشند و شنونده احساس کند اثر 
خوبی به او ارائه شده نیز برای خریداری آن ها اقدام 
می کند. در مجموع احساس می کنم در زمینه 
رعایت حق کپی رایت، به جایگاهی رســیده ایم 
که کمی پا را فراتر بگذاریم و موارد دیگری مانند 
خریداری تک آهنگ ها را از مخاطبانمان طلب 

کنیم. 
بییپ تونز همواره شش آلبوم پرفروش 
خود را به صورت روزانه اعالم می کند، مدتی 
این آمار را زیر نظر داشتم و دیدم با وجود ارزان 
قیمت تر بودن آلبوم  های پاپ نسبت به موسیقی 
سنتی و تلفیقی، معموال یک آلبوم پاپ در این 
فهرست قرار دارد و بیشترین آمار به آلبوم  های 
تلفیقی تعلق دارد. این مطلب بیانگر این است 
که مخاطبان بییپ تونز از قشــر خاصی اند یا 

رویکرد جامعه تغییر کرده است؟
بله این اتفاق مدت هاست در بییپ تونز می افتد. این 
دوره هم دو آلبوم تلفیقی، بیش از یک ماه است که 
رتبه  های اولین و دومین آلبوم پرفروش سایت را 
از آن خود کرده اند. پیش از این آلبوم های»باران 
تویی« از گروه چارتار و همچنین»آقای بنفش« 
اثر قبلی گروه پالت هم به رکوردهای این چنینی 
رسیده اند. این اتفاق کامال طبیعی است و ربطی به 
نوع مخاطبان سایت ما ندارد و این آمار در فروش 
فیزیکی آثار نیز رخ می دهد. از لحاظ رفتارشناسی، 
معموال اوج فروش آلبوم  های پاپ، در دو یا سه روز 
نخست انتشارشان است، البته استثناهایی هم در 
این زمینه وجود دارد. مثال تک آهنگ»خوشگل 
عاشــق« از آلبوم»غریبه« فریدون آسرایی هنوز 
موجود است اما این اتفاق برای بسیاری از آلبوم  های 
موســیقی پاپ نمی افتد. اما آلبوم  های سنتی یا 
تلفیقی، حتی اگر در روزهای ابتدایی انتشار خود 
موفق نشــوند رکورد فروش ها را بشکنند، میزان 
فروش خود را حفظ می کنند و در نهایت این ژانرها 

ماندگارتر هستند. 

 هر اثر موســیقایی  که مجوز 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 
را دریافت کرده باشد، می تواند 
در ســایت بییپ تونــز حضور 

داشته باشد

در هفته گذشــته، آثاری در حوزه ادبیات داســتانی و 
جامعه شناسی بیشترین طرف داران را در کتابفروشی ها 
داشــته اند و در نهایت، کتاب های»صد سال تنهایی«، 
»مثل خون در رگ  های من« و »بیشــعوری« در صدر 
فهرست پرفروش های هفته پایانی خرداد قرار گرفتند. 
همچنین آثــاری چون »شــهر فرنگ اروپــا«، »هنر 
شفاف اندیشیدن« و »تا سر زلف عروسان سخن« نیز 
از دیگر کتاب هــای پرفروش در هفته گذشــته بودند 
که بر این اساس ناشــرانی چون»تیسا«، »امیرکبیر«، 
»چشــمه«، »ماهی«، »ثالث« و »مثلث« بیشــترین 
آثار را بین پر فروش های مهم ترین کتابفروشــی های 
تهران داشــته اند. به گزارش صبا، حضور دو سفرنامه 
منصور ضابطیان نکته جالب فهرســت پرفروش ترین 
کتاب های فروشگاه شهر کتاب مرکزی در هفته پایانی 
خرداد بوده اســت. »برگ اضافی« با فروش67جلدی 

همچون هفته گذشــته در صدر و »مارک و پلو« که از 
کتاب های تازه وارد به این فهرســت به حساب می آید، 
با فروشی19جلدی، در انتهای این فهرست قرار دارند. 
نمایشنامه»سقراط« نوشــته حمیدرضا نعیمی که در 
هفته گذشته مراسم رونمایی از آن در همین فروشگاه 
برگزار شــده بود، با فروش 48جلــدی در رده  دوم این 
فهرســت قرار گرفت. در ادامه این فهرست رمان»صد 
سال تنهایی« با 30و »بیشعوری« با20 جلد فروش در 
 رده  های ســوم و چهارم کتاب  های فروش قرار گرفتند. 
در هفته ای که گذشت، استقبال مخاطبان از دو کتاب 
»صد ســال تنهایی« و »مثل خــون در رگ  های من« 
این دو کتاب را با فروش20جلدی در صدر فهرست پر 
فروش های فروشگاه امیر کبیر قرار داد و به صدرنشینی 
طوالنی مدت »بیشــعوری« در این فهرست پایان داد 
و این کتاب را با 19جلد فروش در رده ســوم قرار داد. 

همچنین»هنر شفاف اندیشیدن«  که به بررسی مفاهیم 
و شاخه هایی از فلســفه می پردازد با14جلد و »تا سر 
زلف عروسان سخن« با 9جلد فروش از دیگر کتاب های 
محبوب این فروشگاه در هفته گذشته بوده اند.  کتابی در 
باب مفاهیم و شاخه های فلسفی فلسفه با عنوان»هنر 
شفاف اندیشیدن« نوشته رالف دوبلی با فروش40جلدی 
در صدر فهرست پر فروش ترین کتاب های فروشگاه نشر 
چشمه قرار گرفت. همچنین نامه های احمد شاملو به 
آیدا با عنوان»مثل خون در رگ  های من« نیز با 29جلد 
فروش در رده دوم قرار گرفته است. »من منچستر یونایتد 
را دوست دارم« دومین رمان مهدی یزدانی خرم نیز از 
دیگر کتاب های مورد عالقه مراجعان به این فروشــگاه 
بوده که با 1۵جلد فروش در رده سوم این فهرست ایستاده 
است. همچنین»تا سر زلف عروسان سخن«، با14 جلد 
و »خروس زری پیرهن پری« با11جلد فروش، از دیگر 

کتاب های محبوب این فروشگاه بوده اند.  در فروشگاه نشر 
ثالث، مجموعه شعر »آکوردی برای صرف شام« رسول 
یونان با 66 جلد فروش در صدر فهرست پرفروش های 
این فروشگاه قرار گرفت. کتاب»شهر فرنگ اروپا« نوشته 
پاتریک اوئورژدنیک با فروش12جلدی رده دوم را به خود 
اختصاص داد. »در ستایش بطالت« نیز که به تازگی به 
چاپ دوم رسیده است، با10جلد فروش در رده سوم این 
فهرست جای گرفت.   همچنین در فروشگاه انتشارات 
امیرکبیر رمان»صد ســال تنهایی« اثر گابریل گارسیا 
مارکز، با فروش21جلدی همچنان در صدر فهرســت 
پرفروش ها قرار گرفته ، »دختر پنهانی و چند داستان 

دیگر« با فروش18جلدی در رده دوم قرار گرفته است. 
همچنین»بیشعوری« با1۵ جلد فروش در رده سوم قرار 
دارد. »خیابان بوتیک های خاموش« با13جلد فروش 
در رده چهارم و در نهایت »وزیری امیر حسنک«نوشته 
محمود دولت آبادی با11جلد فــروش در انتهای این 
فهرست قرار گرفته است.  در فهرست پرفروش های این 
فروشگاه شهر کتاب شهید بهشتی، در هفته گذشته دو 
کتاب »عاشق تر از همیشه بخوان« سیمین بهبهانی و 
»جستارهایی دربار عشــق« از آلن دوباتن حضوری پر 
رنگ داشته اند. بعد از کتاب »عاشق تر از همیشه بخوان« 
که با 12جلد فروش در صدر این فهرســت قرار گرفته، 
»وزیری امیر حسنک«نوشــته محمود دولت آبادی با 
فروش10جلدی رتبه دوم را به خــود اختصاص داده 
است. همچنین»چرا روشنفکران لیبرالیسم را دوست 
ندارند« نوشته رمون بودن و »ستاره سینما« نوشته ناهید 
طباطبایی نیز با6 و۵ جلد فروش در رده های بعدی این 

فهرست قرار گرفته اند. 

پیشتازی»صد سال تنهایی« و »مثل خون در رگ  های من« در خرداد

مینا صفار
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اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                را پیامک کنید

 شبنم مقدمی بازیگری 
 باسابقه در تئاتر ایران

شبنم مقدمی این روزها در نمایش »تونل« به 
کارگردانی سیامک احصایی در تماشاخانه باران 
به ایفای نقش می پردازد. مقدمی از بازیگران 
باسابقه تئاتر ایران است که طی بیش از یک 
دهه گذشته با کارگردان های متعدد و صاحب نام 
تئاتر ایران همکاری داشته است. مقدمی در 
اوایل دهه ۸۰ در نمایش »زائر« اولین تجربه 
بازیگری خود را در نمایشی از حمید امجد 
نمایشنامه نویس و کارگردان مطرح تئاتر ایران 
پشت سر گذاشت. وی یک سال بعد در دومین 
همکاری تئاتری خود با حمید امجد، در نمایش 
»بی شیر و شکر« در مجموعه تئاتر شهر به 
ایفای نقش پرداخت. 

می گیم این شوراهای هنری مجموعه تئاتر 
شهر هم برای خودشون جریانی شدن و مدام 

یه ســری از هنرمندا از این شوراها گله می کنن و یه سری دیگه از جمله 
خود اعضای شوراها از این شــوراها دفاع می کنن، معلوم الحاال می گن 
آخه چرا باید از این شوراها و هنرمندایی که توی این شوراها هستن گله 
کــرد؟ می گیم خب بعضیا گله می کنن و بعضیا دفاع، نمی شــه که همه 
از شــوراهای هنری تئاتر شهر دفاع کنن، می گن ما نمی گیم کسی دفاع 
کنــه یا انتقاد کنه، ما می گیم حاال که بعــد از یه مدت، یه تعداد هنرمند 
دلسوز تئاتر کنار هم بدون جنگ و دعوای بیرونی، عصرا با هم نون و پنیر 
و خیــار و گوجه ای می خورن و درباره تئاتــر جمله های پر معنا می گن، 
چرا چشــم دیدن این دور هم نشینی دوســتانه چندتا هنرمند دلسوز 

تئاتری رو نداریم!؟!

 چرا چشم دیدن دور 
هم  نشینی چندتا هنرمند 

 دلسوز تئاتری رو نداریم!

 پارازیت های تئاتری

تئاتر

 

این روزها بعد از یک سال مطرح کردن دالیل مختلف درباره 
چرایی قطع شدن بیمه تکمیلی اعضای خانه تئاتر، مشخص 
شد که این اقدام از سوی جامعه صنفی تهیه کنندگان شکل 

گرفته بود. 
نماینده بیمــه ایران در خانه تئاتر بــه صبا گفت: طی یک 
سال گذشــته و وقتی بیمه تکمیلی هنرمندان تئاتر قطع 
شــد و برخی از هنرمندان مبتال به بیماری های خاص که 
هزینه های درمانی را شخصا متقبل شده بودند، از پاسخگو 
نبودن شــرکت بیمه ایران و بازپرداخت هزینه های صرف 
شده خبر دادند، دلیل این امر تنها متعهد نبودن دولت دهم 

به تعهدات خود در قبال بیمه ایران عنوان شد. 
طی یک سال گذشته این سؤال بارها و بارها مطرح شد که 
چرا دولت دهم باید به تعهدات خود در قبال بیمه هنرمندان 

عضو خانه تئاتر عمل نکند. بعد از گذشت یک سال نماینده 
شرکت بیمه ایران، چرایی این اتفاق مشخص شد. 

طبق گفته نماینده بیمــه ایران اعضای خانه تئاتر از طریق 
جامعه صنفی تهیه کنندگان که شکل گیری این انجمن در 
دولت دهم خود یکی از چالش های آن زمان سینمای ایران 
بود، بیمه شــده اند و بابت این بیمه نیــز حق عضویتی را به 
جامعه صنفی تهیه کنندگانخانه سینما پرداخت کرده اند.

طبق توضیح نماینده بیمه ایــران، بعد از پایان دولت دهم 
تعهداتی که دولت در قبال جامعــه صنفی تهیه کنندگان 
داشت، عملی نشــد و در نتیجه حق بیمه این انجمن هم به 

شرکت بیمه مربوطه پرداخت نشد. 
با توجه به شــرایط پیش آمده و قطع بیمه تکمیلی اعضای 
خانه تئاتر و موکول شــدن بازپرداخــت هزینه های صرف 

شده از ســوی بیمه ایران به این هنرمندان به بعد از عملی 
شدن تعهدات معوقه دولت دهم، دیگر نمی توان انتظار این 
را داشــت که شــرایط بیمه تکمیلی هنرمندان عضو خانه 

تئاتر تغییری کند. 
اما در این بین باید به این نکات توجه داشــت که چرا خانه 
تئاتر که خود نهادی مستقل برای تئاتر ایران است باید برای 
داشتن حق بیمه تکمیلی اعضا، زیرمجموعه جامعه صنفی 
تهیه کنندگان شــود که خود این انجمن زیرمجموعه نهاد 
موازی خانه تئاتر در عرصه سینما، یعنی خانه سینما است. 
آیا اگر اعضای خانه سینما نیز بیمه نبودند، برای بهره برداری 
از این امکان زیرمجموعه انجمن از انجمن های چندگانه خانه 

تئاتر به عنوان مثال انجمن کارگردانان تئاتر، می شدند؟
خانه تئاتر که خود را به عنوان نهادی صنفی معرفی می کند 
چرا باید به جای اقدامی مستقل در جهت تحقق حق بیمه 
اعضای خود، چشــم به دست جامعه صنفی تهیه کنندگان 
داشته باشد که حاال هیچگونه تعهدی به نهاد صنفی تئاتر 

ایران ندارد؟

بعضی از هنرمندان تئاتر از سوی جامعه صنفی تهیه کنندگان بیمه شده اند

شورای نظارت و ارزشیابی 
تئاتر بدون رئیس 

ز  بــا وجــود اســتعفای رضــا دادویــی ا
ره کل  دا رزشــیابی ا شــورای نظــارت و ا
هنرهای نمایشــی و با گذشــت نزدیک به یک 

 ماه، هنوز رئیس جدید این حوزه مهم تئاتری منصوب و معرفی نشــده اســت. 
به گــزارش گروه تئاتر صبا، شــورای نظــارت و ارزشــیابی اداره کل هنرهای 
نمایشــی نزدیک به یک ماه اســت که بدون حضور رئیســی جدید به فعالیت 
خود ادامه می دهد. این که شــورای نظارت و ارزشــیابی بــدون حضور فردی 
بــه عنوان رئیــس اداره شــود در جایی ســوال برانگیز می شــود که شــاهد 
 جابه جایی در انجمن هنرهای نمایشــی ایران و تغییر مدیرعامل آن هســتیم. 
تغییر در هر کدام از زیرمجموعه های مدیریتی اداره کل هنرهای نمایشی طبیعی 
اســت و هر مدیرکل می توانند تغییرات مدنظر خود را در زیرمجموعه های خود 
ایجاد کند اما وقتی یکی از مهم ترین حوزه های مدیریتی تئاتر یعنی شورای نظارت 
و ارزشیابی بدون رئیس و مدیری مشخص فعالیت می کند، انتظار انتخاب و معرفی 

هر چه سریع تر رئیس شورای نظارت و ارزشیابی تئاتر می رود. 

خبر

نگاه

این روزهای سنجاب های شنگول و منگول
بچه ها ما را تایید کرده اند

 بچه هــا وقتــی نمایــش 
ســنجاب های شــنگول و 
منگــول را می بیننــد هم 
شــاداب می شــوند و هــم 
دچار شــگفتی و در نهایت 
می فهمنــد که قرار اســت 
مراقب خودشــان و برادر و 
خواهرهــا و دوستانشــان 
باشند. این شادابی به دلیل 
جا خــوردن از روایت  های چندگانه شــنگول و 
منگول اســت که آن ها را بازیگــران ما به بازی 
می گیرنــد. می خواهند حــدس و گمان  های 
آن ها را از بین ببرند، درســت مثل حباب هایی 
که در لحظه می ترکد و به جایش حباب دیگری 
شــکل می گیرد. در این آمد و شد حباب هاست 
که فکر و خیال به بازی گرفته می شــود؛ یعنی 
اتفاق نابی در صحنه روی داده اســت. بنابراین 
می شود از این مواجهه شاد و خندان به اقتضای 
حضور کودکان به بازتاب درســتی در کار برای 
این گروه سنی عنایت داشــت. هدف ما همین 
اســت که طوری در صحنه قصه را پیش ببریم 
که بچه ها سردرگم نشوند و در عین حال بشود 
با آن چه می بینند و می شــنوند، بازی کرد. اگر 
چنین هــدف و رویکردی در هــر کار کودکی 
لحاظ شده باشــد به یقین موفقیت در آن به قله 
خود نزدیک تر شده اســت و ما با ماکزیمم تاثیر 
مواجه خواهیم بود. بچه ها شادابند و از شادابی 
در هر پدیده ای اســتقبال می کنند. به ویژه اگر 
این شــادابی در صحنه تئاتر باشد و این برخورد 
زنده و نفس به نفس تبدیــل به ماجرایی بادوام 
و خاطره ای خوش بشــود چراکه کودک با این 
تاثیرات دامنه دار به زندگی اش ســمت و ســو 
می دهد. شگفتی هم در روال این نمایش بسیار 
کارساز است چون همه چیز برگرفته از تخیل و 
فانتزی همســو با ذهنیت کودکانه است و گروه 
نمایشگران نمی خواهند بسیار ساده با کودکان 
مواجه شوند بلکه آن ها می دانند باید سادگی را 
با رنگ، ضرباهنگ و دلنشــینی فرآیند بازی و 
روایت هماهنگ کنند. نتیجه هم برآیند حضور 
و مشارکت تخیلی کودک در تعین ساختار غایی 
اثر نمایشــی خواهد بود. شگفت زدگی کودکان 
هم به لحاظ برخوردهای دیداری و شــنیداری 
کار است که نه از حوصله اش خارج است و نه او را 
آزار و اذیت می دهد و فراتر از این ها مدام در حال 
دیدن تصاویر تازه و غیر قابل پیش بینی است. این 
تصاویر برگرفتــه از همان وضعیت کهن الگویی 
و قصه قدیمی شــنگول و منگول اســت، با این 
تفاوت عمده که قرار است این مواجهه و بازی ما 
را شگفت زده کند یعنی نکته و کشف تازه ای در 
پس و پیش آن باید اتفاق بیفتد. ما در جریان این 
شکل نوین و پردازش قصه در قالب تئاتر است که 
ذهن مخاطب مان را به بازی گرفته ایم و همین 

عامل عمده ای برای شگفتی سازی است. 
کودک می فهمد و قرار نیســت که فقط از حظ 
بصری و نمایشی استفاده ببرد و به عبارتی فقط 
وقتش پر بشــود. بلکه هدف عمده، رسیدن به 
کشفی خالقه است چون قرار هم نیست به کودک 
نکته هایی دیکته یا پیامی به او خورانده شــود. 
کودک می فهمد چــون دارد به ازای دیدن یک 
نمایش و مشارکت در آن بنابر تخیل فعال و پویا 
به کشفی می رسد. در این کشف مفهوم مراقبت 
و نگهداری از خود و دیگران ردوبدل خواهد شد. 
امنیت انسان در طول زندگی به اقتضای هوش 
سالم و خالق در خطرناک ترین شرایط هم ممکن 
خواهد شد. این که تهدیدها وجود دارد ما را انگیزه 
می دهد که نســبت به هیچ چیــزی بی تفاوت 
نباشــیم بلکه با درنگ و تمرکــز در آن بتوانیم 
زیباترین حالت برای برون رفت از مشــکالت و 

مسائل را فراهم آوریم. 
بــا این تعابیر تایید شــدن مان به زبــان و بیان 
کودکان که مخاطبان اصلی نمایش سنجاب های 
شنگول و منگول است، ما را بر آن می دارد که هر 
روز ساعت 19 در تاالر محراب با آمادگی و نشاط 
بیشتری لحظه شمار حضور کودکان باشیم که 
از این تماشا به برداشتی لذت بخش برسند. شاید 

هدف تئاتر هم همین است و نه چیز دیگر...!

عکس نوشت

نماینده بیمه ایران:  
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فریبرز دارایی  مدیران و تصمیم گیرندگان هنر و تئاتر ایران در 
مقاطع مختلف زمانی نشان داده اند که در عرصه عملکرد و مدیریت 
خود به نکته قابل توجهی که الزمه یک مدیر موفق در هر عرصه ای 

است، واقف نیستند و آن مدیریت زمان است. 
به گزارش گروه تئاتر صبا، در تئاتر ایران مشکالت متعددی وجود 
دارد که هــر کدام تاریخچه ای دارد و با نگاهــی به این تاریخچه 
می توان علل شکل گیری هر کدام از این مشکالت را مشاهده کرد. 
منشأ بخشی از این مشکالت مدیران و تصمیم گیرندگان هنری 
و تئاتری است و منشــأ بخش دیگری از این مشکالت نیز جامعه 

هنرمندان تئاتری است. 
در آن بخش از مشــکالت که منشأ شان مدیران هنری و تئاتری 
هســتند، صرف نظر از کمبود بودجه، نبود امکانات مطلوب نظیر 
ســالن اجرا و تمرین، نبود امنیت شغلی هنرمندان تئاتر، تعریف 
نشدن فعالیت در عرصه تئاتر به عنوان یک شغل و حرفه و چندین 
و چند مشکل اساسی دیگر، مشکلی اساسی دیگری وجود دارد 
که گاه خود باعث شــکل گیری مشکالت دیگر می شود؛ مشکل 

نبود مدیریت زمان. 
بارها و بارها در طول سال های گذشــته دیده شده که مدیران و 
مســئوالن هنری و تئاتری در مجامع مختلــف و گفت وگوهای 
رســانه ای، وعده ای را درباره تحقق خواسته های خانواده تئاتر یا 
انجام اموری اساسی برای بهبود شرایط بودجه و امکانات داده اند 

اما با گذشت زمان هیچ کدام این وعده ها محقق نشده اند. 
یکی از معضالتی که مدیران و مسئوالن هنری و تئاتری در نگاه 
مدیریتی خود با آن دست به گریبان هســتند این است که این 
تصمیم گیرندگان هنر و تئاتر تصور می کنند عمر مدیریت شــان 
جاودانه اســت و سال های ســال های فرصت دارند برنامه های و 

کارهای خود را به سرانجام برسانند. 
از این رو شاهد هســتیم که به عنوان مثال وقتی نهادی همچون 
شهرداری تهران قول ســاخت و ساز ســالن ها و مجموعه های 
تئاتری را در راستای گســترش فضاهای تئاتری در سطح شهر 
تهران می دهد، ســال ها پشت سر هم سپری می شوند و هر مدیر 
و مسئولی در شهرداری تهران موعدی را برای بهره برداری از این 
فضاها اعالم می کند، ولی هیچ کدام محقق نمی شوند. تایید این 
ادعا را می توان در وضعیت مجموعه تئاتر خاوران که هنوز وضعیت 
بهره برداری از آن مشخص نیست یا مجموعه نمایش های سنتی 

واقع در خیابان ملک رصد کرد. 
در حوزه معاونت هنری وزارت ارشاد نیز این امر به چشم می خورد. 
در دوره معاونــت هنری دوره دهــم بارها و بارهــا وعده هایی 
نظیر راه اندازی خانه تئاتر عروســکی، افزایــش بودجه تئاتر و 

دستمزدهای عوامل تئاتری، تعریف کردن و فعال کردن گروه های 
تئاتری داده شد اما هیچ کدام از این وعده ها از سوی معاونت هنری 

وزارت ارشاد دولت دهم محقق نشد. 
در آن دوران مجموعه تئاتر شهر به بهانه بازسازی و مقاوم سازی 
چندین ماه تعطیل شد که البته از ابتدا قرار بود این بازسازی تنها 
یک فصل تئاتر شهر را تعطیل کند اما این تعطیلی حدود 9 ماه به 
طول انجامید. در پروسه طوالنی شدن بازسازی آن  مقطع زمانی، 
مدیران و مســئوالن هنری و تئاتری وقت، مــدام زمان هایی را 
برای اتمام بازسازی تعیین می کردند که سرانجام مشخص نشد 
بازسازی مذکور در چه موعدی به پایان رسید زیرا با وجود شروع 
نمایش »مالقات بانوی سالخورده« زنده یاد سمندریان در سالن 
اصلی و »مرغابی وحشی« نادر برهانی مرند در سالن چهارسوی 
تئاتر شــهر، هیچ کدام از سالن ها و امکانات مجموعه از وضعیت و 

شرایط مطلوبی برخوردار نبودند. 
در آن برهه از زمان این سؤال مطرح بود که چرا مدیران و مسئوالن 
و به طور کلی تصمیم گیرندگان هنری و تئاتری بدون داشتن یک 
برنامه ریزی زمان بندی شده مشخص، تصمیمات خود را اجرایی 
می کنند؟ فاکتور زمان در میان تصمیمات این مدیران و مسئوالن 

در چه اولویت و جایگاهی قرار دارد؟
در همــان ایام بود که بهانه بازســازی گریبان ســاختمان اداره 
برنامه های تئاتر را هم گرفت و قرار بود طی مدت زمان ۲ ســال، 
ساختمان قدیمی اداره برنامه های تئاتر بازسازی و مقاوم سازی 
شــود و خانواده تئاتر در فضایی استاندارد به تمرین آثار نمایشی 
مدنظر خود بپردازند اما باز هم مشخص نشد که این ۲ سال بر چه 
اساسی تعیین شده بود. اکنون بیش از ۴ سال از تعطیلی ساختمان 
قدیمی اداره برنامه های تئاتــری می گذرد و همچنان مدیران و 
مســئوالن قبلی و فعلی هنرهای نمایشــی، وعده آغاز بازسازی 

ساختمان را می دهند. 
نکته قابل توجه این اســت کــه در ابتدا هیچ کــدام از مدیران و 
مسئوالن به فکر این مهم نبودند که تخریب و تعطیلی این بنای 
تئاتری ۴ سال به طول خواهد انجامید و شاید بعد از این ۴ ،۵ یا ۶ 
سال، تازه بازســازی اداره برنامه های تئاتر به مدت زمان ۲ سال، 

انجام خواهد شد. 
بعد از سپری شدن هر سال و آمدن سال جدید، با تغییر هر دولت 
و روی کار آمدن دولت جدید، با رفتن هر مدیر و مسئول هنری و 
تئاتری و روی کار آمدن مدیر و مســئول جدید، فاکتور نداشتن 

مدیریت زمان نیز در تئاتر ایران تکرار می شود. 
در دولت یازدهم باز هم مجموعه تئاتر شــهر به بهانه بازســازی 
وارد مسیری بی بازگشت شــد و تن به برنامه ریزی و زمان بندی 
مدیران و تصمیم گیرندگان هنری و تئاتری داد که پیش از آن هم 
پیشینیان آن ها ثابت کرده بودند که بر برنامه ریزی و زمان بندی 

آن ها امیدی نیست. 
بازسازی دوم در تئاتر شــهر در ابتدای پاییز سال 9۳ آغاز شد و 
نکته جالب توجه این است که از همان آغاز بازسازی، وزیر فرهنگ 
و ارشــاد دولت یازدهم، معاون هنری وزیر ارشاد، مدیرکل وقت 
هنرهای نمایشــی و رئیس مجموعه تئاتر شهر در گفت وگوهای 
رسانه ای مختلف، به صورت یک صدا، آغاز سی و سومین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر را پایان بازســازی مدنظر در مجموعه تئاتر 

شهر اعالم می کردند. 
این اتفاق نظر وزیر، معاون وزیر، مدیرکل هنرهای نمایشی و رئیس 
مجموعه تئاتر شــهر حتی با وجود نزدیک شدن به ایام برگزاری 
جشنواره سی و سوم و پیشرفت نامطلوب پروژه بازسازی مجموعه، 
همچنان دیده و شنیده می شد. گویا تمام این تصمیم گیرندگان 
هنری و تئاتری بر این باور بودند که حتی یک ماه مانده به برگزاری 
جشنواره تئاتر فجر، ســالن های تخریب شده سایه و قشقایی، با 

تمامی قدرت تجهیزات مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. 
نکته عجیب تر این بود که با وجود محقق نشــدن وعده داده شده 
مبنی بر پایان بازسازی مجموعه تئاتر شهر تا پیش از آغاز سی و 
سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تصمیم گیرندگان مربوطه 
نیمه اول فصل بهار ســال 9۴ را به عنوان موعد پایان بازسازی و 
بهره برداری مجدد خانواده تئاتر از سالن های سایه و قشقایی تئاتر 

شهر اعالم کردند. 
حال که فصل بهار 9۴ سپری شــده و خانواده تئاتر گام در فصل 
تابســتان گرم 9۴ گذاشته، هنوز وعده وزیر ارشاد، معاون هنری 
وزیر، مدیرکل هنرهای نمایشــی و رئیس مجموعه تئاتر شــهر 
محقق نشــده اســت. در این بین دفتر طرح های عمرانی وزارت 
ارشــاد و شــرکت پیمانکاری طرف قرارداد برای بازسازی تئاتر 
شهر نیز ثابت کرده اند که در نداشتن مدیریت زمان گوی سبقت 

را از تصمیم گیرندگان هنری و تئاتری گرفته اند. 
اما بعد از بررسی اتفاقاتی که به تعدادی از آن ها اشاره شد و تعدادی 
دیگر نیز که کم شمار نیستند، باز هم این سوال بنیادین در ذهن 
متبادر می شود که مدیران، مسئوالن و تصمیم گیرندگان هنری 
و تئاتری بر چه اساس و برنامه ریزی، اقدام به تعیین موعد و زمانی 
برای انجام یا پایان کاری می کنند کــه خود هیچ گونه مدیریت 

زمانی برای تحقق وعده داده شده، ندارند؟

 در زمان  معاونت هنری دوره دهم بارها و بارها وعده هایی نظیر راه اندازی خانه تئاتر عروسکی، 
افزایش بودجه تئاتر و دستمزدهای عوامل تئاتری، تعریف کردن و فعال کردن گروه های تئاتری 

داده شد اما هیچ کدام از این وعده ها از سوی معاونت هنری وزارت ارشاد محقق نشد       

مدیریت زمان
حلقه گمشده  در عملکرد 
تصمیم گیرندگان تئاتر

تکرار تجربه ای تلخ در بازسازی تئاتر شهر



گفت وگو با حسن هدایت درباره کارکرد اقتباس در آثار تلویزیونی
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تلویزیون

ر

پر طال
 مریم فالح:کارتون »پر طال«، )با نام التین:

 Alfred  kwak( ماجرای زندگی یک اردک کوچولوی زرد 
رنگ بود. اردکی باهوش و پرجنب و جوش. این مجموعه 
تلویزیونی بر اساس یک تئاتر هلندی به کارگردانی هرمان 
ون شکل گرفت. انیمیشنی که توسط بنلوکس ساخته 
و کارگردانی شده اولین بار در سال 1989 با همکاری 
تلویزیون توکیو به نمایش درآمد. تا سال 1991، 52 قسمت 
از این کارتون تولید و پخش شد. بر خالف بسیاری از 
کارتون های دیگر »پر طال« به لحاظ موضوعی ویژگی  های 
فوق العاده ای داشت. این انیمیشن اغلب به مسائل اجتماعی 
و حتی سیاسی می پرداخت. سوژه  های مختلفی همچون 
سوءاستفاده از قدرت در مقابل رفتارهای ارزشمند و ستایش 
شده ای مانند دوستی و همبستگی را در قالب داستان هایی 
کودکانه نشان می داد. این کارتون در دهه 70 صبح  های 
جمعه از شبکه دو سیما پخش می شد. 

در ماه مهمانی خــدا حضور داریم و 
مســلما بد نیست که نکاتی را درباره 
آداب مهمانــی رفتن، شــیوه  های 

برخورد با یکدیگــر و رفتارهای فــردی و اجتماعی مختلف 
بدانیم.

 »جوونی دربســت« همان طور که از نامش بر می آید، برنامه ای 
صمیمــی و گرم از شــبکه رادیویی جوان اســت که شــنبه تا 
چهارشنبه از ســاعت 10 تا 11 پخش می شــود و مشخصات 

برنامه ای بانشاط را در خود دارد. 
این برنامه در گروه جوان و جامعه این شــبکه تهیه می شــود و 
هدایت آن را عصمت باپیران برعهده دارد. »جوونی دربســت« 
هر هفته یک موضوع را بررســی می کنــد و در هفته جاری به 
ســراغ آداب معاشــرت رفته و در گفت وگو با جامعه شناسان و 

روانشناسان آن را بررسی می کند. 

پیشنهاد  رادیویی

چگونه مهمان خوبی باشیم 
در »جوونی دربست«

ماه مبارک رمضان تنها زمان دعوت شدن 
به مهمانی بزرگ خداوند نیست بلکه مردم 
کشــورمان در این ماه بــه مهمانی بزرگ 

رسانه ملی هم دعوتند و پای ســفره  های افطار و سحر خود تلویزیون را 
هم حاضر می بینند. »دعوت« به تهیه کنندگی لیال رضاسلطانی از جمله 
ویژه برنامه هایی اســت که در 32 قسمت از چهارشنبه 29 خرداد حوالی 
ساعت 17 و به مدت یک ساعت از شبکه اول سیما پخش می شود. در این 
برنامه هر روز برترین  های هر اســتان به عنوان مهمان حضور دارند و در 
برنامه ســی و دوم که در روز عید سعید فطر پخش خواهد شد، از برترین 
مهمان 31 برنامه گذشــته با رای بینندگان تجلیل می شــود. همچنین 
مهمانان این برنامه در یازده بخش انتخاب می شوند که از جمله می توان 
به نام آوران، قهرمانان المپیک، مخترعین و مبتکرین، نخبگان، خانواده 
اهداکنندگان اعضا، چندقلوها و... اشاره کرد. اجرای برنامه »دعوت« به 

سیدجواد رضویان سپرده شده است. 

 »دعوت« از برترین  های 
هر استان به شبکه یک سیما

برنامه های ترکیبی در 
مسیر اجراهای نمایشی

جواد رضویــان در برنامه 
»دعوت«، داریوش کاردان 
و پیش از او علیرضا خمسه 
در مســابقه »ثانیه ها«، 
رامبــد جــوان در برنامه 
»خندوانه« شاهدان مثال 
خوبی هستند تا بخواهیم 

ادعا کنیم استفاده از بازیگران برای اجرای 
برنامه هــای تلویزیونی اخیــرا رواج یافته 
است. اگرچه برعکس این روند را هم بسیار 
 دیده ایم، از جمله بازی فرزاد حســنی در
 سریال های تلویزیونی یا بازی هومن حاجی 
عبدالهی در ســریال روی آنتن »پایتخت 
4«. بنابرایــن با وجود این کــه این رفت و 
آمدهــا در اجرا و بازیگــری موضوعی تازه 
نیست، اما می تواند بررسی و تحلیل شود. 
در واقع انتخاب های متفاوت و شاید کمی 
دور از ذهن برخی برنامه ســازان سواالت 
مختلفی را برای بینندگان باقی می گذارد. 
آیا تلویزیــون مجریان کاربلــدی ندارد یا 
اگر دارد تعداد آن ها انگشــت شمار است و 
پاســخگوی نیاز این همه برنامه تلویزیونی 
از شــبکه های مختلف نیست؟ آیا درهای 
اجرا به روی عالقه مندانی که می خواهند 
دیده شوند اما تریبونی ندارند، بسته است؟ 
 آیا دیگر تهیــه کنندگان جســوری پیدا 
نمی شوند که سکان هدایت کشتی برنامه 
خود را به دست جدیدترها بسپارند؟ جوان 
هایی که قرار است در کنار مجریان توانمند 
 فعلی تلویزیون جایی برای خود باز کنند و 
توانایی هایشــان را به منصه اجرا بگذارند؟ 
چنانچه روال ستاره شدن در اجرا هم همین 
ریسک پذیری مدیران و تهیه کنندگان در 
ســال هایی نه چندان دور بوده و هنوز هم 

می تواند باشد.
 این تنها یک نگاه به اســتفاده از بازیگران 
برای اجــرای برنامه های ترکیبی اســت. 
نگاه دیگر امــا می توانــد از گرایش آن ها 
به ســمت اجرا-نمایش حکایــت کند. در 
واقع بازیگــران در این نــوع از اجرا گویی 
روی صحنــه تئاتر حاضر شــده انــد و با 
خلق موقعیــت های نمایشــی بداهه یا از 
 پیش تعریف شــده انگار قصه ای را روایت 
می کنند که البته به موضوع برنامه هم پیوند 
می خــورد. آن ها در این شــیوه می توانند 
حتی در جایگاه چنــد کاراکتر ایفای نقش 
کنند و انگار نقش مجری را مقابل دوربین 
ایفا می کنند نه خود را بــه عنوان مجری. 
این نوع از اجرا اما با اجــرای مولف تفاوت 
هایی دارد. نخست آن که مجریان مولف آن 
هایی هستند که به متن وابستگی چندانی 
 ندارند و اطالعات عمومی گسترده آن ها در 
حوزه هــای موضوعی مختلــف کمک می 
کند تــا در هر بحثی بتواننــد طرف غالب 
داشــته باشــند اما بازیگران لزوما در این 
 زمینه مهــارت ندارند. بلکه آن ها بیشــتر 
می توانند کنشــگران بهتری برای بیان و 
حرکت باشند. ضمن این که متن محور بودن 
آن ها)همانطور که در بازیگری متنی را ایفا 
می  کرده اند( آن ها را بیشتر به گویندگان 
خبر نزدیک مــی کند تا مجریــان. با این 
توضیح هر یک از عرصه های بازیگری، اجرا، 
گویندگی اگرچه نقاط مشترکی دارند و در 
یک یا چند ویژگی به هم وصل می شوند، اما 
هریک مشخصه هایی کامال تفکیک کننده 
ازدیگری دارند که آن ها را به یک حوزه کامال 
تخصصی تبدیل مــی کند. از طرفی بخش 
 عمــده ای از موفقیت در هریــک از آن ها 
می تواند مدیون خالقیت های فردی و متاثر 

از ویژگی های شخصیتی فرد باشد. 

یادداشت
 

تجربه نقش جدید در »جاده قدیم« برایم جالب بود
هدایت اله سجادی به صبا گفت

تجربه ایفای بعضی از نقش ها به دلیل آشنایی و شناخت 
قبلی بازیگر نسبت به آن ها مســلما کار ساده تری است. 
چه بســا کسانی که خود دســت اندرکار یک مجموعه یا 
نهاد هســتند و در زندگی واقعی شــان هم نقش خاصی 
را ایفــا می کنند، در عالــم هنر بهتر می تواننــد آن را به 
واقعیت نزدیک کنند. هدایت اله ســجادی کارشناس و 
مشاور نیروی انتظامی در بیش از 500 پروژه سینمایی و 
تلویزیونی بوده اســت. وی که سرهنگ بازنشسته نیروی 
انتظامی است، به تازگی به عنوان بازیگر و مشاور در سریال 
»جاده قدیم« همــکاری کرده و همچنین کارشــناس 

انتظامی سریال در حال تولید »سایبری« است. 
وی درباره تجربه بازی در نقش متفاوتی در سریال »جاده 

قدیم« توضیح داد: وقتی به عنوان مشاور انتظامی سریال 
»جاده قدیم« انتخاب شدم، بهرامیان کارگردان سریال 
پیشنهاد بازی در نقشــی متفاوت از آن چه تاکنون بازی 

کرده ام به من پیشنهاد داد. 
وی افزود: در حالی که معمــوال در قاب و لباس پلیس 
که باید با ویژگی  های خاصی مقابل دوربین برود، ظاهر 
شده بودم اما نقشــم در جاده قدیم برای خودم خیلی 
جالب بود. کسی که یک گاوداری دارد و چون داستان 
اصلی بر محور یــک گاو قرار دارد و گــره ماجرا هم از 
گم شــدن گاو خانواده آغاز می شــود، نقــش پررنگی 
محســوب می شــد. امیدوارم که این تجربه جدید به 
مــذاق بینندگان و البته مســئوالن نیــروی انتظامی 

خوش بیاید. 
این مشــاور انتظامی ادامه داد: یکی از اولین سریال  های 
پلیسی را محسن شاه محمدی تولید کرده است. او سال ها 
قبل خدمت ســربازی خود را در شهربانی می گذراند و ما 

در مدت 2 ســال خدمتش بیــش از 100 برنامه روتین و 
هفتگی در حوزه نیروی انتظامــی با هم تهیه کردیم و به 
عنوان مدیر تولید بــا او همکاری می کردم. یک روز از من 
خواست تا نقش افسری را بازی کنم و بازیگری من از همان 

زمان شروع شد. 
وی در پاسخ به این که آیا حضور در نقش هایی غیر از پلیس 
برای مشاوران انتظامی امکان پذیر است یا نه، بیان کرد: 
خب طبیعتا بــه دلیل این که خود من در نیروی انتظامی 
فعالیت می کنم و مشاور انتظامی فیلم ها و سریال ها هستم 
و همیشــه هم در قالب پلیس بازی کرده ام، بهتر است که 
حداقل در نقش  های منفی بازی نکنم؛ سعی کرده ام این 
موضوع را رعایت کنم. چنان چه کاراکتر گاودار در »جاده 

قدیم« هم منفی نیست. 
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پیشنهاد  تلویزیونی
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به دلیل گسترش استفاده از فضای مجازی، دسترسی 
مخاطبان به شبکه های ماهواره ای متعدد، افزایش تولیدات 
نمایشــی ایرانی و خارجی، ایجاد سبک زندگی مدرن و 
غیره، اقتباس به امری رایج در ساخت و تهیه آثار نمایشی 
در ســال های اخیر تبدیل شده اســت. به نظر می رسد 
این رویکرد که در تلویزیــون ایران نیز گاه و بیگاه دنبال 
می شود مدتی  است از مسیر درســت و جریان سالم و 
اصولی خود خارج شده است؛ چنان چه برخی از مجموعه ها 
و تله فیلم ها کپی برابر اصــل از آثار خارجی حتی از نظر 
ساختاری نیز هستند. حسن هدایت کارگردان باسابقه 
ســینما و تلویزیون در گفت وگویــی تفصیلی با صبا به 
آسیب شناســی جریان اقتباس در تولیدات تلویزیونی 

پرداخته است.

     به نظر می رســد جریان اقتباس یا بهتر بگوییم 
تقلید در تلویزیون طی چند ســال اخیر پررنگ تر شده 
اســت و بینندگان با پی بردن به شباهت  های ساختاری 
یا داستانی آثار، به مقایسه و تطبیق سکانس به سکانس 
آن ها با یکدیگر می پردازند. این در حالی است که پیش از 
این الگوهای موفق اقتباس از آثار ادبی همچون »قصه  های 
مجید« و... را هم تجربه کرده ایم. نگاه شما نسبت به این 

جریان چیست؟
فکر می کنم الزم است پیش از هر چیز بین اقتباس از آثار تصویری 
با ادبیات و فرهنگ مکتوب تفاوت و تمایز قائل شــد. بســیاری از 
فیلم ها یا مجموعه ها مثل قصه  های مجید که برگرفته از یک کتاب 
ساخته شــده اند، موفقیت خود را گذشته از این وام گیری، مدیون 

کارگردانی، نویسندگی و پردازش خوب موقعیت توسط سازندگان 
و بازیگرانشــان هســتند اما درباره اقتباس از تصویر که عمدتا از 
فیلم  های سینمایی خارجی در ایران صورت می گیرد، راه درستی 

دنبال نمی شود. چراکه گاهی اوقات سکانس به سکانس یک فیلم 
تقلید می شــود. در حالی که برای اقتباس بایــد یک خط کلی را 
بردشت کرد و بعد از آن شاخ و برگ هایی مناسب با فرهنگ ایرانی 
به آن اضافه کرد. همین می شود که کارها در حد کپی برداری از آثار 
خارجی باقی می ماند و ماحصل و خروجی کار چیزی می شود که نه 

می توان آن را یک اثر خارجی دانست و نه ایرانی. 
رویکرد نادرستی که اشاره کردید به اقتباس وجود 

دارد، از کجا نشات می گیرد؟
به نظرم بخشــی از این تفکر ناشــی از تصمیم  های مدیریتی هم 
هســت. زیرا در حال حاضــر در تلویزیون توجه به ســریال  های 
مردم پســند و بدون فکر بیشتر شده اســت و عمده کارهایی که 
تولید می شــود، در این گروه قرار می گیرد. سریال  های پرقدرتی 
که از ادبیات غنی ما نشــات بگیرند، کمتر در تلوبزیون ســاخته 
می شوند. هرچند ادبیات کالســیک ایران چندان قابلیت تبدیل 
شــدن به آثار نمایشــی را به دلیل فاصله تاریخی و همین طور از 
نظر جذابیت  های داستانی ندارند. بنابراین برای روی آنتن بردن 
سریال هایی که مخاطب را با خود همراه کند، باید در حوزه ادبیات 
مدرن جســت وجو کرد که متاســفانه ایران در این زمینه خیلی 
قوی نیست یا اگر هم باشد، کارهایی دارد که شاید برای پرداخت 
در تلویزیون مناسب نیســت و باز هم اگر این کارها ساخته شود، 
به ممیزی می خورد و با سیاست  های تلویزیون هماهنگ نیست. 
بنابراین مدیران ســیما یا فیلم ســازان و برنامه ســازان به سراغ 
کارهای خارجی می روند. چنان چه می بینیم سریال  های اروپایی، 
امریکایی، آسیای شرقی در حال حاضر پرطرف دارترین سریال ها 
هستند و روی ادبیات مدرن و جدید و موضوعات تازه و بروز دست 
گذاشــته اند. همچنین با شیوه  های مدرن داستان گویی هم آشنا 

خاطرات کاغذی 

  قرص مسکنی در برابر هجوم سریال   خارجی 
هســتند اما این اقتباس خود با سیاست  های فرهنگی ما سازگار 

نیست و مشکل از همین نقطه شروع می شود. 
بنابرایــن ســرگرم کنندگی را عنصــر غالبی بر 
مجموعه  های تلویزیونی می دانید که در اقتباس هم مورد 

نظر است؟
بله اما این سویه گاهی آن قدر پررنگ و برجسته می شود و در اولویت 
قرار می گیرد که ارزش ها را از بین می برد. طنزها به سمت لودگی 
حرکت می کنند و مجموعه  های داســتانی به کارهای به اصطالح 
خاله زنکی تبدیل می شــوند اما همچنان دلنگرانی برای سرگرم 
کننده بودن یک اثر وجود دارد. برای مثال نوروز چند سال قبل از 
تلویزیون سریالی پخش شد که تقلید از سریال خارجی پرمخاطب 
آن زمان یعنی »الست« بود. حال سوال این جاست که با توجه به 
ممیزی  های سفت و ســختی که در تلویزیون صورت می گیرد آیا 
مدیران و مسئوالن می توانند مدعی ندانستن شباهت دو سریال 

با هم شوند؟
راه اندازی شورای نمایش برای تصمیم گیری و نظارت 
درباره مجموعه  های نمایشی از سیاست گذاری  های سیما 
در دوران مدیریتی جدید است. کارکرد این شورا را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
خب، طبیعی است که کار این شــورا گذشته از سیاست گذاری و 
تصمیم گیری باید نظارت بر همین تقلیدها و بازنویســی ها باشد. 
وظیفه اصلی آن هم از نظر من تطبیق تولیدات نمایشی با ضوابط 
و اصول و ارزش هاســت و نظارت آن باید بر مراحل ســاخت هم 

حاکم باشد. 
نکته ای که در آن جا باید گفت این اســت کــه در همه جای دنیا 
اکنون اصل بر عدم تمرکز در شــیوه  های مدیریتی است. چراکه 
تضارب آرا، مطرح کردن دیدگاه  های مختلف باعث بالندگی و رشد 
می شود اما متاسفانه تلویزیون به جای این که عدم تمرکز را از بین 
ببرد، با این شورا به نوعی همه آثار نمایشی را در یک بدنه متمرکز 
کرده اســت. این خود می تواند به اعمال ســلیقه  های شخصی 
منجر شود. در حالی که پیش از این چند شبکه سراسری به عالوه 
شبکه  های استانی یا دیجیتالی خود مسئول تصمیم گیری درباره 
سریال ها بودند و این می توانست نظرات متفاوتی را در خروجی 
کارشان مشخص کند اما کاهش کمیت آن ها و متمرکز شدن در 
یک شورا آسیب کاهش کیفیت را هم ممکن است به دنبال داشته 
باشد. البته یکی از مسائلی که تلویزیون در حوزه آثار نمایشی به 
آن مبتالست، این است که متن ها پیش از ساخته شدن خوانده 
و نظارت می شــوند، اصالحاتی بر آن ها انجام می شــود و تغییر 
می کنند در حالی که این مراحل نظارتی در زمان ســاخت یک 
سریال و تصویربرداری وجود ندارد. درست است که متن یک عامل 
مهم در کیفیت یک ســریال یا فیلم است، اما کارگردانی و نوع به 
تصویر کشیدن و اجرایی شدن آن دســت کم نیمی از محصول 

نهایی را شکل می دهد. 
برخی از ســریال  های خارجی از فیلترهای نظارتی 
برای پخش در تلویزیون انتخاب می شــوند که عمدتا 
محصول کشورهای آسیای شرقی هســتند اما در کنار 
این جریان، گرایش به تماشای ســریال  های خارجی از 
چارچوب هایی غیر از قاب تلویزیون یکی از آسیب هایی 
اســت که فرهنگ خودی را تهدید می کند. سیاســت 

تلویزیون در برابر چنین جریانی چه بوده است؟
این یک واقعیت است که مخاطبان ایرانی امروزه جذب سریال  های 
خارجی شــده اند و به جای این که ما در برابر این جریان اقدامی 
درست و حســاب شده داشته باشــیم، عملکردمان تدافعی و یا 
تقلیدی است. تدافعی یعنی اعمال زور که مثل قرص مسکن عمل 
می کند، درد را کم می کند اما درمان نه و تقلید هم رونویســی از 
آثار خارجی است که خیلی هم متناسب با فرهنگ ایرانی ساخته 
نمی شــوند. کارهایی که صرفا از چند بازیگر مشــهور در آن ها 
استفاده می شود و سطحی است صورت مساله ای که با این شیوه 
پاک نمی شود. این بازیگران با حضور در سریال ها دستمزدهای 
زیادی می گیرند و بخش عمده ای از بودجه در جیبشان می رود اما 
نویسندگان شاید یک بیستم دستمزد آن ها را هم نگیرند. بنابراین 
انگیزه شان از بین می رود و این جریان به همین منوال ادامه پیدا 

می کند و به کارهای سطحی منجر می شود. 

 واقعیت این اســت    که مخاطبان ایرانی 
امروزه جذب سریال  های خارجی شده اند 
و به جای این که ما در برابــر این جریان 
اقدامی درست و حساب شده داشته باشیم، 
عملکردمان تدافعی و یا تقلیدی اســت. 
تدافعی یعنی اعمــال زور که مثل قرص 
مسکن عمل می کند، درد را کم می کند 
اما درمان نه و تقلید هم رونویســی از آثار 
خارجی اســت که خیلی هم متناسب با 

فرهنگ ایرانی ساخته نمی شوند        



در آرشیو ملی فیلم انتخاب کرد. 

5- »جنگ دنیاها« 
 )War of the Worlds(

تاریخ اکران: 29 ژوئن 2005
فروش داخلی: 234.280.354 میلیون دالر

فروش خارجی: 357.465.186 میلیون دالر 
مجموع فروش: 591.745.540 میلیون دالرر

اقتباس از رمان کالسیک اچ. جی. 
ولز با موضوع موجودات بیگانه یک 
تالش بلندپروازانه بود. اسپیلبرگ 
برای این فیلم بــار دیگر در کنار 
تام کروز، ســتاره فیلم »گزارش 
اقلیــت« بــه کارگردانی خودش 
قرار گرفت. فروش فیلم متوســط 
ارزیابی شد اما تماشاگران نظرهای 
متفاوتی نســبت به آن داشتند. 
 +B هر چند آن ها در وب ســایت سینمااســکور به فیلم درجه
دادند که درجه خوبی اســت. منتقدان که عموما سخت گیرتر از 
سینماروهای عادی هســتند، »جنگ دنیاها« را بیشتر دوست 
داشــتند. )75 درصد آرای منتقدان در وب سایت راتن تومیتوز 
مثبت بود(. »جنگ دنیاها« بعد از »برخورد نزدیک از نوع سوم« 
و »ئی تی« بار دیگر عالقه شدید اسپیلبرگ به موجودات بیگانه 

را ثابت کرد. 

4- »دنیای گمشده: پارک ژوراسیک«
 )The Lost World: Jurassic Park( 

تاریخ اکران: 23 مه 1997 
فروش داخلی: 229.086.679 میلیون دالر

فروش خارجی: 389.552.320 میلیون دالر
مجموع فروش: 618.638.999 میلیون دالر

»دنیای گمشده: پارک ژوراسیک« 
چهار ســال بعد از اکران »پارک 
ژوراسیک« روی پرده رفت. انتظار 
دیدن ایــن فیلم به قــدری زیاد 
بود که در تعطیــالت چهارروزه 
هفته یادبود قربانیان جنگ92/6 
میلیون دالر به دست آورد که 72 
میلیون دالر آن در تعطیالت سه 
روز آخر هفته حاصل شــد و این 
رقم بیشــترین فروش اولیــن آخر هفته اکران یــک فیلم تا آن 
زمان بود. »دنیای گمشــده« همچنین زودتر از هر فیلم دیگری 
در امریکای شمالی مرز 100 میلیون دالر فروش را رد کرد و در 
تنها شش روز به این موفقیت دست پیدا کرد، اما فیلم در نهایت 
در فاصله زیاد نســبت به فیلم اول قرار گرفت و این در حالی بود 
که واکنش منتقدان به آن کامال متفاوت بود. اســپیلبرگ بعدها 
اعتراف کرد که هنگام تولید »دنیای ژوراســیک« دلسرد شد. او 
گفت: »گاهی اوقات این حس را داشتم که این یک فیلم با غرش 
خاموش است.« اسپیلبرگ حاضر نشد »پارک ژوراسیک 3« یا 

»دنیای ژوراسیک« را کارگردانی کند. 

3- »ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین«
 Indiana Jones and the Kingdom of the( 

)Crystal Skull
تاریخ اکران: 22 مه 2008

فروش داخلی: 317.101.119 میلیون دالر
فروش خارجی: 469.534.914 میلیون دالر
مجموع فروش: 786.636.033 میلیون دالر

روی کاغــذ چهارمیــن فیلــم 
ماجرایــی- اکشــن »ایندیانــا 
جونز« به نظــر عملکردی قابل 
قبول داشت، اما این فیلم هیچ گاه 
جایگاه یک بالک باســتر را پیدا 
نکرد. این فیلم حدود ســه دهه 
بعد از »ایندیانــا جونز و آخرین 
جنــگ صلیبی« ســومین فیلم 
مجموعه روی پرده رفت و بعد از 
اولین نمایش جهانی در جشــنواره فیلم کن با بدترین نقدها در 
مقایسه با هر سه فیلم دیگر روبه رو شد. از آن بدتر که شایا البوف 
در یک نشست مطبوعاتی در کن به رسانه ها گفت که این اشتباه 

تقصیر او و اسپیلبرگ بود. 

E. T. the Extra-( »2- »ئی  تــی – موجــود فضایــی
)Terrestrial

تاریخ اکران: 11 ژوئن 1982
فروش داخلی: 435.110.554 میلیون دالر

فروش خارجی: 357.800.000 میلیون دالر
مجموع فروش: 792.910.554 میلیون دالر

اســپیلبرگ نوجوان بود که پدر 
و مــادرش از هم جدا شــدند. او 
برای کنار آمدن بــا این موضوع 
یک دوســت خیالی خلق کرد. 
تخیــالت او زمانی جواب داد که 
دوست او مبنای شخصیت فیلم 
»ئی  تی - موجود فضایی« شــد. 
»ئی  تی« 11 ژوئن 1982 روی 
پرده رفت و در نهایت با کنار زدن 
»جنگ های ســتاره ای اپیزود 4: یک امید تازه« پرفروش ترین 
فیلم تاریخ ســینما شــد. »ئی تی« تا مدت ها این رکورد را در 

اختیار داشت تا اینکه... 

 )Jurassic Park( »1- »پارک ژوراسیک
تاریخ اکران: 10 ژوئن 1993

فروش داخلی: 402.453.882 میلیون دالر
فروش خارجی: 626.700.000 میلیون دالر

مجموع فروش: 1.029.153.882 میلیارد دالر

اســپیلبرگ وقتی هنــوز رمان 
»پــارک ژوراســیک« نوشــته 
مایکل کرایتن منتشــر نشــده 
بــود، حقــوق ســاخت فیلمی 
سینمایی از روی آن را از آن خود 
کرد. »پارک ژوراســیک« مانند 
»آرواره ها« مایه خوش شانســی 
اکــران فیلم های پــاپ کورنی 
مســتعد فروش در تابستان شد. 
اســپیلبرگ باید کارهای پس از 

تولید »پارک ژوراسیک« را در لهستان انجام می داد.
 او آن زمان در لهستان در حال فیلمبرداری »فهرست شیندلر« 
بود )برابر با قرارداد اســپیلبرگ با شرکت یونیورسال او ملزم بود 
»پارک ژوراســیک« را اول فیلمبرداری کنــد(. همان طور که 
تاریخ ثابت کرد، اســپیلبرگ برای این تعهد کاری هزینه کمی 

پرداخت کرد. 

نشــریه هالیوودریپورتر در آستانه  علی افتخاری
چهلمین ســال اکران فیلم »آرواره ها« به کارگردانی 
اســتیون اســپیلبرگ نگاهی به 10 فیلم پرفروش این 

کارگردان صاحب نام انداخته است. 

این درســت که اســتیون اســپیلبرگ »دنیای ژوراســیک« 
)Jurassic World( را کارگردانــی نکــرده اســت، اما او 
همچنان بهانه زیادی برای جشن گرفتن افتتاحیه رکوردشکن 
این فیلــم در تعطیالت آخــر هفته 12 تا 14 ژوئــن دارد. نام 
اســپیلبرگ به عنوان مدیــر تولید در عنوان بنــدی »دنیای 
ژوراسیک« نقش بسته است و شــرکت فیلمسازی او »امبلین 
اینترتینمنت« از سرمایه گذاران این پروژه بوده است. خیلی ها 
می گویند »نوســتالژی«، از عوامل موفقیــت تجاری »دنیای 
ژوراسیک« بوده اســت، به طوری که تماشاگران می خواستند 
جادویی را تکرار کنند که با دیدن »پارک ژوراسیک« اسپیلبرگ 
حــس کردند؛ فیلمی که 22 ســال پیش اکران شــد و آن  قدر 
موفق بود که ســه دنباله از جمله »دنیای ژوراسیک« به همراه 
داشت. اســپیلبرگ این روزها حسابی سرش شلوغ است. او در 
حال حاضــر فیلم »بی اف جــی« )The BFG( را در ونکوور 
فیلمبرداری می کند، در حالی که تریلر با موضوع جنگ ســرد 
»پل جاســوس ها« )Bridge of Spies( به کارگردانی او 
با بازی تام هنکس از 16 اکتبر )24 مهر( روی پرده ســینماها 
می رود. آن  چــه در ادامه می خوانید، 10 فیلم پرفروش کارنامه 

اوست که از پایین به باال رده بندی شده است. 

10- »ماجراهای تن تن« 
)The Adventures of Tintin(

تاریخ اکران: 21 دسامبر 2011
فروش داخلی: 77.591.831 میلیون دالر

فروش خارجی: 296.402.120 میلیون دالر
مجموع فروش:  373.993.951میلیون دالر

اســپیلبرگ ســال ها وسوســه 
ســاخت یک اقتباس سینمایی 
از مجموعه قصه های مصور هرژه، 
کارتونیست بلژیکی را داشت. بعد 
از چند شــروع و توقف، او و پیتر 
جکسن توافق کردند چند فیلم از 
روی قصه های »تن تن« بسازند. 
قرار شد اســپیلبرگ فیلم اول را 
کارگردانی کند و جکســن فیلم 
بعدی را بســازد )دنباله فیلم هنوز ساخته نشده است(. شرکت 
وتا دیجیتال متعلق به جکســن انیمیشن »ماجراهای تن تن« 
را ســاخت. عملکرد تجاری فیلم در بازار بین المللی خیلی بهتر 
از بازار امریکای شــمالی بود؛ جایی که شخصیت تن تن خیلی 
محبوب نیســت. »ماجراهای تن تن« برنده جایزه گلدن گلوب 

بهترین فیلم انیمیشن شد. 

9- »مهاجمان صندوقچه گمشده«
 )Raiders of the Lost Ark( 

تاریخ اکران: 12 ژوئن 1981
فروش داخلی:  248.159.971میلیون دالر
فروش خارجی: 141.766.000میلیون دالر
مجموع فروش: 389.925.971میلیون دالر

فیلیــپ کافمــن کــه از بچگی 
مجــذوب قصــه »صندوقچه« 
بود، ابتــدا قرار بود ایــن فیلم را 
برای جرج لــوکاس، تهیه کننده 
پروژه کارگردانــی کند، اما وقتی 
کافمن یک پروژه را انتخاب کرد، 
لوکاس مجبور شــد ســراغ یک 
کارگردان دیگر برود. این جا بود 
که اســپیلبرگ پا پیش گذاشت. 
اسپیلبرگ ابتدا نگران این مساله بود که هریسون فورد به خاطر 
بازی در فیلم »جنگ های ســتاره ای« بیــش از حد برای نقش 
شــخصیت ایندیانا جونز معروف باشد، اما لوکاس اصرار داشت 
که فورد بهترین گزینه اســت. در این بین، یک دغدغه بزرگ تر 
هم بود: بیشتر استودیوها تمایلی به تولید این پروژه 20 میلیون 
دالری نداشتند به همین دلیل حاضر به امضای قرارداد نبودند. 
در نهایت، شــرکت پارامونت وارد عمل شد و نتیجه کار، تولید 

یک فیلم تاریخی بود. 

 )Jaws( »8- »آرواره ها
تاریخ اکران: 20 ژوئن 1975

فروش داخلی: 260.000.000میلیون دالر
فروش خارجی: : 210.653.000 میلیون دالر

مجموع فروش: 470.653.000میلیون دالر

اگر از وســواس هالیوود نسبت به 
اکران فیلم های مستعد فروش در 
تابستان متنفرید، »آرواره ها« را 
مقصر بدانید. این فیلم شیوه اکران 
و بازاریابی فیلم های بزرگ را برای 
همیشــه عوض کرد. تــا پیش از 
»آرواره ها«، تنهــا فیلم هایی که 
حسابی داغ به نظر می رسیدند یا 
ویژگی های شک برانگیز داشتند، 
در سراسر ایاالت متحده اکران می شــدند. استثناهایی بود، اما 
در حالت کلی یک فیلم ابتدا در چند شــهر به نمایش درمی آمد 
و به تدریج به طور گســترده اکران می شد و می توانست یک ماه 
روی پرده باشد. در این بین، »آرواره ها« با همراهی یک کمپین 
تلویزیونی بی سابقه، با حدود 500 ســالن سینما اکران خود را 
شروع کرد. در هفته منتهی به اکران فیلم یک تبلیغ 30 ثانیه ای 
هر شب از شــبکه های تلویزیونی پخش می شد که اولین بار بود 

برای یک فیلم چنین حرکتی صورت می گرفت. 

7- »ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی«
)Indiana Jones and the Last Crusade( 

تاریخ اکران: 24 مه 1989
فروش داخلی: 197.171.806 میلیون دالر

فروش خارجی: 277.000.000 میلیون دالر
مجموع فروش: 474.171.806 میلیون دالر

این جا صحبت از یک بازگشــت 
موفق است. سومین فیلم مجموعه 
»ایندیانــا جونــز«، بازگشــت 
هریســون فــورد در نقش اصلی 
و حضور شــون کانــری در نقش 
پــدر ایندیانا جونز مــورد توجه 
تماشــاگران قرار گرفت و این در 
شــرایطی بود که »ایندیانا جونز 
و معبد مرگ« فیلم دوم مجموعه 
نتوانسته بود تماشــاگران را تحت تاثیر قرار دهد. اسپیلبرگ و 
جرج لوکاس، تهیه کننده فیلم همیشه قصد داشتند یک سه گانه 
بسازند، اما بین »معبد مرگ« و اکران »آخرین جنگ صلیبی« 
پنج سال وقفه الزم بود تا آن ها بتوانند کار را درست انجام دهند. 
 )Big( »اسپیلبرگ حتی مجبور شد قید کارگردانی فیلم »بزرگ

با بازی تام هنکس را بزند. 

 )Saving Private Ryan( 6- نجات سرباز رایان
تاریخ اکران: 24 ژوئیه 1998

فروش داخلی: 216.540.909 میلیون دالر
فروش خارجی: 265.300.000 میلیون دالر
مجموع فروش: 481.840.909 میلیون دالر

این فیلم که داســتانش در جنگ 
جهانــی دوم روی می دهد و کلی 
بازیگر از جمله تام هنکس در آن 
بازی کردند، یک فیلم کالسیک 
از کار درآمد و بعد از »فهرســت 
شــیندلر« دومین اسکار بهترین 
کارگردانــی را بــرای او به همراه 
آورد. »نجــات ســرباز رایــان« 
همچنین تا مدت ها پرفروش ترین 
فیلم جنگی تاریخ ســینما بود تا این  که امســال »تک تیرانداز 
امریکایی« به کارگردانی کلینت ایســتوود بــا 547/1 میلیون 
دالر رکوردش را شکست و وقتی »نجات سرباز رایان« که در 11 
بخش نامزد دریافت جایزه اســکار بود، در یکی از اتفاقات دور از 
انتظار تاریخ آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی، اسکار بهترین 
فیلم را به »شکسپیر عاشــق« واگذار کرد، دنیا حیرت زده شد. 
کتابخانه کنگره امریکا در سال 2014 این فیلم را برای نگهداری 

 همچنین »احضارشدگان« )آرش معیریان(، »آنکه دریا می رود« )آرش معیریان(، »بایرام« )مسعود نوابی(، »یه کوچه گل« )صادق آشتیانی(، »دریا در 
غربت« )سیدرحیم حسینی(، »انتهای جاده« )فرزاد موتمن(، »شب قصه ها« )صادق آشتیانی(، »عطش« )مجید تربتی فرد(، »خط شکن« )مسعود تکاور(، 

»تاوان عشق« )امیر داوری( از دیگر کارهای گورنگی هستند. 

nمحمدمهدی گورنگی e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r
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هالیوود  ریپورتر در آستانه چهلمین سال اکران بررسی کرد

10فیلمپرفروشخالقآروارهها

 The Night Watchman»فیلم »نگهبان شب
به کارگردانی پی یر ژولی وه، کارگردان فرانســوی 
جایزه جام طــالی بهترین فیلم بلند داســتانی 

هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای را از آن خود کرد. این دوره جشنواره 
شــانگهای 13 ژوئن آغاز شــد و یکشــنبه 21 ژوئن به کار خود پایــان داد. آندری 
زویاگینتسف، کارگردان روس که سال گذشته فیلم تحسین شده »لویاتان« را روی 
پرده داشت، رئیس داوران بخش مسابقه بین الملل جایزه جام طالی این دوره جشنواره 
فیلم شانگهای بود. »نگهبان شب« با بازی اولیویه گورمه، مارک زینگا و والری بونتون 
درباره یک کارگر ماهر اســت که اکنون به  عنوان نگهبان یک مرکز خرید سخت کار 
می کند و زندگی اش کامال به هم ریخته اســت. او از یک فرصت اســتفاده می کند تا 
 »Carte Blanche« کنترل زندگی اش را بار دیگر در دست بگیرد. فیلم لهستانی
به کارگردانی یاچک لوسینسکی جایزه بزرگ داوران جشنواره را دریافت کرد. فیلم 
چینی »بن بست« )The Dead End( به کارگردانی کائو بائوپینگ با دریافت جایزه 
بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد که به سه بازیگر فیلم رسید، دیگر فیلم پیروز 

این دوره جشنواره شانگهای بود. 

برخورد کوتاه

جام طالی جشنواره شانگهای 
برای کارگردان فرانسوی

فروش ۹1 میلیون دالری 
 »پشت رو«

خبر روز

 )Inside Out( »انیمیشن سه بعدی »پشت رو
تولید جدید شرکت های پیکسار و دیزنی و »دنیای 
ژوراسیک« )Jurassic World( از شرکت 

یونیورســال در تعطیالت آخر هفته جان تازه ای به گیشه های فروش فیلم ها در 
امریکای شمالی بخشــیدند و روی هم حدود 200 میلیون دالر به دست آوردند. 
چهارمین فیلم »پارک ژوراســیک« که هفته پیش رکوردهایی در بازار داخلی و 
بازار بین المللی خلق کرد، دومین فیلم تاریخ ســینما شد که در دو تعطیالت آخر 
هفته جداگانه بیش از 100 میلیون دالر به دســت آورده است. فیلم دایناسورها با 
102 میلیون دالر فروش در فاصله جمعه تا یکشنبه در رده اول جدول فروش قرار 
گرفت. مجموع فروش داخلی فیلم 2/ 398میلیون دالر شده است. در  همین حال 
»پشــت رو« با 91 میلیون دالر فروش در 3946 سینما در ایاالت متحده و کانادا 
فیلم دوم هفته شد. این فیلم بعد از »داستان اسباب بازی 3« )110/3 میلیون دالر( 
دومین فروش افتتاحیه فیلمی تولید پیکسار را رقم زد و بهترین فروش افتتاحیه 
یک فیلم ارجینال و غیردنباله ای را نیز به  نام خود ثبت کرد. »آواتار«  با 77 میلیون 

دالر رکورددار قبلی بود. 

فروش 400 میلیون دالری »سن 
 اندریاس«

تریلر اکشن »سن اندریاس« )San Andreas( با بازی دواین 
جانسن مجموع فروش جهانی خود را به 414/2 میلیون دالر 
رساند. »سن اندریاس« که از 27 مه روی پرده سینماها رفته 
است، این هفته در سطح بین المللی 18/8 میلیون دالر فروخت و 
این در حالی است که فیلم در ژاپن، اسپانیا و افریقای جنوبی هنوز 
اکران نشده است. این فیلم اکنون در بازار داخلی 132/2 میلیون 
دالر و در بازار خارجی 282 میلیون دالر فروخته است. جانسن 
در »سن اندریاس« نقش یک خلبان هلی کوپتر نجات را بازی 
می کند که بعد از یک زمین لرزه مهیب در کالیفرنیا برای نجات 
دخترش راهی سفری خطرناک به سراسر کشور می شود. این 
فیلم را براد پیتن کارگردانی کرده است. کارال گوجینو، الکساندرا 
داداریو، یوان گریفیث، آرچی پنجابی و پل جیاماتی از دیگر 
بازیگران »سن اندریاس« هستند. 

عکس نوشت

وقتی   به جای»نجات سرباز 
رایان«  که در 11 بخش نامزد 
دریافت جایزه اسکار بود، در 
یکی از اتفاقات دور از انتظار 

تاریخ آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی، اسکار بهترین فیلم 
را به »شکسپیر عاشق« واگذار 

کرد، دنیا حیرت زده شد     



»بام تا بام« )مجید تربتی(، »امین و مینا در مهمانپذیر سعادت« )کریم سربخش(، »سفرنامه امین و مینا« )کریم سربخش(، »گنجشک« )داریوش ربیعی(، 
»درخشش پنهان« )احمد معظمی(، »موج سوم« )سیدآرش سجادی حسینی(، »چراغ خاموش چراغ روشن« )حسین تبریزی(، »ماهی کوچولوها دعا می خوانند« 

)احمد معظمی(، »سبز سپید سرخ« )مجید تربتی( و... هم نمونه هایی از کارهای او محسوب می شوند. 

محمدمهدی گورنگی
اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                            را پیامک کنید

n e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r

سینما

ویزا
فیلم »ویزا« به کارگردانی بهرام ری پور در سال 1366 ساخته 
شد. این فیلم اجتماعی جنگی، داستان پزشكي به نام جهانگیر 
سروش است که براي مهاجرت به امریكا، همسر و دو فرزندش 
را به ترکیه مي فرستد و خود قصد دارد تا زمان تهیه ویزا به 
کارهایش در ایران سر و سامان دهد و بعد به آن ها ملحق شود. او 
که موظف است ماموریت یك ماهه خود را در جبهه جنگ ایران 
و عراق انجام دهد تحت تاثیر فداکاري هاي رزمندگان و مردي 
خرمشهري قرار می گیرد که جلو چشمانش شهید مي شود. 
پس از بازگشت به پایتخت وابستگي هاي خانوادگي و اجتماعي 
او را از اجراي تصمیمش باز مي دارد و زماني که همسرش موفق 
شده ویزا بگیرد از او مي خواهد که با فرزندش به ایران بازگردد. 
ایرج راد، جهانگیر الماسی، سوگند رحمانی و جمیله شیخی در 
این فیلم به عنوان بازیگر ظاهر شدند.

 

فیلم سینمایی »دموکراسی تو روز روشن« 
عنــوان فیلمی ســینمایی ســاخته علی 
عطشانی محصول سال 89 است. این فیلم 
روایتی از زندگی یكی از فرمانده هان جنگ 

ایران و عراق اســت که در زندگی اشتباهاتی مرتكب شده و در عالم برزخ 
ســعی در جبران خطاهایش دارد. این اتفاقات در قالب طنز موقعیت رخ 
می دهند. حمید فرخ نژاد، محمدرضــا فروتن، نیكی کریمی، محمدرضا 
گلزار و نیوشا ضیغمی در این فیلم ســینمایی نقش آفرینی کرده اند. در 

صحنه ای فرا واقعی می بینیم:
فرخ نــژاد: یعنی چی آخه؟ ایــن چه وضعیتیه؟ یعنی تــو می خوای چه 
کار کنی؟ آقــای نیك مند می خوای منو مثل اون بدبخت، پســر عموی 
هخامنشیت عالف کنی 600 سال؟ می خوای هی من برم و بیام؟ خب بیا 
دیگه. خب بیا دو کلمه حرف حساب بزن دیگه. اگه حرفت حسابه چرا هی 
غیب می شی... هان؟ اگه فكر می کنی درست می گی، خب... )صدای شر 

شر آب و صدای اشباح(.

دیالوگ	باز	

دمواکراسی تو روز روشن

رئیس انجمن ســینماداران تاکید کرد: 
مردم بــرای دیدن یك فیلــم مالک ها و 
پارامترهای زیادی را در نظر دارند از جمله 

آن که چه کســی کارگردانی یك فیلم را بر عهده دارد و یا این که چه 
بازیگرانــی در فیلم بازی می کنند از این رو باید بر اســاس نیازهای 
مخاطبان عام که رونق گیشه را به همراه دارنداز آثار پرفروش استقبال 

و حمایت کنیم. 
محمد قاصد اشــرفی در مورد اهمیت اقتصاد در سینما، عنوان کرد: 
سینما همیشــه و تحت هر شــرایطی نیاز به نظرات دغدغه مندان، 
کارشناسان و صاحب نظران دارد و همچنان ما نیاز داریم تا طرح  های 
جدیدی برای استقبال مخاطبان در ایام عادی و مناسبت  های ویژه 
ارائه شود. در هر صورت امیدواریم که چرخه اقتصادی سینما همیشه 
در گردش باشد تا هم سینماگران، هم سینماداران و هم عامه مردم 

از نتایج آن آن بهره مند گردند.

محمد	قاصد	اشرفی:

16:45 16:20

سینما همیشه به 
کارشناسان نیاز دارد
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نوستالژیا

چهارمیــن فیلــم از مجموعــه »پارک 
ژوراســیك« همزمان در ســیزده هزار و 
پانصد و پنجاه و یك سینما در دنیا اکران 
شد و در افتتاحیه و اولین آخر هفته اکران، 
512 میلیون دالر فروخــت و این یعنی 
سینما. حاال ما سی سال است که در محافل 
فرهنگی، و رسانه ای مان با هم بحث و جدل 
می کنیم که ســینما هنر است؟ سینما 
فن است؟ ســینما ابزار و رســانه است؟ 

سینما صنعت است؟ و دانشمندترین هامان هم می گویند: سینما، 
سینماست. و در آخر هم هیچ کس نمی داند سینما واقعا چیست و با 

این سینمایی که داریم چه باید کرد؟
سینما یك سكه دو رو نیســت که یك روی آن هنر و روی دیگرش 
صنعت باشد، بلكه پیچیده ترین پدیده دنیای جدید است که هر چه 
زمان پیش می رود، بر اهمیت و نقش آفرینی اش افزوده می شود. مگر 
همین سال های اخیر نبود که رئیس جمهور فرانسه با لحنی تند از 
تهاجم فرهنگی سینمای هالیوود به جامعه الئیك فرانسه که مهد 
تمدن غربی اروپایی است، به شدت انتقاد کرد و گفت جامعه فرانسه 

هدف تهاجم فرهنگی سینمای هالیوود قرار دارد. 
کسانی که از هنری بنام سینما، رسانه ای بنام سینما و یا صنعتی بنام 
سینما سخن می گویند، یا حقیقت سینما را نشناخته اند، یا این که 
نگاهی سهل انگارانه به سینما دارند. با گذشت سی سال هنوز بهترین 
تعریفی که ما می توانیم از سینما داشته باشیم، تعبیری است که سید 
مرتضی آوینی برای این پدیده ناشناخته چندین وجهی بكار برد و اگر 
ما نیز بر این آینه جادو مسخر شویم می توانیم در مقابل پرتو افكنی 
هالیوود )چوب جادو( به سمت ما، از موضع انفعالی خارج شویم ولی 
حقیقت آن است که ما سینمایمان را چنان اسیر ساختاری معیوب 

و منسوخ کرده ایم که به ضد خود تبدیل شده است. 
سینما در حقیقت، یك سیستم است و این سیستم صد سال پیش 
در امریكا خوب تبیین، ترسیم و طراحی و هوشمندانه و دوراندیشانه 
تبدیل به ساختار شد و نه تنها توانست در جامعه امریكا مهم ترین 
ماموریت های محوله را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی به خوبی انجام دهد و شهروند امریكایی را آن چنان که نظام 
سیاســی امریكا می خواهد تربیت کند بلكه بخش اصلی وظیفه 
معرفی زندگی امریكایی، رویای امریكایی و نظم نوین امریكایی به 

دنیا را نیز به عهده بگیرد. 
سینمای ایران در ابعاد هنری و اندیشه ورزانه خود سرآمد است و توجه 
ویژه جشــنواره های بین المللی به آن، موید این ادعاست، اما هنر و 
اندیشه همه سینما نیست و مادامی سینما که تبدیل به سیستم نشده 
باشد، موجودی ناقص الخلقه است و باید تا فرصت هست برای تبدیل 
سینمای ایران به یك سیستم قدم برداشت. آن چه اکنون به عنوان 
سینمای نوین ایران یا سینمای ملی ایران وجود دارد، یك مجموعه 
فرســوده پر از نقص و نقض است که میراث سه دهه آزمون و خطا و 

سال ها مدیریت غریزی و سلیقه ای بر سینماست. 
سینمایی که فاقد سیستم بوده و از ساختاری معیوب در عذاب باشد، 
نمی تواند برای کشور و مردمش خیر و برکت آفرین باشد. درچنین 
شرایطی اگر فیلم های ارزشمندی نیز ساخته می شوند، فقط به همت 
شخصی هنرمندان سینما و تعهد اجتماعی و دغدغه های انسانی 
آن ها مربوط می شود والغیر. تك فیلم های فاخر و شاخصی که اگر 
محصول یك سیستم و ساختار هوشمند و صحیح بودند، تك نبودند 
و به جریان سینمایی تبدیل می شدند. درحالی که در سینمای ایران 
در سه دهه گذشته، همیشه فیلم ها و نمونه های ارزشمند در گونه های 
متنوع ساخته شده اند که محصول هنر و خالقیت و اندیشه فیلمنامه 
 نویسان و فیلم سازان توانای کشور بوده ، ولی فقدان سیستم و وجود 
ساختار مدیریتی معوج و معیوب، نه تنها امكان تكثیر و تكمیل و تداوم 
آن ها را فراهم نكرده، بلكه منجر به استعداد سوزی هنرمندان هم شده 
است. تهیه کنندگان، کارگردانان و فیلمنامه  نویسان توانای بسیاری 
هستند که همواره از وضعیت کنونی که باعث می شود بخش زیادی 
از وقت، توش و توان و استعدادشان را در عبور از پیچ و خم های این 

ساختار معیوب تلف نمایند، گالیه و انتقاد دارند. 
سی و چند ســال پیش بر حسب اضطرار و شرایط خاص سال های 
پس از انقالب یك ساز و کار موقت برای تولید فیلم در ایران توسط 
مدیران انقالبی دولت تعیین شد و بنایی نهاده شد که سینما را هر 
چه بیشتر به دولت وابسته کند و هر چه زمان بیشتری گذشت این 
وابستگی بیشتر و نهادینه تر شــد و از اقتصاد و دخل و خرج سینما 
گرفته تا مضامین و محتوای فیلم ها را دولتی کرد، به نحوی که در 
مقاطعی در بخش هایی از جامعه و نظام مدیریت فرهنگی کشور این 
تلقی پیش آمد که هر فیلم که تولید می شود، از هر حیث و حتی در 
جزئی ترین امور باید منویات دولت و سیاست ها و دیدگاه های دولت 
را نمایندگی کند. چرا که این دولت است که صفر تا صد هزینه تولید 
فیلم را می دهد و فیلم باید صد درصد در خدمت دولت باشد. نگارنده 
چند سال پیش به مدیران سینمایی که درصدد تعطیل کردن خانه 
سینما بودند و منویات خود را پنهان کرده بودند، گفت: اگر نیت خیر 

دارید، قبل از خانه سینما، بنیاد فارابی را تعطیل کنید. 
حاال پس از گذشت سه دهه، اصالح این ساختار غلط مشكل نیست، 
بلكه محال است و اگر سینمای ایران بخواهد به معنای واقعی کلمه 
شكل بگیرد و همچون کشورهایی که ســینما در آن ها تبدیل به 
سیستم شــده، تعیین کننده و تاثیرگذار باشــد، باید این ساختار 
موجود را کنار بگذارد و برای خود یك سیستم تعریف کند. چه کسی 

مسئولیت این کار مهم و خطیر را به عهده می گیرد؟
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سینما؛ یک سیستم

دیگرنمایش  
اشک و سوز و گداز 

بــس است

شــما با کارگردانــان صاحب نام 
زیادی در سینما کارکرده اید. درباره 
پروژه »نهنگ عنبــر« و همکاری با 

سامان مقدم بگویید. 
به نظر من »نهنگ عنبر« فیلم خوش ساخت و 
خوبی است. سامان مقدم به خوبی می دانست 
که چه چیزی از فیلمنامه می خواهد و با اجرای 
درست بر اساس فیلمنامه توانسته است فیلمی 
موفق و جذاب تولید کند. در نتیجه مخاطب پس 
از تماشا فیلم، سالن را با رضایت ترک می کند. این 
فیلم در گیشه با استقبال خوبی رو به رو شده و امیدوارم 
این استقبال همچنان ادامه داشته باشد. همیشه در 
انتخاب نقش هایم سعی می کنم رضایت خاطر مردم 
را در اولویت قرار دهم و »نهنگ عنبر« نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. خوشحالم که مردم با رضایت خاطر 
سالن سینما را ترک می کنند و انرژی آن ها به من هم 
انرژی می دهد. فیلم را با مردم در سینما دیدم و سالن 
تقریبا پر از جمعیت بود. وقتی فیلم تمام شد مردم به 
من، سامان مقدم و رضا عطاران تبریك گفتند. همین 
که مردم از دیدن این فیلم ابراز رضایت داشتند برای 

ما بسیار با ارزش بود. 
سامان مقدم این کاراکتر را چگونه به شما 
معرفی کرد و در صحبت  های اولیه ای که با هم 
داشتید از شما خواست که این نقش را با چه 

ویژگی هایی اجرا کنید؟
سعی کردم همان چیزی را که در فیلمنامه 
نوشته شده بدون کم و کاست اجرا کنم. 
خدارا شــكر از نتیجه ایــن فیلم راضی 
هستم. وقتی مخاطب بلیت می خرد و 
دو ساعت برای تماشا یك فیلم وقت 
می گذارد، باید از دیدن فیلم لذت 
ببــرد و از فیلــم نتیجه خوبی 

بگیرد. 
بــرای شــما به 
عنوان یک بازیگر، 
در  بــازی 
ی  فیلم هــا
یا  کمــدی 
جدی چقدر 
ت  و تفــا

دارد؟
بــه نظــر من 
تی  و هیــچ تفا
ندارد. ممكن است 
در روند کاری یــك بازیگر نقش های 
متفاوتی به او پیشــنهاد شود که هیچ 
کدام هیچ ارتباطی با دیگری نداشته 
باشــد و هر کدام مربوط به یك ژانر 
متفاوت باشــد. بازیگــر باید این 
توانمندی را داشــته باشد که بر 

مبنای فیلمنامه و نگرش کارگردان به خلق شخصیت 
بپــردازد. او باید به دنبال نمونه هــای ملموس و قابل 
ارجاعی باشد که در جامعه ما به وفور دیده می شود و بر 
مبنای نقشی که به او واگذار شده با دقت و جزئی نگری 
در نمونه هــای حاضر در اجتماع نگاه کنــد تا بتواند 
بیشتر و بیشتر به طراحی شخصیت پرداخته و کاراکتر 

باورپذیرتری را خلق کند. 

برخــی از فیلم هایی کــه در آن حضور 
داشتید پر فروش بودند و برخی از آن ها زیاد 
مورد استقبال واقع نشــده. وقتی حضور در 
چند کار متفاوت به شــما پیشنهاد می شود 
چگونه اولویت بندی می کنید؟ آیا این که فیلم 
تلویزیونی باشد یا سینمایی برایتان متفاوت 

است؟
من تا به حاال آن  جاهایی که باید می رفتم، رفته ام و از 
معتبرترین جشنواره های دنیا جایزه گرفته ام. به نظرم 
در حال حاضر ملت ما به دل  خوشی احتیاج دارد. مردم 
دوست دارند فیلم هایی ببینند که بتوانند با آن ارتباط 
برقرار کنند. من فیلم های هنــری زیادی در کارنامه 
هنری ام داشته ام. شاید فیلم »ترنج« یكی از بهترین 

کارهای من باشــد، ولی مردم آن طور که باید از فیلم 
استقبال نكردند. بعضی از کارگردان ها جامعه شناسان 
خوبی هستند و کامال از خواســته مخاطبان آگاهی 
دارند، برای همین ســعی می کنند در فیلم هایشان با 
نگاهی جامعه شناسانه به موضوعات مختلف بپردازند. 
کار کــردن در فیلم هایی که براســاس دغدغه مردم 
جامعه ساخته شده است برای من در اولویت قرار دارد. 
آدم نباید همیشــه در فیلم هایی بازی کند که قالب 
هنری دارد و برای مخاطبان خاص تهیه شــده است. 
دیگر نمایش اشك و سوز و گداز برای مردم بس است. 
باید دغدغه مردم را در نظر گرفت. یكی از اصلی ترین 
رسالت های سینما ایجاد سرگرمی برای مخاطب است.

 مردم به فیلم های کمدی هم احتیاج دارند تا موجب 
سرگرمی  آن ها بشــود و برایشان شادی ایجاد کند. به 
غیر از فیلم های غیر اخالقی و خارج از محدوده فكری 
جمهوری اسالمی ایران، من حاضرم در هر کاری که 
باعث رضایت خاطر مردم کشورم می شود بازی کنم. 
حاال تفاوتی ندارد که آن کار یك فیلم سینمایی باشد 

یا تلویزیونی. 
آیا کارگردانی هســت که دلتان بخواهد 

همکاری مشترکی را با او تجربه کنید؟
من سر تولید یك فیلم سینمایی با عنوان »پاییز« در 
هندوستان بودم. یكی از محبوب ترین کارگردان های 
مــا که ترجیح می دهم نــام او را عنــوان نكنم به من 
پیشــنهاد حضور در فیلمش را داد و خیلی دوســت 
داشتم این همكاری مشــترک را با ایشان تجربه کنم 
ولی قسمت نشــد. البته آن فیلم هنوز ساخته نشده و 
امیدوارم روزی برسد که این کارگردان بتواند کارش 
را به مرحله اجرا برســاند تا من هم بتوانم با او در این 

پروژه همكاری داشته باشم. 

 

احمد محمد اسماعیلی: محمد رضا غفاری جزو بازیگرانی است 
که از سنین نوجوانی جذب دنیای بازیگری شده است و در آثاری 
همچون »رویای خیس« و »ستاره های سوخته«، »آشپزباشی« 
و »برف« بازی کرده است. محمد رضا غفاری در فیلم »گس« در 
یك نقش چند الیه خاکستری جوانی به ظاهر موجه اما سیاهكار 

بازی جذابی از خودش ارائه می دهد. 
در این چنــد فیلم اخیــراز جملــه »گس« با 
کارگردان های جوان همکاری کرده اید. آیا عالقه دارید 

با کارگردان  های جوان همکاری داشته باشید؟
این کارگردان ها دلی کار می کنند و من ترجیح می دهم در چنین 
فیلم هایی بازی کنم و انتخابم در میان فیلم هایی که برای بازی به 

من پیشنهاد می شود چنین آثاری است. 

کدارم ویژگی فیلمنامه »گــس« برایتان جذابیت 
بیشتری داشت؟

فیلم »گس« چهار سال قبل ســاخته شد و بعد از آن ساخت این 
نوع فیلم  های اجتماعی باب شد و بابت این اتفاق خوشحالم. برایم 
افتخار بزرگی بود که کیارش اسدی زاده مرا برای این فیلم انتخاب 
کرد. فیلم »گس« علی رغم این که چهار ســال اکران نشد اما بین 
اهالی سینما با بازتاب خوب و متفاوتی روبه رو شد. از همه مهم تر 
برای مــن این بود که برای بــار اول از قالب نقش  های بچه مثبت 
و سر به راه دور شدم. همیشه دوســتان کارگردان طبق فرمول و 
چارچوب  های ثابتی که در مورد بازیگران در ذهن دارند پیشنهاد 
بازی می دهند. به من هم می گفتند صورتت مظلوم اســت و باید 
فقط نقش مثبت بازی کنی اما انتخاب کیارش اســدی زاده این 

قانون را نقص کرد. 
انتخاب چهره معصوم شما برای نقش رضا آن جائی 
که مخاطب و نامزدش متوجه می شوند او با دختر دیگری 
رابطه دارد. موقعیت پیش آمده را بســیار غیر منتظره 

می کند؟
بله، مخاطب غافل گیر می شــود و درســتش هم همین است که 
صورت و چهره مالک روشــنی برای درون آدم ها نیســت. به هر 
حال رضــا دو نیمه مثبت و منفی دارد مثــل همه ما که طیفی از 

خصلت  های خوب و بد را توامان داریم. 
چقدر بابت خیانت و نامردی که رضا در حق نامزدش 

انجام داد به او حق می دهید؟
اگر خودم را جای رضا قرار بدهم ممكن است در برخی از لحظات به 
او حق بدهم. اما از منظر خودم کارش را نادرست و اشتباه می دانم 
و کارش هیچ توجیهی ندارد. زیرا اگــر این خیانت در کانون یك 

خانواده اتفاق می افتاد با عواقب فاجعــه بار و نابودی یك زندگی 
مواجه می شدیم و با هر منطقی این کار قابل نكوهش است. 

  آیا دیدن فیلم »گس« می تواند باعث شود مخاطب 
جوان تحث تاثیر آن قرار بگیرد و در رفتارهایش تجدید 

نظر کند؟
این نوع اتفاقاتی در فیلم هایی از جنس »گس«، »برف« و یا »قاعده 
تصادف« روایت می شود، اتفاقاتی است که برای همه ما رخ می دهد. 
ممكن است کسانی بگویند چرا باید این اتفاقات نشان داده شود اما با 
نشان دادنش می شود نسبت به آسیب شناسی و رفع آن اقدام کرد. 

از قالب نقش های بچه  مثبت دور شدم
محمدرضا غفاری بازیگر فیلم »گس«:

یكــی از اصلی ترین  رســالت های 
ســینما ایجــاد ســرگرمی برای 
مخاطب اســت. مردم به فیلم های 
کمدی هم احتیاج دارند تا موجب 
سرگرمی  آن ها  بشــود و برایشان 

شادی ایجادکند     

 رضا ناجی بازیگر 
»نهنگ عنبر« در گفت و گو با صبا:

رضا ناجی در پنجم دی ماه سال 1321 در خیابان طالقانی  عاطفه محرابی
تبریز متولد شــد. او از کودکی به تئاتر عالقه داشت و در تئاترهای خیابانی 
مختلفی نقش بازی کرده است. رضا ناجی برای اولین بار در فیلم »گل سرخ« به 
کارگردانی حمید تمجیدی پا به سینما گذاست اما با فیلم های سینمایی مجید 
مجیدی به عنوان یک بازیگر حرفه ای شناخته  شد. او بازیگر توانمند و بی ادعایی 
است که تاکنون توانمندی اش در عرصه بازیگری را با موفقیت های پی در پی در 
جشنواره های ملی و بین المللی به اثبات رسانده است. ناجی تنها بازیگر ایرانی 
 است که موفق به کسب خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم 
برلین شده است. جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم دمشق، دیپلم 

افتخار بهترین بازیگری از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر، پروانه زرین بازیگری 
از هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، دیپلم افتخار و 
جایزه ویژه هیات داوران از بیســت و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، 
بهترین بازیگر مرد یازدهمین جشن سینمایی دنیای تصویر تندیس حافظ و... 
ازجمله افتخارات او در حوزه سینما به شمار می آید. »بچه های آسمان«، »تولد 
یک پروانه«، »باران«، »پرنده باز کوچــک«، »او«، »بید مجنون«، »باغ های 
کندلوس«، »یک قدم تا خدا«، »باد در علفزار می پیچد«، »آواز گنجشک ها«، 
»ترنج« و... از جمله فیلم هایی است که رضا ناجی در آن ها به ایفای نقش پرداخته 

است. ناجی در حال حاضر فیلم سینمایی »نهنگ عنبر« را در اکران دارد. 



طرح و ایده این فیلم چطور شکل گرفت؟
ایده این فیلم بــه دوران کودکی ام بازمی گردد. من در دوران 
کودکی تنها و بســیار رویاپرداز بودم. بیشــتر اوقات با خودم 
بودم تا اطرافیانم، خیلی کم پیــش می آمد هم ذائقه ای پیدا 
کنم. در نتیجه این کودک تنهــا، درونگرا و رویاپرداز فیلم در 
واقع کودکی خودم است. در عین حال ماهی قرمز داخل تنگ 
هم طبق معمول بهانه ای برای بازیگوشی  های بصری مبنای 
تصاویر فیلم »رویای ســرخ« است که البته حضوری نمادین 

در فیلم دارد. 
درون گرا بودن شخصیت محمد چقدر در پیشبرد 
داستان فیلم به عنوان قهرمان فیلم نقش داشته است؟
کم حرف بــودن محمد به عنــوان قهرمان داســتان در کنار 
مادربزرگش که پیرزن پرحرف و برون گرایی است تضادی بین 
دو شخصیت ایجاد کرد که به شــکل گیری شخصیت محمد 
کمک می کرد و در عین حال شخصیت پر از سکوت محمد در 

ایجاد حس تعلیق در داستان موثر بود. 
رویاپردازی او را چطور با روایتی که مادربزرگش 

برایش تعریف کرده است، ادغام کرده اید؟
شوخی مادربزرگ بر سر ســفره هفت سین درباره سحرآمیز 
بودن ماهی قرمز در واقع کلید اصلی شــروع آهسته و پیوسته 
معرفی محمد به عنوان کودکی رویاپرداز و جست و جوگر است. 
او این بار با طرح موضوعی از سمت مادربزرگش رویای جدیدش 
شــکل می گیرد و باید بگویم ایجاد ایــن حس و تلفیق رویای 
کودکانه قهرمان داســتان در کنار حقیقت زندگی با توجه به 

امکانات محدودی که در اختیار داشتیم دشوار بود. 
آیا ماهی قرمز را می توان عنصری از نمادشناسی 

برای بیان آمال و آرزوهای محمد دانست؟
بله یقینا. فیلم »رویای سرخ« مملو از نماد و عناصر سمبلیک 
اســت. به طور مثال در ابتدای فیلم هم دیالوگی از مادربزرگ 
شنیده می شــود که می گوید همه چیز در این دنیا یک نشانه 
است. ماهی قرمز در این فیلم نمادی از آرزوهای بی حد و حصر 
آدمی است که گاهی در تقابل با حقایق زندگی قرار می گیرد و 

این که در فیلمف این نماد وسیله ای برای آشکار کردن حقیقت 
زندگی برای کودک قهرمان فیلم به حساب می آید. 

از ساختار فیلم »رویای سرخ« بگویید؟
فیلم کوتاه »رویای سرخ« جزو فیلم  های فرم گراست و شما با 
یک بار دیدن فیلم این را به روشــنی درمی یابید. در این فیلم 
فرم بر محتوا غالب اســت و حتی قصــه فیلم در خدمت ایجاد 
رنگ و فرم هایی اســت که بنا بود به آن ها برســیم. من خودم 
نقاشــی خوانده ام. با رجــوع به فیلم  های قبلــی ام به راحتی 
می توان دریافت تمام پردازش ذهنی من در ســاخت این آثار 
به نوعی ریشــه در خود نقاشی دارد. در »رویای سرخ« نیز این 
مســاله به وضوح نمود دارد. این فیلم کوتاه برای من بهانه ای 
بود تا بازی  های بصری و شیطنت  های آمیخته با دنیای تصویر 
و رنگ را که همیشه بخش گســترده ای از دغدغه  های من را 
شامل می شده، در آن اســتفاده کنم. البته باید بگویم نقاشان 
امپرسیونیست منبع الهام بخش من در جهت خلق صحنه  های 

»فیلم رویای سرخ« بوده اند. 
رهایی ماهــی قرمز در روز ســیزده نوروز چه 
دریچه ای را برای جهان بینی شخصیت محمد تعریف 

می کند؟ 
این اثر به باور  های معنوی نیز اشــاره  های بسیاری دارد و باید 
گفت مســاله باور و ایمان در آن لحاظ شده اســت. از این رو 
می توان گفت در واقع با رهــا کردن ماهی قرمز آرزوی محمد 

برآورده نمی شــود، بلکه او حقیقت مــرگ و زندگی را در این 
جهان لمس و حضور قدرت الیزالی که همواره در تنهایی هایش 
کنار اوست را ملموس می کند. من فکر می کنم اگر این ماهی 
قرمز می توانست معجزه کند، این باور را حتی در حد یک فیلم 
کوتاه در مخاطب ایجاد می کردیم. البته بیان این اتفاق در اثر 
با اعتقادات و باورهای دینی مــا در تضاد قرار می گرفت. البته 
من سعی کرده ام با ظرافت خاصی این شبهه را در انتهای فیلم 

از بین ببرم. 
با توجه بــه این که موضوع فیلم شــما در مورد 
مساله ای بومی و ملی اســت، این اثر را چگونه برای 

حضور در جشنواره  های جهانی پرداخت کرده اید؟
 من در واقع فکر می کنم در دل نوروز نمادهای بســیار زیادی 
وجود دارد که این نمادها و نشانه ها برآیندی از زندگی و طبیعت 
است؛ طبیعتی که در تمام جهان به یک شکل واحد وجود دارد. 
به عنوان مثال در سفره هفت سین، سیب نماد از جوانی است و 
همچنین سبزه نشانه ای از برکت و... ما از این نشانه ها در راستای 
بیان هدف فیلم اســتفاده کردیم. در واقع می توان گفت خود 
فیلم نیز اثری ســمبلیک )نمادگرایانه( است و ما مسیر روایی 
»رویای سرخ« را در تقابلی با نشانه  های قرار دادیم. نشانه هایی 
که به عقیده من در سراســر کائنات دارای معنا و مفهوم خاص 
و همچنین یک انرژی مشــخص هستند. همچنان که در خود 
فیلم، پدیده مرگ و زندگی و سرپرستی کودک و مواجهه او با 

حقیقت خود نیز از این دست نشانه ها نشات می گیرد.
اهمیت این پرداخت و تاکید شما بر جهانی بودن 

این مضمون چه بوده است؟ 
نوروز فرصتی جهانی اســت. فرصتی که با توجه به دارا بودن 
رســوم خاص خود برای هر اقلیمی، می تواند مورد توجه دنیا 
قرار بگیرد. به نظر من ما به عنوان فیلمساز و آینه ای از بازتاب 
فرهنگ و هنر وظیفه داریم این رسوم و فرهنگ ها را به سراسر 
جهان منتقل کنیــم. در جهان امروز کــه در آن تلخی های 
بســیاری مانند جنگ را شــاهدیم باید این فرهنگ ها را که 
فکر می کنم مملو از زندگی و امید است به دنیا نشان داد. من 

شــخصا اعتقاد دارم که در کائنات یک انرژی وجود دارد که 
خودش نوعی از وجود خداســت و این در تمام سکانس  های 
»رویای ســرخ« نیز که بخشــی از طبیعت بکر را در بردارد، 

بیان می شود. 
مزیت پرداختن به سوژه هایی که کودکان در آن 
نقش تعیین کننده دارند چقدر می تواند برای سینمای 

فیلم کوتاه موثر باشد؟
می توان گفت استفاده از کودکان و نابازیگران در سینمای کوتاه 
و بهتر بگویم سینمای مستقل همواره مرسوم بوده است. حتی 
می توان برای مثال از فیلم  های مهمی از بزرگان سینمای ایران 
از جمله کیارستمی، شهید ثالث و محمد علی طالبی نام برد که 
کودکان در آن ها نقش پررنگی داشته اند. چیزی که به ذهنم 
می رسد این است که کودکان فضای فکری بکر و آماده ای دارند. 
البته اگر فیلمنامه و کارگردانی خوب باشد می توان بازی  های 
ماندگاری از آنان گرفت، از طرفی بازی بی اغراق کودکان از نظر 

من به باورپذیری فیلم نیز کمک بیشتری می کند.

موسیقی متن سریال »مسافری از هند« در زمان پخش خود، بسیار نوع آورانه بود و افراد زیادی را به خود جذب کرد. بسیاری معتقدند موسیقی های 
متن این سریال جزو یکی از بهترین و خاطره انگیز ترین آثار موسیقیایی در سبک موزیک متن به شمار می رود. 

nمحمدمهدی گورنگی e w s @ s a b a n e w s p a p e r . i r

اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                را پیامک کنید فیلم کوتاه

زیبایی مقاومت
انیمیشن »درخت« ساخته ساره شفیعی پور، راجع به درختان 
کهن چند هزارساله که در شهر ابرکوه و روستای دیباج استان 
سمنان است که بر شاخه  های آن درختان، دخیل های بسته 
شده جلب توجه می کند. علت این پرداخت را می توان در نشان 
از احترام خاص مردم منطقه به این درختان و سبز بودنشان 
بعد از حدود پنج هزارسال که نشان از مقاومتشان در برابر 
سختی های زندگی است قلمداد کرد. در این فیلم درخت، 
نماد فرهنگ، سنت و باورهای مردم یک سرزمین است که در 
وجودشان ریشه دوانده. جنگ ها آغاز می شوند و روزی هم 
به پایان می رسند؛ اما آن چه در یک سرزمین در طی قرن ها 
ریشه دوانده، همچون درختان سرو کهنسال، سبز می ماند و 
به زندگی ادامه می دهد. این نگاه و ساختار این معنا را می دهد 
که در این جهان هستی همه چیز به تالش و ایستادگی مربوط 
و ختم خواهد شد. 

کوتاهی معنی کوتاه تری 
پیدا کرده است

پرمصــرف تریــن کاالی 
ویترین هــای مجازی در 
دنیای شتاب زده و بی طاقت 
امروز، فیلم کوتاه است. در 
این تجارت نو پا در هر ثانیه 
میلیون ها کلیــک، مبالغ 
هنگفتی را جابه جا می کند 
و این مبالغ با خود تعاریفی 
را هم جابه جا کرده اســت، تعاریفی از فیلم و 

فیلمساز. 
بر اســاس تعریف این صنعت، هر کسی که 
موبایلش دوربین داشته باشد یک فیلمساز 
بالقوه اســت. در پیشــخوان این شبکه ها 
انیمیشن، مستند، داستانی، موزیک ویدیو 
و هر فایــل تصویری که تا به حال نام گذاری 
شده و یا نشــده موجود اســت. فیلم ها در 
ژانرهای مختلف بــا تکنیک های ضعیف و 
قوی، بازیگران بد و خوب، بودجه هایی از صفر 
تا میلیون ها دالر و از شــیرین کاری نوزادان 
تا خشونت های تروریســتی، از فیلمسازان 
زیــر آماتور تا فوق حرفه ای در هر ســنی با 
هر وســیله ای در کنار هم قــرار گرفته اند. 
این شــبکه ها ســالن های نمایشی هستند 
که از میلیون ها کاربــر اینترنتی پر و خالی 

می شوند.
 این سالن ها در گوشی های همراه نهفته اند 
که به راحتی در جیب کاربران جا می شود و 
به عبارت دیگر سالن های همراهی هستند 
که با اشاره انگشتی فیلم نمایش می دهند. 

جالب اینجاست که امکان دیده شدن برای 
همه فیلم هــا در مقابل انگشــتان کاربران 
مســاوی اســت ولی چــه فیلمــی در این 
ویترین های شــلوغ موفق به کســب یک 
اشــاره کوچک می شود. براساس یک قانون 
نانوشــته فیلم هایی که بیشتر دیده شده اند 
بیشتر دیده می شوند! به این معنی که کاربر 
یا مخاطب فیلمی را می بیند که به او سفارش 
شده ببیند، یا حاشیه زیادی اطراف آن باشد 
و اینجا نقش شــبکه های اجتماعی پررنگ 
می شود. کوتاه بودن اگر سال ها در نگاه عام 
صفتی تحقیرکننده بــرای فیلم های کوتاه 
بوده است، حاال دیگر برتری آن ها محسوب 
می شود. فیلم کوتاه که در تعاریف آکادمیک، 
مرز آن را ٤٠ دقیقه دیده اند، امروز دیگر در 
ذهن این مخاطبان کم طاقت کوتاه محسوب 
نمی شــود و کوتاهی معنی کوتاه تری پیدا 

کرده است. 
دیــدن فیلم کوتــاه نباید وقــت زیادی از 
کاربر بگیرد این نظر در روش فیلمســازی 
امروز تاثیر گذاشــته اســت و شاهد ظهور 
روزافــزون جشــنواره های متعــدد ٦٠  - 
١٠٠و١8٠ ثانیه ای می باشیم. طاقت امروز 
کاربران دیگر هیچ حرف و ثانیه اضافه ای را 
برنمی تابد و با اشــاره ای بی رحمانه مجوز 
نمایش را فورا باطل می کنند و فیلم بعدی به 
نمایش درمی آید. هر اشاره یک نگاه جدیدی 
را به فیلم اضافه می کنــد و هر کدام از این 
نگاه و دیدگاه رکورد بازدیدکنندگان شبکه 
را باالتر می برد، رکوردهای باال، تبلیغات و 
پول را به شــبکه های مجازی سرازیر کرده 
اســت. این صنعت دست به دست مخاطب 
داده و معامله ای پایاپای با او انجام می دهد، 
فیلم مجانی در مقابل بازدیدهای بیشمار. 

در ســال ٢٠١٣ کلیپی ٢ میلیــارد و ٣٠٠ 
میلیون بار دیده شد و فصل تازه ای در تاریخ 
اکران یک اثر ایجاد کرد و به صورت رســمی 
قــدرت کنترل این شــبکه ها را به ســلیقه 
مخاطب منتقل کرد ولی ســوال اینجاست 
 که در آینده این صنعت، فیلمســازان نقش

 پر رنگ تری دارند یا سلیقه مخاطبان؟ 
* کارگردان انیمیشن

یادداشت

فیلم کوتاه »آغي« به نویسندگي و کارگرداني 
یوسف کارگر به بخش مســابقه دوازدهمین 
دوره جشــنواره بین المللي فیلــم زردآلوي 

طالیي ایروان ارمنستان راه یافت. 
»آغي« که از تولیدات انجمن ســینماي جوانان ارومیه اســت، از بین ١٦٠٠ 
فیلم کوتاه از ١٠5 کشور براي حضور در بین ٢٠ فیلم بخش رقابتي فیلم کوتاه 
جشنواره انتخاب شده اســت و با فیلم هایي از کشورهاي اسپانیا، گرجستان، 
سوئیس، روسیه، روماني، فرانسه، اوکراین، لهستان، آرژانتین، دانمارک، برزیل، 
ارمنستان و صربستان به رقابت خواهد پرداخت. این جشنواره که بر گسترش 
مسائل انساني، دیني، ملي و بومي تاکید خاصي دارد در دوره هاي گذشته خود 
کمپ تابستاني کارگاه فیلم سازي را با حضور کساني چون عباس کیارستمي، 
کیم کي دوک، جیا ژانگکه، گادفري رجیو، آتوم اگویان و نوري بیلگه جیالن به 
عنوان مدرس کمپ برگزار کرد. این جشنواره از ١٢ الي ١9 جوالي سال ٢٠١5 

مصادف با ٢١ تا ٢8 تیرماه در شهر ایروان برگزار مي شود. 

خبر

»آغي« در بین 20 فیلم بخش 
مسابقه جشنواره زردآلوي طالیي

باید به فکر درآمدزایی هم بود
رضا بهمنی

رضا بهمنی مدیر مســئول دفتــر انجمن 
سینمای جوان استان کاشان گفت:

فیلــم کوتاه، با وجود این که سال هاســت 
به عنوان شــروعی بــرای ورود به عرصه 
حرفه ای و ســاخت آثار بلند ســینمایی 

شــناخته می شود، همیشــه دارای جایگاهی کامال مســتقل و محترم 
بوده اســت. با توجه به ایجاد ســینمای هنر و تجربه و اتفاقات خوبی که 
طی سال ها در این زمینه افتاده اســت، جایگاه فیلم کوتاه بیش از پیش 
شــناخته شده و مورد توجه قرار گرفته اســت. در این میان جشنواره ها 
نیز با وجود این که به طور قطع هیچ گاه تعیین کننده بهبود و رو به رشــد 
رفتن وضعیت فیلم کوتاه نبوده اند، تاثیر بسزایی در معرفی چنین آثاری 
داشته اند اما همچنان مشکالت مالی گریبان گیر تولیدکنندگان است. 
نمی توان گفت تنها با عشق و عالقه می شود فیلم کوتاه ساخت بلکه باید 

به فکر درآمدزایی هم بود. 

عکس نوشت

 

محمد میزانیان که دوره فیلمسازی را در انجمن 
سینمای جوان استان ارومیه گذرانده و دستی 
بر دنیــای کاریکاتور نیــز دارد، درباره موضوع 
فیلــم کوتاهش با عنوان »تنــگ تنگ« گفت: 
»تنگ تنگ« داســتان پیرمردی تنهاست که 
در خانه اش مهمانی می گیرد، اما کســی به آن 
مهمانی نمی آید. او پس از این که از درون حوضی 
که در حیاط خانه اش است ماهی کوچکی را در 
میان باقی ماهیــان مرده پیدا می کند، آن را در 
تنگی لب پر شــده قرار می دهد و به داخل خانه 
می آورد و... وی درباره ریتــم این اثر افزود: در 

ابتدا تدوین اولیه ای را برای فیلم در نظر گرفتم 
که ریتم آن به عمد بسیار کند بود و منطق این 
تصمیم، خســته کردن مخاطب از اثر یا زندگی 
پیرمرد بود؛ همان طور کــه پیرمرد از این روال 
کند خسته شده بود. با گذشــت زمان متوجه 
شدم که اشــتباه می کردم. خستگی را باید در 
محتوای فیلمنامه و فیلم اعمال می کردم نه در 
فرم کار. بنابراین سعی کردم در تدوین دوم این 
ضعف را جبران کنم. او در مورد تصویربرداری 
این فیلم ادامه داد: ســعی کــردم در این فیلم 
هیچ حرکت پــن و تیلت )حرکت چرخشــی 

دوربین( وجود نداشته باشــد و دوربین جایی 
باشــد که محدوده دید پیرمرد اجازه می دهد. 
در اصل مخاطب جایــی را می بیند که پیرمرد 
هم می بیند. میزانیــان در خصوص حضور این 
اثر در جشنواره ها نیز عنوان کرد: من زیاد اهل 
جشــنواره و حواشــی مربوط به آن نیستم. به 
جرات می توانم بگویم بعد از سه سال از ساخت 
»تنگ تنگ«، جشــنواره ژیــار، تقریبا اولین 
جشنواره ای هســت که فیلمم را خود خواسته 
شرکت دادم. البته قبل از این هم، فیلمم بدون 
اطالع من در یکی از جشــنواره  های اســتانی 
شرکت کرده بود. روز اختتامیه به من زنگ زدند 
و گفتند که فیلمم جایزه برده و برای اختتامیه 

دعوتم کردند. تقریبا دو ماه طول کشید جایزه از 
یک مسافت صد کیلومتری به دستمان برسد و 

وقتی رسید، دیدم یک دوربین دست دوم است 
که چهار، پنج سالی از سال تولیدش می گذرد. 
لوح تقدیر جشــنواره هم لوله شده، داخل یک 
نایلون انداخته بودند ! نامــه ای به رئیس اداره 
ارشاد استان تحویل دادم. نامه ای که محتوای 
آن این بود که چرا کســی پشت ما نیست؟ چرا 
یک جایزه دســت دوم دو ماه طول می کشد تا 
دستمان برسد؟ وی در پایان درباره تقابل فرم 
و محتــوای »تنگ تنگ« گفت: فــرم و محتوا 
هیچ گاه نمی توانند از هم جدا تلقی شوند؛ زیرا 
مثل تار و پود در هم تندیده اند و این چیزی است 
که روی میز تدوین نمی شود وارد کار کرد بلکه 

از درون کار بیرون می آید. 

چرا کسی پشت ما نیست؟
گفت وگوی کوتاه با محمد میزانیان کارگردان فیلم کوتاه »تُنگ تنگ« 
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 ماهی قرمز   در ایــن فیلم نمادی از آرزوهای 
بی حد و حصر آدمی است که گاهی در تقابل با 

حقایق زندگی قرار می گیرد       

 گفت وگو با شهریار پورسیدیان
 کارگردان به بهانه حضور در یک جشنواره ایتالیایی

ماهی قرمزرویای سرخ 
شــهریار پورســیدیان فارغ التحصیل نقاشی از  کیارش وفایی  
دانشــکده هنر و معماری تهران است. وی عالوه بر فیلمسازی، دبیر 
آموزش و پرورش مدارس مرکز اســتان گیالن نیز می باشــد. این 
کارگردان فعالیت سینمایی خود را از سال 13۸4 آغاز کرده است. از 
جمله فیلم  های کوتاه و تجربی او می توان به »ســایه  های سکوت«، 
»روزنه« و »میترا« اشاره کرد. فیلم کوتاه »رویای سرخ« او با حضور در 
جشــنواره  های داخلی و بین المللی جوایزی همچون دیپلم افتخار 
هیات داوران از چهل و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم رشد 
13۹3، بهترین فیلم از هفتمین جشنواره بین المللی فیلم  های کوتاه 
ایرانی سانفرانسیسکو 2014، دیپلم افتخار انسان دوستی از ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم هایی برای کودکان اکراین 2014، بهترین 
فیلمبرداری از جشنواره بین المللی فیلم هایی برای کودکان، آلبانی 
 2014 را کسب کرده است. حال به بهانه حضور این فیلم در جشنواره
 GEO International film festival ایتالیــا 2015 بــا این 

کارگردان گفت وگویی انجام شده است که می خوانید. 



پخش تصاویر دیده نشده از »هزاردستان«
پشــت صحنه مجموعه به یــاد ماندنی 
»هزاردســتان« ساخته شــادروان علی 
حاتمی شاعر ســینمای ایران، از شبکه 

مستند سیما پخش می شود. 
این مستند آلبومی به یاد ماندنی از بزرگان 
سینمای ایران از جمله عزت اله انتظامی، 
علــی نصیریان، جمشــید مشــایخی، 

محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی، کودکی لیال حاتمی و... است. ضمن 
این که تصاویری از مرحوم مهرداد فخیمی تصویربردار »هزار دستان« نیز 
در کنار مرحوم علی حاتمی در این مستند به نمایش درمی آید. همچنین 
از بخش  های جذاب این مستند می توان به مراحل ساخت و شکل گیری 
شهرک سینمایی اشاره کرد. گویندگی »پشت صحنه هزار دستان« که 
به کارگردانی روح اله امامی ساخته شده است، بر عهده ناصر طهماسب 
بوده و هوشنگ سمندی نیز تصویربرداری این مستند را بر عهده دارد. 
این مستند روز جمعه هفته جاری، 5 تیرماه، ساعت 23 و به مدت 41 

دقیقه از شبکه مستند پخش می شود. 

تمدید ارسال آثار به جشنواره شهدای غواص
مهلت ارســال آثار به جشــنواره فیلم و عکس مردمی »معراج« که به 
مناسبت تفحص و تشییع 270 شهید تازه تفحص شده دوران هشت سال 
دفاع مقدس، توسط شبکه مستند سیما برگزار می شود، به دلیل استقبال 

مخاطبان تا دهم تیرماه تمدید شد. 
عالقه مندان به شرکت در جشنواره »معراج« می توانند تا دهم تیرماه، 
تصاویر و فیلم های خود با موضوع مراســم تشــییع پیکر مطهر و وداع 
مردم شــهیدپرور ایران با شــهدای غواص و خط شــکن، در تهران و 
شهرستان  های محل تشییع را به شبکه مستند سیما از طریق صفحه 
اصلی وب سایت شبکه مستند به آدرس www. motv. ir و یا به آدرس 
اینترنتی office@mostanadtv. com و همچنین به آدرس پستی 
تهران، خیابان حضرت ولی عصر)عج (، خیابان جام جم، صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، ساختمان سیما )تولید(، طبقه ششم، صندوق 

پستی 8561961ارسال کنند. 

اکران مستند »نامم را مالله گذاشتم« 
زندگی مالله یوسف زی دختری پاکستانی که صاحب جایزه صلح نوبل 
است، از سوی دیویس گاگنهایم تهیه کننده دارنده جایزه اسکار، تبدیل 

به فیلم مستند شده و اکنون آماده نمایش است. 
مستند »نامم را مالله گذاشتم«، زندگی مالله یوسف زی، دختری است 
که در سن جوانی فعالیتش را در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان و 
کمپین تحصیل دختران اهل پاکستان آغاز کرده است و اکنون به عنوان 
سمبل کشورش شناخته می شود. این مستند در 2 اکتبر )10 مهر ماه( 

روی پرده سینماهای جهان خواهد رفت. 

او تاکنون آثار زیادی در قالب ترانه، سرود، قطعات ارکسترال و موسیقی فیلم آهنگسازی و تنظیم کرده است. بیشترین فعالیت گورنگی در زمینه موسیقی 
فیلم و تدریس است. آثار با کالم او با خوانندگانی چون حمید غالمعلی، علیرضا افتخاری، جهان قشقایی، محمد اصفهانی، حسین زمان، مهرداد کاظمی، پرویز 
طاهری، مسعود خادم، قاسم افشار، رضا طیبی، علی خدایی، مهدی زکی زاده، فریدون آسرایی، مهرداد هویدا، احسان خواجه امیری و... اجرا و ضبط شده است. 
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 مرتضی رزاق کریمــی معاون فرهنگی و 
تولید مرکز گســترش سینمای مستند 
و تجربی، در گفت وگویــی با ایلنا درباره 
نحوه حمایت از آثار مستند و همکاری با 
مستندسازان و دالیل رد و تصویب شدن 

طرح های مستند گفت: 

دالیل اصلــی رد شــدن طرح های 
مستندسازان 

رزاق کریمی درباره اصلی ترین دالیل رد شدن 
طرح  های مستندسازان عنوان کرد: دو دلیل 
عمده برای طرح هایی که رد می شوند، وجود 
دارد؛ اول این کــه گاه با موضوعات مشــابه، 
همزمان چند طرح به دســت ما رســیده و 
موجب تعجب ماســت که برخی اوقات این 
اندازه طرح ها شبیه هم هســتند که گویی 
نویســندگان آن ها کنار هم نشســته اند و از 
روی هم نوشته اند. مسلم است که ما درباره 
یک موضوع چنــد فیلم نمی ســازیم مگر 
آن که شــیوه های روایت باهم تفاوت داشته 
باشند. دلیل دوم این که همچنان بسیاری از 
موضوعات خوبی که از ســوی مستندسازان 
مطرح می شود، تبدیل به طرح نشده است؛ 
لذا ما فرمی را طراحی کرده ایم و روی سایت 
گذاشته ایم تا مستندســازان طرح های خود 
را روی ســایت بگذارند. هدف از این کار این 
بود که ترتیب نوبت برای آن ها رعایت شود، 
شائبه ای به وجود نیاید، همه مسائل براساس 
ضابطه و فرصت برای تهرانی ها و شهرستان ها 
یکسان باشد. اگر مستندســازان کمی روی 
همین فرم تامل کنند و برای هر بخش جدی 

فکر کنند؛ مشکالت بسیاری حل می شود. 

خط قرمز  های چالش برانگیز! 
معاون فرهنگی و تولید مرکز گسترش با رد 
خودداری این مرکــز از طرح هایی با عنوان 
چالش برانگیز و جنجالی در حوزه اجتماعی 
بیان کرد: ما خط قرمزی به عنوان طرح های 

چالش برانگیز نداریم. اگر یک طرح ســالم و 
حتی یک نقد اجتماعی هم باشد اصال منعی 
برای پذیرش نداریم و تا بــه حال طرحی را 
به دلیل چالش برانگیز بــودن، رد نکردیم. از 
بهمن سال92 تا امروز نزدیک به 800 طرح 
فیلم مستند را بررسی کرده ایم. براساس آمار 
حدود 60 درصد تولیدات مرکز تا پایان سال 
93 فیلم های اجتماعی و زیست محیطی بوده. 
یعنی 76 فیلم. 14 درصد فیلم ها، دینی، دفاع 
مقدس و تاریخی بوده و 26 درصد تولیدات ما 
فیلم های فرهنگی و هنری و پرتره شخصیت 
بوده اند. همین آمار نشــان می دهد اتفاقا ما 
فیلم های اجتماعی و چالش برانگیز بیشــتر 
تولید کرده ایم. وقتی بعضی موضوعات بیش 
از اندازه تولید می شــود؛ ترجیح می دهیم به 

موضوعاتی بپردازیم که کمتر کار شده اند. 

میزان فعالیت در بخش سینمایی 
او درباره میزان فعالیت در بخش ســینمایی 

افزود: قبل از آن که فیلم هــای اول به بنیاد 
سینمایی فارابی ســپرده شود؛ 5 فیلم تولید 
شــد که فیلم »ناهید« در کن امسال جایزه 
گرفت. در بخش انیمیشن هم امسال عالوه 
بر فیلم های کوتاه؛ حمایت از تولید انیمیشن 

سینمایی نیز در برنامه مرکز قرار دارد. 

 وضعیت بودجه سال ۹4 
رزاق کریمی در مورد وضعیت بودجه ســال 

1394 گفت: میزان فعالیت ما در طول سال 
متناسب با بودجه ای  است که در اختیار داریم. 
البته این میزان بودجه پاسخگوی انتظارات 
مستندسازان و حجمی که ما در نظر داریم، 
نیســت. ســال قبل نیز میزان تولیدات مان 
بیشتر از برنامه و بودجه پیش بینی شده بود. 
امســال هم در حدی که بودجه برسد، قصد 
داریم همانند سال گذشته تولید کنیم. البته 
هزینه ها هر سال افزایش دارد. هم هزینه های 
ستادی و هم هزینه های تولید. از طرفی دیگر 
بخش خصوصی و نهادهایــی چون میراث 
فرهنگی و گردشــگری هم کــه بودجه ای 
برای مستندسازی دارند، می توانند با کمک 
ما به صورت حرفه ای فیلم مســتند بسازند و 
حتی به فیلمســازان هم به صورت انفرادی 
معرفی نامه می دهیــم و از آن هــا حمایت 

می کنیم. 
ماهیت مستقل فیلم  های مستند

او همچنیــن دربــاره مذاکرات شــخصی 

مستندسازان با سازمان ها و تولید آثار سفارشی 
عنوان کرد: اکثر فیلم هایی که سفارشی ساخته 
می شوند متاسفانه ساختار خالقانه ندارند بلکه 
وجه غالب آن ها تبلیغاتی است. فیلم مستند 
باید ماهیت مســتقل خودش را داشته باشد 
یعنی وقتی ما با یک سازمان همکاری می کنیم 
به این معنی نیســت که فیلم مستند از آن 
سازمان دائم تعریف کند؛ لذا در مرکز از اولین 
مرحله بر طرح ها نظارت می شــود تا مرحله 

پایان و در هر بخش کار کنترل می شود. 

پذیرش طرح ها از طریق سایت
وی در خصوص نحوه دریافت طرح ها از سوی 
مستندســازان گفــت: در دوره جدید فقط 
طرح ها را براساس ثبت در سایت می پذیریم 
و این که فردی هر روز بیاید و پشت در دفتر 
مدیر بنشــیند هیچ طرحی از وی دریافت 
نمی شود. از طرفی هر مستندساز نمی تواند 
همزمان دو مســتند در مرحله تولید داشته 
باشــد و تازمانی که فیلمش را تمام، ارائه و 
تسویه حساب نکرده باشد نمی تواند قرارداد 
دیگری امضا کند. البته اگر کســی کارش را 
به موقع و زودتر از موعد تحویل بدهد، حتما 
امتیازی خواهد داشت هرچند افرادی هستند 
که پروژه هایی دارند که چند سال است هنوز 

تمام نکردند. 

جذب سرمایه خارجی
او در مورد بخش  های مشــارکتی نیز افزود: 
ما با مرکز مستندســازی اروپا صحبت هایی 
کرده ایم و این مرکز در ایــران چند کارگاه 
برگزار کرد که مورد استقبال هم قرار گرفت. 
مذاکراتی هم برای جذب سرمایه از کشور  های 
دیگر انجام دادیم که سه فیلم قابلیت جذب 
ســرمایه دارد و دو فیلم هم تقریبا به نتیجه 
رسیده است. امیدوارم امســال پروژه  هایی 
داشته باشیم که فیلمســاز توانسته باشد در 

آن ها سرمایه خارجی را جذب کند. 

هیچ خط قرمــزی  تحت عنوان 
طرح های چالش برانگیز برای فیلم 
مستند وجود ندارد اما اگر فردی 
هر روز پشت در دفتر مدیر بنشیند؛ 
 هیــچ طرحــی از وی دریافت

 نمی شود       

هیچ خط قرمزی برای فیلم  های مستند نیست
 معاون تولید مرکز گسترش، نحوه حمایت از مستندسازان راتشریح کرد



از فعالیت های اجرایی و پژوهشی وی می توان به این موارد اشاره کرد؛ عضویت در ارکستر ایرانی موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی، عضویت در انجمن 
آهنگسازان جوان صداوسیما، تدریس پیانو- سنتور و مبانی موسیقی کالسیک، گردآوری رساله گذری بر پیوند شعر و موسیقی ایران، همکاری با امور تربیتی 

آموزش وپرورش و امور پرورشی بنیاد شهید)با عنوان کارشناس و داور سرود(. 
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سیمون آیوازیان 71 ساله شد
سیمون آیوازیان استاد دانشگاه و آموزگار 
گیتار و معماری ، نوازنده  گیتار کالسیک و 
فالمینکو و عکاس ایرانی است. استاد آیوازیان 
نوازندگی را با ساز ماندولین آغاز کرد و پس از دو 
سال فعالیت در این حوزه،به ساز گیتار روی آورد 
و گیتار کالسیک را به مدت هفت سال با شیوه های 
آکادمیک، فراگرفت. از سال های ۴۵ تا ۴۸، ۴ مدال 
طالی نوازندگی گیتار از مسابقات دانشگاه ها و 
آموزشگاه های عالی کشور کسب کرده است. ضمن 
آن که جایزه ویژه داوران کنگره دانشجویی را در 
مادرید کسب کرده است. وی  مدرک دکترای خود 
را در رشته معماری و باستان شناسی از دانشگاه 
سوربون پاریس دریافت کرده است و مجدداً در 
دانشگاه تهران به تدریس رشته معماری و در کنار 
آن، عکاسی و موسیقی پرداخت. 

عکس نوشت

سال سوم|شماره 2۹1| سه شنبه  2 تیر13۹۴|6 رمضان 1۴36

نوازندگی از آن دست 
فعالیت هایی است که 
در همه کشورهای دنیا 
یک شــغل تمام وقت 
محســوب می شود و 
نوازندگانــی که قصد 
دارند در سطوح باال این 
حرفه را دنبال کنند، 
قطعا تعداد ساعت  های 
زیــادی را در طول روز بــه تمرین  های مختلف 
اختصاص می دهند اما آن  چه بیش از اختصاص 
دادن تعداد ساعت  های زیاد در طول روز یا هفته 
در تمرین نوازندگان اهمیت دارد، نظم پذیری و 
برنامه ریزی برای یک تمرین مفید است؛ این  که 
در روز 12 ساعت تمرین می کنید یا سه ساعت، 
مهم است اما آن  چه مهم تر است این است  که کار 
تمرین نواختن یک ســاز طوری پیش نرود که 
انگار هیچ برنامه ریزی ازپیش تعیین شده ای برای 
این کار وجود نداشته است مثال یک روز نوازنده 
حوصله داشته باشــد و 12 ساعت تمرین کند و 
روز دیگر حوصله و انرژی نداشته باشد و دست به 
سازش نزند و در روز سوم سه ساعت به تمریناتش 
بپردازد. به طور قطع نوازنده ای که به طور مستمر 
و در ساعات مشخصی از روز دو ساعت و نه بیشتر 
تمرین کرده، از پیشرفت بسیار بیشتری نسبت 
به کسی که در ســاعت  های طوالنی اما نامنظم 
تمرین می کند، برخوردار می شود و این یک اصل 
اساسی در پروسه تمرین  های نوازندگان حرفه ای 
دنیاســت.   واضح است که در پیش گرفتن رفتار 
منظم در تمرینات جــدی نوازندگی در بدو امر 
کار بسیار دشواری است اما خود نوازنده به مرور 
تاثیر جادوی نظم در تمرینات را به چشــم خود 
می بینــد و به گوش خود می شــنود، مضاف بر 
این  که آن  چه تحقیقات متخصصان پزشــکی 
موسیقی نشــان می دهد، این است که عضالت 
بدن نوازندگان بر اثر تمرینات مداوم و منظم حتی 
در تعداد ســاعت محدود در طول روز واکنشی 
کامال هوشمند به تمرینات نشــان می دهند و 
همچون یک ارگانیسم مســتقل می توانند به 
مرور بــه دشــوارترین و پیچیده ترین عمل ها و 
عکس العمل  های الزم برای اجرای تکنیک  های 
نوازندگی پاسخ دهند. حال آن  که نوازندگانی که 
در تعداد ساعت  های بسیار طوالنی تر اما نامنظم 
به انجام تمرین  های خود پرداخته اند، از هماهنگی 
عصب و عضله ای ضعیف تر برخوردار بوده اند. این 
 که نظم در تمرینات تــا چه میزان بر هماهنگی 
عصب و عضلــه نوازندگان تاثیر می گــذارد، از 
مهم ترین نکات تحقیق این متخصصان بوده است 
چرا که اصل اساسی در سرعت و مهارت  های دیگر 
نوازندگی به خصوص در اجرای قطعات پیچیده و 
تکنیک  های خاص، هماهنگی اعصاب و عضالت 
نوازندگان است که می تواند تاثیر بسیار زیادی بر 

کیفیت اجرای قطعات پیچیده بگذارد. 
در عین حال اجرای تمرین  هــای نوازندگان در 
ســاعات منظم و به طور مستمر، سهم بسزایی 
در پایین آوردن احتمال آســیب دیدگی هنگام 
اجراهای کنســرت و حتــی در تمرینات روزانه 
نوازندگان داشــته باشد و نوازندگان می توانند با 
تمرینات منظم خود انواع آسیب  های عضالنی، 
مفصلی، اعضای داخلی و همچنین کشیدگی  های 
تاندونی و پارگی  های رباط را از خود دور کنند تا 
همیشه بتوانند با بدنی سالم به ادامه تمرین ها و 
رشدشان در عرصه موسیقی بپردازند و با توجه به 
این  که نوازندگان سازهای بادی با افزایش ساعات 
تمرین ممکن است آسیب  های جدی به اعضای 
داخلی خود وارد کنند، نظم در تمرینات می تواند 
نیاز به تمرینات طوالنی مدت و افراطی را از میان 
بردارد و با تمرین در مدت  های بســیار کمتر به 
نتیجه دلخواه رســیده و آســیب  های جسمی 

کمتری نیز متوجه آنان شود.

یادداشت

ری
سا

خون
ی 

عل

کامران رسول زاده در گفت و گو با صبا: 

کامران رســول زاده که قرار است کنســرتی مشترک با مورات 
کیکیلی برگزار کند، اعالم کرد که میزان خشونت قطعه »همین 
امشب می میرم«، در »همین امشب« کمتر شده است و »همین 

امشب«، عاشقانه تر شده است. 
کامران رسول زاده، شــاعر، ترانه سرا، آهنگســاز و خواننده در 
گفت و گو با صبا خبر داد: به زودی کنسرتی مشترک را با مورات 
کیکیلی، خواننده ترکیه ای در شهر استانبول برگزار می کنیم. 
مجوز  هــای الزم برای این اجــرا را از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اخذ کرده ام و درباره تاریخ دقیق برگزاری آن، به زودی 
اطالع رسانی می کنم.  رسول زاده در مورد نحوه آشنایی خود با 
این خواننده ترک و همکاری با وی، تصریح کرد: چند سال پیش 
مورات کیکیلی، ترانه ای را اجرا کرده بود که ترجمه آن، به زبان 
فارسی »همین امشــب می میرم« بود. این قطعه بسیار معروف 

شد. من هم به آن عالقه مند شدم، از این رو متن ترانه آن را با کمی 
تغییر که الزمه ترجمه است، به فارسی ترجمه کردم و نام آن را به 
»همین امشب« تغییر دادم. در واقع فرازهای اصلی ترانه را نگه 
داشتم که مضمون اصلی را حفظ کنم. همان طور که می دانید، 

مرگ در این ترانه، استعاره از جدایی است. 
وی در ادامه افزود: سپس آن را با ملودی اصلی آن و آهنگسازی ای 
در همان حال و هوا، بازاجرا )کاور( کردم و با صدای خودم ضبط 
آن را انجام دادم. آهنگ »همین امشب« را برای کیکیلی ایمیل 
کردم و او بســیار از این اثر خوشــش آمد و از من دعوت کرد به 
اســتانبول روم تا بیشــتر با یکدیگر آشنا شــویم. زمانی که به 
اســتانبول رفتم، قراردادی را با یکدیگر امضا کردیم و طبق آن، 
من نخستین خواننده ای شدم که به صورت قانونی، این آهنگ را 
بازاجرا )کاور( کرده اســت. در ایران استقبال بسیار خوبی از این 

قطعه شده است و خوانندگان دیگری هم ترجمه من از این ترانه 
را در ایران اجرا کرده اند. همچنین در کنسرت هایم، مخاطبان 
همپای مــن، این ترانه را می خوانند.  این ترانه ســرا و خواننده، 
تغییرات انجام شــده روی ترانه مورات کیکیلی را توضیح داد: از 
نظر کیکیلی، میزان خشونت این قطعه، در اجرای من کمتر شده 

است و »همین امشب«، عاشقانه تر شده است و من به او توضیح 
دادم که در ســاختار اثر، تغییر چندانی به وجود نیاورده ام و این 
لطافت، به دلیل اضافه شدن ظرافت  های شعر فارسی به »همین 
امشــب می میرم« به وجود آمده اســت.  کامران رسول زاده در 
خصوص پروسه شکل گیری کنسرت مشترک خود با کیکیلی 
اظهار داشت: زمانی که ما در استانبول یکدیگر را مالقات کردیم، 
ارتباط بسیار خوبی میان مان برقرار شد، از این رو مورات کیکیلی 
به من پیشنهاد کرد ترانه »همین امشب« را با هم اجرا کنیم. در 
ترکیه استقبال بسیار خوبی از این قطعه دوزبانه صورت گرفت، از 
این رو تصمیم گرفتیم کنسرت مشترکی را با هم در ترکیه برگزار 
کنیم. از دید من، این کنسرت اتفاق بسیار بی سابقه و بزرگی است. 
همواره موزیسین  های ایرانی با همتایان خود در خارج از کشور 
کنسرت برگزار کرده اند اما برای نخستین بار این اتفاق به صورت 
توافق میان دو کشــور و با مجوز رسمی در یک مکان بین المللی 

برگزار می شود.

ترانه مورات کیکیلی را با لطافت زبان فارسی اجرا کردم

آلبــوم جدید میالد درخشــانی بــا عنوان 
»افشارســتان 2« که حاوی 8 تا 10 قطعه 

موسیقی است تا اواخر شهریور یا اوایل مهر آماده شده و به بازار موسیقی 
عرضه می شود. 

میالد درخشانی، آهنگساز، نوازنده و خواننده در گفت و گو با صبا خبر داد: 
به زودی آلبوم جدیدم با نام »افشارستان 2« آماده می شود و ظرف یک ماه 

آینده این آلبوم آخرین مراحل فنی خود را پشت سر می گذارد. 
درخشانی ضمن اشاره به زمان آماده سازی مراحل مربوط به آماده سازی، 
تکثیر، چاپ و انتشــار تصریح کرد: به احتمال زیاد آلبوم »افشارســتان 
2« در شهریور یا نهایتا در مهر منتشر و به بازار موسیقی عرضه می شود. 

وی همچنین در خصوص تعداد قطعات این آلبوم به خبرنگار ما گفت: در 
آلبوم »افشارســتان 2« بین 8 تا 10 قطعه موسیقی گنجانده شده است و 

امیدواریم مخاطبان موسیقی از این قطعات خوش شان بیاید.

میالد درخشانی در گفت و گو با صبا 

»افشارستان 2« تا مهرماه 
می آید

نخستین آلبوم موسیقی 
برای نوجوانان منتشر شد

آلبوم »ســترون« تازه ترین اثر بابک بوبان از 
سوی موسسه فرهنگی هنری »ماهور« روانه 

بازار موسیقی کشور شــد. این اثر به عنوان اولین اثر موسیقی ایرانی برای 
نوجوانان در قالب یک قطعه 45 دقیقه ای و در ۹ ترک، با شــعر »سترون« 
مهدی اخوان ثالث و با نوازندگی سنتوِر بابک بوبان و همچنین روایت گروه 
راویان، آزاده شــمعی، یگانه صالحی و حمید رســولی بر اساس الگوهایی 
از بخشــی گری به اجرا درآمده است. در بخشــی از یادداشت بابک بوبان 
بر دفترچه آلبوم »سترون« آمده اســت که »سترون، داستانی است که با 
موسیقی روایت می شود. سنتور و آواز گفت وگوهای داستان را می آفرینند 
و راویان، صحنه ها را روایت می کنند... موضوع شعر کهن است اما ارائه اش 
نو. سنتور، ساز محلی نیست، ساز شهر است. به عالوه، سنتور سترون حتی 
سنتور متعارف هم نیست. به سخن دیگر سترون جمع همنیشنی عناصری 
است که شاید در جایی دیگر نه اصال کنار هم می نشینند و نه ابدا این گونه...«

گفت وگوی صبا با آیین احمدی فر، سرپرست گروه »چارتار«

نباید مخاطب موسیقی را دست کم گرفت
»چارتــار« نــام گروه  سهند آدم عارف
موسیقی ایرانی است که اواخر سال 13۹2 آلبوم 
»باران تویی« را منتشر کرد و این آلبوم موسیقی 
به سرعت در میان مردم دست به دست شد و 
بیشتر قطعات آن، تبدیل به قطعه  های فراگیر 
یا »هیت« شدند. این گروه در سال 13۹۰ تشکیل 
شده  اســت و آرش فتحی آهنگساز، احسان 
حائری ترانه سرا، آیین احمدی فر تنظیم کننده 
و آرمان گرشاســبی به عنوان خواننده، گروه 
چارتار را تشــکیل می دهند. سبک این گروه 
تلفیقی است و موسیقی الکترونیک را با آواز 
ایرانی تلفیق کرده است. اشــعار و ترانه ها و 
همچنین لحن و صدای خواننده که برگرفته و 
استوار بر ادبیات و موسیقی کالسیک ایرانی 
است، از یک سو و همچنین ملودی های پویا و 
تنظیم های مدرن از سوی دیگر، فضای متفاوتی 
را در موسیقی این گروه به وجود آورده  است. 
آیین احمدی فر نسبت به دیگر اعضای گروه به 
لحاظ سنی بزرگ تر است و به نوعی سرپرست 
این گروه محسوب می شود. به بهانه راه یافتن 
دوباره قطعات آلبوم »بــاران تویی« به صدر 
فهرست فروش سایت  های مختلف موسیقی با 
این نوازنده و تنظیم کننده موسیقی گفت و گو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

 شاهد بودیم که آلبوم »باران تویی« پس 
از نزدیک به یک ســال و نیمی که از انتشار 
آن می گذرد، باز هم در روزهای گذشــته به 
صدر فهرست فروش تک آهنگ  های سایت 
»بیپ تیونز« رسیده است. تصور می کنید دلیل 

آن چه بوده است؟ 
به طور مشخص نمی شود گفت چه دلیل یا دالیلی دارد 
که دوباره و پس از این همه مدت که از آلبوم می گذرد، 
هنوز هم تک آهنگ  های این آلبوم فروش خوبی دارند 
اما این درباره بیشــتر آلبوم  های موسیقی در سطح 
دنیا که مورد استقبال قرار می گیرند، اتفاق می افتد. 
به عنوان مثال آهنگ هایی که ممکن اســت در دهه 
1۹60 ساخته شده باشند، همچنان در سایت هایی که 
مالکیت فروش این آهنگ ها را دارند، دانلود می شوند و 

حقوق این آهنگ ها به وارثان شان می رسد. 
این روزها و پس از آلبوم نخســت گروه 
»چارتار« یعنی »باران تویی« باخبر شدیم که 
مشغول فعالیت روی آلبوم جدیدتان هستید. 
از بازخوردها و ابعادی که آلبوم قبلی پیدا کرد، 

برایمان بگویید.
به هر حال خوشــبختانه مردم این آلبوم را دوســت 
داشــتند و همه قطعات این آلبوم مــورد توجه قرار 

گرفت. 
چه زمانی آلبوم بعدی تان آماده می شود؟

در کار موســیقی نمی شــود هیچ تاریخی را از قبل 
مشخص کرد که مثال بگوییم تا فالن تاریخ موسیقی 
خوب خواهیم ساخت. هر زمان که به استانداردهای 

مناسب رســیدیم، کارمان را ارائه می دهیم و به واقع 
هیچ زمانی نمی توانیم تعیین کنیم. 

همه قطعات آلبــوم باران تویی »هیت« 
شد و بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفت. 
شاهد بوده ایم که بیشتر خواننده ها یا گروه  های 
موسیقی در یک آلبوم یک یا نهایتا دو قطعه 
هیت دارند و البته در آلبوم  های بعدی همان 
را هم از دست می دهند. آیا هیت شدن قطعات 
در موسیقی  های شــما فرمول خاصی دارد؟ 
ملودی هایی که به یاد می مانند و در ذهن همه 
از مردم کوچه و بازار گرفته تا مخاطبان جدی 

موسیقی جای خودشان را باز می کنند؟
واقعا فرمول خاصی نــدارد. تنها کاری که می کنیم، 
این اســت که کاری انجام دهیم و ارائه اش کنیم که 
متعهدانه باشد. تعهد نسبت به خود آن کاری که انجام 
می دهیم، مهم ترین اصل در کار ماست. سعی مان این 
است که اثرمان اســتانداردهای الزم را داشته باشد 
و خودمان از خروجی کار راضی باشــیم و این به آن 
معناست که ما چهار نفر باید از نتیجه ای که به دست 
می آید، رضایت کافی را داشته باشیم. واقعیتش این 
است که هنگام ساخت یا ضبط قطعات، به هیچ چیز 

دیگری جز این فکر نمی کنیم. 
پرسش این است که چه ساختار ملودیکی 
و مجموعه ای از متریال  های موسیقایی باید 

جمع شوند تا یک ملودی مانوس و به یادماندنی 
شود و شعرش را همه زمزمه کنند یا ملودی اش 

را در زمان  های بیکاری با سوت بنوازند؟

واقعا رموز »هیت« شدن یک قطعه را کسی نمی داند و 
اگر کسی می دانست که از چه فرمولی می شود استفاده 
کرد که همه کارها بگیرد و تاثیرگذاری باال داشته باشد، 
می رفت و سالی 10 آلبوم منتشر می کرد. بنابراین فکر 
می کنم به هیچ وجه نمی شــود فرمول خاصی برای 
چنین پدیده ای در موســیقی قائل شد اما استفاده از 
داشته هایمان در موسیقی و تالش در جهت باال بردن 
کیفیت کارمان مهم ترین دلیل به یادماندنی شدن اثر 
است اما به لحاظ تکنیکی بسیاری از عوامل باید در کنار 

یکدیگر جمع شوند تا اتفاقی که گفتید، بیفتد. 
به هر حال خودتان می دانید که عوامل 
موثر بر افزایش کیفیت قطعات آلبوم قبلی تان 
چه مواردی بودند و چه می کنید که در آلبوم 

بعدی تان هم بتوانید حفظ شان کنید؟
دو ســال شــبانه روز روی آلبوم »بــاران تویی« کار 
کردیــم و همه جزئیات را با بررســی کامل به نتیجه 
رســاندیم. اکنون هم شــبانه روز روی آثاری که در 
آینده می خواهیم، منتشر کنیم در حال کار و فعالیت 
هستیم. همین نکته که شاید نســبت به بقیه زمان 
بیشــتری روی کارمان می گذاریم و حساسیت  های 
بیشتری روی آلبومی که می خواهیم منتشر کنیم، 
داریــم، مخاطب هم ایــن را به درســتی می فهمد. 
مخاطب موســیقی در ایران بســیار باهوش اســت 
و متاســفانه معموال ما اهالی موســیقی مخاطب را 

دســت کم می گیریم. متاســفانه فکر می کنیم باید 
اثری را در اختیار او یعنی مخاطب ایرانی بگذاریم که 
راحت الحلقوم باشد در حالی که اصال و به هیچ وجه این 
درست نیست. مخاطب موسیقی امروز بسیار گوش 
تیزی دارد و فرق میان موسیقی خوب و موسیقی باری 

به هر جهت را تشخیص می دهد. 
به رغم این  که شما پس از انتشار آلبوم 
اول تان بسیار در میان اهالی موسیقی مطرح 
شــدید و تقریبا در هر مکانی موسیقی شما 
شنیده می شد، اما بسیار کم مصاحبه کردید. 
معموال گروه هایی که کارشان گل می کند، زیاد 
مصاحبه می کنند، چرا شما این کار را نمی کنید؟
قصد نداریم برای کارمــان حرکت مطبوعاتی انجام 
دهیم چرا که اعتقاد داریم در موسیقی اگر حرفی برای 
زدن داشته باشید، در اثرتان باید بزنید نه آن  که با جار 
و جنجال مطبوعاتی کارتان را پیش ببرید اما مقید به 
این هم نیســتیم که هرگز مصاحبه نکنیم. واقعا اگر 
علت و بهانه خاصش وجود داشته باشد، مصاحبه هم 
می کنیم. اگر آلبومی منتشر کنیم یا کنسرتی داشته 
باشــیم چرا که نه. مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
اگر کمتر در فضای رسانه ای هستیم، تنها به این دلیل 
است که همه ســعی و تالش مان را گذاشته ایم روی 
خلق اثر جدیدمان تا بتوانیم کیفیت کارمان را حفظ 

کنیم یا ارتقا دهیم. 

 جــادوی نظم پذیری 
در نوازندگی

 واقعا رموز »هیت« شدن یک قطعه را 
کسی نمی داند و اگر کسی می دانست 
که از چه فرمولی می شود استفاده کرد 
که همه کارها بگیرد و تاثیرگذاری باال 
داشته باشد، می رفت و سالی 10 آلبوم 

منتشر می کرد      



همچنین تدریس خالقیت موسیقی کنکور هنر، عضویت درکانون پژوهشگران و آهنگسازان خانه موسیقی، عضویت در کانون آهنگسازان سینمای ایران، تشکیل گروه و اجرای کنسرت مسافری 
از هند، تالیف کتاب خالقیت موسیقی ویژه کنکور هنر، عضویت در شورای آموزش و پژوهش مرکز موسیقی صداوسیما، تدریس موسیقی فیلم و مبانی موسیقی کالسیک و در دانشگاه، تاسیس 

دپارتمان موسیقی MIS مدرسه بین المللی مهرتابان و... از دیگر فعالیت های علمی گورنگی محسوب می شوند. 
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تجسمی

خبر

نمایشــگاه گروهی »آقای رئیس 
جمهور« با آثاری از ۱۸ هنرمند از 
پنجم تیر در گالــری طراحان آزاد 
افتتاح خواهد شد.  زرتشت رحیمی، 
کیوریتور نمایشگاه »آقای رئیس 
جمهور« درباره این نمایشگاه که 
از پنجم تیر در گالری طراحان آزاد 
کار خود را آغاز می کند، به خبرنگار 

تجسمی صبا گفت: این نمایشگاه گروهی نوعی بازنگری تاریخی 
در روند ریاســت جمهوری در ایران اســت و هنرمندان در آن 
کوشیده اند این موضوع را در ایران و حتی خاورمیانه بررسی کنند.  
وی درباره هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه نیز توضیح 
داد: در نمایشــگاه »آقای رئیس جمهور« ۱۵ هنرمند اصلی به 
همراه سه هنرمند دیگر حضور دارند که آثاری در زمینه نقاشی، 
چیدمان، عکس و ویدئو را به نمایش خواهند گذاشت.  کیوریتور 
نمایشگاه »آقای رئیس جمهور« درباره نحوه انتخاب هنرمندان 
نیز اظهار کرد: تالش کرده ام هنرمندانی را برای حضور در این 
نمایشگاه انتخاب کنم که عالوه بر داشتن جایگاهی تثبیت شده 
در هنرهای تجسمی، پیش از این نیز تم اجتماعی- سیاسی در 
کارهایشان وجود داشته و در این زمینه کار کرده باشند. البته 
من از آنان خواسته ام در فضایی نامتعارف نسبت به سبک خود 
کار کنند و به همین دلیل هنرمندان سعی کرده اند از فضای نرم 
آثارشان خارج شده و آثار نویی ارائه کنند.  رحیمی با بیان این  که 
هنرمندان در آثار این مجموعه رویکردی انتقادی و کاوشگرانه 
دارند، افزود: ارائه جنبه های مستند در این آثار باعث شده است 
که هنر و واقعیت روبه روی هم قرار گرفته و نوعی آرمان گرایی 
در مقابل واقعیت شکل گیرد. به عالوه هنرمندان در این آثار با 
بیان آن  چه هست به آن  چه باید باشــد نیز اشاره دارند. به طور 
کلی در این نمایشگاه روی همه آثار به عنوان یک مجموعه کار 
شده است و از دید من همه این آثار همچون یک اثر رفتار و یک 
موضوع را مطرح می کنند.  در نمایشگاهی که آرمین مالکی نیز در 
کیوریت آن به زرتشت رحیمی کمک کرده است، آثاری از فرشاد 
آل خمیس، پوریا پورامین، ژینوس تقی زاده، خسرو خسروی، 
رزیتا شرف جهان، دلبر شهناز، حامد صحیحی، محمدمهدی 
طباطبایی، رضا عابدینی، فرهاد فزونی، بهنام کامرانی، فرشید 
الریمیان، مهرداد محب علی، نصراله مسلمیان، نیکزاد نجومی، 
کریم نصر، آلفرد یعقــوب زاده و عمران یونیــس در کنار آثار 
شرکت کنندگان بخش جنبی شامل صالح تسبیحی، داوود درا و 

داریوش راد به نمایش درخواهد آمد. 
نمایشگاه »آقای رئیس جمهور« از ۵ تا ۱۶ تیر در گالری طراحان 
آزاد به نشانی میدان فاطمی، میدان گل ها، میدان سلماس، پالک 

۵ برگزار خواهد شد. 
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دوست دارم کاریکاتور انتقادی بکشم
بهمن عبدی در گفت وگو با صبا:

نمایشگاه »آقای رئیس جمهور«
 در گالری طراحان آزاد

بهمن عبدی گرافیست، پویانما   آرزو جعفریان
و کاریکاتوریست ایرانی است. او مدتی را در صدا و سیما 
و موسسه صبا فعالیت داشــت و هم اکنون در خانه 
کاریکاتور ایران به تدریس این هنر مشغول است. او که 
مدت ها در روزنامه های ایران به کشــیدن کاریکاتور 
مشغول بود، بعدها به سمت گرافیک رفت وسپس حرفه 
پویانمایی را نیز تجربه کــرد. با بهمن عبدی در مورد 
فعالیت  های این روزهایش گفت وگویی داشته ایم که در 

ادامه می خوانید.

مدت هاست از شما نمایشگاهی در تهران برگزار 
 نشده اســت. قصد ندارید نمایشــگاهی از آثار خود

 برگزار کنید؟
بله، مدت زیادی اســت که کارهای جدیــدم را جمع آوری 
می کنم به این قصد که نمایشگاهی را برگزار کنم. متاسفانه 
آن قدر درگیر روزمرگی شده ام که انجام این کار با سرعت کمی 
انجام می شود. البته به تازگی نمایشگاهی در پاریس داشتم که 
مورد استقبال قرار گرفت. از آنجایی که کارها جدید بود، قصد 
دارم این نمایشگاه را در تهران نیز برپا کنم. تعداد آثاری که در 
پاریس به نمایش درآمد، ۱۵ اثر بود اما قصد دارم این تعداد را 
افزایش داده و در تهران نیز به نمایش بگذارم که نیازمند زمان 

است و فکر می کنم تا پاییز این اتفاق بیفتد. 
چرا دیگر آثارتان را در روزنامه ها منتشر نمی کنید؟

مدت زیادی اســت که در روزنامه کار نمی کنــم، آن هم به 
دو دلیل؛ اول این  که وقت ندارم و دوم دســتمزد پایینی که 
روزنامه ها پرداخت می کنند. برای همین بیشتر کاریکاتورهای 
جدیدم را در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی منتشر 

می کنم و در اختیار دوستانم در این شبکه ها قرار می دهم. 
فقط به همین دو دلیل؟

البته عدم همکاری ام با روزنامه ها و جراید، دالیل دیگری هم 
دارد که در مرحله  های بعدی قرر دارند مثال بیشــتر دوست 
دارم کار انتقادی بکشم اما زمینه های اجتماعی تحمل پذیری 
و نقد در کشور ما آماده نیست. تا یک هنرمند بخواهد میزان 
تحمل پذیری مسئولی را بشناسد، عمری الزم است و اگر هم 
موفق به پیدا کردن آن مسئول شود، به دلیل کوتاه بودن عمر 
مسئولیت، مسئول عوض خواهد شد و روز از نو، روزی از نو... 
چرا امروز روزنامه ها باید این گونه باشــند؟ مهم ترین مساله 
این است که اربابان جراید نیز امروز دست به عصا راه می روند. 
 امــا یــک کاریکاتوریســت چگونــه گذران 

زندگی می کند؟

بیشتر وقت ها با دفترچه  کوچکی که در دست دارم، مشغول 
طراحی برای شــرکت های تجاری و تبلیغاتی و هفته ای سه 
روز هم در خانه کاریکاتور مشــغول تدریس هستم. فرصتی 
هم پیش بیاید، کارهای دبیری جشــنواره ها و داوری آن ها 
را انجام می دهم. چندین ســال اســت که کار طراحی های 
گرافیکی را انجام می دهم و اگر فرصتی داشته باشم، کاریکاتور 

هم می کشم. 
آیا فعالیت در عرصه گرافیک، طراحی و تبلیغات، 

خالقیت هنرمند را با مشکل روبه رو نمی کند؟
نه، چون وجه تمایز هنرمندان خالقیت است. ابزار در دست 
همه قرار دارد. آن چیزی که استاد ممیز را از دیگران متفاوت 
کرد، خالقیت بود. استعداد و مهارت در اثر مرور زمان به وجود 
می آید. استعداد با عالقه رشد می کند اما خالقیت اگر پرورش 
داده شــود، هنرمند را از دیگران جدا خواهد کرد. تبلیغات، 
گرافیک را محدود نمی کند. تبلیغات ممکن اســت خود به 
وسیله قوانین و عرف محدود شود اما یک گرافیست، هنرمند 

است هر چقدر محدودیت داشته باشد به هر طریق کارش را 
انجام می دهد. این همان خالقیت هنرمند است. 

شما همچنان عرصه  های دیگر هنری را نیز تجربه می کنید؟
هنر را در دانشگاه بنا به دالیلی نخواندم و آن را از طریق آزمون 
و خطا و تجربه یاد گرفتم. در زمان جوانی که مشغول فراگیری 
هنر بودم، در امور هنری، هر کاری را انجام می دادم اما امروز 
کارهایی را که از پس آن هــا برنیایم، انجام نمی دهم، قبال اگر 
هر کار هنری را انجام می دادم، هدفم کسب تجربه بود اما در 
برخی اوقات که در زمینه اجرا در یک هنر توانایی انجام دادن 

آن را ندارم، آن فعالیت را نمی کنم. 
 بازگردیم به دنیای کاریکاتور. از برگزاری دوساالنه 

چه خبر؟ 
با توجه به وعده هایی که داده شــده اســت، هنوز خبری از 
برگزاری دوساالنه کاریکاتور نیســت و به دلیل نبود بودجه 
الزم و فراهم نشدن آن، تقریبا تمام جشنواره ها و بی ینال ها به 

تعویق افتاده است. 

 آیا برگزار نشدن این رویداد لطمه ای به دوساالنه 
نمی زند؟

عدم برگزاری این جشنواره ها باعث می شود این هنر از رونق 
بیفتد و چند ســال دیگر ضرر آن را به خوبــی خواهیم دید. 
وقتی به جوانان بها داده شــود، جوایز هم دریافت می شــود، 
اما کاریکاتور این روزها کمرنگ شــده اســت. بــا برگزاری 
جشــنواره های متعدد در یک برهه زمانی جوانان عالقه مند 
بسیاری وارد این عرصه شــدند و اتفاقا خوب هم درخشیدند 
اما این روزها جشــنواره ها کمرنگ شده اســت و همین امر 
نیز موجب می شود تا چند ســال دیگر ما خالی از هنرمندان 
شناخته شده و جهانی شــویم که در سطح بین الملل مطرح 
شوند. برای این که کاریکاتور را به سمت مطلوب سوق دهیم 
و آن را از جایگاه قدیم خود به سمت هنر ببریم، باید امکانات 
آن را نیز فراهم کنیم و برگزاری جشنواره ها و دوساالنه ها یکی 
از این ابزارهاســت، زیرا هنرمند برای رشد و نمو باید خودش 

را نشان دهد.



گورنگی در اعتراض به استفاده ابزاری از هنر موســیقی با بیان این مطلب گفت: هنر سرچشمه زالل پاکی هاست که باری تعالی، آن اول 
هنرمند بی همتا، جرعه ای از آن را در وجود آدمی گذاشته است. موسیقی موهبتی است که روح خسته انسان را می نوازد و پیوندی از عالم 

معنا به ضمیر ناآرام ما در این زندگی پرهیاهوی مدرن است.  
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ادبیات
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طفره رفتن
رضا حســینی آن چه گذشت: فرزاد 
و فرشــاد در کافه پوزیدون مشغول 
صحبت در مورد گذشــته پدرشان 

هستند. و اینک ادامه داستان...  
فرشــاد همچنان که با نی درون ظرفش ور 
می رفت، سعی کرد تا برادر را کمی آرام کند: 
»منم مثل خودت خیلی دوست دارم همه 
چی رو در مورد گذشته بابا بدونم ولی مامان 
میگه هرچی الزم بوده دراین باره بدونیم رو 
قبال بهمون گفته. این که زیاد دوست نداره در 
مورد این موضوع صحبت کنه رو هم می ذارم 
به حســاب این  که چیز خوشایندی براش 
نیســت. خیلی نباید به پر و پاش بپیچیم 
فرزاد، تو هم یه خرده بیشتر وضع مامان رو 

درک کن.«
فرزاد هنوز لبخند طعنه آمیــزش را بر لب 

داشت. سری تکان داد و گفت:
»اگه من نمی دونســتم مامان و بابا چقدر 
همدیگه رو دوست داشتن، حرفت رو بی برو 
برگرد قبول می کردم ولــی دقیقا می دونم 
رابطه شون چه جوری بوده. هفته قبل که با 
شاهین قرار غواصی امروز رو گذاشتیم، فردا 
صبحش رفتم که به مامان بگم قصد داریم 
دوباره بریم زیر آب. ساعت شش صبح بود. 
هنوز آماده نشده بود بره دانشگاه. تو اتاقش 
عکس بابا رو بغل کرده بود و نشسته بود روی 
تخت. فکر کنم یهو یــاد خاطره ای چیزی 
افتاده بود. وقتی دیدم گوشه چشمش اشک 

جمع شده دیگه نرفتم تو...«
مکثی کرد و ادامه داد: »ولی یه قســمت از 
حرفت رو دربســت قبول دارم. تو گذشته 
مامان و بابا قطعا یه چیز ناخوشایندی هست 
که ما ازش بی خبریم ولی این چیز مرموز به 
رابطه شون مربوط نمی شه، پس هیچ دلیلی 

نداره در موردش با ما صحبت نکنه. اگه مامان 
و بابا با هم متارکه کرده بودن یا از هم نفرت 
داشتن، حرفت قابل قبول بود ولی جفت مون 
خوب می دونیم این جوری نیست. اون داره 
یه چیزی رو از ما مخفی می کنه ولی فایده ای 

نداره، چون من باالخره ازش سر درمیارم.«
فرشاد به پشــتی صندلی خود تکیه داد و 

چشم در چشم برادر دوخت. 
»یعنی فکر می کنی مامان تو این همه سال 

بهمون دروغ می گفته؟«
لبخند معنی دار فرزاد پررنگ تر شد و سری 

تکان داد. 
»کاش دروغ می گفــت. الاقــل این جوری 
دل مون خوش بود گول مون زده. موضوع اینه 
که اون اصال هیچی نمیگه. نه دروغ میگه، نه 
راستش رو. یه جور اعصاب خردکنی همه اش 
داره از زیر گفتن حقیقت طفره می ره. این 

موضوع دیگه کم کم داره میره رو مخم.«

فرشاد لحظه ای سکوت کرد. همیشه خود را 
فردی کنجکاو و جست وجوگر می دانست. 
خوب به خاطر داشت چندی قبل برای درک 
تئوری ریسمان و ابرریسمان، چندین شب 
مداوم را پای کتاب ها وکامپیوترش بی خوابی 
کشیده، اما هیچ گاه در مورد گذشته پدرشان 
به اندازه فرزاد کنجکاو نبود. نمی دانست این 
را باید به حســاب یک ویژگی خوب بگذارد 

یا بد. 
»شاید فکر می کنه این جوری به نفع مونه. 

حتما صالح مون رو می خواد.«
و برای این  که کامال برادرش را مجاب کند، 

تکمیل کرد: 
»اصال شــاید داره بــا ایــن کارش ازمون 

محافظت می کنه.«
فرزاد بشــکنی زد و فاتحانه به صورت برادر 
چشم دوخت. لبخندش دیگر هیچ نشانی از 

طعنه و کنایه نداشت. 

»آفرین موضوع همینه. اون داره با لجبازیش 
از مــا محافظت می کنــه. امــا محافظت 

ازچی؟اینه که خیلی مهمه.«
فرشاد دوباره روی میز خم شــد و کمی از 
محتوای ظرف بســتنی خود را توسط نی 

فرو داد. 
»چه فرقــی می کنه؟ مهم اینــه که مامان 
دوست مون داره و می خواد خم به ابرومون 

نیاد.«
این بار فرزاد بود که به پشتی صندلی تکیه 

داد. 
»خیلی فرق می کنه. اون االن داره جای ما 
هم تصمیم می گیره. این یعنی خودخواهی. 
باید حقیقت رو بــه ما هم بگــه تا بعدش 
همه مون با هم تصمیم بگیریم که الپوشونی 
کردن گذشته، ارزشــش رو داره یانه. تا کی 
می خواد بار همه چــی رو تنهایی به دوش 

بکشه؟ ما که دیگه بچه نیستیم.«

فرشــاد همچــون جاروبرقی هــر آن چه 
می توانســت را از درون ظرف کریســتالی 

بلعید تا کمی بر خود مسلط تر شود. 
»تو واقعا توی گذشته بابا دنبال چی هستی 
فرزاد؟ اون دیگه رفته. برگشتنی هم نیست. 

جز این دیگه چی اهمیت داره؟«
فرزاد دوباره روی میز خم شد و همانند برادر، 
چند قاشق از فریا به دهان گذاشت تا آتش 

درون خود را فرو نشاند. 
»چرا متوجه نیســتی فرشاد؟ بابای ما آدم 

کوچیکی نبود. هــم تحصیل کرده بود، هم 
آدم حسابی. با اون اطالعات قطره چکونی 
که اونا رو هم به زور از زیر زبون مامان بیرون 
کشــیدم، وضع مالیش هم احتماال خیلی 
خوب بوده. پس با این حساب نمی تونسته 
آدم گمنامی باشــه. اصال مگه میشــه آدم 
تو ســوربن درس بخونه ولــی هیچ کس 
نشناسدش؟ از چهار سال پیش تا حاال من با 
هر جا که تو فکرش رو بکنی، تماس داشتم. 
تمام جاهایی که بابا وقتی زنده بود بهشون 
پا گذاشــت ولی انگار تمام مــردم دنیا یه 
پاک کن گنده دستشون گرفتن و می خوان 
هویت روبرتو پاالتــزی رو از رو کره زمین 
محو کنن. چراش رو نمی دونم ولی دوست 
ندارم ببینم مامان هم با اونا همساز شده و 

داره دقیقا همون کارو باهام می کنه.« 

ادامه دارد...

آوات: سرآغاز )  قسمت چهاردهم( 

 

چقدر می توانیم به کسانی که نمی شناسیم، 
اعتماد کنیم؟ چقــدر می توانیم آن ها را در 
مشکالت مان و رازهایی که داریم، سهیم کنیم 
بی آن که از پیشینه آن ها اطالعی در دست 
داشته باشیم یا آن ها را مورد آزمون دوستی 
قرار داده باشیم؟ مشــکلی که این  روزها در 
میان بســیاری از ما وجود دارد و سبب ساز 
اتفاقات تلخی شده است، همین اعتمادهای 
بیجاست. صفحه حوادث روزنامه ها هر روزه 
پر از این داستان های تلخ است. حکایت امروز 
که با طنز شیرینی بیان شده است، از جمله 
حکایات کوتاه شده کلیله و دمنه است که با 
زبانی عامیانه منتشر کرده ایم و پیامش این 
است که اعتماد کردن به دشمنی که در لباس 

دوست ظاهر می شود، خطاست. 
در میان دشــتی سرســبز و زیبا، کبکی زندگی 
می کرد. کبک النه خودش رو زیــر یک بوته در 

زمین کنده بود. یک روز کبک برای پیدا کردن غذا 
توی دشت می گشت که یک دفعه یک شکارچی 
اونو به دام انداخت. از اون جایی که کبک بســیار 
زیبا بود، اون رو به شهر برد و به یک مرد ثروتمند 
فروخت. مرد ثروتمند کبک را در قفس قشنگی 
گذاشت و خانواده و دوستان او از تماشای کبک 
لذت می بردند. از آن طرف النه کبک در دشــت 
خالی مانده بــود. روزی خرگوشــی از کنار آن 
می گذشــت و وقتی اون رو خالــی دید، تصمیم 
گرفت که در آن جا زندگی کند. همسایگان کبک 
که دیدند مدتی طوالنی است که به خانه برنگشته 
به خرگوش اجازه دادند در آن  جا بماند. کبک در 
خانه مرد ثروتمند روزگار می گذراند. اگرچه اهالی 
خانه او را خیلی دوست داشتند، غذاهای خوشمزه 
به او می دادند، و قفــس او را به باغ می بردند ولی 

کبک همیشه غمگین بود. او آرزو داشت به دشت 
سرســبز و النه کوچک خودش برگرده و به این 
طرف و آن طرف برود و بــازی کنه. باالخره یک 
روز مرد ثروتمنــد در قفس رو برای گذاشــتن 
آب و غذا باز کرد و او از فرصت اســتفاده کرد و از 
قفس بیرون پرید. قفس در کنار پنجره ای باز قرار 
داشت، کبک خودش رو از پنجره به باغ رساند و 
میان درخت ها ناپدید شد. اهل خانه هر چه دنبال 
او گشتند پیدایش نکردند و کبک با هر زحمتی 
که بود، تونست خودش رو به دشت زیبایی که در 
اون زندگی می کرد، برسونه. خسته و گرسنه رفت 
سراغ النه خودش تا خستگی مدت ها نبودن رو 
از تنش بیرون کنه... ولی وقتی به اون جا رســید 
با تعجب دید که خرگوشی به همراه خانواده اش 
النه او را گرفتند. کبک بــا ناراحتی به خرگوش 
گفت: آن  جا لونه منه، تو آن  جا چه کار می کنی؟ 
خرگوش گفت: من مدت هاســت در این سوراخ 

زندگی می کنم و کســی هم چیزی نگفته. این 
النه مال منه و از آن بیــرون نمی رم. بحث و دعوا 
بین اونا باال گرفت و حیوانــات هم دور اونا جمع 
شده بودند تماشا می کردند. در این بین کالغی 
که در جمع حیوانــات بــود و در آن نزدیکی ها 
زندگی می کرد، جلو آمــد و گفت: کنار رودخونه 
یک گربه زندگی می کنه، اون همیشه دنبال حل 
مشکالت حیووناست و به اونا کمک می کنه. بهتره 
شما هم پیش اون برید و مشــکلتون رو باهاش 
در میان بذارین. شــاید بتونه حلش کنه. کبک و 

خرگوش پیش گربه رفتند. با احترام سالم علیک 
کردند، موضوع دعواشون رو به گربه گفتند و ازش 
خواستند که یک رای عادالنه بده که النه به کی 
می رسه؟ گربه شــروع کرد به نصیحت کردن و 
گفت: این قدر سر مال دنیا با هم دعوا نکنین. این 
چیزها ارزش این رو نــداره که به خاطرش با هم 
جر و بحث کنید و دعواتون بشه. مال دنیا مثل ابر 

بهاریه، هیچ دوامی نداره.
 تازه من پیر شدم و گوش هام درست نمی شنوه. 
نزدیک تر بیاین و دوباره مشکل تون رو تکرار کنید 
تا من بتونم درســت نظر بدم. کبک و خرگوش 
که خیلی تحت تاثیر حرف های گربه قرار گرفته 
بودن، بــه او اعتماد کردند و بــدون ترس بهش 
نزدیک شدن. اما.... غافل از این  که گربه گرسنه 
و حیلهگر برای خوردن اونا نقشــه کشــیده، تا 
نزدیکش شــدند با چنگال های تیزش روی اونا 

پرید و یه لقمه چرب شون کرد. 

نزدیک رفتند غافل از آن  که گربه گرسنه است
درس نامه ای از کلیله و دمنهگنج کهن

نوشتن، امری بسیار جدی ا ست
در یک تجربه که سابق 
اتفاق  بنده  حضور  با 
افتاد، آمدیم و بسیاری 
نمایشنامه های  از 
ایرانی و نمایشنامه های 
یک  در  را  ترجمه شده 
بانک نمایشنامه گردآوری 
دیگر  سوی  از  کردیم. 
خالصه بسیاری از آثار 
کهن ادب پارسی را جمع آوری کردیم و در کل 
می توانم بگویم در این مجموعه از داستان های 
قرآنی و کهن تا آثاری از چخوف و دیگر 
نویسندگان بزرگ ادبیات جهان پیدا می شد 
که به صورت طبقه بندی شده و بخش بخش 
گردآوری شدند و به معنای دیگر می شود گفت 
که کاری سیستماتک در این حوزه انجام شد 
و بالفاصله به صداوسیما و دیگر ارگان های 
مربوطه بخشنامه صادر و اعالم کردیم که چنین 
کاری صورت گرفته است و همه می توانند از این 
منابع برای فیلمنامه نویسی بهره برداری کنند 
اما آن  چه اتفاق افتاد، این بود که برخی به عنوان 
تهیه کننده یا فیلمنامه نویس آمدند و گفتند ما 
به  دنبال یک داستان می گردیم که کشش داشته 
باشد. من به آن ها اثری را معرفی می کردم و بعد 
می گفتند که آیا قبال از روی این اثر کار شده 
است و من مجبور بودم که توضیح بدهم که بله 
به عنوان مثال فالن اثر را نیل  سایمون نوشته 
است و از روی آن، چخوف هم نوشته ای دارد 
و حتی فیلمی هم از روی آن ساخته شده است. 
بعد از آن همه توضیح می گفت شما این فیلم را 
که می گویید ساخته شده است ندارید که من 
ببینم و من دچار بهت می شدم، چراکه می دیدم 
طرف هنوز اصل اثر را که به او معرفی کرده ام، 
نخوانده است و میلی هم به خواندن آن ندارد. بعد 
می خواهد بپرد به پله آخر. در بین آن ها وجود 
داشتند کسانی که اثری را که به آن ها می دادیم، 
می خواندند اما پیدا بود که موضوع اثر را درنیافته 
است و به بیراهه می رود و آن  جا بود که دریافتم 
آن کاری که ما کرده ایم هم اشتباه بوده است 
چراکه ما کاری نکرده بودیم که این ها به سمت 
این آثار جذب شده و توفیق خواندن شان را پیدا 
کنند و به جای آن آمده بودیم خالصه داستان ها 
را درآورده بودیم، شخصیت ها را بیرون کشیده و 
تحلیل کرده بودیم و در یک کالم لقمه ای آماده 
برای آن ها کنار گذاشته بودیم که دیگر خود را 
به مطالعه اصل اثر ملزم نمی دانستند. ما بی آن 
که بدانیم، آن ها را به تنبلی ترغیب می کردیم. 
به وضوح می دیدیم که فقط به دنبال داستان 
می گردند. بله، داستان رکن اساسی است و قدم 
اصلی در کار است، اما همه  چیز به این نقطه ختم 
نمی شود. همه فکر می کنند باید داستان مطرح 
شود که البته بیراه هم نیست اما باید دانست 
هنگامی که موضوعی مطرح می شود، اصل 
موضوع، داستان است و نگاهی که به آن می شود. 
آیا هنگام داشتن داستان از خود می پرسیم 
مضمونی که در دل این داستان است، چه چیزی  
است؟چرا که داستان تکیه بر مضمون دارد. مگر 
می شود سراغ داستانی رفت و از موضوع آن غافل 
بود؟ مگر می شود از دیدگاه ها و منظرگاه هایی 
که می  شود به سراغ موضوع رفت، غافل بود. 
دیدگاه های روانشناسانه، جامعه شناسانه، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومی و... تازه 
بعد است که هنگام نوشتن باید مضمونی را در 
نوشته به  کار بست و در اختیار گرفت؛ مضمونی 
که تکیه بر دیدگاه شخصی خودت دارد. به 
عنوان مثال مساله کالنی چون مهاجرت را در 
نظر بگیرید که به اعتقاد من یک مساله جهانی 
ا ست. هنگامی که به سراغ این موضوع می روید، 
نمی توانید به هیچ یک از این عناصر و شناخت ها 
مسلح نباشید. نمی توان بدون پژوهش سراغ 
چنین موضوعی رفت. نمی شود از خود نپرسید 
که مهاجرت چیست؟ ریشه های تاریخی و 
اجتماعی آن کجاست و... در میان این پژوهش 
است که شما صاحب دیدگاهی خواهید شد و 
در میان این دو داستان نیز خود به خود متولد 
می شود. متاسفانه باید بگویم نویسندگان ما 

قائل به تحقیق نیستند. 

قاسم آهنین جان از جمله  فردین کوراوند
شاعرانی ا ست که خیلی زود نامش با اولین 
کتاب»ذکر خواب های بلوط« بر سر زبان ها 
افتاد و توجه بســیاری از جمله شاملو، 
آتشــی و... را به خود جلب کرد و همان 
سال ها به دنبال استقبال مخاطب شعر، 
کتابش نایاب شد. بعد از این کتاب سال ها 
از او در محافل ادبی خبری نبود تا این  که 10 
سال قبل دوباره پا به عرصه نشر آثارش 
گذاشت و از آن زمان تا امروز بیش از شش 
کتاب دیگر منتشر شده است. آهنین جان 
ادبیات کالســیک ایران را بــه خوبی 
می شناسد و توانسته آن مفاهیم را در نگاه 
و زبان خود بازتولید کند. شــاعر مرگ 
خویش می داند، کودکی در شب سقاخانه، 
خون اشراق بر ارغوان و جوشن ها از جمله 

آثار او به حساب می آیند.

در عصر و دوره شــما، شاهد زایش 
یک نسل طالیی اهل فرهنگ و هنرمند 

خوزستانی هستیم... 
نمی توانم راجع به دیگران قضــاوت کنم ولی 
قطعا چنین بوده و بدون این  که من در شرایط 
سنی باشم که عمال با هنر درگیر بوده باشم، ولی 
در همان دوران بهترین قصه نویســان ما احمد 

محمود، منوچهر شــفیانی، بهرام حیدری و...، 
در ســینما امیر نادری، ناصر تقوایی و کیانوش 
عیاری که بعد از آن ها سینمای تجربی یا در واقع 
سینمای ناب را به اوج رسانده بود و در شعر هم 
هوشنگ چالنگی، مجید فروتن، احمد طاهری، 
حمید عرفان و شــاعران موج ناب که در واقع 
بخش مهمی از پیکره شــعر ما بودند، حضوری 

چشمگیر و تاثیرگذار داشتند. 
اولین بار کجا شعرهایتان را منتشر 

کردید؟
اولین بار یادم هســت دو شــعر کوتاه نوشتم و 
فرستادم برای مجله دنیای سخن. آن موقع این 
مجله دست چند نفر بود؛ کاظم سادات اشکوری، 
فرامرز ســلیمانی، غالمحســین نصیری، علی 
باباچاهی و جواد مجابی. که به طور چرخشــی 
دست این ها بود و فضای این نشریه چون دستم 
بود، امید چاپ اشــعارم را نداشــتم. متاسفانه 
کسانی متولی شــعر ما شدند که هرگز شاعران 
موفقی نبودند. شــعر خوبی نگفتند و ما هنوز 
داریم تبعــات حضور و برخوردهــای این ها را 
پس می دهیم. خالصه نشــریه »آن ها« را هم 
نمی خریدم. چــون فکر می کــردم آدم خوار 
می شود که پول بدهد و شعر »آن ها« را بخوانم. 
و البته بعدها تمام این دلگیری ها و گالیه ها را در 
نامه ای به منوچهر آتشی می نوشتم و یادم هست 

که او در چند نامه اش، با من، هم گالیه می شد. 
اما می دانــم که در یکــی از همین 

مجالت بود که شعرت به چاپ رسید.
 معموال مجالت را روی دکه تورق می کردم که 
دیدم شعرم چاپ شده. پنج نسخه خریدم و هنوز 
هم این مجله را دارم و بــه همین صورت پیش 
رفتم. تا یادم هســت بگویم که همواره دوستی 
پرثمری هم که با هرمز علی پور داشتم و او نسبت 
به من بسیار مهربانی داشت. اولین بار سیروس 
من را به هرمز معرفی کرد. هرمز همان زمان هم 
آدم معروف و شناخته شده ای بود. ارتباطات من 
با افراد شاعر این گونه بود که اگر شخصیت فردی 
آن ها را می پذیرفتم، با آن ها رفاقت می کردم. در 
همان جلسه دوستی صمیمانه ما شکل گرفت. 
آن موقع که ما هرمــز را دیدیم، او نام و معرفت 
شاعری داشت. وقتی هرمز از من  خواست شعر 
بخوانم، به احترام حضــور او نخواندم اما بعد از 
شعر خواندن هرمز چند شعر خواندم که با تایید 
و تشویق او مواجه شدم. باید بگویم که هرمز در 

چاپ کتاب اول من بسیار نقش داشت. 
شاپور بنیاد در حلقه نیلوفری کارت 

را منتشر کرد؟
بله، پس از چــاپ کتاب نرگس فــردای هرمز 
توسط »شاپور بنیاد«، با شــاپور تماس گرفتم 
و شعرهایم را که بیش از 100 شعر بود، برایش 

گفت وگو با قاسم آهنین جان، درباره چگونه شاعر شدن

شعر مثل عشق تعریف مشخص ندارد
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شما نگاه کنید  تئاتر ما با شعر است. 
حتی نمونه  های اولیه آن مانند تعزیه 
بن مایه شــعر دارد. در اندیشه ما هر 
چه می خواهد تجلی یابد، به لباس 
شعر درآمده است. همه هنرهای ما 

درگیر شعر است     

فرســتادم و در میان آن ها چهار کار بلند بود. 
منتظر بودم شــاپور بنیاد بگویــد »نه«. بعد از 
یک ماه زنگ زدم و با اســتقبال او مواجه شدم، 
که گفت قرارداد می فرســتم و کتابت را چاپ 
می کنم. خاطرم هست که وقتی هرمز فهمید، 
خیلی خوشحال شــد که یادم نمی رود. البته 
چاپ این کتاب بســیاری را با من دشمن کرد، 
شــاید چون کتاب تایید شــد یا نایاب شــد و 
توسط انتشارات خصوصی چاپ شده بود. من 
خوشحال بودم که این کتاب با نام »او« که در 
ذهنم »بزرگ« بود، آغاز شده بود و با شعری از 

هوشنگ ایرانی. 
با توجه به چندین دهه همزیســتی 
شما با شعر و چاپ چندین مجموعه شعر، 
تعریف یا شناخت شما از شعر چیست و 

چگونه می توانید آن را تعریف کنید؟
قطعا تا به حال کتاب های زیــادی چه تالیفی 
و مســتقل و چه تفصیلی در این خصوص که 
شعر چیســت و چه چیزی را می خواهد بیان 
کند و دغدغه شعر و شــاعر چه هست، بسیار 
نوشته شده اســت. می توان گفت از کامل ترین 
تعریف ها در بوطیقای ارسطو آمده است و این 
همین طور تداوم داشــته ولی هنــوز که هنوز 
است، این دغدغه وجود دارد که شعر چیست، 
شاعر کیست و شعر چه می خواهد بگوید. فکر 
می کنم در هیچ جای جهان مانند ایران شــعر 
دربرگیرنده و بیان کننده عواطف و احساسات 
نبوده اســت و خود من زیاد دنبال این نیستم 
که بدانم شــعر چیســت چرا که فکر می کنم 
تعریف دقیقی از شعر پیدا نخواهیم کرد. مثل 
این  که نمی توانیم تعریف دقیقی از عشق پیدا 
کنیم. که هر چه تجزیــه و تحلیلش می کنیم، 
ســر از بی نهایت درمی آوریم. مهم این اســت 

که دغدغه تمام اندیشــمندان و آدم هایی که 
حرفی برای گفتن دارند، این اســت که دوست 
دارند بازتاب حرف و اندیشــه خود را به واسطه 
شعر بیان کنند. شما ببینید از فیلسوف  های ما، 
ابن سینا در اوج اشتهار فلسفی خودش است و 
کتاب هایش به زبان  های مختلف ترجمه و ارائه 
می شود اما ایشان درمی یابد که گویی چیزی کم 
دارد و به شعر روی می آورد. این داستان می آید 
تا فیلســوف هایی مثل مالصــدرا، میرداماد و 
میرفندرسکی که آخرش فکر می کنند اگر شعر 
نگویند چیزی کم دارنــد. عرفای ما هم همین 
طور. اهل دل ما همین طور. حتی سینماگرهای 
ما. مرحوم فریدون رهنما یا عباس کیارستمی 
یا همین مســعود کیمیایی خودمــان، که در 

سینما شناخته شده اند، عجیب است که دغدغه 
شــعرگویی دارند و من فکر می کنم شعر یک 
مقوله خارج از انسان است، یک مقوله ماورایی 
و ربانی است که هر کس فکر می کند اگر شعر 
بگویــد، خیلی بهتر اســت به خاطــر جادوی 

ماندگاری شعر. 
درست است. 

حتما همــه تاریخ طبــری را بــا آن حجمش 
دیده اند اما اشــتهاری که حکیــم عمر خیام با 
72 رباعی دارد، بسیار بیشتر از طبری است. فکر 
می کنم شعر بیان حاالتی است که با هیچ زبان و 
هنری قابل ارائه نیست. شما نگاه کنید تئاتر ما با 
شعر است. حتی نمونه  های اولیه آن مانند تعزیه 
بن مایه شعر دارد. در اندیشه ما هر چه می خواهد 
تجلی یابد، به لباس شــعر درآمده است. همه 
هنرهای ما درگیر شــعر اســت. اما با این حال 
تاکنون نتوانسته ام تعریف شفاف و دقیق شعر 

را از کسی بگیرم، و نه خودم به آن دست یابم. 
شعر با مقوالت و مفاهیم نزدیک به 
آن، مثال در فلســفه یا عرفان یا اسطوره 
و... همیشه آمیختگی داشته، شما آن را 

چگونه می بینید؟
من خودم در دورانی یــک بی عقلی بزرگی که 
داشتم و آن، این بود که فکر می کردم به فلسفه 
عالقه دارم و شــدیدا می نشستم و می خواندم. 
یادم هست کتاب هایی مثل تاریخ فلسفه غرب 
برتراند راسل یا کاپلتسون را می خواندم و البته 
زود متوجه شدم و کنار گذاشــتم. البته گاهی 
اوقات فالسفه ما اندیشــه ها و فلسفه خود را با 
زبان شــعر بیان کرده اند، مانند حاج مالهادی 
ســبزواری، که وجه فلســفی آن مد نظر است 
ولیکن در اذهان، شعر وی شناخته شده است. 

همان فیلسوفی که می گوید:
روا باشد انالحق از درختی/ چرا زین پس نگوید 
نیک بختی یا: موســیایی نیســت که دعوی انا 
الحق شنود/ ورنه این زمزمه اندر شجری نیست 

که نیست
شعر شما چه؟ آیا فضایی است برای 
جلوه گری یا جاذبه؟ شــعر شما را جایی 

می برد یا منتقل کننده اندیشه شماست؟
نه، شعر من بیان حال من اســت. البته حمال 
به معنای توهین آمیز نیســت بلکــه به معنی 
حمل کننده اســت. گاهی اوقات من نمی توانم 
حرفم را با این زبان بگویم و فکر می کنم شــعر 
چراها، تالمات و تامالت درونی اســت که یک 
انسان عادی به زبان خودش می گوید و درست 
هم می گوید ولی یک انســان اهل تفکر مانند 
حاج مالهادی سبزواری دیگر نمی تواند حرف 
بزند. کالم او باید به مرتبه باالتری صعود کند و 
آن مرتبه بسیار باالتر از کالم عادی، شعر است. 
برای همین می بینیم که مالصدرا شعر می گوید، 
چرا که می خواهد گوهر کالم را ارائه دهد. شعر 
به زعم بنده فراتر از کالم و حرف و گفت است. 
همه این ها را در خود دارد و در عین حال فراتر 
است. برای همین است که دغدغه انسان  های 
بزرگ می شــود. و قطعا من هم در شعر، نظر به 

عالم باال و کالم واال دارم. 



یک دهه ماشین سواری اکشن

او معتقد است کسب عنوان »هنرمند« مولفه های بی شماری را می طلبد و در این باره می گوید: هنرمند زمانی شایسته این عنوان است که هنر را بشناسد، 
حرمت آن را بداند و نقطه اتصالش را به عالم باال حس کند. صرف آموزش برای این درجه کافی نیست؛ زیرا آموزش هنر تنها یک پدیده فیزیکی است و اصل، 

درک و معنای هنر است. 

محمدمهدی گورنگی 
اگر مطلب این صفحه را می پسندید عد د                                   را پیامک کنید
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هنرهشتم

 تجربه آخرالزمان بتسدا
 روی تلفن های هوشمند

اقیانوس ستاره 5 بیش از شش 
شخصیت قابل بازی دارد

نسل گذشــته عنوان محبوب اقیانوس ستاره در 
انحصار کنسول خانگی مایکروسافت بود. اقیانوس 
ستاره: آخرین امید با نمایش نسبتا خوب خود روی 
ایکس باکس 360، سبب شد دوســت داران این 

مجموعه کنسول ردموندی ها را به عنوان مقصد خود برگزینند. تیم سونی که به 
خوبی از محبوبیت این مجموعه آگاه بود، با آغاز نسل هشتم و طی قراردادی، بازی 
را به انحصار کنسول های خود درآورد. پس از آن  که سونی به جمع متحدان تیم 
اسکوئر انیکس پیوست، کمپین های تبلیغاتی اقیانوس ستاره 5 بسیار گسترده تر 
از قبل دنبال شدند. حال به نظر می رسد عالوه بر بازی های رسانه ای، تیم تری ایس 
از نظر فنی نیز حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشند. شوئیچی کوبایاشی 
یکی از تهیه کنندگان ارشد استودیوی مذکور در جدیدترین مصاحبه خود مدعی 
شده است که اقیانوس ستاره 5، بیش از شش شخصیت قابل بازی دارد. او همچنین 
افزود: بازی در زمینه مدیریت اعضای جوخه و همراهان شخصیت اصلی، دارای 
سیستمی مشابه نقش آفرینی های غربی است و این اجازه را به مخاطب می دهد 
تا هنگام نیاز بین هر یک از شخصیت ها سوئیچ کند. شایان ذکر است که عنوان 

مذکور سال آینده میالدی برای کنسول های خانگی سونی منتشر خواهد شد. 

»فال آوت 4«، یکی از بزرگ ترین مدعیان کسب لقب 
بهترین بازی سال، تا کمتر از پنج ماه دیگر عرضه 
خواهد شــد. بازه زمانی بین معرفی اولیه و عرضه 
عنوان مذکور برخالف دیگر ساخته های بتسدا بسیار 

کوتاه بود اما با این حال باز هم گیمرهایی هستند که این پنج ماه را لحظه شماری 
می کنند تا ساخته جدید تاد هاوارد و تیم همراهش را تجربه کنند. اگر شما هم از این 
 )Fallout: Shelter( »دست گیمرها هستید، قطعا تجربه »فال آوت: پناهگاه
بهترین انتخاب برایتان خواهد بود. عنوان مذکور درست یک هفته پیش و پس از 
کنفرانس مطبوعاتی تیم بتسدا روی فروشگاه آنالین اپ استور قرار گرفت و در 
همین مدت زمان کم به سلطنت کندی کراش پایان داد. روند گیم پلی »پناهگاه« 
تفاوت های بسیاری با عناوین اصلی سری دارد اما اگر با اتمسفر »فال آوت« آشنا 
باشــید، قطعا از آن لذت خواهید برد. در حال حاضر »فــال آوت: پناهگاه« روی 
تلفن های هوشمند آیفون و تبلت های آی پد به صورت کامال رایگان در دسترس 
قرار دارد. تیم سازنده وعده داده است که تا کمتر از چند ماه دیگر نسخه اندرویدی 
بازی نیز روانه بازار خواهد شد تا کاربران سیستم عامل گوگل نیز به جمع گیمرهای 

»پناهگاه« بپیوندند.

پیشنهادبازی موبایل

عکس نوشت 
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هانس سیفرت: هیتمن تجربه ای کامل 
خواهد بود

هانس سیفرت از اعضای ارشد استودیو آیو 
اینتراکتیو در جدیدترین مصاحبه خود مدعی 
شد که »هیتمن« هیچ گونه بسته الحاقی 
نخواهد داشت. او معتقد است که گیمرها باید 
با پرداخت 60 دالر به تمام محتواهای در نظر 
گرفته شده برای یک بازی دسترسی داشته 
 باشند و از همین رو 
در نظر گرفتن بسته های الحاقی با قیمت گزاف، 
سیاست درستی برای استودیو توسعه دهنده 
نسخه بعدی »هیتمن« نخواهد بود. شایان 
ذکر است که عنوان مذکور در تاریخ 17 آذر 
سال جاری برای کنسول های نسل هشتم و 
رایانه های شخصی عرضه می شود.

بازی  های  صنعت  امیر گلخانی
ویدئویی دچار تغییــر و تحوالت 
بسیاری شــده و همچنین سلیقه 
گیمرها نیز با گذشــته تفاوت بسیاری 
دارد. میل گیمرها دیگــر با انجام گیم پلی 8 
ساعتی یک بازی ارضا نمی شود و بخش آنالین 
بیش از پیش اهمیت فراوان پیدا کرده است. 
این روزها و در نســل فعلی کنسول ها، کمتر 
عنوانی پیدا می شــود که فاقد بخش آنالین 
باشــد و ســازندگان برای زنده نگه داشتن 
بازی هایشان برای مدت طوالنی تر و همچنین 
فروش بیشتر سعی می کنند مراحل جذابی را 
برای بخش آنالین طراحی کنند. با این وجود 
که کنســول ها پیشرفت شــایانی در بخش 
آنالین داشته اند اما هنوز نسبت به پدر خود 
یعنی کامپیوترهای شخصی بسیار ضعیف تر عمل 
می کنند و هیچ چیــز نمی تواند جای بازی های 
آنالین قدرتمندی مانند وارکرافت یا استارکرافت را 
که همچنان در انحصــار کامپیوترها قرار دارند، 

بگیرد. 

عنوانی برای ماندن
یکی از سیاســت های آشــنای مایکروســافت، 
استفاده تک وجهی از اســتودیوهای صاحب نام 
اســت. برای مثال تیم 343 تا به حال تنها 
روی مجموعه »هیلو« کارکرده و تمام 
توجه اعضای استودیو معطوف 
به عنــوان مذکور بوده 
اســت. از سوی 
تیم  دیگر 

الینهد- البتــه پس از خریداری 
کامــل توســط مایکروســافت -تنها روی 
مجموعــه »فیبل« فعال بــود و حال هم 
نوبت به شــرکت هایی چون کولیشــن 
با ســری »چرخ های جنگ« رســیده 
است. جالب اســت بدانید ترن 10 از 
اولین استودیوهایی به شمار می آید 
که مایکروســافت با ایــن رویکرد 
آن را تاسیس کرد. ترن 10 چهار 
سال ابتدایی فعالیت خود را تنها 
صرف تحقیق و توسعه در زمینه 
ساخت مکانیک های مختلف 
فورتــزا و البتــه ارزیابی بازار 

ش  و کرد تــا نهایتــا بتوانــد عنوانی فــر
درخور نام مایکروسافت را روانه بازار کند. پس 
از عرضه اولین نســخه از فورتزا، ترن 10 بدون 
هیچ وقفــه ای کار روی بــازی دوم را آغاز کرد. 
این بار اما راه دشــواری در برابر استودیو کوچک 

ردموند دیده می شد. تغییر پلت فرم مقصد از نسل اول ایکس باکس 
به ایکس باکس 360، دشواری های فراوانی با خود به همراه داشت. با 
این حال ترن 10 با افزایش نیرو و همچنین نظارت مستقیم معماران 
کنسول نسل هفتمی مایکروسافت توانست از آزمون دشوار ساخت 
یک ادامه موفق برای مجموعه فورتزا سربلند خارج شود. دو نسخه 
بعدی نیز با همین فرم کاری روانه بازار شــدند. ترن 10 همواره از 
اصلی ترین همراهان مایکروسافت در دنیای هنر هشتم بود و حتی 
نســخه چهارم بازی را برای حســگر حرکتی کینکت بهینه کرد. تا 
پس از عرضه فورتزا: موتور اسپورت 4، همه چیز به نفع تیم ترن 10 
پیش می رفت. بازی های استودیو به خوبی فروش می رفتند و حتی 
رسانه ها نیز از انقالبی که این مجموعه در برابر سری قدرتمند گرن 
توریسمو انجام داد، حمایت می کردند. نزدیک به چهار سال پیش و 
در سال های میانی دهه اول حیات مجموعه فورتزا، نام »فورتزا: افق« 
برای اولین بار مطرح شد. مایکروسافت در برنامه های تجاری خود، 
مجموعه فورتزا را بسیار فراتر از یک ســری بازی شبیه ساز می دید 
و همین مساله سبب شد به فکر ســاخت یک عنوان تلفیقی در ژانر 

آرکید بیفتد. 

از جاده های هموار تا جیغ ترمز
اولین نمایش های »افق« همزمان شد با سیل انتقادات فعاالن دنیای 
بازی . بسیاری معتقد بودند که مایکروسافت قصد دارد از نام فورتزا 
سوء اســتفاده کرده و یک عنوان بی کیفیت را با نام این مجموعه به 
دست گیمرها برســاند. این موج حتی تا چند هفته پیش از عرضه 
رســمی بازی نیز ادامه داشــت اما ردموندی ها به خوبی توانستند 
با کمک یک اســتودیو دیگر، نام »فورتزا: افق« را نیز به عنوان یک 
عنوان موفق در صنعت به ثبت برســانند. نکتــه جالب توجه درباره 
»افق« آن اســت که ترن 10 تنها وظیفه نظارت روی آن را بر عهده 
داشت و پروسه ســاخت بازی توســط تیم پلی گراوند پیگیری شد. 
اســتودیو مذکور به صورت کامال خصوصی و به وســیله کارمندان 

سری مشهور فورتـزا 10 سالگی اش را جشن گرفت

        

سیستم مایکروترنزاکشن آسیبی به بخش چندنفره هیلو 5 نمی زند
در جریان نمایشــگاه E3 ســال جاری، اطالعات 
بسیاری پیرامون بخش چندنفره »هیلو 5: نگهبانان« 
منتشر شد. هواداران از تمام ویژگی های جدید ساخته 
343 استقبال کردند اما به نظر می رسد اضافه شدن 
مایکروترنزاکشن )پرداخت پول حقیقی برای خرید 
برخی از آیتم های داخل بازی( چندان مورد پســند 

دوست داران مجموعه واقع نشده است. 
بسیاری معتقدند استفاده شدن این ویژگی به روند 
بــازی، آن را از باالنس خارج و به یــک عنوان کامال 

عامه پســند بدل می کند. جاش هولمــز، از اعضای 
کلیدی تیم 343 و پروژه توسعه »هیلو 5«، به تازگی و 
در بیانیه ای نسبتا کوتاه درباره این سیستم توضیحات 

کاملی داده است. 
هولمز مدعی شده تمام آیتم هایی که توسط کاربران 
خریداری می شوند، این قابلیت را دارند که در طول 
بازی و بدون پرداخت هیچ وجهی به لیست دارایی های 

گیمر اضافه شوند.
 عالوه بر این گفته می شود تمام آیتم هایی که پیش 

از این از آن ها صحبت به میان آمده، کامال مرتبط با 
ظاهر اسپارتان ها هستند و هیچ ارتباطی به سالح ها 
و روند گیم پلی ندارند. با این حســاب می توان گفت 
باالنس گیم پلی در بخش چندنفره دســت نخورده 

باقی خواهد ماند. 

یوشیدا: توضیح ساختار پلی استیشن تی وی کار دشواری است
برخالف پلی استیشــن 4 و فروش مهارناشدنی اش، 
ســونی در زمینه بازاریابی دیگر محصــوالت خود با 
مشکالت بزرگی روبه رو است. عموم کاربران در جریان 
مشکالت کنسول دستی پلی استیشن ویتا در زمینه 
بازاریابی هستند اما تا به حال سونی صحبتی از گجت 
نه چندان محبوب پلی استیشن تی وی به میان نیاورده 
بود. شوهی یوشیدا، مدیر ارشد استودیوهای جهانی 
سونی در جدیدترین مصاحبه خود مدعی شده است که 
بازاریابی پلی استیشن تی وی کار بسیار دشواری است. 

یوشــیدا می گوید: »توضیح درباره هویت واقعی این 
گجت بسیار مشکل است. اگر بگوییم یک مینی کنسول 
اســت، مردم از آن انتظاری معادل ایکس باکس وان یا 
پلی استیشن4 خواهند داشــت. اگر بگوییم سرویس 
بارگذاری آنالین ویدئو و بازی است، آن را با نمونه های 
مشابه و غیرگیمینگ مقایســه و از کیفیت نه چندان 
باالی آن شکایت می کنند. سعی کردیم تا حد امکان 
توضیح دهیم که این دســتگاه می تواند در کنار دیگر 
محصوالت خانواده پلی استیشــن، خدمات بسیاری 

را برای کاربران انجام می دهــد. البته گویا در توضیح 
دادن صحیح و کامل این مساله به مخاطبان خانواده 
پلی استیشــن چندان موفق عمل نکرده ایم.« شایان 
ذکر است اندرو هاوس نیز چندی پیش درباره عملکرد 
پلی استیشن تی وی واکنش های تندی نشان داده بود. 

مشکالت سامورایی ها در بازاریابی اعضای تیم 343 توضیح می دهند

 جالب اســت بدانید پــس از موفقیت »افق«، 
مایکروسافت یک چرخه دوساله برای مجموعه 
فورتزا در نظر گرفت تا هر سال یکی از دو عنوان 
»موتور اســپورت« یا »افق« به دست گیمرها 

برسد      

ســابق تیم هایی چون کدمســترز، کرایتریون گیمز، یوبی ســافت 
ریفلکشن، سالیتلی مد، ســونی لیورپول و چند استودیو نام آشنای 
دیگر تاسیس شد. مایکروســافت با ایجاد همکاری میان این تیم و 
ترن 10 توانست سری بازی »افق« را به محبوبیتی به اندازه مجموعه 
»موتور اسپورت« برســاند. پس از موفقیت بازی روی ایکس باکس 
360، بار دیگر نوبت به یک تغییر بزرگ برای فورتزا و البته تیم ترن 
10 رسید. ایکس باکس وان کنسول نسل هشتمی مایکروسافت از راه 
رسید و ردموندی ها از نسخه پنجم فورتزا به عنوان یکی از بازی های 
النچ آن یاد کردند. تیم ترن 10 شبانه روز روی این نسخه از بازی نیز 

کار کرد، اما نهایتا خروجی مطلوب تیم حاصل نشد.
 بازی در حال حاضر با میانگین امتیــازات 80 از 100، ضعیف ترین 
پروژه تیم ترن 10 شــناخته می شــود. جالب اســت بدانید پس از 
موفقیت »افق«، مایکروســافت یک چرخه دوســاله برای مجموعه 
فورتزا در نظر گرفت تا هر ســال یکی از دو عنوان »موتور اسپورت« 
یا »افق« به دســت گیمرها برســد. تیم تــرن 10 بالفاصله پس از 
پایان مراحل توســعه فورتزا 5، کار روی نســخه بعدی را شــروع 
کرد و ردموندی ها هم با یاری پلی گراوند، »افــق 2« را روی هر دو 
پلت فرم ایکس باکــس وان و ایکس باکس 360 توســعه دادند. حال 
در شــرایطی که »افق 2« بار دیگر به موفقیت رسیده است، اعضای 
تیم اســتودیوهای مایکروسافت امیدوارند نســخه بعدی فورتزا در 
سالگرد دهمین ســال حیات این مجموعه بار دیگر به روزهای اوج 

خود بازگردد. 

میراث فورتزا

شکی نیست که »موتور اســپورت 6« در بدترین شــرایط خود نیز 
باز بهترین شبیه ساز اتومبیلرانی نسل هشــتم خواهد بود اما با این 
حال نباید از یاد برد که این ســری بازی به مســائلی بیش از فروش 
باال و البته جلب توجه قشــر عام گیمرها نیــاز دارد. در حال حاضر 
مایکروسافت با خریداری حق اســتفاده از اتومبیل های پورشه، در 
کنار کمپانی الکترونیک آرتز دومین شــرکتی محسوب می شود که 
حق استفاده از این خودروها در بازی های خود را دارد. تیم ترن 10 
با اتکا به همین مساله و البته اســتفاده از برخی قابلیت های کلیدی 
مجموعه »افق« مانند چرخه داینامیک آب و هوا، قصد دارد انقالبی 
دیگر در این ژانر به پا کند. باید تا 25 اردیبهشــت منتظر ماند و دید 
چه بر ســر این مجموعه محبوب و البته خوش ساخت خواهد آمد و 
میراث آن تا چه حد در نســل هشتم کنســول های خانگی ماندنی 

می شود. 



اخبار کوتاه
در جشن تولد 64 سالگی

ترانه ای که رضا یزدانی به رضا کیانیان تقدیم کرد
رضا یزدانی به مناســبت سالروز 
تولد رضــا کیانیــان، ترانه های 
»کوچه ملی« و »جاده چالوس« 

را به این هنرمند تقدیم کرد. 
در مراسمی که شامگاه 31 خرداد 
در »مکتب تهران« با حضور رضا 
کیانیان برگزار شــد، عــاوه بر 
اجرای زنده  رضــا یزدانی، بهرام 

رادان بازیگر سینما نیز حضور داشت. 
رضا کیانیان در این مراسم با آرزوهای خوب برای کشورش شمع تولدش را 
در 64 سالگی فوت کرد و از همسرش که در مراسم حاضر بود به پاس سال ها 

همراهی اش در زندگی مشترک قدردانی کرد. 
همچنین دو تن از ترانه سرایان جوان کشور نیز که به دعوت بهاره رهنما در 

این مراسم حاضر بودند، ترانه هایی را خواندند. 
این مراســم در حیاط کوچک پاتوی »مکتب تهران« برگزار شد که پس 
از این جشن میزبان نمایش »انگار در چشم های تو اسب می دود« با بازی 

بهاره رهنما بود. 

همزمان با تمدید اجرا در گالری محسن صورت گرفت
بهناز جعفری در پرفورمنس »خارش - هنر مقصود« 

همزمان با تمدید اجرای »خارش 
- هنــر مقصود« بهنــاز جعفری 
هم به جمع بازیگران اتفاقی این 

پرفورمنس پیوست. 
پرفورمنــس خارش پــروژه ای 
چندوجهی و چندالیه است که 
با همکاری دانشگاه والت دیزنی و 
گالری محسن صورت می گیرد و 

شامل طراحی بخش های نمایشی و اجرای موسیقی توسط سه کوارتت 
زهی جداگانه و چند تک نواز )سولیست( اســت. حاال به جمع بازیگران 
این مجموعه بهناز جعفری نیز اضافه شده است تا این گروه را همراهی 

کند. 
علی نصر، مدیر تولید، دســتیار اجراگردان و برنامه ریز این مجموعه، 
با اعام خبر حضور بهناز جعفری در ایــن مجموعه گفت: او هم مانند 
سایر بازیگران این پرفورمنس به صورت تصادفی در پروژه خواهد بود 
و نقش خود را پیش می برد. بهناز جعفری بازیگر شــناخته شده تئاتر، 
تلویزیون و سینماســت که در آثاری چون »شب هزارو یکم« بهرام اثر 
بیضایی، »بیدار شو آرزو« از کیانوش عیاری و »مختارنامه« و »آب پریا« 

بازی کرده است.
 نصر همچنین درباره تمدید این پرفورمنس که قرار بود به مدت ســه روز 
در گالری محسن اجرا شود، گفت: استقبال خوبی که مخاطبان از این اثر 

داشتند، باعث شد تا آن را تا 12 تیرماه تمدید کنیم. 

از امروز افتتاح می شود
 نمایشگاه »کارتون و کاریكاتور داعش 1394« 

در موزه فلسطین
مســـــابـــقه  نمایشــگـــاه 
بین المللی»کارتــون و کاریکاتور 
داعش 1394« در موزه هنرهای 

معاصر فلسطین برپا می شود. 
موزه هنرهای معاصر فلســطین 
با همــکاری انجمــن هنرهای 
تجسمی انقاب و دفاع مقدس، 
موسســه فرهنگی هنری اوج و 

حوزه هنری ســازمان تبلیغات اسامی از سه شــنبه 2 تیرماه میزبان 
نمایشگاه مسابقه بین المللی»کارتون و کاریکاتور داعش 1394« است. 
این نمایشگاه شــامل 150 کارتون و کاریکاتور از هنرمندان 43 کشور 
دنیاســت که طی فراخوانی در بهمن سال گذشته منتشر شد، آثار خود 
را به دبیرخانه ارسال کردند و از بین 1072 اثر رسیده به دبیرخانه، 150 
اثر که بیان کننده بهتری از شرایط مردم عراق و جنایت های داعش است 
برای نمایش انتخاب شده اند. این نمایشگاه از روز سه شنبه 2 تیر در موزه 
فلسطین افتتاح شده و تا 23 تیر ماه نیز دایر است. عاقه مندان می  توانند 
برای بازدید از این نمایشگاه به نشانی میدان فلسطین، خیابان برادران 
شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر، شماره 74، موزه هنرهای معاصر فلسطین 

مراجعه کنند.

رضا چایچی در گفت و گو با صبا:

داستان تد هیوز را ترجمه کرده ام
رضا چایچــی متولد 
سال 1341 در تهران 
است. او تاکنون چند 
مجموعه  شعر از جمله 
»بی چتر ، بی چراغ «، 
»روزی بــه خــواب 
می رویم«، »بر این تپه  
کوچک از صدای هیچ 

پرنده ای خبری نیست« و »مه چهره هایمان را 
با خود می برد« منتشــر کرده است. همچنین 
داستان »سفر قطره« ویژه  کودکان و مجموعه  
نقدهای دهه  80 با عنوان »بازخوانی اشعار« از 
دیگرآثار اوســت. با این هنرمند گپ کوتاهی 

داشته ایم که می خوانید:

رضا چایچی شــاعر، منتقد و داستان نویس ایرانی برای 
اولین بار دست به ترجمه یکی از داستان های تد هیوز زد. 

این روزها مشغول چه کاری هستید؟
اخیرا داستانی تحت عنوان »غول آهنی« را از انگلیسی 
به فارسی ترجمه کرده ام. این اثر را »تد هیوز« نوشته 
است. او یکی از شــاعران قرن بیستم بود که چندین 
سال اســت از دنیا رفته البته همان طور که می دانید 
بیشــتر آثار خودم شامل شــعر و نقد و... است و این 
کتاب اولین ترجمه ام آن هم در زمینه داستان است. 

این داستان چه ویژگی هایی داشت که برای 
ترجمه آن را انتخاب کردید؟

این کتاب درباره همزیستی انسان ها و مفاهیمی چون 
صلح است. تد هیوز در وصف و مدح صلح و هم زیستی 
کشورها و انسان ها در کنار هم این کتاب را نوشته است. 
در انتها داستان به این ماجرا ختم می شود که ملت ها 
به جای ساخت اسلحه و تانک و توپ، در صلح و آرامش 
با یکدیگر زندگی کنند. به بیان دیگر اتفاقاتی در فضای 
داســتان می افتد که مخاطب را در رسیدن به چنین 
مفهوم و نتیجه ای یاری می کند. البته »تد هیوز« عاوه 
بر آنکه فعالیت های زیادی در زمینه کتاب بزرگساالن 
انجام داده، برای نوجوانان هم آثاری را خلق کرده است. 
او برای کودکان هم کتاب های زیادی نوشــته است. با 
این وجود »غول آهنی« از نظر من کتابی قابل استفاده 
برای نوجوانان و بزرگساالن اســت. در این زمینه من 
»غول آهنی« را شــاهکاری می دانم که شباهت های 

زیادی با »شازده کوچولوی« اگزوپری دارد. 
این کتاب در چه مرحله ای قرار دارد؟

در سال گذشته با اســتفاده از طرح هایی که در زبان 
انگلیسی داشت، حروف چینی شد و انتشارات مروارید 
امسال این کتاب را منتشــر می کند، اما باید در ابتدا 
کتاب را در اختیار مــن قرار دهند تا یــک بازبینی 

مختصر داشته باشم و سپس آن را انتشار دهند. 
در مورد آثار دیگرتان هم برایمان بگویید... 

در کنار کتــاب »غول آهنــی« کتاب دیگری نوشــته 
 ویلیام اســتایرون را هم ترجمــه کردم. نــام این کتاب 
»ساحل موش ها« داســتانی کوتاه است. این اثر همچون 
کتاب »غول آهنی« کتابی ضد جنگ اســت. استایرون 
سال ها پیش فوت کرده و جزو نویسندگان صاحب سبک 
آمریکایی اســت. او را با ویلیام فاکنر و جان اشــتیان بک 
که جزو نویســندگان مطرح آمریکایی هستند، مقایسه 
می کنند. از او کتاب های زیادی به فارســی ترجمه نشده 
است. موضوع این کتاب ضدجنگ در مورد جنگ جهانی 
دوم است، قرار است توسط انتشارات »اهورایی« به چاپ 
برسد و در حال حاضر مرحله حروف چینی را می گذراند. 
داستانی با عنوان »پیرمرد شکارچی« را هم نوشته ام و در 
اختیار انتشارات »آوای کار« قرار داده ام. این کتاب هم در 
مرحله حروف چینی است. این داستان مربوط به گروه سنی 
نوجوان است و باید تصویرگری هم روی آن صورت گیرد. 

و در مورد کارهای قبلی تان که قرار است به 
تجدید چاپ برسد... 

کتاب شعری دارم که مجموعه چهارم اشعار من است 
و در اختیار انتشارات چشــمه قرار دارد. عنوان این 
کتاب »بوی اندام سیب« است. چاپ اول این کتاب در 

سال هشتادوسه انجام شده بود.
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نشست خبری جشــنواره »باران رحمت« با تشریح 
برنامه های این جشــنواره در بخش هــای مختلف با 
رونمایی پوستر در ســالن امیرخانی خانه هنرمندان 

برگزار شد. 
به گزارش صبا؛ نشست خبری دومین جشنواره »باران 
رحمت« صبح روز دوشنبه یکم تیرماه 1394 در سالن 
امیرخانی خانه هنرمندان با حضور حمید شاه آبادی، 
مدیر موسسه علمی - کاربردی فرهنگ و هنر، حسین 
پارسایی دبیر جشنواره باران رحمت، محمود عزیزی 
دبیر بخش فیلم و تئاتر و مجتبــی آقایی دبیر بخش 

عکس برگزار شد. 
در ابتدای این نشست حمید شاه آبادی مدیر موسسه 
علمی - کاربردی فرهنگ و هنر در ســخنانی گفت: 
جشــنواره »باران رحمت« دومیــن دوره خود را در 
شــرایطی آغاز می کند کــه در دولت جدید مســاله 
آموزش های مهارتی به صورت جدی در دســتور کار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی قرار گرفت و در حقیقت 
جشــنواره »باران رحمت« نماد عملی ماموریت های 

موسسه عالی علمی –کاربردی فرهنگ و هنر است. 
او با یادآوری این که ســال گذشته نخستین دوره این 
جشنواره در باغ موزه قصر برگزار شد، افزود: امسال این 
جشنواره به همت آقای سرسنگی در خانه هنرمندان 

برگزار می شود. 
شــاه آبادی با بیان این که ما در سال دو جشنواره مهم 
داریم که یکی از آن ها جشــنواره »بــاران رحمت« و 
دیگری جشــنواره آثار تولیدات فرهنگی است که در 
قالب جشنواره فجر برگزار می شود، یادآوری کرد: در 
دومین جشــنواره »باران رحمت« 1169 اثر از 848 
هنرمند به جشنواره ارسال شده است که در پایان 114 

اثر به بخش پایانی راه خواهد یافت. 
کارگاه تایپوگرافی با حضور هنرمند ترکیه ای 

در ادامه حسین پارسایی دبیر جشنواره بیان کرد: این 
جشــنواره ویژه دانشــجویان مراکز علمی -کاربردی 
فرهنگ و هنر سراسر کشور با بیش از 98 مرکز بالغ بر 
90 هزار دانشجو و 167 رشته تخصصی است. به نظر 
می رسد ظرفیت های این مراکز یا دیده نشده یا چنان 

که باید به نمایش درنیامده است. 

پارســایی با بیان این که آثار ارسال شده هم اکنون در 
حال داوری است، پیش بینی کرد 160 اثر به نمایش 
درآیند. او در توضیح آثار بخش های مختلف افزود: 30 
اثر در بخش تایپوگرافی، 19 اثر در بخش تصویرسازی، 
11 اثر در بخش رقابتی نقاشی، 19 اثر در بخش جنبی 
نقاشی، 21 اثر در بخش خوشنویسی و 19 اثر در بخش 
تئاتر صحنه ای و خیابانی و به بخش پایان جشــنواره 
باران رحمــت راه یافتند. همچنیــن بخش طراحی 
پوستر، نگارگری و فیلم کوتاه هم اکنون در حال داوری 
است. دبیر جشــنواره باران رحمت با اعام این که در 
جشنواره امســال کارگاه های آموزشی و نشست های 
تخصصی بســیاری برگزار خواهیم کرد، ادامه داد: در 
بخش تایپوگرافی یکی از اســتادان برجســته کشور 
ترکیه را دعوت کرده ایم تا طی 4 روز ورک شاپ های 

خود را در خانه هنرمندان برگزار کند. 
پارســایی همچنین برگزاری مراسم افتتاحیه را در 
روز یازدهم تیرماه اعام کــرد و گفت: از دوازدهم 
تیــر کارگاه هــا و نشســت های تخصصــی برگزار 
می شود. در تاالر شــهناز پخش فیلم های برگزیده 
جشنواره را خواهیم داشت. همچنین از ساعت 19 
بعد از ظهر تا 22:30 آثار نمایشی و آیینی در فضای 
خانه هنرمندان بــا عنوان »رخصــت« به نمایش 

درمی آیند. 
موسســات علمی کاربردی مانند کنسرواتوارها عمل 

می کنند
محمود عزیزی دبیــر افتخاری بخش فیلــم و تئاتر 
نیز یکی از سخنرانان این نشســت بود که درباره این 
جشــنواره گفت: جشــنواره »باران رحمت« جایی 
اســت برای ارائه خروجی هنرمندان موسســه های 

علمی - کاربردی فرهنگ و هنــر. آموزش عالی برای 
امر هنر خوب فعالیت نمی کنــد؛ من روزگاری به این 
فکر می کردم که  ای کاش در کشور کنسرواتوارها فعال 
بودند چون در این صورت بــه دیگر مراکز نیازی نبود 
ولی موسســات علمی-کاربردی در همین مسیر گام 
برمی دارند. خوشبختانه در دو سال اخیر توجه ویژه ای 
به موسسه علمی - کاربردی فرهنگ و هنر شده است 

که امیدواریم نتایج قابل توجهی داشته باشد. 
هنر در گردونه اقتصادی خرد و کالن کشــور 

حضور جدی ندارد
آقایی، دبیر افتخاری »بخش عکــس« درباره تربیت 
نیروی متخصص و مشــکات جذب نیروهــا به بازار 
کار صحبت کــرد. او افزود: اصوال تئــوری راه اندازی 
دانشگاه  های نسل سوم )دانش محور و مهارت محور( 
بر همین اساس مطرح شده اســت. متاسفانه هنر در 
گردونه اقتصادی خرد و کان کشور حضور جدی ندارد 
که با این حجم دانش آموخته جــا دارد به این بخش 

توجه ویژه داشته باشیم. 
هنر نقش مهمی در مساله نشاط جامعه بازی می کند

آقامیری، دبیر بخش نگارگری نیز در انتهای جلســه 
بیان کرد: جامعه امروز کســل و به دور از نشاط است 
که هنر نقش مهمی برای برطرف شــدن این مساله 
بازی می کند.در بخش پایانی این مراســم از پوســتر 
جشنواره رونمایی شد. این پوســتر اثر آقای یوسفی 
یکی از دانشجویان موسسه علمی - کاربردی فرهنگ 

و هنر بود. 
جشــنواره »باران رحمت« در نیمــه دوم ماه مبارک 
رمضان با همکاری موسسه علمی - کاربردی فرهنگ 

و هنر و خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. 
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 جشنواره »باران رحمت«
 نماد عملی موسسه عالی فرهنگ و هنر است

شاه آبادی  در نشست خبری دومین دوره :

نمایشگاه »واژ های وحی به روایت خط« مجموعه ای از آثار قرآنی پیشكسوتان خوشنویسی معاصر از امروز دوم تیرماه همزمان 
با ماه مبارک رمضان در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح می شود. در این نمایشگاه حدود هفتاد اثر قرآنی منتخب از استادانی 
چون غالمحسین امیرخانی، علی شیرازی، امیر احمد فلسفی، محمد سلحشور، علی اشرف صندوق آبادی، محمدعلی سبزه کار، 

رسول مرادی و... به نمایش در خواهد آمد. 


