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فرهنگی

ضبط «برنده باش» فردا کلید میخورد
مراحل فنی «برنده باش» از جمله ساخت دکور ،تجهیز صدا ،برق و تصویر استودیو و ...از چندی
پیش انجام و به پایان رسیده و ضبط این مسابقه بزرگ با اجرای بازیگر مطرح سینما ،محمدرضا
گلزار از فردا يكشنبه ( ۲۱مردادماه) آغاز میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا
گلزار که به عنوان سوپراستار سینما در آثار مطرح و پرفروشی حضور داشته ،در «برنده باش»
برای اولین بار اجرای یک مسابقه تلویزیونی بزرگ و پر هيجان را برعهده گرفته است.

سینمایجهان

آغاز وحشت و ترس
درهالیوودبا«اسلندرمن»

فیلم ســینمایی "اســلندرمن" فیلمی در ژانر
وحشت به کارگردانی "ســالیوان وایت" اکران
بین المللی خود در سینماهای آمریکای شمالی
را از روز گذشــته آغاز کرد .این فیلم بر اســاس
شخصیتی داستانی نوشته شده و میتواند یکی
از امیدهای ژانر وحشــت در اکران تابســتانی
سینمایهالیوود محسوب شود .فیلم سینمایی
«اسلندرمن» داســتان موجود الغر و قد بلند با
چهرهای ترسناک است که سبب شکار و ناپدید
شدن کودکان و نوجوانان است و این عمل را تا
جایی انجام میدهد که اکثر کودکان یک شهر
کوچک گم میشوند .فیلمنامه این فیلم از ژانر
وحشت که زمانی معادل نود و سه دقیقه دارد را
دو تن از فیلمنامه نویسان مطرح سینمای ترس
عهده دار بودهاند«.ویتکور سرژ» و «دیوید بریک»
فیلمنامه نویسانی هستند که در کنار "سالیوان
وایت" ساخت اثر را انجام دادهاند .جویی کینگ،
جولیا گولدونی ،آنالیس باســو ،جز ســینکلر،
تیلور ریچاردســون ،کلی تابــور ،خاویر بوتت،
میشــل ریلی ،الکس فیتزژن ،جفری کورازینی
و الکســاندر هوپ از جمله بازیگرانی هستند که
در فیلم «اسلندرمن» به ایفای نقش پرداختهاند.
«اســلندرمن» یا انســان الغر یک شــخصیت
ترســناک است که در ســال ( ۲۰۰۹میالدی)
برای اولین بار توســط اریک نادسن برای سایت
کرییپی پاســتا ساخته شد .به گزارش میزان ،از
نکات جالب «اسلندرمن» میتوان به مشخصات
ظاهری عجیبش اشاره کرد؛ مردی بلند با قدی
سه متر ،دســتانی بلند و شاخکهایی که از آن
برای کشتن قربانیهایش استفاده میکند و بدون
چهره ،همراه با کت و شلوار میباشد.

پیشتولید«جومانجی»۲
آغاز شد

پیشتولید فیلم سینمایی "جومانجی  "۲با بازی
"دواین جانسون" بازیگر مطرح سینمایهالیوود
هم اکنون آغاز شده و بر اساس آخرین گزارشات،
فیلمبرداری این اثر اوایل پاییز آغاز خواهد شــد.
دواین جانســون ،کوینهارت ،جک بلک ،کارن
گیالن و نیک جوناس از جمله بازیگرانی هستند
که در این فیلم به ایفای نقش میپردازند" .سال
لونگوبــاردو" و "دارین فراررو" از جمله بازیگرانی
هستند که در نسخه دوم جومانجی به ایفای نقش
پرداختند .بر اساس اعالم کمپانی کلمبیا پیکچرز،
با توجه به طوالنی شدن روند فیلمبرداری اثر ،این
فیلم که در ابتدا قرار بود ماه جوالی  2019اکران
شود با تاخیر در تاریخ  13دسامبر اکران شد .این
نسخه از فیلم جومانجی با نام «جومانجی  »2به
بازسازی نسخه اول پرداخته و "دواین جانسون"
بازیگر معروف ســینمایهالیوود با لقب "راک"
بهجای "رابین ویلیامز" فقید به ایفای نقش خواهد
پرداخت" .رابین ویلیامز" بازیگر جومانجی که با
حضور در این فیلم محبوبیت فراوانی پیدا کرده بود
بر اثر افسردگی دست به خودکشی زد .به گزارش
میزان ،ژانر این فیلم فانتزی بوده و جیک کاسدان
پسر الرنس کاسدان ،نویسنده افسانهای مجموعه
فیلمهای جنگ ســتارگان وظیفــه کارگردانی
بازسازی فیلم جومانجی را بر عهده دارد.

فیلم کوتاه

«تاریکی» در «تیف»

فیلم کوتــاه «تاریکی» به کارگردانی ســعید
جعفریان و تهیهکنندگــی رامبد جوان بعد از
حضور در بخش مســابقه فیلم کوتاه جشنواره
کن  ۲۰۱۸در اتفاقی کم سابقه موفق به حضور
در بخش مسابقه چهل و دومین دوره جشنواره
بینالمللی فیلم تورنتو شــد .جشــنواره فیلم
تورنتو به عنوان یکی از جشنوارههای درجه A
بینالمللی مهمترین رویداد سینمایی آمریکای
شمالی به شمار میرود« .تاریکی» با حضور در
بخش مسابقه این دوره جشنواره تورنتو موفق
به ثبت افتخاری کم سابقه در عرصه بینالمللی
شــده و برای دومین بــار در بحش اصلی یک
جشــنواره تــراز اول جهانی حضــور خواهد
داشت .جشــنواره بینالمللی فیلم تورنتو که با
عنوان تیف نیز شــناخته میشود به جشنواره
جشنوارهها معروف است و همه ساله با گردهم
آوردن مهمترین فیلمهای ســینمای مستند و
کوتاه جهان توجه بســیاری از اهالی سینمای
جهان را به خود جلب میکند .این جشــنواره
همچنین در کنار ایــن ویژگی خود با معرفی
چهرههای جدید به ســینما با توجه به جایگاه
خود در آمریکای شــمالی نقش بسیار موثری
در معرفی سینماگران سراسر جهان در آمریکا
دارد .در حاشیه این جشنواره ،بزرگترین بازار
فیلم آمریکای شمالی نیز برگزار میشود و همه
ساله بیش از پنج هزار کمپانی در بازار فیلم این
جشــنواره حضور پیدا میکنند .این جشنواره
همچنیــن به عنــوان بزرگترین جشــنواره
جهان از لحاظ جذب مجاطب به شمار میرود
و ســاالنه حــدود  ۴۸۰هزار مخاطــب دارد.
بخشهای جنبی متفاوت این جشنواره از جمله
کارگاهها ،دورههای آموزشــی با بازارهای فیلم
آن تقریبا در تمام طول ســال فعال هستند و
این رویداد سینمایی را به گستردهترین رویداد
ســینمای جهان بدل میکننــد .از همین رو
جشنواره فیلم تورنتو در کنار جشنواره کن دو
رویداد بزرگ و مهم ســینمایی جهان به شمار
میروند .حضور در بخش مسابقه دو جشنواره
درجه  Aبینالمللی اعتبار کم ســابقهای است
که علی عســگری با فیلم کوتاه «بیشتر از دو
ســاعت» و حضور در بخش مسابقه جشنواره
کن و ساندنس تنها فیلمساز ایرانیای است که
پیــش از این موفق به ثبت آن در کارنامه خود
شده است .به گزارش مهر ،تیف  ۲۰۱۸از تاریخ
 ۶تا  ۱۶ســپنامبر در شهر تورنتو کانادا برگزار
خواهد شد.

تئاتر

«صد در صد» روی صحنه

نمایش «صد در صد» بــه کارگردانی مرتضی
اسماعیل کاشــی و با حضور ستاره پسیانی و
هوتن شــکیبا که زمستان ســال  ۹۶در سالن
ناظرزاده کرمانی تماشــاخانه ایرانشــهر روی
صحنــه رفت ،بــرای بار دوم و از شــهریورماه
سال جاری در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه
میرود .ستاره پسیانی جایزه بهترین بازیگر زن
و هوتن شــکیبا دیپلم افتخــار بهترین بازیگر
مــرد را برای حضور در این نمایش از ســی و
ششمین جشنواره تئاتر فجر از آن خود کردند.
به گزارش مهر ،متن این نمایش را مارکس لید
نوشته و ترجمه آن را وحید رهبانی انجام داده
اســت .محمد قدس مجری طرح و مدیرتولید
«صد در صد» است.

«هملت» در «مهرگان»

پیشکسوتان

خاطره جالب اسدزاده
ازشکیبایی

داریوش اســدزاده ،بازیگر پیشکسوت تئاتر ،در
گفتوگویی که در سایت تماشا منتشر شده است،
از خاطراتش از هنرمندان دیگر از جمله خســرو
شکیبایی گفت .بازیگر ســریال «خانه سبز» با
بیان خاطرهای از خسرو شکیبایی در این سریال
گفت« :سر صحنه «خانه سبز» ،خسرو شکیبایی
همیشه یک ساعت دیرتر از دیگران میرسید ،یک
روز آقای بیرنگ به من گفت خســرو شکیبایی
تو را در کســوت استادی میشناســد ،تو به او
بگو که به موقع ســر صحنه حاضر شود .من به
خسرو شکیبایی گفتم اگر قرار است دیرتر برسی
به من هم بگو که همــان زمان بیایم .از روز بعد
خســرو شکیبایی به موقع سر صحنه حاضر شد
اما این اتفاق چند روز بیشــتر طول نکشید و از
روز چهارم دوباره با تاخیر در ســر صحنه حاضر
شد و میگفت چون دیر میخوابم ،نمیتوانم زود
برســم ».داریوش اسدزاده همچنین با اشاره به
اینکه  ۹۶ســال از عمرش گذشته است ،گفت:
«میخواهم  ۱۰۰سالگی را رد کنم».

نمایشنامه معروف ویلیام شکسپیر با دراماتورژی
و کارگردانی میکاییل شهرستانی از  ۲۱مرداد
تا  ۲۳شــهریور در خانه نمایش تازه تاســیس
مهرگان اجرا خواهد شــد .به گزارش ایســنا،
در خالصه داســتان این نمایش آمده اســت:
هملــت بعد از آگاهی از مــرگ پدرش به کاخ
الســینور آمده تا عزادار پدر باشد ولی میبیند
که عمویش جانشــین پدر شد ه و جایگاه او را
غصب کرده .او در یک شب با دیدن شبح پدر با
حقایقی مواجه میشود که او را بر آن میدارد
تا در پی جستجو برآید ،به هر بها.

«مردگان» در «شانو»

نمایش "مردگان" به کارگردانی دانیال اربابی
و نویسندگی احســان امانی و با بازی احسان
امانی ،ســینا باقری ،محمد پــور اکبر ،عرفان
رضوی ،بلور سادات کسائیان ،صنم سرمد ،نادر
کریمی و مهدی ملک در تماشاخانه شانو از ۲۲
تا پایان مرداد ماه اجرا خواهد شــد .به گزارش
ایسنا ،در خالصه این نمایش آمده است« :یک
کوالک وحشــتناک ،یک مهمانسرای متروکه،
یــک کالنتر دیوانــه ،یک تابــوت ،چند قاتل
جنایتکار و شــاهدی به نــام مارگاریت تد ،که
نباید زنده به آالمو برسه».

جدیدتریــن فیلم جیســون اســتاتهام بازیگر مطرح
فیلمهای اکشن سینمایهالیوود از پنجشنبه گذشته با
فیلمی متفاوت پا به عرصه اکران گذاشــته است .پس
از اینکه یک کوســه  ۷۰فوتی در آب یافت میشود که
به نظر میرســد از گونههای منقرض شده باشد ،تیلور
به ایســتگاه تحقیقاتی فراخوانده میشــود ،اما کوسه فرار کرده و
تیلور برای یافتن این کوســه راهی دریا میشــود .فیلم سینمایی
"مگ" بر محور گروهی از دانشــمندان میچرخــد که در گودال
آفتاب یزد –یوسف خاکیان :قرارمان عصر جمعه
 12مرداد در منزل اســتاد بود ،قــرار بود یکی از
بزرگترین موســیقیدانان ســرزمینم که مدتهای
مدیدی در کشــور اتریش زندگی و کار کرده را از
نزدیــک ببینم و این موهبتی بود که رخ دادنش را
مدیون خوانندهای بودم که دو ســه ســال قبل در
همین دفتر روزنامه با او گپ و گفتی صمیمانه راجع
به اوضاع و احوال موسیقی داشتم و از همان زمان
شــروع دوستی ماندگار ما با این خواننده متواضع
و فروتن بود .قرارمان با امیر تفتی ســاعت یک ربع
به هفت عصر بود .هر دویمان دقیقا ســر ســاعت
به محلی که از آنجا میخواســتیم به سمت منزل
استاد برویم ،رسیدیم .امیر تفتی از اهالی خونگرم
یزد اســت و مانند همه اهالی موسیقی در کودکی
اش نوای دلانگیزی را شــنیده بــود که او را وارد
دنیای موسیقی کرد .راه افتادیم و مسیر گیشا را در
پیــش گرفتیم .در راه با هم گفتوگو کردیم و او از
موانست خودش با پرویز مشکاتیان استاد بالمنازع
ســنتور برایم گفت و از همکاری با کیوان ساکت و
کنســرتهایی که در داخل و خارج از کشور اجرا
کرده .نزدیک خانه استاد که رسیدیم از او پرسیدم
عالوه بر آلبومهای «سبزجاودان»«،رمزمســتی»،
«نای شکسته»« ،شهربیصدا»« ،بیبرگی»« ،پرواز
چه ســازم»« ،راز آواز» که قبال منتشر کرده آلبوم
جدیدی در دســت تهیه دارد که گفت :سه آلبوم
دارم که آماده انتشار اســت« .رسم تو افروختن»،
«دگر هیچ» و «شیداتر از عارف» .دیگر به در خانه
اســتاد رسیده بودیم و من باورم نمیشد قرار است
تا چند دقیقه دیگر اســتاد را از نزدیک ببینم و با
او درباره آنچه در طول این ســالها بر او گذشــته
گفتوگو کنم .هنوز بر تپش تند قلبم که همیشه
در مصاحبههای بزرگ به سراغم میآید غلبه نکرده
بودم که خودم را نشســته مقابل اســتاد اسماعیل
واثقی نوازنده چیره دســت سنتور ،رهبر ارکستر و
تنظیم کننده نوستالژیک ترین آهنگهای زندگیام
دیــدم .با رویی بــاز و لبی خنــدان و البته تواضع
خاصی که فقط از آن بزرگان است به تمام سواالت
من با سعه صدر پاسخ داد .آنچه در ادامه میخوانید
ماحصل گفتوگو با این موسیقیدان برجسته است
که سالهای بســیاری است جالی وطن کرده و در
کشور اتریش زندگی میکند.
آقای واثقی مدتهای مدیدی ســت که
شما در ایران نیستید و سالها در اتریش زندگی
کرده اید ،گرچه این موضوع که بســیاری از
هموطنانتان در ایران شــما را نمیشناســند
ابدا تقصیر شــما نیست و قسمتی از این ماجرا
بهما اهالی رســانه بر میگردد و قسمتی هم به
مدیریت کالن بخش فرهنگ و هنر ،بههرحال
میخواهــم بــرای ورود به مصاحبــه درباره
خودتان و اینکه اصال چه شــد که وارد حوزه
موسیقی شدید برای خوانندگان ما بفرمایید.
برای پاســخ به این ســوال باید به زمانهای بسیار
دور برگردم .به زمان کودکی .من درســال ۱۳۲۵
درتبریزمتولد شدم .در خانوادهای زندگی میکردم
کــه به غیر از خودم ســه برادر دیگر هم داشــتم.
دومین برادرم نامش حســین بود که عالقه زیادی
به هنر مخصوصا هنر موســیقی داشــت و به این
دلیل که صدای خوبی داشــت گهگاه زمزمههایی
هم میکرد .جالبترین قســمت ماجرا این بود که
عالقه زیاد برادرم به هنر موسیقی به حدی بود که
بدون اینکه سازی را بلد بوده یا تحصیالت خاصی
در موســیقی داشته باشد خوانندگی میکرد و هم
با دهانش صدای ســاز در میآورد .وقتی برادرم و
ذوقی که داشــت را میدیدم ناخــودآگاه آرام آرام
به ســمت موسیقی گرایش پیدا کردم و ایشان هم
خیلی در این راه مرا تشویق میکرد.
و این موضوع تا چه زمانی ادامه داشت؟
تا زمانی کــه من از کالس هفتم وارد هنرســتان
موسیقی شدم.
چه سالی بود؟
سال .1339
چه سازی را برای آموختن برگزیدید؟
سازی که انتخاب کردم سنتور بود.
چند سال در آنجا مشغول تحصیل بودید؟
شش سال.
در مــدت این شــش ســال زیــر نظر
چهاساتیدی موسیقی را فرا گرفتید؟
پس از ورود به هنرســتان موسیقی ساز سنتور را
نزد اساتید بزرگی مانند حسین ملک ،ارفع اطرایی،
محمد حیدری و فرامرز پایور ادامه دادم و همزمان
ساز تنبک را نزد حسین تهرانی و محمد اسماعیلی
آموختم.
اســتاد تهرانی معروف ؟ همان که با تنبک
صدای قطار در میآورد؟

خشایار الوند:

نگذاشتند
«شبهای برره»۲
را بسازیم

فیلم جدید جیسون استاتهام اکران شد

عمیق درازگودال ماریانا گونههای جدیدی را کشــف
میکنند .شامل یک کوسه غول پیکر به نام مگالودون،
موجوداتی که ســالها تصور میشد منقرض شدهاند.
جونــز تیلور کاپیتان نیروی دریایــی با نقش آفرینی
استاتهام برای کمک به ایستگاه تحقیقاتی فراخوانده
میشــود ،اما خیلی زود هیوال فرار میکند و در مسیرش همه چیز
و همه کس را میخورد ،و به این ترتیب یک مســابقه با زمان برای
متوقف کردن آن آغاز میشود .فیلم سینمایی "مگ" به کارگردانی

بله.
ایشــان هم در هنرستان موسیقی تدریس
میکردند؟
بله ،همانجا بودند ،البته برای مدتی در هنرســتان
نبودنــد و بعدها آمدند ،وقتی هــم که آمدند من
اولین نفری بودم که برای حضور در کالس ایشــان
نامنویسی کردم.

و بعد از دانشگاه؟
یکی دو ســال در ایران ماندم و بعد تصمیم گرفتم
برای ادامه تحصیل به خارج از کشــور بروم و هیچ
کجا بهتــر از اتریش نبود ،بنابرایــن راهی اتریش
شدم.
چه سالی بود؟
ســال ۵۳به اتریش رفتم و در رشته آهنگسازی از
آکادمی وین فارغ التحصیل شدم.
و همچنان سنتور با شما بود و شما با سنتور.
بله .البته همانطور که گفتم در دانشگاه آهنگسازی
خواندم اما ارتباطم با ســنتور قطع نشد .وقتی به
اتریــش رفتم در آکادمی موســیقی کــه در آنجا
بســیار معروف بود زیر نظر پرفسور اوربانر ،پرفسور
اوسترایشر که زیر نظر ایشان رهبری ارکستر را هم
آموختم تا اینکه پس از پایان دورهای که سه سال
طول کشید به ایران برگشتم.
این ماجرا مربوط به چه سالی است؟
قبل از انقالب بود.
بعد از آنکه به ایران آمدید چه کردید؟
مشغول تدریس در هنرستان عالی و همینطور در
دانشــگاه تهران (همانجا که خودم درس خوانده
بودم) شدم.
تدریــس شــما
در ایــران چقــدر طول
کشید؟
حدود یک سال و نیم.
چرا قطع شد؟
انقالب شد و با مسائلی که
آن زمان برای موســیقی
پیش آمــد فعالیت من در
این زمینه قطع شد.

رفتــه ام از من دعوت کردند که
باز هم با آنها همکاری کنم و این
اتفاق هم افتاد.

کشور خودتان افتادید؟
دو سال پیش بود که آقای ستایشگر
مدیر مجلــه هنر موســیقی با من
گفتوگوی مفصلی انجام دادند که
به دلیل اینکه قرار بود من با اســتاد
فخرالدینی در ارکستر ملی همکاری
داشــته باشــم انتشــارش چند بار
عقب افتاد تا انتشارش با اجرای آن
ارکستر همزمان باشد که آن ارکستر
هم متاســفانه منحل شــد و بعد از
مدتی باالخره منتشــر شــد .در آن
شمارهای که گفتوگوی من منتشر
شد آقای تفتی هم یک مصاحبهای
در آن مجله داشتند.آقای تفتی آن
مصاحبه من را در آن شماره خوانده
بودند و تالش کــرده بودند که مرا
پیدا کنند تــا با هم همکاری کنیم،
باالخره شماره تماس مرا در اتریش
پیدا کردند و با هم صحبت کردیم و
قرار به همکاری گذاشتیم.

این همکاری تا چه زمانی
ادامه پیدا کرد؟
تا یکی دو ســال پیش هم با هم
همکاری میکردیــم و در طول
این مدت کنسرتهای بیشماری
(حــدود 2800کنســرت) را در
اقصی نقاط جهان و در سالنهای
معتبری ماننــد موزیک فراین (
دوستداران موسیقی) وین با این
گروه روی صحنه بردیم.
در این گروهی که شــما
ســالها با آن همکاری کردید
غیر از شما ایرانی دیگری هم
بو د؟
خیــر .تنها ایرانــی آن گروه من
بودم.
در طــول این همه ســال
فعالیت در آن گروه و با سازها
و موســیقی آن کشــور ،شما
هیچگاه ارتبــاط خودتان را با
موسیقی ایرانی قطع نکردید؟
خیــر .همانطور که گفتم مثال ســنتور را هم وارد
ســازهای آن گروه کردم .از طرفــی چون آن نوع
موســیقی ،موســیقی یکصدایی بود و موسیقی
ایرانی هم موســیقی یکصدایی ســت ،میشــد
روابطــی را بین این دو نوع موســیقی برقرار کرد
که خوشــبختانه این روابط از طرف آنها هم مورد
استقبال قرار گرفت.
چقــدر خوب .پس
حتما ســاز سنتوری که
شــما وارد آن گــروه
کردید در کنســرتهای
بیشــماری که بــه آنها
اشــاره کردید استفاده
میشــد و بــه نوعــی
معرفی یک ساز ایرانی
به جهانیان بود ،درست
است؟
بلــه .اتفاقــا همیشــه
در برنامههایــی کــه
بــرای کنسرتهایشــان
مینوشــتند نام سنتور را
هم قیــد میکردنــد .در
طول اجرا هــم زمانهایی
که تکنــوازی داشــتیم
من ســعی میکــردم تا
آنجایــی که امــکان دارد
نغمات موسیقی ایرانی را
نیز بنــوازم و این موضوع
تا حدی بــود که اگر یک
ایرانــی در بیــن جمعیت
حضــور داشــت متوجه
ایرانــی بــودن تکنوازی
میشد و میفهمید که من
مثال دارم ماهور میزنم.

موزیکالی بود که بــر روی منظومه ویس و رامین
سروده فخرالدین اسعد گرگانی تنظیم کردم که در
سال  ۲۰۱۵در سالن کنسرتهاوسوین با گروهی از
سازها و آواز ایرانی اجرا شد.
اینهمه ســال کار کردن در کشور اتریش
باالخره برای شــما نام و شــهرتی را به همراه
داشت ،در طول این مدت طوالنی از شما تقدیر
و مراسم نکوداشتی برای شما برگزار شد؟
بله ،در سال  2009از طرف وزارت فرهنگ اتریش
رسما عنوان پرفسوری به من اعطا شد .علت اینکه
میگویم رســما ،این است که در آنجا همینطوری
بی هیچ دلیلی به کسی عنوان یا لقب یا مدرکی را
نمیدهند و بر پایه اصول و قواعد رفتار میکنند.

بعد که دوباره به اتریش برگشتید دوباره
با آن گروه ادامه همکاری دادید.
بله .آنها وقتی فهمیدند که مــن دوباره به اتریش

و آخرین قطعهای که تنظیم کردید؟
آخرین اثرم قبــل از همکاری با آقای تفتی ،قطعه

خشــایار الونــد نویســنده ســریالها و فیلمهای
تلویزیونی درباره اینکه طــرح و فیلمنامهای برای
تلویزیون خواهد داشــت یا خیر؟ بیان کرد :نوروز
 ۹۷نویســندگی ســریال «دیوار به دیــوار  »۲را
برعهده داشتم که هنوز تسویه حساب نشده است
و با این وجود دیگر انگیزهای برای کار در تلویزیون
ندارم.
وی ادامه داد :تلویزیون هم بدقول و هم بدحســاب

اســت و از طرفی هم نظارتی در تبدیل متنها به
اجرا وجــود ندارد و تا وقتی کار مرا تســویه نکند
پروژه دیگری نمینویســم .نویســنده «پایتخت»
همچنین با اشــاره به مشکالت ساخت سریالهای
طنز عنوان کرد :هزینههای ســاخت سریالها یک
طــرف ،ممیزیهایی که وجود دارد نیز مشــکالت
دیگر این سریالهاســت .البته در شــبکه نمایش
خانگی دست نویسنده و کارگردان بیشتر باز است

و اگر قرار باشد کاری با محدودیتهای قدیمی در
تلویزیون ســاخته شود فایده ندارد و مثل خیلی از
کارگردانان ،دیگران هم به شــبکه نمایش خانگی
میروند.
وی که یکی از نویســندگان «شبهای برره» است
درباره ساخت سری دوم این سریال بیان کرد :اولین
مسئله در ســاخت سریال مهران مدیری مشکالت
مالی ســازمان اســت؛ اینکه اصال پولی وجود دارد

خب بــا چه امیدی
به آنجا رفتید ؟ اتریش
خودش مهد موســیقی
است ،باالخره شما یک
زمانــی بــرای تحصیل
رفته بودیــد اما این بار
میخواســتید کار کنید،
فکر نمیکردید که شما
را قبول نکنند؟
در آنجا ســابقه داشتم در
همان مدتی کــه در آنجا
مشــغول تحصیل بودم در
یک گروه موسیقی قدیمی
اروپایــی که با ســازهای
قدیمــی قرون وســطایی
موســیقی کار میکردند،
کار میکــردم و اتفاقــا
توانســته بودم ســازهای
ایرانی مانند سنتور را وارد
گروه آنها کنم.

رامین ناصر نصیر بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون درخصوص فعالیتهای
اخیر خود در عرصه بازیگری گفت :در حال حاضر بعد از شهرزاد و تئاتر
"سرآشپز پیشنهاد میدهد" فعالیت زیادی نداشتم و تنها در فیلمی به
کارگردانی حسین جامی به ایفای نقش پرداختم .وی در همین راستا
افزود :این فیلم به کارگردانی جامی به نام سکسکه به صورت تلهفیلم
تولید شده اما برای اکران در بخش هنر و تجربه آماده شده است .عالوه
بر آن فیلم ،در اثر جدید "حســین قناعــت" به نام "تپلی" که اثری
برای کودک و نوجوان اســت ،نقش کوتاهی ایفا کردم .بازیگر سریال

"شهرزاد" درباره سایر فعالیتهای خود افزود :پیشنهادات
زیادی طی ماه اخیر شــده ،اما کاری که در حال حاضر
قطعی شده باشد هنوز وجود ندارد .در حال حاضر برنامه
اجرای تور شهرستانی نمایش "سرآشپز پیشنهاد میکند"
را در برنامه داریم که به احتمال فراوان در نیمه دوم سال
رخ خواهد داد .وی درباره بازی متفاوت خود در سریال "گمشدگان"
تاکید کرد :من تا به حال نقشهای جدی زیادی بازی کرده بودم اما آنچه
در اذهان مخاطب به یادگار مانده بیشتر حضورم در آثار کمدی است اما

«شیداتر از عارف»
اتفاقی نو در موسیقی ایران

شما در کشــوری که کشور خودتان نبود
و مردمانــش مردمان خودتان نبودند ســالها
فعالیت هنری کردید ،نوازندگی ،آهنگسازی،
تدریس و ...و آنقدر این کارها را در حد عالی
انجام دادید که حتی نشــان برجستهای مانند
پرفسوری را به شما دادند ،اینهمه در حالیست
که بسیاری از بزرگان فرهنگ و هنر در کشور
خودمان نه تنها اجــازه فعالیت ندارند یا اگر
دارند در ســطح بســیار پایینی است بلکه از
آنهــا تجلیلی هم صورت نمیگیرد ،بســیاری
از ســینماگران ،موسیقیدانان و اهالی هنرهای
نمایشی متاسفانه آرزو به دل یک بزرگداشت
خشــک و خالی ماندهانــد و در اوج بیماری و
نداری چهره در نقاب خاک کشیدند .پرسشم
از شــما این اســت که در طول اینهمه ســال
فعالیت در حوزه موســیقی ،پیش آمد که حتی
برای یکبار از شــما دعوت شود که به کشور
خودتان بیایید و در بخشــی از کار موسیقایی
فعالیت کنید و باالخره به قول معروف گوشهای
از کار را بگیرید؟
متاســفانه هیچ درخواســتی ،هیچ دعوتی و هیچ
پیشنهادی به من نشد .به همین دلیل خودم برای
اینکه دوســت داشــتم این رابطه قطع نگردد و از
طرفی هم بســیار دوست داشتم که بعد از اینهمه
سال هم در موســیقی ایرانی تبحر کافی را کسب
کرده بودم و هم واقف به زیر و بم موسیقی خارجی
از نــوع قدیمی ،جدید ،جیبســی و ...هم به لحاظ
آکادمیک و هم به لحاظ تجربی داشتم ،بارها ابراز
عالقه کردم که میتوانم بیایم و در سرزمین خودم
کار کنم و تجربیات و دانشــم را در اختیار جوانان
بگذارم اما دریغ از یک اســتقبال خشک و خالی.
با اینکه هر سال من ســه چهار بار به ایران آمدم
و حتی به وزارت ارشــاد مراجعه کــردم اما هیچ
عکسالعملی انجام نشد .حتی آقای مرادخانی که
مرا خوب میشــناختند و از تواناییها و تحصیالت
من در حوزه موســیقی باخبر بودنــد و در وزارت

پس چه کردید؟
یکی دو ســال کــجدار و
مریــز ادامه دادم اما وقتی
دیدم بهبودی در وضعیت
موســیقی حاصل نشــد
دوباره راهی اتریش شدم.

سه سال از عمر من با سریال شهرزاد سپری شد

گفتوگوی آفتاب یزد با اسماعیل واثقی رهبر مهمان ارکستر ملی و امیرمحمد تفتی خواننده موسیقی ایرانی

دوره هنرستان شش سال طول کشید؟
بلــه و بعد من وارد دانشــگاه شــدم و در رشــته
آهنگسازی به ادامه تحصیل پرداختم.
چه سالی وارد دانشگاه شدید؟ و اساتیدتان
چه کسانی بودند؟
ســال  ۴۶در رشــته آهنگســازی وارد دانشکده
موســیقی هنرهای زیبای تهران شدم و از محضر
اساتیدی چون هرمز فرهت ،محمدتقی مسعودیه،
علیرضا مشــایخی و توماس کریستین داوید بهره
بردم.

"جان تورتلتاب" اکران بین المللی خود در ســینماهای آمریکای
شــمالی را از امروز یازدهم آگوست ســال  ۲۰۱۸آغاز کرده است.
این فیلم در ژانر تریلر یا همان هیجان آور ســاخته شده و نگارش
فیلمنامه آن را "اســتیون آلتن" و "بل آوری" بر عهده داشتهاند.
کمپانی افالیز ســاخت این پروژه را انجام داده اســت .به گزارش
میزان ،عالوه بر جیســون اســتاتام ،روبی رز ،رابــرت تیلور ،رین
ویلســون ،کلیف کورتیس ،جســیکا مک نام و جو بینگ در فیلم
سینمایی "مگ" به ایفای نقش پرداختهاند.

امیر تفتی :در تاریخ کشورمان خیلی کم
داشته ایم افرادی که هم موسیقیدان
باشند و هم ترانه سرا .اما عارف قزوینی
و علیاکبر شــیدا ایــن دو ویژگی را
داشتهاند و شعرها و آهنگهایشان را
خودشان ساختهاند .درباره آهنگهایی
که در این آلبوم هســت باید بگویم
شش تصنیف آن از علی اکبر شیداست
که یکی دو تا از این آهنگها منتسب
به اوست بهنقل از کتاب آقای پایور و دو
تصنیف دیگر که یکی «از خون جوانان
وطن الله دمیده» که ما نامش را «ماتم
سرو» گذاشتیم و دیگری هم «از کفم
رها شد قرار دل» که ما نامش را «قرار و
اختیار دل» گذاشتیم از تصانیف عارف
قزوینی هستند
زمانی که ضبط آلبوم به پایان رسید.
به پیشــنهاد چند تن از دوستان با
مدیریت تاالر وحدت درباره برگزاری
کنســرت آن صحبت شد و پیشنهاد
اجــرا دادیم که آنها هم بــا روی باز
پذیرفتند که البته ناگفته نماند ،استاد
فریدون شــهبازیان که از همکاران
قدیمی استاد واثقی بودند نیز دراین
خصوص نظر مساعدی داشتند

در آنجــا عالوه بر
همکاری بــا آن گروه،
به تدریس موسیقی هم
مبادرت ورزیدید؟
بله تدریس هم میکردم.
در قســمت جنوبی کشور
اتریش در اســتان تیرول
حدود ســی ســال رفت و آمد داشــتم و تدریس
میکــردم ،بــه کــودکان و بزرگســاالن و حتی
دانشگاهیان.

فرهنگی

ارشاد مسئولیت داشــتند بارها به من وعده وعید
دادند امــا حتی یکبار هم به وعدههایشــان عمل
نکردند.
شاید یکی از بزرگترین دالیلی که موجب
شده موســیقی ما دچار وضعیتی اسفناک شود
همین موضوع اســت .نخبگان موســیقی که
میتوانند به این وضعیت سر و سامان ببخشند
و کارها را درست کنند کنار گذاشته شدهاند و
عدهای آمدند که متاسفانه ماحصل بودنشان
وضعیتی است که داریم مشاهده میکنیم.
به عقیده من این موضوع دالیل مختلفی دارد که از
آن جمله میتوان به ناآگاهی مردم و آگاهی ندادن
به مردم و سوء مدیریت فرهنگی اشاره کرد .وقتی
تلویزیون ما خوراک مناســب موسیقایی در اختیار
مخاطب خــود قرار نمیدهد یعنی آگاهی مردم را
به حداقل ممکن خود رسانده ،در این صورت شما
چه انتظاری از مردمی که خوراک روحشان تامین
نشده دارید؟ مشخص اســت که مخاطب میرود
و به موســیقی پیش پاافتادهای که در دسترسش
قرار داده شــده تن میدهد ،میپرسید دلیل این
امر چیســـت؟ آگاهی ندادن به مردم .وقتی شما
به عنوان کسی که میتوانی ذائقه شنیداری مردم
را به باالترین ســطح ممکن خودش برسانی اما به
جای اینکار میآیی آن را در پایین ترین ســطح
ممکن خودش نگه میداری نباید انتظار پیشرفت
در حوزه موسیقی را داشته باشی.
این عدم آگاهی حتی در بخشی از جامعه
که میتــوان آن را از عوام باالتر دانســت و
بهلحاظ دانشــی در مرتبه باالتری قرار دارند
نیــز وجود دارد .بســیاری از واژههایی که در
موسیقی امروز وجود دارد شاید خیلیها معنی
و مفهوم آن را هــم نمیدانند ،این موضوع هم
برمی گردد به این عدم آگاهی و آگاهی ندادن
به مردم.
به عقیده من باید برای حل این مشکل کار پایهای
و زیربنایــی کرد .به عنوان مثــال از کودکی روی
نسلی که در آینده قرار اســت وارد بازار کار شود
کار کرد و آنها را با آگاهی دادن درســت به نسلی
تبدیل کرد که حاضر نباشــند به موارد دم دستی
در حوزههای مختلف از جمله موسیقی تن بدهند.
بعد از اینهمه آمدنها و رفتنها و مراجعه
کردن به ارشــاد و عدم اســتقبال ارشــاد در
گذشــته و ...باالخره آن اتفاقــی که باید رخ
میداد اتفاق افتاد و ماجرای کنسرتی که قرار
است شما با آقای تفتی در تاالر وحدت برگزار
کنید پیش آمــد .برایمان بگویید که این کار
از کجا آغاز شــد و چه شد که باالخره به قول
معروف شــما به تور موسیقی ایران آن هم در
کــه گروه گران قیمتی مثل مدیری را حمایت کند
و اینکه آیا اسپانســرها حاضرند در سریال سرمایه
گــذاری کنند .به هــر حال بــرای کار درجه یک
بایــد آدمهای درجه یک دور هم جمع شــوند که
بودجهاش گران است .نویسنده «قهوه تلخ» درباره
سریال مهران مدیری اضافه کرد :من فکر نمیکنم
ســریال جدید مهران مدیری «شــبهای برره »۲
باشد چون ما میخواســتیم «شبهای برره  »۲را

نقشم در سریال "گمشدگان" نسبت به سایر کارهایی که
تا به حال انجام داده ام به شدت متفاوت بود .ناصرنصیر
درباره دلتنگی خود برای بازی در ســریال «شــهرزاد»،
بهمیزان گفت :سه سال از عمر من در «شهرزاد» گذشت.
همانطور که تماشاگران هم به «شهرزاد» دلبسته شدهاند
من نیز به شدت دلتنگ و دلبسته «شهرزاد» شده ام .البته صحبتهایی
بر سر ساخت فصل چهارم این سریال هست ،اما هنوز همه چیز در حد
حرف و ایده است و هیچ چیز قطعی نیست.

آقای تفتی! آقای واثقی گفتند گفتوگوی
ایشــان را در مجله خوانده ایــد و به طریقی
شــماره تلفن ایشــان را در اتریش پیدا کرده
و با ایشــان تماس گرفتید ،در اینباره برایمان
بگویید.
بعد از آنکه شماره تلفن استاد را پیدا کردم با ایشان
تماس گرفتم ،ایشــان در ویــن بودند و گفتند که
قرار اســت تا یک ماه دیگر به ایــران بیایند .اواخر
شــهریور ســال گذشــته به ایران آمدند و با هم
جلسهای گذاشــتیم و در آن جلسه من به ایشان
گفتم که آهنگهای آن کاســت را که درباره اش
صحبت کردند را شــنیده ام و بسیار عالقمندم با
ایشــان در تولید آلبوم و اجرای کنسرت همکاری
کنــم چرا که این آثار با کیفیت بســیار پایینی به
همان ترتیبی که آقای واثقی فرمودند پخش شده
بود .با هم گفتوگو کردیم و دیدیم چه خوب است
کــه روی همین کارهای عارف و شــیدا همکاری
کنیم و قرار شــد من عالوه بــر خوانندگی ،تهیه
کنندگی آلبوم را نیز برعهده بگیرم و ایشــان هم
از این موضوع استقبال کردند .پس از آن دوباره به
اتریش برگشــتند و بعد از مدتی در اوایل زمستان
سال گذشته ایشــان به ایران آمدند .کار را شروع
کــرده و قطعات را ضبط کردیــم و کار میکس و
مسترینگ این آلبوم هم تا اوایل امسال (فروردین
ماه) پایان یافت.
آقای تفتی! درباره نام این آلبوم و محتوایی
که در آن گنجانده شده و همچنین قطعههایی
که قرار اســت در کنسرت  29مرداد در تاالر
وحدت اجرا کنید هم برایمان بگویید.
نام این آلبوم را «شــیداتر از عارف» گذاشــته ایم.
در تاریخ کشــورمان خیلی کم داشتیم هنرمندانی
که هم موســیقیدان باشــند و هم ترانه ســرا .اما
هم عارف و هم شــیدا این دو ویژگی را داشــتند
و شعرها و آهنگهایشــان را خودشان ساختهاند.
درباره آهنگهایی که در این آلبوم هست باید بگویم
شش تصنیف آن از شیداست که یکی دو تا ازاین
آهنگها منتســب به شیداســت به نقل از کتاب
آقــای پایور و دو تصنیف دیگــر که یکی «از خون
جوانــان وطن الله دمیده» که مــا نامش را «ماتم
سرو» گذاشتیم و دیگری هم «از کفم رها شد قرار
دل» که ما نامش را «قرار و اختیار دل» گذاشتیم
از تصانیف عارف قزوینی هســتند .در این آلبوم که
همه قطعههایش در کنســرت پیــش رو هم اجرا
میشود تصانیف «شیوه نوشین لبان»« ،کیه کیه در
میزنه»« ،امشب شب مهتابه»« ،قرار و اختیار دل»،
«تمنای دل»« ،بت چین »« ،زلف شکن شکن» و
«ماتم سرو» گنجانده شــده و عالوه بر این استاد
واثقی دو قطعــه بیکالم
هم داشتند که یکی بهنام
«چهارمضــراب بــرای دو
ســنتور» و «فانتزی برای
تار» نیز که در کنســرت
اجرا خواهند نمود.

آقای تفتی پیــش از آن هم
شما را میشناختند؟
ماجرا به  40سال پیش بر میگردد.
آن زمان مــن قطعاتی را از تصانیف
عارف و شــیدا به ســفارش کانون پرورش فکری
کــودکان و نوجوانان تنظیم کــرده بودم که خانم
ســیما مافیها آنها را خوانــده بودند قطعهها آماده
به بازار آمده بودند که انقالب شــد و عرضه آن به
بازار متوقف شد اما نمیدانم چه کسی کاست آن
تصانیف را به صورت مخفیانه و زیرزمینی وارد بازار
کــرده بود و همه کاســت آن آهنگها را خریدند و
از پول حاصل از درآمد آن
کاست هیچ چیزی نصیب
ما نشد .از آن زمان به بعد
چون آن کاســت بســیار
گل کــرد هر کــس مرا
میدید ســراغ آهنگهای
آن کاســت را میگرفت،
بعضی هم میگویند چقدر
چــرا میگوییــد
اســماعیل واثقی :وقتی تلویزیون ما
جالب! شما تنظیم کننده
منتسب؟ مگر مشخص
خوراک مناسب موسیقایی در اختیار
آهنگهــای آن کاســت
نیســت که این ترانه را
مخاطب خود نمیگذارد یعنی آگاهی
بودیــد؟ ما از آن آهنگها
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جدیــد به بــازار ارائه
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از نوع قدیمی ،جدید ،جیبســی و...
تبلیغات اسالمی در تهیه
که وقتی قطعه یا تصنیفی
هم به لحــاظ آکادمیک و هم به لحاظ
آلبوم همــکاری کند و ما
میسروده و یا میساختند
تجربی داشتم بارها ابراز عالقه کردم
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بســتیم اما به مرحله اجرا
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انجام
العملی
عکس
هیچ
از آن کیســت و در برخی
کال کنســل شــد .البته
موارد هم بــه دلیل عدم
حدود  2800کنســرت را در اقصی
مــن از آنها یک نامهای را
ثبــت و ضبــط مکتوب و
نقاط جهان و در ســالنهای معتبری
گرفتم که در آن قید شده
نبود نت نویسی سازندگان
ماننــد موزیک فراین (دوســتداران
بود که خودم میتوانم آن
بعضی از قطعــات گمنام
موسیقی) وین روی صحنه بردیم
آلبوم را هر جای دیگر و با
میماندند و قطعههایشان
صدای هر خواننده دیگری
عموما بینام بود .به سخن
قرعه
ما
اقبال
از
کــه
کنم
ضبط کرده و منتشــر
دیگر ،شــاید هم به دنبال شهرت نبودند ،آن زمان
خواننده
عنوان
به
ایشان
که
بهاسم آقای تفتی افتاد
ذات موســیقی ایرانی و موسیقی ردیف این بود که
در کار حضور داشــته باشــند و با هــم همکاری
تو را به مراتبی برساند که موسیقی و هنر را مرکب
کنیم.
سیر وسلوک معنوی خود قرار داده و موجبات رشد
بسازیم و نگذاشتند و به همین دلیل سراغ ساخت
«در حاشیه» رفتیم .وی در بخش دیگری از سخنان
خــود درباره طنزهایی که این روزها در تلویزیون و
ســینما به لودگی و سطحی نگری کشیده شدهاند،
بیان کــرد :وقتی با خیلی چیزها نتوانید شــوخی
کنید به لودگی کشــیده میشوید و سطحی شدن
شوخیها وقتی است که همه درهای شوخی بسته
میشود .به گزارش مهر ،نویسنده سریالهای طنز

در پایــان درباره اینکه چه خط قرمزی برای طنز و
کمدی وجود دارد اظهار کرد :من خودم خط قرمز
هســتم و آنچه که خودم را برایش سانسور میکنم
خانواده ام است .اگر شوخیای پخش شود و بچهام
از من بپرســد منظور از آن واژه یا جمله چیست و
من نتوانم بگویم خود را سانســور میکنم در واقع
چیزی را که رویم نشــود جلوی خانواده بشنوم یا
ببینم ،نمینویسم.

و کمال را فراهم ســازد چه بــرای خود هنرمند و
چه برای مخاطبانشان؛ به همین دلیل هم نغماتی
کــه از ذهن آنگونه هنرمندان به گوش میرســد
پیوند عمیق و ماندگاری را در روح و روان انســان
میگذارد.
پس همه کارهای آلبوم انجام شده؛ درست
است؟
بله.
بنابراین احتماال قبل از برگزاری کنسرت
نمیتوانیم شاهد منتشر شدن آلبوم باشیم.
احتماال ،چرا که پروســه اخذ مجوز انجام شــده و
وارد مرحله تولید شــده ،امیدواریم که تا آن زمان
آماده شود.
چه شــد که تاالر وحدت را برای اجرای
کنسرت انتخاب کردید؟
زمانی که ضبط آلبوم به پایان رســید .به پیشنهاد
چند تن از دوستان با مدیریت تاالر وحدت درباره
برگزاری کنســرت آن صحبت کرده و پیشــنهاد
اجرا دادیــم که آنها هم با روی بــاز پذیرفتند که
البته ناگفته نماند ،اســتاد فریدون شــهبازیان که
از همکاران قدیمی اســتاد واثقی بودند نیز دراین
خصوص نظر مساعدی داشتند.
از چه ســازها و چه نوازندگانی قرار است
در کنسرت پیش رو استفاده شود؟
نوازندهها که خب نوازندههای ارکســتر ملیاند که
اکثرشــان جوان هستند و گزینههای خود ارکستر
ملــی هســتند .همانطور کــه میدانیــد ترکیب
سازبندی ارکســتر ملی از سه بخش تشکیل شده
است .یک بخش سازهای زهی ،یک بخش سازهای
بادی و یک بخش ســازهای ایرانی مانند ســنتور،
قانــون ،تار ،کمانچه ،نی و تنبــک و ...ضمن اینکه
استاد برای برخی از تنظیمهایشان از هورن و دیگر
سازهای کوبهای نیز استفاده مینمایند.
ســواالت من تمام شــد؛ ضمــن آرزوی
موفقیت در انتشار آلبوم و اجرای کنسرت برای
شما دو عزیز اگر ســخن ناگفتهای باقیمانده،
بفرمایید.
من به عنوان خواننده این آلبوم و کنسرت امیدوارم
در بازخوانی این آثار ارزنده موســیقی ملی ،بتوانم
بار هنری بیشتری را به آنها بخشیده تا تاثیرگذارتر
باشــند .چون اکثر این تصانیف را چه در گذشته و
چه در حال ،خواننــدگان و هنرمندان بزرگی اجرا
نمودهانــد ،امیــدوارم این کار نیــز در خور و قابل
قبول هنرمندان ،اساتید ،هنردوستان و دوستداران
هنر موســیقی و فرهنگ این مرز و بوم قرار بگیرد.
همچنیــن تنظیم این آثار بتوانــد ایدههای خوب،
جدید و خالقانهای را به عزیزان آهنگساز و تنظیم
کننده بدهد ،تا بتوانند تصانیف قدیمی که هنوز به
این شکل اجرا نشدهاند را تنظیم و اجرا نمایند .چرا
که بیشتر از همیشــه در این برهه زمانی است که
ما به هویتهای فرهنگی و اصالتهای ملی نیازمند
بــوده وباید به آنها بپردازیم و به عنوان کشــوری
که صاحب تمدن چندین هزار ســاله هســت ،این
بنیانهــای فرهنگی و هنری خویــش را حفظ و
اشاعه نماییم .کوه ،نفت ،طال و سایر ذخایر طبیعی
را کشورهای دیگر چه بســا بیشتر از ما نیز دارند.
آنچه که ما را به عنوان یک ســرزمین ویژه تعریف
میکند ،همین فرهنگ ماست که دامنه آن وسیع
است ،یعنی شامل زبان ،ادبیات ،موسیقی ،معماری،
نقاشــی ،تئاتر ،سینما و ســایر هنرها و همچنین
آداب و رسوم و حتی غذاهایی که مصرف میکنیم!
اینهــا همه تــاش و تجربه و خالقیت نســلهایی
اســت که صدها و صدها ســال آموختهاند و به ما
نیز آموزاندهاند و همه آنها با تعاریف متعالی وجود
انســانی هم راستا میباشــند ،در این روزگاری که
مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ما به شدت
دچار تزلزل و ناآرامی بوده و حال عموم افراد جامعه
خیلی خوب نیســت ،از هر زمــان دیگر پرداختن
به مســائل فرهنگی و به خصوص موسیقی خوب
شنیدن و یا تئاتر و فیلم خوب دیدن و .....میتواند
راهگشا و تسکینی باشد بر دردها و مشکالتی که در
حال حاضر وجود دارد تا ما بتوانیم برای ســاعاتی
هم که شــده به خودمان نگاهی بیندازیم ،به نظرم
در این شــرایط و هر شــرایط ســخت دیگر نباید
هنر را قربانی کنیم .بر عکس در چنین شــرایطی
ضرورت استمرار برنامههای هنری بیشتر میباشد
به هر حال امیدوارم که با خرد جمعی به مشکالت
فائق آییم و به نتایج خوبی برســیم تا گرفتاریها
و مســائل جامعه کمتر شــده و آرامش نسبی به
جامعه بازگــردد .در پایان جا دارد که از مجموعه
بنیاد رودکی و همچنین اســتاد فریدون شهبازیان
به دلیل همراهی و مساعدتشــان جهت برگزاری
این کنسرت قدردانی به عمل آورم ،زیرا که لحظات
با شــتاب زیادی میگذرند و وجود اساتیدی مثل
اسماعیل واثقی و بهره مند شدن از وجود آنها برای
ما مغتنم است.
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احتمال اکران «قرارمون پارک شهر» در پاییز
ابراهیم اصغری تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت اکران «قرارمون پارک شهر» گفت :
تالش میکنیم تا این فیلم را در مهر یا آبان اکران کنیم اما هنوز زمان قطعی آن مشخص نیست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی در خصوص ساخت «مشاور موجی»بیان کرد :کماکان بازنویسی
نهایی این اثر انجام میشود که امیدواریم تا شهریور به پایان برسد« .مشاور موجی» یک کمدی
سیاسی اجتماعی است که قرار است به سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برسد.

یادداشت

هنرمندان ایران
سپندامیرسلیمانی:

برابرها
هاجر فیضی منتقد

«جورج اور ِول» نویسندهی توانمند انگلیسی در سال
 1984رمانی نوشــت که به همین نــام «»1984
خوانده شــد .وی در این رمــان به توصیف قوانین
ناعادالنه و بیرحمانهی جامعــهای پرداخت که در
واقع «پاد-آرمانشهر» بود .جامعهای ویران که در آن
ارزشها رنگ باخته بودند و دیگر مثل گذشته کارایی
نداشــتند« .دریک دورمس» توانست فیلمنامهای
تحت عنوان « »Equalsبرابرها بنویســد که ارتباط
منسجمی با بیانیهی شاخص جورج اور ِول در عدم
پذیرش نظامهای تمامیتخواه (توتالیتر) داشــت و
در آن «بــرادر بزرگتر» همواره ناظر اَعمال و رفتار
شــهروندان بود .فیلم رمانتیــک و علمی-تخیلی
«برابرها» که تصویری از این پادآرمانشهر و یا جامعهی
ویران در برابر مدینهی فاضله و آرمانشــهر است ،به
خوبی توانســته این موضوع را برای مخاطب عینی
سازد که چگونه نادیده گرفتن عواطف و احساسات
انســانی و انکار آن سبب طغیان و شورش آدمی بر
اســاس قوانین قدرتمند طبیعت است« .نیکوالس
هولت» که ایفاگر نقش «ســایلَس» اســت با بازیِ
هنرمندانه و زیرپوستیاش توانسته حتی با کمترین
ِ
مونولوگ ممکن ،بیشــترین همحسی و
دیالوگ و
همذاتپنداری در مخاطب را ایجاد کند« .کریستین
پاسخگویی مناسب
استوارت» نیز در نقش «نیئا» با
ِ
به بازی خوب هولت این همحسی و هم-ذاتپنداری
را به اوج خود میرســاند تا جایی که مخاطب نیز
همچون قهرمانان فیلمنامه در پی گریز از چشمان
کنجکاو دیدهبانان و برادر بزرگتر اســت .مخاطب از
آغاز فیلم با فضا و محیطی سرد ،فلزی و سفید مواجه
میشــود که تمامی افراد حاضر در آن جز نگهبانان
لباس متحدالشکل پوشــیده و طی مجموعهای از
قوانین القاشدهی زیر پا ناگذاشتنی ،مسیر تکراریِ
زندگــی روزانه را پی میگیرند تا به دســتاوردهای
کیهانی کمنظیر برسند و همواره صفحات نمایشگر
ِ
غولپیکر و دوربینهای مداربســته در پی بازبینی
اَعمال و رفتار و گفتار شخصیتهای فیلمنامه است
و این سکانسها نزدیکی بسیار زیادی با این بخش
از رمــان جورج اور ِول دارد« :حدس اینکه چند بار،
یا با چه نظامی ،پلیس اندیشه به تفتیش میپرداخت
با کرامالکاتبین بود .اص ً
ال بعید نبود که شبانهروز آدم
را بپایند .ولی به هر صورت امکان داشت که هر زمان
اراده کنند ،کردار هر کسی را تحت نظر بگیرند .آدم
ناچار بود با این فرض زندگی کند که صدایش شنیده
میشود و هر حرکتی ،جز در تاریکی ،زیرنظر است».
شــخصیتهای فیلمنامهی «برابرها» انســانهای
رباتگونهای هستند که هر گونه عشق و احساسات
را نوعی خلل و بیماری در خود میبینند .حتی پس از
احساس کوچکترین حس درونی و یا عالقهی ساده
نسبت به موضوعی به روانشناس مراجعه میکنند .در
این بین اگر فردی نشانهای از عشق و یا احساس در
خویشتن بنگرد ،دست به انکار و پنهانکاری میزند.
در این فضای سرد و خفقانآور و ماللانگیز ،در آغاز
سایلَس پسر قهرمان فیلمنامه احساسات عجیبی در
درون خویش حس میکند .در ابتدا به روانشــناس
مراجعــه میکند؛ ولی ندایی درونی وی را از ادامهی
درمان باز میدارد .سایلَس خود را به جریان احساسات
درونیاش میســپارد و این جریانات وی را به نیئا،
قهرمان دختر فیلمنامه میکشــاند که مدتهای
ی خویش را کتمان کرده
مدیدی احساســات درون 
است .فیلمنامه همچون رمان  1984جورج اور ِول که
«وینستون اسمیت» در چنین پادآرمانشهری عاشق
«جولیا» میشود ،روایت میشود و به قول اور ِول« :تا
آگاه نشدهاند ،هیچگاه عصیان نمیکنند ،تا عصیان
نکنند ،نمیتوانند آگاه شــوند» .احساسات سادهی
سایلَس و نیئا به عشق آتشینی تبدیل میشود که
هــر دو را ترغیب به فرار از فضای خفقانآور محیط
کار میکند .محیط کاری که اکنون همهی زندگی
این دو تن را تحت شعاع قرار داده است .بدیهی است
که دیدهبانان برادر بزرگتر سعی در نابودی احساسات
این دو دارند و با تالش سعی در جدا کردن این دو،
سایلَس برای حفظ ظاهر اَمر شغلش را تغییر میدهد
و در بخش دیگری از ســازمان مشغول به فعالیت
میشــود .ا ّما اینک هم ســایلَس و هم نیئا بیتاب
یکدیگرند و با تالش طاقتفرسا سعی در رهایی از
محیط ُکشنده و نگاه دوربینها .فیلمنامه با اقتباسی
سنجیده از یک رمان مطرح ،توانسته مؤلفههای اصلی
را برای جذب مخاطب فراهم کند ،بازیهای توانمند
هولت و اســتوارت بیننده را درگیر همان بغضها و
لبخندهای پیدر پی میکند .فیلمنامه شــعارزده
نیست .کارگردان در پی صادر کردن بیانهای خشک و
بیروح نیست .احساسات و افکار ناب انسانی به ثَ َنویت
و قصور زبان قراردادی بشر آلوده نمیشود .احساسات
آدمی شریف و ارزشمند شمرده شده و جایگاه حیاتی
خویش را به مخاطب نشان میدهد .همهی جریانی
که با کابوس دیدن سایلَس آغاز میشود ،به فهم و
درکی دردناک میانجامد .در سکانسی از فیلم نیئا که
زودتر توانسته بدین احساسات دست یابد و مدتها
آن را پنهان داشته است بیان میدارد که :فهمیدن
و درک احساسات انســانی دردناک است و هر روز
پنهانکاری دشــوارتر .عاشق شدن اوج یکی شدن
جســم و روح دوانســان ،اَمری است که در سازمان
ممنوع و نابخشودنی است! پس برای رسیدن به عشق
ناب باید دست به فرار از قوانین خشک و دیدهبانی
پایانناپذیرسازمانزد«.برابرها»فیلمیاستنمایانگر
پادآرمانشــهر که ممکن است بشــر در آیندهی نه
خویشتن خویش
چندان دور بدان نائل شود؛ اگر وی
ِ
را به دست فراموشی بسپارد...

عوامل«خندوانه»
فراموشم کردهاند

سپند امیرســلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون
گفت« :فع ً
ال در کار سینمایی یا تئاتر مشغول
نیســتم .حرفهام بازیگری اســت و نمیتوانم
تصمیم بگیرم و کارم را ادامه ندهم .کار خوبی
پیشــنهاد نشــده ،اگر کار خوبی باشد حتماً
همکاری میکنم».
وی افــزود« :کار هنرمندها طوری اســت که
متأســفانه حقــوق بازنشســتگی ندارند و با
کارهایــی که انجــام میدهند امرار معاشــق
میکننــد ».امیر ســلیمانی در مورد کم رنگ
شــدن حضــورش در خندوانه عنــوان کرد:
«تمایل به شــرکت در این برنامــه دارم ولی
پیشنهادی نداشتم و در کار سینما و تلویزیون
متأسفانه فراموشی ،موضوعی است که دامنگیر
اکثر هنرمندان میشــود ».وی اظهار داشت
که«:بــا باالرفتن ســن در جامعــهی ایران،
هنرمندان کمکار میشوند و این مسئله شامل
حال من هم شــده اســت ».امیرسلیمانی در
رابطه با تأثیر تحصیالت آکادمیک در کشــف
و پــرورش اســتعدادهای هنری بیــان کرد:
«به نظرم هنر یک مهارت اکتســابی نیســت.
دانشــگاه شــاید از لحاظ تئوری بتواند به ما
کمــک کند ولی در کار ما اســتعداد درونی و
ویژگیهای فردی مهمتر است».

هنرمندانجهان

پاسخ قاطع «برد پیت»
بهاتهام«آنجلیناجولی»

تیــم حقوقی برد پیت چهارشــنبه  ۱۷مرداد
یکروز پــس از ادعای آنجلینــا جولی درباره
تعهدات مالی برد پیت در قبال فرزندانش ،در
دادگاه حاضر شــدند و مدارکی در رد این ادعا
ارائه کردند.
برد پیت مدعی شــد که در یک ســال و نیم
گذشــته بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار دالر
برای مخارج فرزندانش پرداخت کرده و عالوه
بر آن مبلغ هشت میلیون دالر به آنجلینا جولی
وام داده اســت تا خانه بخــرد .وکیل آنجلینا
جولــی سهشــنبه در دادگاه عالی لسآنجلس
مدعی شــده بود که برد پیت از انجام تعهدات
مالی خود در قبال فرزندانش سر باز زده است.
این زوج سرشــناس که ســال  ۲۰۱۴رســما
ازدواج کردند ،شــش فرزنــد دارند .به گزارش
خبرآنالین ،وکیل برد پیت بر این باور اســت
که آنجلینا جولی با طرح این موضوع قصد دارد
بر موج خبرســازی رسانهها سوار شود و از این
موضوع به نفع خود سوءاستفاده کند.

کوتاه از هنر

میثاق جمشیدی در «زهرمار»

میثاق جمشــیدی بازیگر ســینما که به فیلم
ســینمایی «زهرمار» پیوســته بود ،با شروع
فیلمبــرداری این فیلم مقابــل دوربین جواد
رضویــان رفت .فیلــم ســینمایی «زهرمار»
بهکارگردانی سیدجواد رضویان و تهیه کنندگی
جــواد نوروزبیگی از ۱۳مــرداد مقابل دوربین
رفته اســت .ایــن فیلم که شــبنم مقدمی،
شــقایق فراهانی ،نســیم ادبی ،علی استادی،
رضا رویگری ،حســین محباهری ســیامک
ادیــب و میثــاق جمشــیدی در آن به ایفای
نقش پرداختهاند ،اولین ساخته جواد رضویان
در مقام کارگردانی اســت« .زهرمار» در قالب
طنزی اجتماعی روایت میشود .فیلمنامه این
فیلم را پیمان عباســی نوشته است .به گزارش
صبا ،در متنی که به جای خالصه داستان این
فیلم منتشر شــده ،آمده است« :حشمت :فکر
نمیکردم تاوان اشــتباهم رو بــا تو پس بدم.
لیال :زهرمار.»..

