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فرهنگی

برای دیدن ملک مطیعی از دیوار مدرسه پایین پریدم
م��وزه س��ینما در فیلم کوتاهی ک��ه از به��زاد فراهانی هنرمند
پیشکسوت س��ینما ،تئاتر و تلویزیون منتشر کرده ،نگاهی گذرا
ب��ه برخی از خاط��رات او دارد .فراهان��ی در این گفتگو میگوید:
«دهق��انزادهای هس��تم اه��ل فراه��ان و تحصیلک��رده یکی از
بزرگترین دانش��گاههای فرانسه .مینویسم ،کارگردانی میکنم،
بازی میکنم و گاه میخندم و میخوانم و  ...هشت ساله بودم که
از مکتبخانه مذهبی ده به تهران آمدم و در مدرس��ه باباطاهر در
ش��رق تهران با رفیقانی آشنا شدم که تئاتر را دوست داشتند»...

عالقه به ناصر ملک مطیعی و اش��تیاق فراوان برای
دیدار او ،دیگر موضوعی است که فراهانی از آن سخن
میگوید« :من عاش��ق ناصر ملک مطیعی بودم و در
نوجوانی برای دیدن او خیلی زحمت کشیدم .از دیوار
مدرس��ه خامنه در نارمک ب��اال رفتم و پریدم داخل.
میدانستم معلم ورزش اس��ت و دارد از بچهها امتحان میگیرد.
جلو رفتم اسمم در لیست نبود و گفتم شاگرد شما نیستم .پرسید
اینجا چه میکنی ،گفتم آمدهام ش��ما را ببینم ».زمان گذشت و

پسر نوجوان برای دیدن بازیگر مورد عالقهاش خانه
او را یافت که پایین میدان امام حسین (فوزیه) بود و
از ساعت  7صبح ایستاد منتظر تا ملک مطیعی کی
از خانه بیرون بزند .به گزارش ایس��نا ،فراهانی اضافه
میکند« :وقتی ساعت  9با فولکسش از خانه بیرون
آم��د و در گاراژ را ب��از کرد  ،ی��ک  5تومانی زمین افتاد که برش
داش��تم و همین که خواست بعد از بستن در گاراژ بیاید ،گرفتم
دستم و گفتم این پول مال شماست» ...

نگاهی به پروژه های تلویزیونی و سینمایی که در شهرستانها ساخته می شوند

آفت�اب یزد – گ�روه فرهنگی :اگ��ر نگاهی گ��ذرا به موضوع
سریال سازی در طول دو دهه پیش و چه بسا زمانی پیش تر از آن
داشته باشیم در خواهیم یافت که بیشتر مجموعه های تلویزیونی
و حت��ی فیل��م های س��ینمایی که ب��رای پخش از ش��بکه های
مختل��ف صداوس��یما و اک��ران روی پ��رده س��ینماها س��اخته
می شدند بیشتر مجموعه ها و فیلم های سینمایی شهری بودند
که اغلب به آنها فیلم های آپارتمانی می گفتند ،به این مفهوم که
لوکیشنهاییکهبرایساختاینگونهفیلمهاومجموعههایتلویزیونی
انتخاب میش��دند عمدتا لوکیش��نهایی بودند که در داخل شهر
و پایتخ��ت قرار داش��تند و حتی گاهی برخی فیلم ها و س��ریال
ه��ا تماماً در یک منزل حیاط دار ،آپارتمان و حتی محوطه البی
یک هتل ساخته میش��دند ،اینگونه سریال ها از دو جنبه دارای
حسن هایی بودند؛ یکی اینکه برای سازندگان این نوع محصوالت
تصویری این امکان را فراهم میآوردند که با هزینه کمتری ساخت
تولیدات تصویری خودشان را کلید زده و تا پایان کار عوامل را در
همان لوکیش��ن های محدود شهری مدیریت کرده و فیلمبرداری
را به س��رانجام برس��انند و دوم اینکه هنگامی که این سریال ها و
فیلم ها ساخته شده و روانه آنتن یا پردهسینما میشدند ،افرادی
که در شهرس��تان های دور زندگی م��ی کردند و عمال امکان این
را نداش��تند که به تهران و ش��هرهای بزرگ بیاین��د و اینگونه با
زندگی ش��هری و آپارتمانی آش��نا ش��ده و آن را از نزدیک لمس
کنند با تماش��ای این محصوالت تصویری تا حدی به این خواسته
خود می رس��یدند که البته همین موضوع هم حاشیه هایی را به
دنبال داشت ،مثال اینکه جوانی که در یک روستا زندگی می کرد
پیش خانوادهاش پایش را در یک کفش کرده بود که باید به شهر
بروم چرا که اوضاع در ش��هر بهتر از اوضاع در روستاست با دیدن
اینگونه س��ریال ه��ا و فیلم ها دیگر مطمئن می ش��د که زندگی
ش��هری می تواند برای او بزرگترین اتفاق زندگی اش را رقم بزند،
ب��ه همین دلیل حتی اگر ذره ای هم تردید داش��ت ،با تماش��ای
این س��ریال ها دیگر یقی��ن حاصل میکرد که تنها راه رس��یدن
به خوش��بختی برای او این اس��ت که راهی ش��هر می شود .اما از
چند س��ال پیش به این طرف ،رویه تولید کنندگان آثار تصویری
تغییر کرد و همچنان که به تولید آثار تلویزیونی و س��ینمایی در
پایتخ��ت اقدام می کردن��د ،نیم نگاهی هم به س��اخت فیلمها و
س��ریالهای تلویزیونی و حتی س��ینمایی در بیرون از پایتخت و
حت��ی در مناطق دور افتاده انداختند و با بررس��ی همه جوانب با
خود گفتند« :چرا از این پتانسیل بالقوه که هم میتواند به لحاظ
داستان گویی و ش��خصیت پردازی کمکمان کند و هم میتواند
به لحاظ اس��تفاده از مناطق و طبیعت بکری که طبیعتاً مخاطب
ب��ا آن ارتباط برقرار خواهد کرد یاریمان کند ،اس��تفاده نکنیم؟ و
اینگونه ش��د که کم کم س��ازندگان آثار تلویزیونی و سینمایی به
س��مت س��اخت تولیدات هنری خود در مناطقی دور از پایتخت
عالقه مند ش��ده و اس��تارت کار را هم زدند .در این میان س��هم
سینمایی ها بیشتر بود ،چرا که آنها زودتر دریافتند که میتوانند
با روی آوردن به لوکیشنهای بیرون از پایتخت و شهرهای مهم به
جذابیت فیلم های خود بیفزایند ،بعدها مجموعه سازان تلویزیون
نیز قدم در همین راه گذاش��تند و س��ریال ه��ای مختلفی را که
قصه های غیر آپارتمانی و غیر ش��هری را به تصویر میکش��یدند،
مقاب��ل دوربین بردند .در این میان ش��هرکهای س��ینمایی هم به
مدد برخی از فیلمس��ازان آمدند که تمایل به ساخت سریالهای
تاریخی که بیش��تر لوکیش��ن های غیر شهری در آن استفاده می
شد ،داشتند .اینگونه شهرک ها این امکان را برای این فیلمسازان
مهیا میکردند که بدون آنکه به شهرس��تانهای دور س��فر کنند
از لوکیش��ن هایی که شهرک های س��ینمایی که عمدتا نزدیک
پایتخت بودند اس��تفاده کرده و فیلم ها و سریال های خودشان را
بسازند و به این ترتیب سریال هایی مانند «یوسف پیامبر»« ،امام
علی»« ،تنهاترین س��ردار»« ،مختارنام��ه» و  ...تولید و روانه آنتن
تلویزیون شدند .البته اگر نگاهی به حوزه سریالسازی تلویزیون
در ژانر تاریخی بیندازیم ،س��ریالهای معدودی مانند «سربداران»،
«بوعلی س��ینا»« ،هزاردس��تان» و  ...را میبینیم که با اس��تفاده
از همین لوکیش��ن های ش��هرک های س��ینمایی ساخته شدند،
بنابراین میتوان چنین قلمداد کرد که اس��تفاده از این ش��هرک
های سینمایی از همان زمان ها که این سریال ها تولید می شدند
رواج پی��دا کرد و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده ش��د .با تمام این
تفاسیر این نکته مهم وجود دارد که برای ساخت یک سریال مثال
 ۳۰قس��متی تاریخی مطمئنا نیاز به لوکیشن های پیش می آید
که در شهرک سینمایی وجود ندارد و باید برای تصویربرداری آن
قس��مت ها به مناطقی دور از مراکز ش��هری رفت ،به هر روی هم
برای ساخت اینگونه سریال های تاریخی و هم برای ساخت سریال
های غیرتاریخی که لوکیش��نهای شهرستانی دارند کارگردانان و
تهیهکنندگان مجبور ش��دند به موضوع س��فر به شهرستان ها و
حتی روس��تاهای دور از پایتخت بیندیشند و پس از بررسی تمام
جوانب فکر خود را عملی کند ،بدیهی اس��ت وقتی قرار است یک
س��ریال در شهرستان یا روستایی ساخته شود همه عوامل باید به
آن شهرس��تان بروند ،عواملی که سفر هرکدامشان قطع به یقین
هزین��ه هایی را در بر دارد ،هزینه هایی که ش��اید در نگاه اول به

دور از پایتخت

س��ازندگان س��ریال هایی که در بیرون از پایتخت
کلید م��ی خورند بای��د بدانند که لوکیش��ن مورد
استفاده توسط آنها ،محل زندگی مردمانی است که
سالهاست در آن مناطق حضور دارند ،بنابراین اینکه
بیاییم فیلم خود را تصویربرداری کنیم و در هنگام
کار محیط زندگی آن عزیزان را تخریب کرده یا از
شکل اصلی اش دور کنیم اقدام پسندیده و اخالقی
را مرتکب نشده ایم ،بنابراین شایسته است در این
گونه موارد رسم امانت داری را به صورت کامل به
جای آوریم
چش��م نیایند ،اما وقتی پا به عرصه تولید میگذاری خودش��ان را
نشان می دهند به برخی از این هزینه ها اشاره میکنیم.
 هزینه اقامت بازیگران و عوامل پشت صحنه. هزینه غذای مناسب. هزین��ه انتقال بازیگ��ران و عوامل صحنه از محل اقامتش��ان بهمحل فیلمبرداری.
 هزینه اس��تفاده از بدلکار برای صحنه هایی که حضور بازیگراناصلی در آنها خطرناک است .
 هزینه انتقال وسایل و لوازم مورد نیاز برای تصویربرداری.مطمئنا این هزینه ها به نس��بت مکان و لوکیشنی که قرار است
فیلمبرداری در آن صورت بگیرد فرق خواهند داشت ،چه بسا که
برخی از لوکیشن ها با محل اقامت بازیگران نزدیک باشد و جدا از
این ،فاصله چندانی هم با شهر نداشته باشد در این صورت هزینه
کمتری بر دوش تهیهکننده و سرمایهگذار خواهد گذاشت تا زمانی
که محل اقامت بازیگران با لوکیش��ن فیلمب��رداری فاصله زیادی
داش��ته باش��د .برای مثال فرض کنید یک کارگردان تصمیم می
گیرد در یکی از لوکیش��ن های نزدیک ش��هر یزد فیلمی را مقابل
دوربین ببرد ،در این صورت خط قطعا هزینههای جانبی او کمتر
از کارگردان��ی خواهد بود که تصمیم می گیرد در منطقهای مانند
چغارزنبیل فیلمش را تصویربرداری کند ،چرا که او مجبور اس��ت
ه��ر روز هزینهای را برای انتقال بازیگ��ران از محل اقامت آنها نام
محل فیلمبرداری دوش تهیهکننده و سرمایهگذار بگذارد.
> تولید سریال های تلویزیونی در شهرستانها

با تمام تفاس��یری که بیان ش��د هم��ان طور که پیش��تر گفتیم
کارگردان��ان و تهی��ه کنندگان از یک زمانی ب��ه بعد دریافتند که
م��ی توانند از پتانس��یل های بالقوه ای که در مناطق دور دس��ت
از جمله شهرس��تانها و روستاهای مختلف وجود دارد برای بهتر
ش��دن مجموعه هایی که آنها را تولید می کنند اس��تفاده کنند،
هرچند که بس��یاری از آنها معتقد بودن��د کار کردن در مناطقی
بی��رون از پایتخت هم به لحاظ هزین��ه ای که روی دوش عوامل
س��ازنده اینگونه سریال ها و فیلم های سینمایی می گذارد و هم
به لحاظ سختی کاری که در شهرستانها وجود دارد آنها را گرفتار
مس��ائل مش��کالت متعددی می کند ،اما با این حال آنها باز هم
حاضرند که این س��ختیها را تحمل کرده و در شهرستان ها فیلم
بس��ازند .بنابر اظه��ارات برخی از همین تهیهکنندگان س��ختی
کار در برخ��ی از مناط��ق مث ً
ال بلن��دی ها و مناطق سردس��یر مانند
کوهستانها و فیلمبرداری در فصل زمستان به حدی زیاد است که گاه
خط��رات جانی برای عوامل به هم��راه دارد ،حال هم که ویروس
کرونا موجب ش��ده شرایط کار در برخی از سریال ها و فیلمهایی
که همچنان مش��غول فیلمبرداری هس��تند سخت تر و سخت تر
ش��ود و به مراتب هزینهها هم باالتر برود ،چرا که اگر پیش از این
ب��رای اقام��ت بازیگران و عوامل صحنه ،تعداد مش��خصی اتاق در
هتل ها در نظر گرفته می شد به خاطر رعایت فاصله اجتماعی و
عوامل پشت صحنه و س��رمایه گذار مجبورند اتاق های بیشتری
را ب��رای بازیگ��ران و عوامل صحنه در نظ��ر بگیرند که همین امر
موجب باال رفتن هزینه تولید فیلم می ش��ود .تمام این مس��ائل
ما را با پرس��ش مهمی مواجه میکند اینکه چرا باز هم در چنین
ش��رایطی عالقمندی وافری برای س��اخت تولی��دات تصویری در
بیرون از پایتخت و روستایی دور افتاده وجود دارد این امر ممکن
اس��ت چند دلیل داشته باشد دالیلی که در ادامه به برخی از آنها
اشاره می کنیم.
 -پیشتر گفتیم که در گذش��ته س��اخت س��ریال ها و فیلم های

شب ایرانی در سفارت استرالیا

مراسم اهدای جوایز انار طالیی
نهمین دوره جشنواره فیلمهای
ایران��ی اس��ترالیا ب��ه مدیریت
آرمی��ن میالدی ،ش��امگاه ۳۰
دیم��اه ب��ه میزبانی س��فارت
اس��ترالیا در ته��ران برگ��زار
ش��د و جوایز برندگان طی مراس��می با حضور
س��فیر اس��ترالیا و هیات داوران اهدا شد .این
مراس��م با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی
و ب��ه ص��ورت محدود ب��ه دلیل ش��رایط ویژه
کرون��ا برگزار ش��د .اولین جای��زه نهمین دوره
جش��نواره فیلمهای ایرانی اس��ترالیا در مراسم
اختتامیه جایزه فیلم منتخب تماش��اگران بود
که به توسط سفیر ایران در استرالیا به محسن
تنابن��ده برای فیلم «قس��م» اهدا ش��د .جایزه
بهترین فیلم اول به نمایندگی از حسین امیری
دوماری و پ��درام پورامی��ری کارگردانان فیلم

«جاندار» به پورامیری اهدا شد.
جای��زه بهترین فیلمنامه نیز به
محسن قرایی و محمد داوودی
برای فیلم «قصر شیرین» اهدا
شد .جایزه بهترین بازیگر زن را
به ژیال شاهی برای فیلم «قصر
ش��یرین» تعلق گرفت .در ادام��ه ضمن تقدیر
ویژه از حس��ن پورش��یرازی برای ایفای نقش
در فیلم «قس��م» جایزه بهترین بازیگر مرد به
حام��د بهداد برای فیلم «قصر ش��یرین» تعلق
گرفت که ب��ه دلیل غیبت این بازیگر توس��ط
رضا میرکریم��ی دریافت ش��د .جایزه بهترین
کارگردانی هم به محس��ن تنابن��ده برای فیلم
«قس��م» اهدا ش��د .به گزارش ایس��نا ،جایزه
بهترین فیلم نهمین دوره جش��نواره فیلمهای
ایرانی اس��ترالیا نیز به «قصر شیرین» ساخته
رضا میرکریمی اهدا شد.

تلویزیونی در پایتخت موجب می شد که کسانی که در شهرستان ها
و روس��تاهای دور زندگ��ی می کنند بتوانند با زندگی ش��هری و
آپارتمان نش��ینی آشنا شوند ،همین موضوع درباره مردمی که در
تهران زندگی می کنن��د و عالقمندند که برای مدت کوتاهی هم
که ش��ده به شهرس��تان و روستایی س��فر کنند و در آنجا زندگی
کنند هم صدق می کند .چه بسا اندازه این عالقه مندی بیشتر از
عالقه مردم روستاها به آشنا شدن با زندگی شهری هم باشد ،چرا
که مردم شهرنش��ین آنقدر با گرفتاری های مختلف شهرنش��ینی
آشنا هستند و آن را با گوشت و پوست و استخوان خودشان لمس
ک��رده اند که حاال دیگر به دنب��ال جایی می گردند که برای مدت
کوتاهی هم که شده آنها را با آرامش محض مواجه کند .بدیهی است
ساخت چنین سریال ها و فیلم هایی می تواند این آرامش را حتی
به صورت تصویری هم که شده به مردم پایتخت نشین هدیه کند.
 همانط��ور ک��ه همه ما می دانی��م یکی از رس��الت های بزرگهنرمندان این اس��ت که فرهنگسازی کنند ،حال برخی از همین
حوزه های هن��ری این امکان را دارند که در کنار فرهنگس��ازی،
ب��ه معرفی فرهنگ های دیگر نیز مب��ادرت ورزند .هرچند که در
گذشته این موضوع بسیار کمرنگ بود ،اما همانطور که بیان کردیم
از یک زمانی به بعد با س��اخت سریال های تلویزیونی و فیلم های
سینمایی در مناطق دوردست این امکان برای مردم نقاط مختلف
فراهم آمد تا با آداب و رس��وم مردم مناظق دیگر آشنا شده و چه
بس��ا که برخ��ی از همان فرهنگ ه��ا را وارد زندگی خود کنند و
از آنها اس��تفاده نمایند .این موضوع هرچن��د که در مرزهای یک
س��رزمین روی می دهد اما خودش ب��ه نوعی بک تعامل و تبادل
فرهنگی محسوب می شود.
 در کن��ار ای��ن موض��وع س��اخت س��ریال ه��ا و مجموعه هایاین چنینی به جوانان و مردم مناطق دوردست این موضوع را یادآور
می شود که شهر و روس��تای شما دارای پتانسیل های بالقوه ای
اس��ت که خیلی ها حس��رت زندگی در آن را دارند ،بنابراین الزم
نیس��ت که حتما برای بهتر شدن ش��رایط زندگیتان ،بار و بندیل
ببندی��د و به خیال واهی زندگی بهتر راهی پایتخت ش��وید ،برای
خوش��بخت ش��دن می توانید اس��تفاده از آنچه دارید را به عنوان
برنام��ه کاری و زندگ��ی خ��ود ب��ه کار برده و ش��رایط خودتان و
همشهریتان را بهتر نمایید.
 حسن دیگری که ساخت اینگونه مجموعه های تلویزیونی دارداین است که مش��کالت مختلفی که در این مناطق وجود دارد را
به سمع و نظر مسئوالن می رساند و از آنها چاره جویی برای حل
معضالت مناطق مختلف را درخواست می کند .در کنار این مهم،
به مسئوالن دولتی و سرمایه گذاران خصوصی یادآور می شود که
مثال در فالن منطقه کش��ورمان شرایط و منابع مهمی وجود دارد
که در ص��ورت توجه به انها ،می توانیم هم زندگی خودمان و هم
زندگی مردم آن منطقه را به لحاظ کیفی با بهبود نس��بی خاصی
مواجه کنیم .
اما نکته مهمی که سازندگان سریال ها و مجموعه هایی که برای
ضبط آثار تصویری ش��ان لوکیشن ها وداستانهایی را انتخاب می
کنند که مرتبط با منطقه خاصی از کش��ورمان است باید در نظر
داش��ته باشند این اس��ت که بخشی از تیم کاری خود را از افراد و
جوانانی که در این مناطق زندگی می کنند انتخاب نمایند ،جوانان
بومی که شاید در انجام کارهای هنری حرفه ای نباشند اما به این
دلیل که دل��ی کار می کنند مطمئنا نتیجه حاصل از همکاری با
این افراد در بهبود کیفیت محصول تولید شده بسیار موثر خواهد
بود .نکته مهم دیگر که روی سخنش با عزیزانی است که سریال ها
و فیلم ها در شهرستانها و حتی روستاهای آنان ساخته می شود،
اینک��ه این عزیزان باید بدانند که گ��روه فیلمبرداری و بازیگری و
س��ازندگان س��ریال هیچ حب و بغضی با سنت ها ،آداب ،رسوم و
لهجه گفتاری آنان ندارند و تنها به این دلیل که نوع زندگی افراد
آن مناطق را به مردم س��اکن در ش��هرهای دیگر بشناس��انند ،به
سرزمین آنها رفته و مشغول فیلمسازی شده اند ،بنابراین آنها هم
باید س��عه صدر خود را باال برند و در هنگام پخش آن س��ریال به
این فکر نکنند که س��ریال مورد نظر مشغول تمسخر و نوهین به
لهجه ،فرهنگ و نوع زندگی آنهاس��ت ،چرا که پیشتر بیان کردیم
که این یک اقدام فرهنگی اس��ت و مس��لم است که در انجام یک
اق��دام فرهنگی ،نیات غیرفرهنگی وجود ندارند .نکته پایانی اینکه
س��ازندگان سریال هایی که در بیرون از پایتخت کلید می خورند
باید بدانند که لوکیش��ن مورد اس��تفاده توسط آنها ،محل زندگی
مردمانی اس��ت که سالهاست در آن مناطق حضور دارند ،بنابراین
اینک��ه بیاییم فیلم خ��ود را تصویربرداری کنی��م و در هنگام کار
محیط زندگی آن عزیزان را تخریب کرده یا از شکل اصلی اش دور
کنیم اقدام پسندیده و اخالقی را مرتکب نشده ایم .اگر قراردادی
با صاحب لوکیشن خاصی می بندیم که برای مدت خاصی مثال از
خانه یا زمین یا باغش برای فیلمبرداری استفاده کنیم اوال حقوق
او را بر اس��اس آنچه در قرارداد ذکر شده تمام و کمال بپردازیم و
ثانیا در حفظ و نگهداری آنچه او سالم تحویل ما داده تمام تالش
خودم��ان را به کار بندیم تا اینگون��ه به همه مردم ثابت کنیم که
همه هدف ما از صفر تا صد س��اخت این س��ریال فرهنگی ست و
نیتی تحت عنوان تخریب در وجودمان نداریم.

از صورتهای هزاره تا آثار درمبخش در «هو»

نمایش��گاه دو روزه تماش��ای
صورته��ای هزاره ب��ا تازهترین
پاپی��ه ماش��ههای علیخ��ان
عبدالله��ی هفت��ه گذش��ته در
گالری «هو» برگزار شد و نمایش
آنالی��ن آن هنوز ادامه دارد .این
نمایشگاه شامل هشت قطعه نیم تنه بانو ،شیر
و بز بود .پونه ندایی ،مدیر این گالری درباره این
نمایشگاه توضیح داد :همانگونه که می دانید در
یک س��ال گذشته فعالیت مراکز هنری همانند
گالری ها به حداقل رس��یده است و گالری هو
نیز از این امر مس��تثنا نبوده اس��ت .ما نیز بعد
از گذش��ت چند ماه از برگزاری نمایشگاههای
آنالین به این نتیجه رس��یدیم که نمایشگاهی
حض��وری با آث��اری از علیخ��ان عبداللهی و با
رعای��ت کلی��ه پروتکلهای بهداش��تی برگزار
کنی��م .علت دو روزه بودن نمایش��گاهها نیز به

دلیل رعایت همین پروتکلها
اس��ت .او ادامه داد :نمایشگاه
تماش��ای صورته��ای هزاره
ش��امل نیم تنههای بانو ،شیر
و بز ب��ود .به ط��ور کلی آقای
عبدالله��ی هنرمن��دی خالق
اس��ت ک��ه بی��ش از دو دهه اس��ت ب��ه ایران
مهاج��رت کرده و در ای��ن دو دهه که در ایران
بوده تقریباً میتوان گفت بیش��تر زمان خود را
به هنر مجسمهسازی مشغول بوده است .او که
نگهبانی یک س��اختمان اداری را بر عهده دارد
همزمان مش��غول خلق آثار هنری اس��ت .به
گزارش ایس��نا ،ندایی همچنین اعالم کرد که
گالری «هو» امروز پنجشنبه و فردا جمعه (دوم
و س��وم بهمن ماه) میزبان نمایش��گاه منتخب
آثار کامبی��ز درمبخش ،هنرمند پیشکس��وت
کارتونیست است.

7

پنجشنبه 2بهمن  1399شماره5934

«سخت شیرین» می آید

آفتاب یزد :مستند «سخت شیرین» به کارگردانی سید مهدی میرغیاثی امروز پنجشنبه
س�اعت  20روی آنتن شبکه پنج سیما می رود .این مستند درخصوص طلبه ای است که
ازدواج می کند و ش�رط ازدواجش همس�رش این بود که لباس طلبگی نپوش�د« .سخت
شیرین» داستان و جریان زندگی این زوج را به تصویر می کشد و  ...در این مستند کوثر
فیض اللهی ،محمد صادق مقدسیان و  ...ایفای نقش می کنند.
نقد فیلم

سکوت
انسان ها
آریو راقب کیانی
منتقد

گاه��ی اوقات فیلمنامه ای بر مبن��ای پیرنگ و
رویدادها نگاشته می ش��ود ولیکن در زمان وارد
شدن بر وادی تقدم تصاویر بر کلمات ،الیه های
شخصیتی نمود بیشتری پیدا می کند و فیلم به
س��مت شخصیت محور شدن پیش می رود .در
واقع این شخصیت ها نیستند که کشمکش ها را
می سازند ،بلکه این تمرکز زدایی ناخواسته روی
موقعیت هاست که باعث می شود که شخصیتی
با همه احساسات و عواطف خود پیش برنده ی
روند اصلی داستان باشد .در فیلم «ساکت کردن -
 »The Silencingبه کارگردانی «رابین پرانت»
نیز تماشاگر با شخصیتی روبرو است که در فردیت
ابتدا به ساکن علیه خود و سپس نسبت به افراد
دیگر در حال کش��مکش است .بنابراین حضور
«نیکوالی کاس��تر-والدو» در نق��ش «ریبرن»
به عنوان یک ش��خصیت پویا ک��ه در کنار خود
شخصیت مکمل «کالنتر آلیس» (با بازی آنابل
والیس) را دارد ،ح��وادث فیلم را به خودی خود
معطوف به شخصیت هایش می کند .البته که این
الیه پردازی شخصیت اصلی فیلم یعنی «ریبرن»
باعث شده است که جذابیت های فیلم از لحاظ
پیرنگی نه تنها به چشم نیاید ،بلکه از گیرایی آن
نیز کاسته شود .در فیلم «ساکت کردن» تماشاگر
با ش��خصیت الکلی «ریبرن» مواجه است که در
پی دختر گمشده خویش است که بسیار از این
موضوع رنج می ب��رد و به خاطر همین موضوع
به الکل پناه برده اس��ت .اعتیاد به الکل ،از او یک
ش��خصیت منزوی و گوشه گیر س��اخته و این
ش��کارچی قدیمی در عین ح��ال خود را مجاب
به دوست داشتن حیوانات و حیات وحش کرده
است .ریبرن که دیگر حتی دل و دماغ آموزش به
بچه های دبستانی را نیز ندارد ،از سوی دیگر نیز با
اختالف نظرهایش با همسر سابق هم سر می کند.
فیلمنامههرچقدربیشتربهپرورشچراییتنهایی
«ریبرن» می پردازد ،در مرحله پیش آگاهی خود
به قوت مازاد می رسد و در مراحل کنش صعودی
و نزول��ی دچار یک الجونی م��ی گردد .بنابراین
انتخاب ریتم تند برای یک سوم انتهایی فیلم باعث
می شود که تاثیرات یک فیلم اکشن-جنایی بر
مخاطب به حداقل برسد و عاقبت انگاری و فرجام
داستان «ساکت شدن» توام با شتابزدگی و عدم
تعلیق های مناسب باشد .بنابراین دنبال داستانی
پیرنگ محور بودن در فیلم «ساکت شدن» دور از
انتظار است ،به خاطر اینکه اکشنیزه کردن فیلم
به سمت دراماتیزه کردن آن جهت گرفته است.
اما حضور «نیک��والی کاس��تر-والدو» و «آنابل
والیس» به عنوان دو بازیگر اصلی ،برای س��ریال
دوس��تان نیز حائز اهمیت اس��ت؛ آنجا که بازی
«نیکوالی کاستر-والدو» را در سریال «بازی تاج
و تخ��ت» به یاد دارن��د و از بازی «آنابل والیس»
در س��ریال «پیکی بالیندرز» خاطره! هر چقدر
«نیکوالی کاستر-والدو» در این فیلم به عنوان یک
محیط بان س��عی کرده خود را از نقش «جیمی
النستر» در سریال «بازی تاج و تخت» جدا کند،
به همان اندازه «آنابل والیس» در نقش «کالنتر»
نتوانس��ته از «گریس» سریال «پیکی بالیندرز»
دوری گزیند .بنابراین نقط��ه عطف فیلم ،بازی
بازیگری دانسته می گردد که شخصیت های دیگر
و چیدمان رویدادها در کنار او جنبه تزئینی پیدا
می کنند .حتی حضور عنصر ایستایی چون برادر
«کالنتر آلیس» بر ام��ا و اگرهای پرداخت های
صحنه ای فیلم می افزاید و می توان گفت صرفا
در راستای ایجاد غافلگیری بی منطق مقطعی از
آن استفاده شده است.از طرفی عدم تمرکز صحیح
بر کاراکتر «دکتر بون» باعث شده است که جنگل
نوردی های پیاپی و صید انسان توسط انسان ها
با چرایی و چگونگی های فراوانی دست به گریبان
شود .فیلم می خواهد با همه عناصر ذکر شده از
لحاظ پرداخت کارکترها و خلق شهری کوچک
ب��ا کارخان��ه کاغذس��ازی راز آل��ودش ،جرم و
جنایت های خود را دوام و قوام و معنا ببخشد و
ک��ودک آزاری را هم رده حیوان آزاری قرار دهد،
ولیکن در تعفیب و گریزه��ای خود در جنگلی
تاریک خط س��یر داس��تانی خ��ود را همچون
دخترهای گمشده گم می کند و نمی داند بیشتر
بهنقشهانظربیندازدیابیشتربهاتفاقاتهولناک.
به تب��ع آن منطقه محافظت ش��ده فیلم ،برای
تماشاگر هم در همان حد باقی می ماند؛ ناشناس
و سرگرم کننده از پشت مونیتور دوربین های مدار
بسته بدون ایجاد هیچ گونه دلهره آوری!
کوتاه از هنر

«نوروز رنگی»
 ۸۰درصدی شد

سیدمحمدمهدی مرتضوی مدیرتولید مجموعه
تلویزیون��ی «ن��وروز رنگی» با اش��اره به اینکه
تاکن��ون حدود  ۸۰درص��د از این مجموعه به
کارگردانی و نویسندگی علی مسعودی دوربین
رفت��ه به صبا گفت :پس از پایان تصویربرداری
این مجموعه تا یک ماه آینده مراحل پس تولید
کار آغاز خواهد شد .تا پایان کار در شهر مشهد
خواهیم بود و طی روزهای آینده در حرم امام
رضا (ع) تصویربرداری خواهیم داشت البته کار
سخت است چراکه قرار است حرم دهه  ۶۰را
به نمایش بگذاریم و برای این کار از صحن های
قدیمی استفاده خواهیم کرد.

رویدادهای هنری

«الفکادیو» آنالین شد

آفت��اب ی��زد :در گام دوم اک��ران مج��ازی
فیلمتئاترهای کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان اکران اینترنتی فیلم تئاتر «الفکادیو»
به کارگردانی امیر مشهدیعباس از روز گذشته
اول بهمن آغاز ش��د .این نمایش داستان شیر
جوانی اس��ت که عاش��ق باران میش��ود .این
ش��یر جوان در جنگل زندگی میکند ،روزی
شکارچی وارد جنگل میشود و...

«کفشهایدیگری»درتدوین

فیل��م کوتاه داس��تانی «کفشه��ای دیگری»
ب��ه کارگردان��ی مجتبی نجفی پ��س از پایان
فیلمب��رداری به مرحله تدوی��ن و صداگذاری
رسید« .کفشهای دیگری» نخستین تجربه
کارگردانی حرفهای این فیلمس��از است که به
تهیهکنندگی انجمن س��ینمای جوانان-دفتر
انزلی و مجتبی نجفی س��اخته شده است .به
گزارش ایلنا ،در خالصه داستان این فیلم آمده:
تا حاال ش��ده حس کنی چیزی که نداشتی رو
از دست دادی؟

سامقریبیاندر«کلبهایدر مه»

س��ام قریبیان نویس��نده و کارگردان و بازیگر
س��ینما ،تلویزی��ون و تئات��ر جل��وی دوربین
س��ریال «کلبهای در مه» به کارگردانی حسن
لفافیان رف��ت .به گزارش صبا ،آخرین حضور
س��ام قریبی��ان در تلویزیون بازی در س��ریال
«شاهرگ» به کارکردانی سیدجالل اشکذری
بود که س��ال  ۹۹روی آنتن ش��بکه دو سیما
رفت.

مظفریدر«کوچهژاپنیها»

مجی��د مظف��ری در فیل��م س��ینمایی
«کوچه ژاپنیها» به نویس��ندگی و کارگردانی
امیرحس��ین ثقف��ی و تهیهکنندگی علی اکبر
ثقفی به ایفای نقش میپردازد .به گزارش صبا،
در خالصه داس��تان این فیلم سینمایی آمده:
«تو نمیتونی با پ��ول همه چیز و همه کس و
بخری یه روزی یه جایی یه شب یه وقتی یکی
باال سرته ،کوچه ژاپنیها».

«شوق بهار» آنالین میشود

ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علیاکبر
قربانی و به خوانندگی رش��ید وطندوس��ت و
وحید تاج ،امروز پنجشنبه دوم بهمن از ساعت
 ۲۱بهصورت آنالی��ن روی صحنه میرود .در
این کنسرت بخشی از رپرتوار بهصورت بیکالم
خواهد بود و بخشی دیگر نیز به قطعات با کالم
اختص��اص دارد .به گزارش ف��ارس ،کالمهای
ایرانی را وحید تاج و چند قطعه آذربایجانی را
نیز رشید وطندوست اجرا خواهند کرد.

سعیده عرب کرونا گرفت

س��عیده عرب بازیگر س��ینما و تلویزیون چند
روزی اس��ت که به کرونا مبتال شده و حالش
مساعد نیست .به گزارش برنا ،از ماندگارترین
بازی های این هنرمند می توان به ایفای نقش
همس��ر حضرت یعقوب (ع) در سریال یوسف
پیامبر اشاره کرد .او بیشتر در ژانرهای تاریخی
و در نقش مادر ظاهر شده است.

مستندهایایرانیدرفنالند

سه مستند «چشم ماهی» به کارگردانی امین
به��روززاده ب��ه نمایندگی از س��ینمای ایران،
«رادیوگرافی ی��ک خانواده» س��اخته فیروزه
خس��روانی (محصول مش��ترک ایران ،نروژ و
س��وئیس) و «مایا» ساخته مشترک جمشید
مجددی و آنس��ون هارتفورد از انگلس��تان در
بیستمین دوره جش��نواره بین المللی مستند
«هلسینکی» فنالند (داک پوینت) به نمایش
در میآیند .به گزارش هنروتجربه ،بیس��تمین
دوره این رویداد سینمایی از تاریخ  ۲۹ژانویه
تا  ۷فوریه ( ۱۰تا  ۱۹بهمن) به صورت آنالین
برگزار میشود.

«یک بوس کوچولو»
برای نابینایان

گروه «س��وینا» نس��خه ویژه نابینای��ان فیلم
س��ینمایی «یک بوس کوچولو» ساخته بهمن
فرمانآرا در چارچوب برنامه فیلمخانه منتشر
میکند .به گزارش هنروتجربه ،این فیلم ساعت
 ۱۹امروز پنجش��نبه دوم بهمن م��اه از رادیو
سوینا پخش میشود و پس از آن ،روی سایت
در دسترس مخاطبان قرار میگیرد.

«ایران  »۶۸در تدوین

فیلمبرداری فیلم «ایران  »۶۸به نویس��ندگی
و کارگردان��ی متی��ن اوجانی به پایان رس��ید
و به تازگی وارد مرحله تدوین ش��ده اس��ت و
همچنی��ن دیگر مرحل فنی این فیلم از قبیل
صداگ��ذاری ه��م در ح��ال انجام اس��ت .به
گزارش فارس« ،ایران  »۶۸درباره ش��خصیتی
به نام امید اس��ت که بعد از  ۴۰سالگی ،هنوز
کار درس��ت و حس��ابی ندارد و برای پیشرفت
وارد فض��ای جدی��دی در منطق��ه باال ش��هر
می شود که موقعیت های متفاوتی برایش رقم
می خورد.

