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امیدوارم امسال شر کرونا از سرمان باز شود

خسرو ش��هراز بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین
فعالیتهای خود در س��الی که گذش��ت گفت :متاس��فانه س��ال
جاری ب��رای همه ما مثل یک کابوس گذش��ت ،کرونا امانمان را
برید ،بسیاری از نزدیکانمان جان باختند و هر روز آمار وحشتناکی
میش��نیدیم ،امیدوارم سال جدید شر ویروس کرونا از سرمان باز
شود و همه ما دوباره بتوانیم به راحتی زندگی و کار کنیم .بازیگر
س��ریال «سیاوش» درباره وضعیت س��ینما در سالی که گذشت
اظهار کرد :نه تنها سینما بلکه تئاتر هم وضعیت ناگواری را تجربه

کرد ،بس��یاری از هنرمندان کم کار و بیکار ش��دند،
بازیگران زیادی را میشناسم که شغل عوض کردند و
یا در خانه دچار افسردگی شدم ،در کل وضع سینما
و تئاتر غم انگیز بود و در این میان کسی هم حمایتی
نکرد .وی در همین رابطه ادامه داد :حال بیش از یک
سال از فاجعه کرونا گذشته است ،بهتر است از مسئولین فرهنگی
فک��ری به حال هنرمندان کنند ،باالخره برای هر چاره اندیش��ی
یکسال زمان خوبی بود ،بهتر است از برنامه درستی ارائه دهیم و

وگر نه دچار عواقب مهلک دوران پسا کرونا میشویم.
به گ��زارش میزان ،بازیگر فیلم س��ینمایی «ماهی و
گربه» در همین راستا ادامه داد :سینما پیش از کرونا
هم مشکالت زیادی داشت ،امیدوارم یکسال گذشته
زمانی بوده باش��د که این مش��کالت مرتفع ش��وند،
مشکالتی مثل سینمای گیشه زده و ورود تهیهکنندگان نامعلوم
به س��ینما این هنر را از مسیر خود دور کرده بود ،امیدوارم کرونا
دلیلی شود که سینما به وضعیت عادی خود بر گردد.

فرهنگی

نگاهی به چگونگی همکاری هنرمندان در پروژههای تصویری مختلف

وقتی پول حرف اول را میزند

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :در روزهای گذش��ته علی صادقی
بازیگ��ر طن��از س��ینما و تلویزی��ون در گفتگویی مفص��ل درباره
تجربههایی که در طول س��الهای مختلف در س��ریالهای متعدد
تلویزیونی کس��ب کرده مطالبی را بیان کرده بود .در این گزارش
میخواهیم بخشیهایی از این گفتگو را که اتفاقا بسیار عجیب هم
به نظر میرس��د مورد بررسی قرار دهیم تا کمی با رابطههایی که
میان هنرمندان و عوامل تولید و ساخت مجموعههای تلویزیونی
وجود دارد بیش��تر آشنا شویم تا از این رهگذر معلوممان شود که
آثار تصویری که ما آنها را با خیال راحت به تماشا مینشینیم چه
مراحل عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته و چه ماجراهایی که
نداش��ته اند .آنچه در ادامه میخوانید از دل گفتگوی ذکر شده با
علی صادقی انتخاب شده است.
«محم��د شایس��ته (تهیه کننده) ب��ه من میگوید بی��ا در فیلم
( 50کیل��و آلبالو) یک س��کانس مهمان بازی کن ،یک س��کانس
میشود شش سکانس .بعد از آنطرف تمام تیزرهای تبلیغاتیاش
را از پالنهای��ی انتخاب میکند که من ب��ازی کردم و در نهایت
چن��د س��ال پی��ش  ۱۵میلی��ارد هم میفروش��د! زمان��ی که به
او میگویم حاال که س��کانس من ،س��کانس مهم��ان نبود و کل
تبلیغاتت هم از پالنهای من است حداقل یک دستمزدی هم به
من بده ،فحش میدهد!
 بعضی تهیهکنندهها شگردش��ان همین اس��ت .قرارداد نصفه بابازیگ��ران میبندند و برای مابقی دس��تمزد را میگویند به جای
پ��ول ،خانه و از این چیزها ب��ه نامت میزنیم! بعد هم وقتی چند
کار ب��ا آن بازیگ��ر انج��ام دادند و به قول معروف خرش��ان از پل
گذش��ت ،میگویند نه آقا نمیش��ود! یعنی هم دستمزد بازیگر را
نصفه میدهند و هم اس��تفاده خودش��ان را میبرند .این کار را با
خیلیها کردند».
حتما تعج��ب کردید ،البته که تعجب ه��م دارد ،خیلیها از دور
که به قش��ر بازیگر که ن��گاه میکنند ،از ته دل آهی میکش��ند
و با حس��رت میگوین��د« :کاش من جای این ب��ودم ،چه کیفی
میکنه تو زندگیش ،کل س��ال بیکاره ،یه نقش بهش پیش��نهاد
میکنن ،میره جلو دوربین چهار تا شلنگ تخته میندازه ،شیش
تا ورجه وورجه میکنه ،کل��ی هم با بقیه پارتنرهاش میخنده و
آخر س��ر هم کلی دستمزد میگیره و دستاشو میذاره تو جیبش
و ه��ر چن��د وقت یه بار ه��م دعوتش میکنن این��ور و اونور و از
اون دعوته��ا ه��م یه عالمه پ��ول و کارت هدی��ه گیرش میاد و
کلی خوش بحالش میش��ه .اونوقت ما صبح تا ش��ب باید واس��ه
ی��ه قرون دو زار پ��ول پدرم��ون در بیاد و آخر ش��بم هیچی به
هیچی»
اما با خواندن گفتگوی علی صادقی معلوممان شد که قشر بازیگر،
حداق��ل بخش قابل توجهی از آنها هم در بس��یاری موارد خیلی
خوش به حالش��ان نیست و با مشکالت عجیب و غریبی دست به
گریبانند .هرچند که روز گذش��ته محمد شایس��ته (تهیه کننده)
که علی صادقی به او و عملکردش در مواجهه با این بازیگر انتقاد
کرده بود با انتش��ار یک پس��ت در صفحه شخصیاش پاسخ علی
صادقی را داد و با س��ند و مدرک بیان کرد پول این بازیگر را به
ص��ورت تمام و کمال در پروژه ( 50کیلو آلبالو) داده اس��ت .این
تهیهکننده با انتش��ار تصویری از ق��راردادی که بین علی صادقی
ب��ه عنوان بازیگر و خودش به عنوان تهیه کننده ،در پس��ت خود
چنین نوشت:
«آقای علی صادقی ،همه اخالق تو را میشناسند ،تا با تهیهکننده
تسویه حساب کامل نکنی سر فیلمبرداری نمیری.
سر فیلم « 50کیلو آلبالو» با تو قراردادی بستیم ،همون روز چک
تس��ویه حس��اب رو دادیم و تو وقتی دیدی فیلم در اکران نوروز
میفروش��د برای من نیمههای شب ش��ماره کارت میفرستادی،
ازت پرس��یدم این چیه؟ گفتی یک پاداشی به ما بده ،گفتم قرار
پاداش نداشتیم ،تو گفتی حاال یک چیزی به من بده.
بعدها ش��نیدم همه جا میگی من پول��ت رو خوردم ،بهت زنگ
زدم برگه قرارداد و تس��ویه حساب رو برات فرستادم که در حین
مکالمه فحش دادی و بعدش هر چه را هم که الزم بود ش��نیدی.
با سند صحبت کن»
البته این اولین باری نیس��ت که قشر بازیگر اعم از پیشکسوت و
ج��وان درباره معضالت مرتبط با دستمزدهایش��ان گالیههایی را
مطرح میکنند ،حاال این بار قرعه به اسم علی صادقی رقم خورد
که خیلی زود هم محمد شایس��ته جواب گالیهاش را داد و بیان
کرد که او دستمزد خود را تمام و کمال گرفته است .اما خیلیها
تاکن��ون درباره این مس��ئله نکاتی را بیان ک��رده و گاه در برخی
موارد این دریافت دس��تمزدها آنقدر مشمول گذر زمان شده که
بازیگ��ر یا بازیگران م��ورد نظر عطای آن دس��تمزد را به لقایش
بخشیدند و بیخیالش شده اند .هنگامی هم که از آنان میپرسی:
«چرا دیگر س��راغ دستمزدت را نمیگیری؟» با طرح چند جمله
ساده تو را قانع میکنند که بیخیال شدن بهترین راهکاری ست
که آنان میتوانستند در پیش بگیرند ،سوالی از این دست:
 -اینهمه س��ال پیگیری کردم مگه یه قرونش دس��تمو گرفته که

حاال بخوام پیگیر گرفتن بقیهاش بشم؟
 االن اگ��ه دس��تمزد ده س��ال پی��ش من��و ب��دن ک��ه دیگ��هبه دردم نمیخوره ،با دس��تمزد ده سال پیش االن نمیشه حتی
یک کیلو گوشت خرید.
 خس��ته شدم به خدا ،میدونم که اگه صد سال دیگه هم بدوئماینا دستمزد منو بهم نمیدن.
 مگه بقیه گرفتن که من بتونم بگیرم؟اما جالب اینجاس��ت که ای��ن بازیگران که چندی��ن و چندبار به
قول مع��روف صابون برخی از این همکاریها به تنش��ان خورده
وقتی دوباره از س��وی آن اف��رادی که پولش��ان را ندادهاند برای
حضور در کارهای جدید دعوت میشوند این دعوتها را پذیرفته
و س��ر صحنه فیلمبرداری پروژه جدید حاضر میشود و جالبتر
اینک��ه بعضی هایش��ان دوباره هم��ان کارها را تک��رار میکنند و
دوباره ش��رایطی را ایج��اد میکنند که به قول معروف حقش��ان
پایمال ش��ود .البته ی��ک موضوع مهم در این ماج��را وجود دارد
ب��ه نحوی ک��ه اگر منصفانه قض��اوت کنی��م در مییابیم که این
هنرمندان چ��اره دیگری هم ندارند .از یک س��و وجود البیهای
بازیگری که خیلی از هنرمندان منکر آن هس��تند موجب ش��ده
که نقش به خیلی از افرادی که در این حوزه حضور دارند ،نرسد
و این یعنی آغاز پروس��ه فراموش��ی و همه ما میدانیم که بازیگر
ب��ه هنرش زنده اس��ت و اگر ام��کان بروز این هنرمن��دی را از او
بگیرند عالوه بر آنکه پژمرده خواهد ش��د خیلی زود از یادها رفته
و فراموش میشود .بنابراین بازیگر به خاطر فراموش نشدنش هم
که ش��ده چارهای ندارد که پیش��نهادات مش��کوکی را که ممکن
اس��ت او را در گرفتن دس��تمزدش با مشکل مواجه کند ،بپذیرد.
از س��وی دیگ��ر این بازیگران ب��ا خود میگویند« :ح��اال که این
تهیه کنندهها دوباره کارش��ون به من افتاده بهترین فرصته برای
اینکه هم دس��تمزد این کار جدید رو بگیرم و هم دس��تمزد کار
قبلی رو زنده کنم» .در حالیکه آنطور که بازیگران مختلف تاکنون
بیان کردهاند گویا دستمزدهای پروژههای جدید هم به سرنوشت
قبلیه��ا دچار میش��وند و بازیگ��ران نمیتوانند حق��وق واقعی
خودش��ان را برای زحمتی که سر صحنه فیلمبرداری کشیده اند،
دریافت کنند.
اما این یک قس��مت ماجراس��ت ،در واقع برخ��ی بازیگران یا در
ش��رایط اضط��رار یا به ص��ورت دلخواه و با علم ب��ه اینکه ممکن
اس��ت دستمزدشان س��وخت ش��ود و نتوانند آن را بگیرند اقدام
به حض��ور در برخ��ی پروژهه��ای تصویری میکنند .در س��وی
دیگر ماجرا افرادی هس��تند ک��ه این قبیل قراردادها را در اختیار
دارن��د و در واقع از بازیگران مختلف ب��رای حضور در پروژههای
خودش��ان دع��وت میکنند .اینجاس��ت ک��ه بای��د دو موضوع را
برای خودمان روش��ن کنی��م ،اول آنکه برخی از ای��ن افراد یا با
حس��ن نیت وارد فعالیت در حوزه تولید آثار تصویری ش��دهاند و
ای��ن یعنی ه��ر اتفاقی هم که بیفتد وقت��ی بازیگر مقابل دوربین
س��ریال یا فیلمی که مسئولیت تولیدش بر عهده آنهاست میرود
پ��س از پایان کار و چه بس��ا پس از آن ،حتی از زیر س��نگ هم
که ش��ده پول جور میکنند و بدهی خود که در واقع دس��تمزد
بازیگ��ران اس��ت را تمام و کم��ال به آنها میدهد .ای��ن اقدام دو
امتی��از برای این فعاالن آثار تصویری به همراه میآورد؛ یک آنکه
نزد بقیه همکارانش��ان از اعتبار خاص و منحصربفردی برخوردار
میش��وند ،آنهم در روزگاری که ع��دهای از همکاران این فعاالن
مدام در حال نقش��ه کش��یدن برای ن��دادن دس��تمزد بازیگران
هستند.
دو آنک��ه به هنرمندان و جامعه هن��ری میگویند در صنفی که

«مکان آرام  »۲میآید

«گویا» برندگانش را شناخت

«ماکیلاسنایدر»خودکشیکرد

فیلم سینمایی «مکان آرام  »۲به کارگردانی «جان کرازینسکی»
در ژانر هیجان انگیز و وحش��ت بیس��ت و پنجم ماه می۲۰۲۱
همزم��ان با دهم خ��رداد ماه س��ال  ۱۴۰۰اک��ران بینالمللی
خ��ود را آغ��از خواه��د
ک��رد .امیل��ی بالن��ت،
میلیس��نت س��یموندز،
ن��وآ ج��وپ ،کیلی��ن
مورفی و جایمن هانسو
ستارگان فیلم هستند.
ای��ن فیل��م دنبال��های
بر ی��ک مکان س��اکت
محصول سال  ۲۰۱۸بهشمار میرود« .مکان آرام  »۲قرار است
توس��ط پارامونت پیکچرز در تاریخ  ۲۰مارس  ،۲۰۲۰در ایاالت
متح��ده به نمایش درآید .به گ��زارش میزان ،خانواده ابوت پس
از ماجراهای وحش��تناک داخل خانه ،حاال باید وحش��ت دنیای
بیرون روبرو شوند و در سکوت برای بقا بجنگند .آنان پا به دنیای
ناش��ناختهها میگذارند و خیلی زود میفهمند موجوداتی که با
صوت شکار خود را مییابند ،تنها تهدید پیش رویشان نیستند.

فیلم «دختران» س��اخته پیالر پالومرو درباره مس��ائل نس��لی
از دختران اس��پانیایی که امروز باید چهل و چند س��اله باشند
جوایز س��یو پنجمین دوره جوایز گوی��ا را از آن خود کرد .در
مراسمی که شب پیش
ب��ه میزبان��ی آنتونی��و
باندراس برگزار شد این
فیلم موفق شد تا جایزه
بهترین فیل��م ،بهترین
کارگ��ردان جــــدید،
فیلمنام��ه اورجین��ال و
فیلمب��رداری را از آن
خود کند .جایزه بهترین کارگردانی به سالوادور کالوو برای درام
سه قسمتی «آدو» رس��ید .ماریو کاساس نیز به عنوان بهترین
بازیگر مرد برای بازی در فیلم «شما نمیکشید» انتخاب شد و
پاتریشیا لوپز آرنائز برای بازی در «آن گم شده» جایزه بهترین
بازیگر زن را برد .به گزارش مهر به نقل از ورایتی،مراسم اهدای
جوایز گویا در مراسمی مجازی بدون حضور هیچ مهمانی برگزار
و به صورت مستقیم از تلویزیون و سایت هم پخش شد.

«مایکل ولف اسنایدر» صدا بردار سینما بعد از سالها درگیری
با افسردگی جدی در  ۳۵سالگی دست به خودکشی زد .جسد
«اس��نایدر» توسط پدرش در روز یکم مارس پیدا شد که چند
روز بع��د از آنکه کس��ی
از وی خب��ر نداش��ت
به خانه او م��یرود و با
جس��د او روبرو میشود.
پدر اس��نادیر خبر مرگ
او را اع�لام ک��رد و از
س��الها درگی��ری او با
بیماریهای روانی پرده
برداشت .پدرش معتقد است او پیش از آنکه بتواند نتیجه کارش
را در گلدن گلوب ببیند خود کش��ی کرده است« .اسنایدر» در
فیلم «عش��ایر» با «کلویی ژائو» هم��کاری کرده بود .فیلمی با
بازی «فرانسیس مک دورمند» در نقش یک بیخانمان که در
حال مهاجرت است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل
از دیلی میل ،این فیلم یکش��نبه گذشته جایزه بهترین فیلم و
کارگردانی را دریافت کرد و تاریخ ساز شد.

شکی نیست که بخش قابل توجهی از بازار که در آن
آثار تصویری تولید میشوند در مسیر درست قرار دارد،
اما بر اساس اظهارات برخی هنرمندان بخش قابل توجهی
از آثار تصویری هم از طریق اصولی تولید نمیشوند و این
یعنی باالخره فرد یا افرادی در این بین وجود دارند که
حقشان ضایع شده و فرد یا افراد دیگری نیز وجود دارند
که به چیزی بیش از آنچه سهمش��ان بوده ،رسیده و یا
خواهان سهم بیشتری بوده اند؛ سهمی که به دلیل برخی
سوءاستفادهها یا سوء برداشتها برایشان ایجاد شده است

آنها در آن فعالیت میکنند همه چیز بد نیست و به قول معروف
آدمه��ای خوب هم وجود دارند .دوم آنکه برخی دیگر از این افراد
به قول معروف در وجودش��ان شیشه خرده دارند و فقط برایشان
پول مهم است ،نه به کار هنری که انجام میدهند اعتقاد دارند و
نه به اصول حرفهای و انسانی کار .آنها از همان ابتدا به انتهای کار
فکر میکنند و اینکه سود بیشتری از پروژهای که در دست دارند،
نصیبش��ان ش��ود ،مطمئنا این افراد به دلیل عدم حسن نیت در
وجودشان تمام تالششان را میکنند که از هزینههای کار بکاهند
تا سهم بیشتری نصیبشان شود ،از هیچ اقدامی هم در این زمینه
ابایی ندارند ،ندادن دس��تمزد بازیگر که یک مس��ئله بسیار ساده
اس��ت ،گاه فعالیت این افراد در حوزه رس��انههای تصویری چنان
لطمات��ی به عرصه هنر س��ینما و تلویزیون میزن��د که جبرانش
بسیار سخت خواهد شد.
ح��ال بیایید به بررس��ی رفتار این افراد بپردازیم ،دس��ته اول که
تکلیفش��ان کامال مشخص است ،اما واقعا دسته دوم به چه دلیل
دس��ت به چنین اقداماتی میزنند ،مثال ندادن دس��تمزد یک یا
چن��د بازیگر به صورت تم��ام و کمال چه میزان س��ود میتواند
عای��د چنین افرادی کند؟ اگر کم��ی دقیقتر به ماجرا بنگریم در
مییابیم که ش��اید همه چیز هم به مس��ائل مالی ارتباط نداشته
باش��د ،ش��اید این اف��راد هنگامی ک��ه تصمیم به تولی��د فیلمی
میگیرن��د با دادن وعده و وعیده��ای عجیب و غریب مثال اینکه
«حاال ما با هم چند س��اله رفیقم و کلی همکاری کردیم با هم و
اولین باری نیست که به هم میرسیم و من که نمیخوام پول تو
رو بخورم و امروز به پولت نرس��ی فردا حتما میرسی و »...سعی
میکنن��د اعتماد بازیگر مورد نظر را جل��ب کنند و به نوعی او را
س��ر کار خود برده و فیلمشان را ضبط کنند ،برخی از این عوامل
پش��ت صحنه حتی به برخی بازیگران چک هم داده و میگویند:
«بیا واس��ه اینکه خیالت بش��ه این چک رو بگی��ر ،مال چند ماه
دیگ��ه اس ،االن دس��تم خالیه ،پروژه که تموم ش��ه بره رو پرده،
حس��اب رو پر میکنم که ت��و هم بری پول��ت رو بگیری و بزنی
به زخم زندگیت» بازیگر مورد نظر هم حاال یا روی رفاقتی که با
برخی عوامل پشت صحنه دارد چک را گرفته ،شرایط را میپذیرد
و مقاب��ل دوربین میرود ،اما پس از مدتی بعد از آنکه فیلم اکران
شد ،موعد چکش که فرا میرسد آن را به بانک برده به این خیال
که دستمزدش را زنده کند اما با کمال تعجب میبیند که خبری
از پول در حساب موردنظر نیست .بسیاری از بازیگرانی که درباره
عدم دریافت دستمزدهایش��ان در پروژههایی که حتی س��الها از
پخش آنها میگذرد گالیه هایشان را مطرح میکنند معتقدند که
چندی��ن و چند چک از این گونه اوراق در دس��ت دارند که برای
وص��ول مبلغش پیگی��ری نکردهاند و بیخیالش ش��دهاند و چک
همانطور روی دستشان مانده بدون آنکه پولش را گرفته باشند.
حال ش��ما پیدا کنی��د پرتقال فروش را .معلوم��ات معادله کامال
مش��خص اند ،آنچه مش��خص نیس��ت مجهوالت اس��ت که این
مس��ائل را ب��ه وج��ود آورده اس��ت؛ مجهوالتی ک��ه تاکنون حل
نش��دهاند و آنط��ور که پیداس��ت بنای حل ش��دن ه��م ندارند.
ای��ن مجهوالتند که باعث میش��ود چنین کدورتهایی ش��کل
بگیرد.
اما س��خنان علی صادقی دو بخش داش��ت؛ بخش دوم جالبتر از
بخ��ش اول ب��ود .او درباره قراردادهای نصفهای س��خن گفت که
در ابتدای همکاری بس��ته میش��ود به این مفه��وم که نیمی از
دس��تمزد همان ابتدا پرداخت میشود و پرداخت بقیهاش به بعد
موکول میش��ود ،آن هم ن��ه صورت نقدی ،بلک��ه تهیهکننده به
جای پ��ول بابت بقیه دس��تمزد قول میدهد ک��ه خانه یا زمین
ی��ا ماش��ین یا هر چیز دیگ��ری را به نام بازیگر م��ورد نظر نماید
تا به این وس��یله بقیه دس��تمزدش را نیز داده باش��د ،اما زمانی
ک��ه فیلمب��رداری تمام ش��د ،تهیهکننده مورد نظ��ر زیر حرفش
زده و گاه حت��ی ب��ه بازیگ��ر میگوید« :دس��تمزدت همونی بود
ک��ه بهت دادم دیگه ،خونه چیه؟ ماش��ین چی��ه؟ زمین چیه؟ به
ن��ام بزنم؟ حاال ما یه چیزی گفتیم ،تو باورت ش��د ،خیلی جدی
گرفتی»
ب��ه نظر ش��ما در چنین بازاری تولیدات تصوی��ری چگونه به ثمر
میرس��ند؟ هنرمندان چگونه فعالیت میکنند؟ گردشهای مالی
چگونه شکل میگیرد و از همه مهمتر اقتصاد در چنین شرایطی
چه ش��رایطی خواهد داشت؟ شک نیست که بخش قابل توجهی
از ای��ن بازار ک��ه در آن آثار تصویری چه در مدی��وم تلویزیون و
چه در مدیوم س��ینما تولید میشوند در مسیر درست و منطقی
و اصول��ی ق��رار دارند و هیچ ای��رادی نمیتوان ب��ر آنها وارد کرد
اما بر اس��اس فاکتورهایی که وج��ود دارد باید بپذیریم که بخش
قابل توجهی از آثار تصویری هم در این بازار از طریق اصولی تولید
نمیش��وند و این یعنی باالخره فرد ی��ا افرادی در این بین وجود
دارند که حقشان ضایع شده و فرد یا افراد دیگری نیز وجود دارند
که به چیزی بیش از آنچه سهمش��ان بوده ،رس��یده اند ،سهمی
که به دلیل سوءاس��تفادهها یا سوء برداشتها برایشان ایجاد شده
است.
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«مارپیچ» «هفت رنگ» شد

فیلمسینمایی«هفترنگ»بهنویسندگیحسنمشگالتی،کارگردانیسعیدجلیلیکهپیش
از این «مارپیچ» نام داشت ،با پایان یافتن تدوین وارد مرحله صداگذاری و ضبط موسیقی شد.
سعید محمدی مطلق ساخت موسیقی این فیلم بهنام سعیدی صداگذاری و میکس نهایی را
برعهده دارند که این روزها در حال آمادهسازی نهایی کار هستند .به گزارش صبا ،قصه این
فیلم درباره شخصی است که بنا به دالیل اجتماعی متهم به سرقت است.
نقد فیلم

سبالو
و امیرو
ساقی سلیمانی
منتقد سینما

فیلم مس��تند «سبالو» س��اخته محسن نساوند
کارگردان بوش��هری در گام اول معرفی محمود
بردک نیا نوازنده ی س��ازهای ب��ادی و کوبهای
و به ویژه دمام اس��ت .اما ای��ن میتواند تعریفی
به ش��دت خالص��ه از این اث��ر باشد«.س��بالو»
از نظ��ر تکنیک��ی گامه��ای بلن��دی برداش��ته
ک��ه نمیتوان از آنها به س��ادگی گذش��ت .اگر
تکنیک در س��ینما را بخواهیم ب��رای یک فیلم
بررس��ی کنی��م فیلمب��رداری ،صداب��رداری و
صداگ��ذاری ،تدوی��ن و کلیت و اج��زای دکوپاژ
مهمترینه��ا خواهد بود که در «س��بالو» کامال
در این بخشها دقت و کاردانی عوامل به چشم
میآید ،به چند نمونه به ش��کل موردی اش��اره
میکنم.ش��روع درخشان فیلم با نمایی از باال اما
هدفمند از دریا و موقعیت س��وژه است و روایت
هم از زبان س��وژه آغاز میشود و در اوج آرامش
او می��ان آب پالن آغازین فیلم کات میش��ود.
این پ�لان معرف��ی مختصر و مفی��دی از آنچه
در ادام��ه ی فیلم خواهیم دی��د به ذهن متبادر
میکند ،آن هم ش��خصیتی آرام و در عین حال
خروشان ،خالصهای از شخصیت محمود بردک
نیا و سازش و در عین حال معرفی خلق و خوی
بومیان و سیاهان بوشهر که حاال دیگر طی بیش
از یک س��ده در دل هم حل ش��دهاند و هم را با
گرمی پذیرفته اند.
ما با دوربینی آرام و با شخصیتی در حال تغییر
از دوربین مواجهیم ،دوربین گاهی راوی اس��ت،
مثل وقتی که صرفا ش��اهد چگونگی سفر رفتن
س��وژه است ،گاهی گزارش��گر است و در مدیوم
این فیلم و به اندازه در مقابل کلههای س��خنگو
قرار میگیرد که قرار است بیشتر موقعیت بومی
و حرفهای محمود را برایمان شرح دهند .گاهی
حتی دوربین دوس��ت و محرم است و سوژه با او
درد دل میکن��د و برایش اش��ک میریزد ،مثل
وقتی که محم��ود از ارتباطش با پدر و مادرش
حرف میزند یا از احساس��ش ب��ه آفریقا جایی
که نی��اکان او از آنج��ا به بوش��هر آمدند حرف
میزن��د .اینجا دوربین یک پیام مش��خص دارد
که فیلمس��از به خوبی توانس��ته سوژه را مجاب
کن��د تا زوای��ای مختلفی از وجود خ��ود را بروز
دهد که در فیلمس��ازی مستند به اصطالح فیلم
اینجا خودروایتگر میشود و البته این فیلم چند
وجهی اس��ت و همانطور که اشاره کردم چندین
ن��وع روای��ت و چندی��ن ش��خصیت از دوربین
را ش��اهدیم ب��رای دیدن ابعاد بس��یاری از یک
ش��خصیت .نمای دوربین هم به همین اندازه با
ارتباط با موضوع صحبتی که در حال انجام است
تغییر میکند و این مورد را میشود جاهایی که
خود سوژه راوی است کامال حس کرد.
در بح��ث دوربین وارد نوع روایت هم ش��دیم و
ح��اال گریزی میزنیم به ن��وع صداگذاری .برای
فیلمی که موسیقی و موزیسین عناصر اصلی آن
هستند مسئله صدا هم امتیاز است هم منطقه
خط��ر به حس��اب میآید .اگر م��ن بخواهم اوج
برخ��ورد ویژه این فیلم را نس��بت به صدا مثال
بزنم سراغ صحنهای خواهم رفت که عکسهای
قدیمی مرور میش��د از مجال��ش خیام خوانی
قدیمی صحبت میشد و این صحنهها به قدری
با صدای درستی از بخش پژوهش آرشیوی فیلم
به خوبی دکوپاژ ش��د که هنوز پس ذهن من به
شکل پررنگتری رس��وب کرده است .در موارد
مش��ابه ما یک گزارش ش��اید میشنویم و چند
زاوی��ه بد از یک تع��داد عکس که عمال دیگر در
نمونههای مش��ابه خستهکننده و باسمهای شده
ام��ا در ای��ن فیلم ب��رای م��ن از لذتبخشترین
صحنهها به حساب میآید.
رویدادهای هنری

امین حیایی در «برف آخر»

فیلمب��رداری فیل��م س��ینمایی «ب��رف آخر» به
نویس��ندگی و کارگردانی امیرحس��ین عسگری
که چندی پیش در شمال کش��ور آغاز شده بود
همچن��ان ادام��ه دارد و امین حیای��ی در نقش
و چه��رهای متفاوت جلوی دوربین رفته اس��ت.
به گ��زارش صبا« ،ب��رف آخر» نگاه��ی متفاوت
به روزمرگیه��ای یک دامپزش��ک دارد و عمده
س��کانسهای آن در برف فیلمبرداری میشود و
و تدوی��ن آن نیز به زودی همزمان با فیلمبرداری
آغاز میشود.

«شیار  »۱۴۳در اسپانیا

مراسم بزرگداشت روز جهانی زن با نمایش فیلم
«شیار  »۱۴۳به کارگردانی نرگس آبیار به عنوان
فیلم افتتاحیه این برنامه آغاز ش��د .این مراسم از
روز  ۵ال��ی  ۱۷مارچ برابر با  ۱۵تا  ۲۷اس��فندماه
با پخ��ش فیلمه��ای مختلف از زنان س��ینماگر
ادام��ه خواهد داش��ت .به گزارش مه��ر ،هدف از
برگزاری این مراسم تجلیل از سینماگران زن و به
تصویر کشیدن آثارشان در چارچوب روز جهانی
زن بود.

«زخم کاری» کلید خورد

محمدحسین مهدویان کارگردان و فیلمنامهنویس
که امس��ال فیلم س��ینمایی «شیش��لیک» را در

> سناریو نویسی و حفظ اندازه ی روایت

به این بخش که میرس��م شک ندارم این فیلم
برایش س��ناریوی درس��تی نوشته ش��ده صرفا
ب��رای نظ��م دادن ب��ه دادهها و میزانس��نهای
فیلم از بین امکانات مکانی به درس��تی انتخاب
ش��ده تا اتفاقات حس��اب ش��ده و ب��ا متانتی از
جنس ش��خصیت س��وژه کنار هم چیده شود و
ما به عنوان مخاطب با فیلمی روبرو نباش��یم که
اصطالحا راف کاتهای بیهدفی باش��ند .اینجا
درس��ت برعکس ،ما با فضایی روبرو میش��ویم
که با انتخابهای درست و حساب شده روایتی
استخواندار ارائه میکند که نه تنها خستهکننده
نیست بلکه مخاطب را در هر صحنه برای بیشتر
دانستن و خواستن آماده میکند .اما همه اینها
با آرامش��ی مثال زدن��ی اتف��اق میافتد هر جا
صحنهای روایتش کامل ش��د س��ریع به س��راغ
موض��وع دیگر م��یرود و ابدا قصد احساس��اتی
ک��ردن و هیجانی ک��ردن فیلم را ن��ه در غم و
شادی و نه در گمانه زنی ندارد .فیلمساز با تمام
ابزاری که در این فیلم در اختیار داشت به عنوان
مثال با یک گزارش کنس��رت و کمی کش دادن
صحنههای هیجانی نی انبان و دمام میتوانست
از احساس��ات مخاط��ب از هیج��ان مخاطب به
نفع فیلم اس��تفاده کند اما کس��انی که فیلم را
ببینند متوجه میش��وند ابدا فیلمساز خود را در
ورطه یک گزارش هیجان انگیز نمیاندازد بلکه
ب��ر کار خود تس��لط دارد و معادالت کار خود را
میشناسد.
> انتخابراویاندربخشروایت ازنوعکله سخنگو

اف��رادی که ب��رای ای��ن بخش انتخاب ش��دند
از داری��وش غری��ب زاده به عنوان فیلمس��از و
داس��تان نویس و بومی منطقه و البته آش��نای
نزدیک س��وژه تا تک تک افرادی که روایت خود
را ارائه میدهند به ح��ق بهترین انتخابها بود و
اگر مخاطب اندکی از هنرمندان بوشهری بداند
میفهمد بعد دیدن ای��ن فیلم دلش میخواهد
مختصری درباره ی تک تک این افراد هم بداند.
پیش��تر به عنوان مثال غریب زاده را از مجموعه
داس��تان «تش��باد»ش که یادداش��تی بر آن در
روزنامه همش��هری نوشتم میش��ناختم کتاب
را ب��رای نقد برایم فرس��تاده ب��ود و از نزدیکتر
آن گونه که نس��اوند نش��انش داد نمیشناختم،
رابط��ه ی منتقد بود و صاحب اثر و بعد از دیدن
فیلم نس��اوند با آنچه در داستانها تشباد خوانده
ب��ودم نزدیکی افراد بوش��هر را در نوع روایت به
ش��دت حس کردم ،انس��جام خاصی در روایت
دارن��د و البته خلوص و صداقت��ی ویژه بومیان
آن س��رزمین و فرهن��گ و هنر غنی خودش��ان
ک��ه نس��اوند در فیل��م ب��ه خوبی مع��رف این
موارد است.
> تدوین

ب��رای من از نکات درخش��ان تدوی��ن این فیلم
نحوه اس��تفاده از آرشیوهای در اختیار پژوهش
این مس��تند بود و میزان هماهنگ��ی آن با نوع
روای��ت .همین که کالژ به نظر نمیرس��د یعنی
تدوین به درس��تی انجام شده اس��ت .در پایان
ارزش دی��دن ای��ن اثر ب��ه اندازه ی یک س��فر
تمام و کمال به جنوبیترین اس��تان ایران است
و ش��ناختن مهمترین گوش��ههای ناش��ناخته
موس��یقی و ش��خصیت مردمان این س��رزمین
اس��ت ،از خرده فرهنگهایی مثل مجالس خیام
خوانی تا ماجرای س��یاه پوستان سپید قلب این
منطقه و سازهایی که مینواختند و برای شخص
بنده محمود بردک نیا همان امیروی نادری بود
در س��ازدهنی که انگار بزرگ شده باشد و شاید
من اینطور میخواستم و بدون شک از وامداران
و فرزندان خلف آن س��ینمای بومی هم میتوان
از محسن نساوند نام برد.
س��ی و نهمین جش��نواره ملی فیلم فجر داشت،
به تازگی س��ریال ش��بکه نمای��ش خانگی خود
را ب��ا ن��ام «زخ��م کاری» جلوی دوربی��ن برده
اس��ت .به گزارش صبا ،تصویربرداری این سریال
مدتی اس��ت که در ش��بکه نمایش خانگی آغاز
شده است.

«آرزوی زیبا» میآید

فیل��م س��ینمایی «آرزوی زیب��ا» س��اخته علی
قویتن پروان��ه نمایش گرفت .ب��ه گزارش صبا،
در ای��ن فیل��م چن��د ک��ودک و نوج��وان تالش
میکنن��د ت��ا خواس��ته ی��ک دخت��ر ج��وان را
ب��رآورده کنند که در ای��ن راه درگیر ماجراهایی
میشوند.

«حس سوم»
درتلویزیون

شبکه آیفیلم به زودی سریال تلویزیونی «حس
س��وم» را به کارگردانی مهدی فخیمزاده پخش
میکند.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ،خالص��ه
داس��تان این س��ریال از این قرار اس��ت :س��یما
پس از یک س��انحه قدرت بویای��ی عجیبی پیدا
میکن��د و حس بویای��یاش بهگون��های تقویت
میش��ود که ق��ادر ب��ه رهگی��ری م��واد مخدر
اس��ت .او و ش��وهرش با این کار ،از مردم اخاذی
میکنند و...

