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«پدر» مخاطب را به شدت درگیر خود میکند

نمایش «پدر» اثر «آگوس��ت اس��تریندبرگ» به کارگردانی یوسف
محمدی از امروز سهش��نبه  19اس��فند در سالن ش��ماره دو خانه
ّ
نمایش مهرگان روی صحنه میرود .کارگردان این اثر نمایشی درباره
جذابیتهای انتخاب این نمایش��نامه به منظور اجرا گفت :همیشه
شخصیتها و نوع تصمیماتی که
در منگنه و در حصار قرار گرفتن
ّ
جذابیت خاصی داشته و دارد
در آن مواقع گرفته میشود برای من
ّ
کیفیتترین
و احس��اس میکنم این شکل از
شخصیت پردازی ،با ّ
ّ
شدت درگیر
س��مپاتی را ایجاد میکند ،از این نظر که مخاطب به ّ

روایت داستان میشود و تعلیق ایجاد میکند که پایان
داستان چه میش��ود و این تعلیق مخاطب را تا پایان
داستان همراه میکند .نمایشنامه «پدر» سمپاتی بسیار
خوب��ی در مخاطب به وجود میآورد .او درباره موضوع
و مضمون این اثر یادآور ش��د :نمایش��نامه «پدر» ،در
مورد آدولف ،کاپیتان ارتش سوارهنظامی است که بر سر نوع تربیت
شدت دچار مشکل است و همسرش
فرزندشان با همسرش لورا به ّ
از راه خطرناکی جهت به هدف رسیدن خودش استفاده میکند که

باعث جنون و مرگ کاپیتان میش��ود .موضوع ش��ک
اصلیترین مضمون مورد اس��تفاده در این متن است.
به گزارش هنرآنالین ،محمدی درباره س��بک و فضای
اجرایی این نمایش اظهار کرد :سبک رئالیستی جهت
اجرای نمایشنامه «پدر» را انتخاب کردم .به این دلیل که
قصهگویی و روایت داستان به سادهترین زبان
اساسا اولویت بنده در ّ
ممکن است .تحلیل روابط زناشویی و نوع برخورد آدمها نسبت به هم
موقعیتهای مختلف ،بسیار به انسان معاصر کمککننده است.
در
ّ

فرهنگی

تاملی بر یکی از مهمترین بخشهای فیلمسازی در سینمای ایران و جهان

فیلمکوتاهوتوجهیکهبهآننمیشود

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :چندی پیش پویا نبی کارگردان
عرصه فیلم کوتاه در گفتگویی جملهای بیان کرده بود که از مسئله
مهمی حکایت میکرد .موضوعی که بسیاری از ما سالهاست با آن
برخ��ورد میکنیم اما خیلی راحت از کنارش عبور کرده و توجهی
ب��ه آن نمیکنیم .این هنرمند جوان گفته بود« :مرگ فیلم کوتاه،
مرگ س��ینمای متفکر ایران است» این جمله با اینکه بسیار کوتاه
و مختصر است اما در درون خود المانهایی دارد که ما را به دقت
بیش��تر به سخن این فیلمساز وادار میکند ،خاصه آنکه اهل تفکر
و اندیشه هم باش��ی و خاصتر آنکه مطالعاتی را هم درباره سینما
و بخشهای مختلف آن داش��ته باش��ی و در میان این عرصههای
مختلف ،عالقمندی خاصی به فیلمهایی که در زمره فیلمهای کوتاه
س��ینما قرار میگیرند هم داش��ته باش��ی .در دانشنامه ویکی پدیا
درباره تعریف فیلم کوتاه چنین آمده است« :فیلم کوتاه به گروهی
از فیلمها و آثار هنری گفته میش��ود که نسبت به فیلم بلند ،هم
زمان بس��یار کمت��ری دارد و هم با بودجه پایی��ن و تجهیزات کم
س��اخته میش��ود .در تعریف آکادمی علوم و هنرهای سینما آمده
اس��ت که فیلم کوتاه باید حداکثر  40دقیقه یا کمتر زمان داشته
باشد .تیتراژ اول و آخر نیز جزو این زمان به شمار میآیند».
هرچند که با تعریف علمی و ش��اید بت��وان گفت هنری این حوزه
فیلمس��ازی آشنا ش��دیم اما تجربه نش��ان میدهد که فیلم کوتاه
مفهوم��ی فراتر از ای��ن حرفها داش��ته و از فاکتورهای دیگری نیز
برخوردار اس��ت ،فاکتورهایی که در ساخت فیلمهای کوتاه توسط
کارگردانان در نظر گرفته میش��ود ،اما در هنگام تماشای اینگونه
فیلمها توس��ط مخاطبان به آنها بهای چندانی داده نمیشود .یکی
از دالی��ل چنین بیتوجهی را ش��اید بتوان ع��دم آگاهی مخاطب
از دالیلی که موجب س��اخته ش��دن یک فیلم کوتاه توس��ط یک
کارگردان میشود ،به شمار آورد .در تعریف آکادمی علوم و هنرهای
س��ینما آمده بود که فیلم کوتاه باید حداکثر  40دقیقه باش��د ،در
حالیکه در س��ینمای امروز مخاطب گاه ش��اهد فیلمهای کوتاهی
س��ت که مدت زمان آنها حتی به  5دقیقه هم نمیرسد ،گاه حتی
چنین زمانی برای س��اخت یک فیلم کوتاه هم بس��یار زیاد قلمداد
میش��ود به صورتی که در همین س��رزمین خودمان برخی اوقات
شاهد برگزاری جش��نوارههایی در حوزه تولید فیلم کوتاه هستیم
که اص��رار فراوان دارند فیلمهایی را ب��ه نمایش بگذارند که مدت
زمان آنها به اندازه صد ثانیه باشد .با این تعریف حاال دیگر میتوان
بیان کرد که به نظر میرس��د فیلمی که حداکثر  40دقیقه زمان
داشته باش��د را نباید در زمره فیلمهای کوتاه به حساب آورد ،چرا
ک��ه اوال وقتی کارگردانی در عرض صد ثانیه فیلمی را به مخاطب
ارائه میکند ،حیف است که فیلمهایی را که  40دقیقه مخاطب را
روی صندلی مینشانند را در زمره فیلمهای کوتاه به حساب آورد.
دوم آنکه در همین تلویزیون خودمان گاه مشاهده میکنیم که یک
فیلم سینمایی یا یک تله فیلم از شبکهای پخش میشود که مدت
زمان آن  40دقیقه اس��ت ،مضاف بر اینکه یک فیلم  40دقیقه را
اساس��ا باید در گروه فیلمهای بلند یا حداقل نیمه بلند به حساب
آورد .باز هم بر اس��اس تعریف آکادمی علوم و هنرهای سینما قرار
ش��د فیلم کوتاه با بودجه اندک ساخته شود ،در حالیکه همه ما به
این امر واقفیم که با شرایط اقتصادی امروز ساخت فیلمی با مدت
زمان  40دقیقه هزینه بس��یار زیادی را بر روی دوش عوامل تولید
خواهد گذاش��ت ،هزینهای که با بودجهای که برای تولید یک فیلم
کوتاه در نظر گرفته شده همخوانی ندارد.
نکت��ه بعدی ک��ه درباره فیلمهای کوتاه باید م��د نظر قرار دهیم و
ت��ا حدی آن ایرادی که برای مدت زمان تعریف ش��ده در آکادمی
علوم و هنرهای س��ینما ( 40دقیقه) را ه��م تایید میکند تعریف
دیگری ست که درباره گونههای سینمایی وجود دارد ،این تعریف
میگوید فیلمهای کمتر از سی دقیقه را میتوان در زمره فیلمهای
کوتاه به حس��اب آورد ،از سی تا هفتاد دقیقه قیلمهای نیمه بلند
هستند ،از آن بیشتر را در زمره فیلمهای بلند باید به حساب آورد.
اما یک نکته مهم درباره فیلمهای کوتاه وجود دارد اینکه س��ازنده
فیلمهای کوت��اه (که هرچقدر زمان فیلم کوتاهتر باش��د کار برای
فیلمساز سختتر میشود) باید در مدت زمان مشخصی موضوعی
را ب��ه مخاطب یادآوری کند و ب��ه او بگوید« :ببین این موضوع در
جامع��های که تو در آن زندگی میکنی وج��ود دارد و در حال رخ
دادن اس��ت» .این یاداوری باید به گونهای روشن و فصیح باشد که
مخاط��ب را پس از پای��ان فیلم به فکر فرو ببرد .آنچه از این جمله
میتوان برداش��ت کرد این است که فیلم کوتاه عمدتا فیلمی است
به خاطر محتوایی که دارد تفکر برانگیز اس��ت و از نمایش گزارش
گون��هاش هدف خاصی را دنبال میکند ،هدفی که بیانگر واقعیتی
است که در جامعه وجود دارد اما توجهی به آن نمیشود .این نوع
نگاهی اس��ت که مثال کارگردانی مانند کریستف کیشلوفسکی در
یکی از آثار خود با ن��ام «ده فرمان» دنبال میکند .این کارگردان

در س��اخت مجموعه فیلمهای کوتاه «ده فرمان» که بر مبنای ده
فرمان حضرت موس��ی ساخته تالش میکند تا در هر کدام از این
فیلمها یک پیام اخالقی را به مخاطب یادآوری و گوشزد نماید .در
مقابل کارگردانی مانند آکیرا کروساوا را هم داریم که بیان میکند
«فیلمهایی که من میس��ازم صرفا برای س��رگرم کردن مخاطب
اس��ت ،اگر میخواس��تم پیامی را بیان کنیم یک بلندگو به دست
میگرفتم و بر باالی یک بلندی میرفتم و پیامم را اینگونه به گوش
مخاطبان میرساندم».
حاال با این توضیحات به نظر میرس��د زمان آن فرا رس��یده که به
جمل��های که در آغاز ای��ن گزارش از زبان پویا نب��ی بیان کردیم،
بپردازیم و آن را مورد بررس��ی قرار دهیم .گفتیم که در سخن این
کارگردان عرصه فیلم کوتاه المانها و فاکتورهایی وجود دارد که با
اینکه بسیار با اهمیت هستند اما خیلی مورد توجه قرار نمیگیرند.
به اولینشان که همان ایجاد تفکر در ذهن مخاطب بود تا حدودی
اش��اره کردیم .موضوعی که خیلی از ما بعد از تماش��ای یک فیلم
کوتاه آن را انجام نمیدهیم و یا اگر هم انجامش میدهیم اندازهاش
در حد بسیار پایین است ،در حالیکه همانطور که نبی بیان میکند
فیلم کوتاه فیلم تفکربرانگیز اس��ت .با این تفس��یر اگر ما به عنوان
مخاطب بعد از تماش��ای فیلم ،درگیر تفکری عمیق نمیشویم در
اکثر موارد این موضوع تقصیر خودمان اس��ت نه فیلمس��از و گروه
سازنده فیلم .اما در سخن این کارگردان عرصه فیلمهای کوتاه یک
واژه غریب و بسیار مهم وجود دارد ،واژهای تحت عنوان «مرگ»
وقتی از مرگ حرف میزنیم ،از نیستی سخن میگوییم ،از از بین
رفتن .نبی میگوید« :مرگ فیلم کوتاه ،مرگ سینمای متفکر ایران
است ».مفهوم این جمله آن است که گونه فیلم کوتاه در سینمای
ایران در حال مرگ است .اگر کمی دقت کنیم متوجه میشویم که
مرگی که در این جمله از آن سخن به میان میآید« ،مرگ» خبری
نیست ،به عبارت دیگر گوینده با این جمله نمیخواهد خبر مرگ
فیل��م کوتاه را در آینده نزدیک یا حتی زمان حال اعالم کند ،بلکه
او تصمیم دارد درباره «مرگ» فیلم کوتاه که تفکر برانگیز و اندیشه
محور است ،هشدار دهد .مسلما مخاطب چنین جملهای مسئوالن
و دس��ت اندرکارانی هستند که در حوزه س��ینما مشغول فعالیت
هس��تند و به این گون��ه مهم و تاثیرگذار س��ینما آنطور که باید و
شاید بهایی نمیدهند .اگر اهل اخبار فرهنگی و هنری خاصه حوزه
سینما و خاصتر گونه فیلم کوتاه باشید ،حتما میدانید که این نوع
فیلمها در جهان طرفداران بیش��ماری دارند و س��االنه بودجههای
مشخصی برای تولید آثار جدید در این گونه خاص سینمایی تعلق
میگیرد و فیلمس��ازان با خیالی آس��وده اقدام به ساخت فیلمهای
کوتاه مینمایند .خیال آس��وده هم از بابت حمایتی که بخشهای
خصوصی ،دولت و حتی کمپانیهای بزرگ سینمایی از تولید آنها
میکنند و هم از بابت داشتن مخاطب و استقبالی که مردم از این
فیلمها صورت میدهند .ش��اید به همین دلیل اس��ت که هر ساله
در کش��ورهای مهم که صاحب س��ینمای قوی و تراز اولی هستند
جش��نوارههای معتبری برگزار شده و جوایز مشخص و ممتازی را
به فیلمهایی که در این گونه مهم س��ینمایی تولید میش��وند اهدا
میکنن��د .باز هم اگر اه��ل اخبار فرهنگی و هنری باش��ید با این
موضوع موافق خواهید بود که متاس��فانه دس��ته فیلمهای کوتاه و
فعالیت در آنها برای فیلمسازان و همینطور عالقمندی به آنها برای
دوستداران فیلمهای کوتاه در کشور ما بسیار مهجور واقع شدهاند

و این مهجوریت نیز حرف امروز و دیروز نیس��ت و ش��اید عمرش
به اندازه ظهور فیلم کوتاه در کش��ور ما باش��د .این مس��ئله نشان
میدهد که در کشور ما توجه چندانی به فیلمهای کوتاهی که در
طول س��ال ساخته میشوند ،نش��ده و این سینما در گوشه رینگ
هنر هفتم همواره در حال مش��ت خوردن اس��ت .با این حال این
گونه سینمایی علیرغم تمام جفاها و بیاعتناییهایی که در حقش
میش��ود هموازه توانسته در خارج از کش��ور از فستیوالهای مهم
جهانی جوایز ارزشمندی را کسب کند .برخی به این موضوع خرده
میگیرند و به این گونه خاص س��ینمایی هجمه وارد میکنند که
فیلمس��ازان فیلمهای کوتاه عمدتا برای جشنوارههای جهانی فیلم
میسازند و به قولی با این اقدامشان دست به سیاه نمایی میزنند.
باید از افرادی که چنین عقیدهای را مطرح میکنند پرس��ید که بر
فرض که فعاالن عرصه فیلمهای کوتاه ،آثارش��ان را برای هیچیک
از جش��نوارههای جهان��ی ارس��ال نکنند و همه را ب��رای مخاطب
داخلی و جش��نوارههای داخلی بس��ازند ،کجا آنه��ا را ارائه دهند؟
چه کس��ی حمایتشان کند؟ چه کسی تشویقشان کند؟ چه کسی
در ادامه مسیر همراهی ش��ان کند؟ وقتی محلی برای رشد و نمو
فیلم کوتاه در داخل مهیا نکردهایم چرا فیلمس��ازان این گونه مهم
سینمایی بنشینند و دست روی دست بگذارند و شاهد هدر رفتن
استعدادهایشان باشند؟ پرسش اینجاست که ما به عنوان مسئول و
دست اندرکار حوزههای فرهنگی و هنری در طول سالهای متمادی
چه اقدامی برای متبلور شدن استعدادهایی که در وجود فیلمسازان
ای��ن عرصه وجود دارد ،انجام داده ای��م؟ وقتی اقدامی انجام نداده
ایم ،وقتی حمایتی نکرده ایم ،وقتی بودجه به این امر مهم در نظر
نگرفتهایم و به فیلمس��ازان جوانی که سرش��ار از پتانسیل و سوژه
برای تولید آثار جدید و منحصربفرد هس��تند اختصاص نداده ایم،
چرا وقتی این هنرمندان در جش��نوارههای خارجی افتخار کسب
میکنند سعی میکنیم افتخارشان را سطح پایین نشان دهیم که
ان��گار هیچ کاری نکرده اند .مفهوم مرگی که پویا نبی درباره گونه
فیلم کوتاه هشدارش را داده بود ،همین است .در حالیکه هنرمندان
ما نش��ان دادهاند که کار فیلمسازی در گونههای مختلف که فیلم
کوتاه هم یکی از آنهاست را خوب بلدند و میتوانند آثار ارزشمندی
را تولید کنند ،آثاری که هم برای مخاطب داخلی تفکر برانگیز باشد
و هم برای مخاطب خارجی .اما با این حال میبینیم که فیلمهای
کوتاه در کش��ور ما از جایگاهی که در خور شان آنهاست برخوردار
نیستند ،چه به لحاظ حمایت مالی و معنوی در حوزه فیلمسازی و
چه به لحاظ مخاطبی که این گونه سینمایی باید داشته باشد .در
ای��ن میان اما باید این موضوع را هم عنوان کنیم که علیرغم تمام
مهجوریتها برای فیلم کوتاه ،به نظر میرس��د در طول س��الهای
اخی��ر مخاطب عالقمند به اینگونه فیلمه��ا اقدام خود را در جهت
اس��تقبال از آثار سینمایی کوتاه انجام داده و به نوعی سهم خود را
در این آش��فته بازار پرداخته و هر چه که زمان میگذرد میبینیم
که این اس��تقبال بیشتر و بیشتر هم میشود ،میماند حمایتهای
مالی و معنوی که از سوی بخشهای دولتی و همینطور خصوصی
بای��د صورت گیرد .بخش خصوصی که وضعیتش کامال مش��خص
است ،بارها این موضوع را اثبات کرده که اگر شرایط مناسب باشد
و تضمینی برای بازگش��ت سرمایه وجود داشته باشد این بخش از
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف هنری که فیلم کوتاه هم جزیی
از آن اس��ت اس��تقبال میکند .حال اینکه این شرایط را چه کسی
باید مناسب سازد و بازگشت سرمایه را تضمین نماید ،خود موضوع
مهمی س��ت که پاسخش بسیار روشن و مشخص است .این نقشی
است که دولت باید در این میان ایفا نماید .دولت بیان میکند که
بودجه نداریم ،مشکالت اقتصادی زیاد است ،پول نداریم و ....بسیار
خب ،ما هم میپذیریم که دولت به لحاظ مالی در شرایط مساعدی
قرار ندارد و نمیتواند حمایت مالی انجام دهد .اما حمایت معنوی
چه؟ آن را هم نمیتواند؟ فیلمس��ازان عرصه فیلمهای کوتاه واقعا
انتظار زیادی ندارند ،آنها میخواهند شرایط برای فعالیتشان مهیا
باشد ،دچار موانع من درآوردی در سر راه تولید و انتشار فیلمهای
کوتاه نشوند ،راحت بتوانند کار کنند و اثر تولید کنند .مسلما وقتی
شرایط مناسب باشد بازگشت سرمایه خود به خود تضمین خواهد
ش��د و این یعنی سرمایهگذار بخش خصوصی هم مشتاق میشود
به این میدان ورود کند .چه از این بهتر؟ در این صورت فیلم کوتاه
نه تنها از مرگ نجات خواهد یافت ،بلکه مسیر رشد و توسعه را با
س��رعت در پیش خواهد گرفت و به درجات باال خواهد رس��ید .به
قول معروف انتخاب با ش��ما (مسئوالن) است ،اینکه به رویهای که
تاکنون در پیش گرفته بودید ادامه دهید و ش��اهد مرگ تدریجی
گونه فیلم کوتاه که نمایندهای از سینمای تفکربرانگیز است باشید
یا با اتخاذ تصمیمهای درس��ت و عملیاتی کردن آنها شرایط را به
ش��کل دیگری رقم بزنید که موجب جان گرفتن فیلم کوتاه باشد.
اکنون وقت تصمیمگیری است ،ما منتظریم.

«پایتخت ۸۰»۶درصدی شد

جایزه برای «موژان کردی»

جایزه برای سرزمین آوارگان»

 ۲قس��مت پایانی فصل ششم س��ریال «پایتخت» به کارگردانی
سیروس مقدم این روزها در حال فیلمبرداری است و عوامل این
سریال همچنان مشغول کار هستند .لوکیشن ضبط «پایتخت»۶
در رامس��ر اس��ت و
تاکن��ون  ۸۰درص��د
از تصویرب��رداری ای��ن
سریال انجام شده است.
ب��ه گزارش صب��ا ،طبق
برنامهریزیهای صورت
گرفته ،هفت ه آخر اسفند
خالص�� ه قس��متهای
پخش شد ه «پایتخت »۶روی آنتن شبک ه یک میرود و در ادامه
آن ،ش��ب عید نوروز و در ش��ب س��ال تحویل  ۲ ،۱۴۰۰قسمت
پایانی «پایتخت »۶از شبکهی یک پخش خواهد شد.

«م��وژان کردی» ب��رای حضور در نقش «س��حر» در فیلم کوتاه
«زنگ تفریح» به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد برنده بهترین بازیگر
س��ی و سومین دوره جشنواره دانشجویی « »Living Skiesدر
کانادا ش��د و نخس��تین
جای��زه جهان��ی را برای
خود و فیلم کوتاه «زنگ
تفریح» ب��ه ارمغان آورد.
فیلم کوتاه «زنگ تفریح»
به نمایندگی از مدرس��ه
فیلمسازی «هیالج» در
این جش��نواره به رقابت
پرداخت .به گزارش صبا ،جشنواره دانشجویی «»Living Skies
در این دوره به علت همهگیری ویروس کورونا از  ۱۴-۱۶اس��فتد
به صورت مجازی برگزار شد.

بیست و ششمین دوره جوایز انتخاب منتقدان صبح روز گذشته
 18اس��فند برن��دگان خ��ود را در  ۲بخش س��ینما و تلویزیون
ش��ناخت .با اهدای جوایز «س��رزمینآوارگان» به عنوان بهترین
فیل��م س��ال و کارگردان
آن «کلوی��ی ژائ��و» نیز
بهترین کارگردان س��ال
ش��ناخته و فیل��م جایزه
بهترین فیلمنامه اقتباسی
و بهترین فیلمبرداری را
ه��م از آن خ��ود کرد .به
گ��زارش مهر« ،چادویک
بوزمن» برای «بلک باتم م��ا رینی» بهترین بازیگر مرد و «کری
مولیگان» برای «زن جوان نوید بخش» بهترین بازیگر زن ش��د
و جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال هم به همین فیلم رسید.

متاس��فانه دس��ته فیلمهای کوتاه و فعالیت در آنها
برای فیلمس��ازان و همینطور عالقمن��دی به آنها برای
دوستداران فیلمهای کوتاه در کشور ما بسیار مهجور
واقع شدهاند و این مهجوریت نیز حرف امروز و دیروز
نیست و ش��اید عمرش به اندازه ظهور فیلم کوتاه در
کشور ما باشد .این مسئله نشان میدهد که در کشور
ما توجه چندانی به فیلمهای کوتاهی که در طول سال
ساخته میشوند نش��ده و این سینما در گوشه رینگ
هنر هفتم همواره در حال مشت خوردن است

پرداخت ۲۰۰میلیونی پلتفرمها برای خرید حق پخش فیلمهای میلیاردی!

غالمرضا آزادی کارگردان و تهیهکننده س��ینما درباره فعالیتهای
اخیر خود گفت :تهیهکنندگی «طبقه یک و نیم» به کارگردانی نوید
اس��ماعیلی را برعهده داش��تم که هنوز برای دریافت پروانه نمایش
آن اق��دام نکردهایم .وی بیان کرد :متاس��فانه برخ��ی از فیلمها که
نمیتوانن��د نوبت اکران دریافت کنن��د ،مجبورند در مقابل دریافت

مبال��غ ناچیزی ب��ه پلتفرمه��ای اینترنتی فروخته ش��وند که فکر
میکن��م نزدیک به  ۲۰۰میلی��ون تومان باش��د .در حالیکه تولید
فیلمهای س��ینمایی در کمترین حالت خود بی��ش از یک میلیارد
تومان هزینه میبرد .البته فیلمهایی که هنرپیش��ههای ش��ناخته
ش��ده دارن��د ،گرانتر خریداری میش��وند .به گ��زارش مهر ،وی با

اش��اره به اینکه موسس��ات دولتی وارد حوزه تولید فیلم شدهاند و
بودجههای بس��یاری را برای فیلمهای سینمایی در نظر میگیرند،
توضیح داد :همین مس��ئله سبب میشود که دستمزد بازیگران نیز
افزایش پیدا میکند که این اتفاق برای فیلمس��ازان مستقل بسیار
خطرناک است.
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«انفجار عظیم» در تلویزیون

آفتاب یزد :فیلم سینمایی «انفجار عظیم» محصول  2007کره جنوبی به کارگردانی «جانگ
وو پارک»  40دقیقه بامداد چهارشنبه  20اسفندماه از شبکه پنج تماشایی میشود« .انفجار
عظیم» داستان کاری «مان سو» کارمند شهرداری است که بسیار مبادی آداب است چون
پدرش که معلم بوده او را طوری تربیت کرده که کوچکترین خطایی نمیکند و بسیار به
قانون احترام میگذارد .مدیر قسمتی که او کار میکند ،رشوه گرفته...
گفتگو

رضا بنفشه خواه:

سریالهای قدیمی بهتر از جدیدها هستند

آفتاب ی�زد  -زهرا صلواتی:
مخاطبان تلویزی��ون خاطرات
خ��وش فراوانی را ب��ا غالمرضا
(رض��ا) بنفش��ه خ��واه دارن��د
ب��ا س��ریالهای «گالشه��ای
مادربزرگ»« ،عطر گل یاس»،
«مش خیراهلل صندوقچه اسرار»،
«آین��ه عب��رت»« ،ای��ن خانه
دور اس��ت»« ،مزد ترس»« ،پهلوانان نمیمیرند»،
«روزگار جوانی»« ،آژانس دوستی»« ،بدون شرح»،
«پیام��ک از دیار باقی» و ....این بازیگر پیش از «من
یک مستاجرم» در دو سریال دیگر پریسا بخت آور،
«یادداشتهای کودکی» و «پشت کنکوری ها» نیز
بازی کرده بود .بنفشهخواه در «من یک مستاجرم»
ایفاگر نقش پدر «ناصر» ،یکی از جوانان س��اکن در
ساختمان است که برای گذران خدمت سربازی به
تهران آمده و ماندگار ش��ده؛ مرد سن و سال داری
که در ش��هر خودشان حمام دارد و دالکی میکند.
او تاکید میکند «من یک مستاجرم» همچنان برای
خودش هم جذاب است و هرگاه از بازپخشش مطلع
ش��ود ،تماشایش را از دس��ت نمیدهد .این بازیگر
پیشکسوت ،نقشش در این سریال را معمولی ارزیابی
میکند؛ اما تاکید دارد که حضور تاثیرگذاری در قصه
داشته است .بنفش��ه خواه به پرداخت سریال «من
یک مستاجرم» به موضوع ریشه دار و تاریخی یعنی
مشکالت مالک و مستاجر اشاره کرده و آن را از جمله
دالیل جذابیت و ماندگاری اثر پریسا بختآور عنوان
کرده و تاکید میکند س��ریال چه در پخش اولیه و
چه در بازپخشهای بعدی پرمخاطب بوده و مردم
آن را دوست داش��تهاند و از این بابت ،بازخوردهای
خوبی دریافت کرده است .این بازیگر تصریح میکند
سریالهایی که در گذشته ساخته شده اند ،دیدنیتر
از برخی مجموعههایی که این روزها تولید میشوند،
هستند .شبکهایفیلم این شبها سریال «من یک
مستاجرم» به کارگردانی پریسا بختآور را بر روی
آنتن خود برده اس��ت .به همی��ن بهانه ،گفتگویی
داشتهایم با رضا بنفشه خواه ،بازیگر نقش پدر ناصر
در این مجموعه جذاب و خاطره انگیز.
در جری��ان پخ��ش س��ریال «م��ن ی��ک
مستاجرم» از شبکهایفیلم هستید؟
متاس��فانه اطالع نداش��تم .چه خوب ،کاش زودتر
خبردارمیشدم.

بازپخش سریال ازای فیلم هم با استقبال
بینندگان مواجه شده و یکی از آثار پرمخاطب
این شبکه است .سریال برای خودتان هم هنوز
تازگی دارد؟
بله آن س��ریال واقعا جذاب ب��ود و در زمان پخش
توانست تماشاگران زیادی داشته باشد .هنوز از این
سریال خاطرات خوبی دارم .تکرارهای سریال را هم
میبینم و دوست دارم .به نظرم« ،من یک مستاجرم»
یکی از سریالهای خیلی خوب تلویزیون در حوزه
کمدی است .این سریال هنوز برای خودم هم تازگی
و جذابیتش را حفظ کرده است.
درباره نقش خودتان در سریال هم توضیح
میدهید .پدر ناصر به ظاهر مرد بیاحس��اس و
دیکتاتور به نظر میرسید؛ اما مهربان هم بود.
خانم پریس��ا بختآور تا به امروز س��ه سریال برای
تلویزیون ساختهاند که در هر سه اثر بازی کرده ام.
«من یک مستاجرم» یکی از همین سریال هاست
ک��ه البته به نظر خودم نقش��م در آن معمولی بود.
نقش پدر یکی از جوانان را داشتم که نگران زندگی
پس��ر و عروسش است و برای سرکش��ی از آنها به
تهران میآید و به نوعی هم��ه کارها را رتق و فتق
میکند .این کاراکتر حضور طوالنی در سریال ندارد؛
اما در قصه تاثیرگذار اس��ت و با حضورش ،در کارها
رویدادهای هنری

افزایش عجیب
قیمتبلیتسینما

در روزهای پایانی بررسی نظامنامه اکران سال ۱۴۰۰
توس��ط اصناف سینمایی ،زمزمههایی جدی مبنی
بر افزایش  ۵۰تا  ۱۰۰درصدی قیمت بلیت سینما
شنیده میشود .بر اساس شنیدههای صبا ،رقمهای
 ۳۰و  ۴۰هزار تومان اعدادی است که از سوی برخی
تهیهکنندگانسینمابرایقیمتبلیتسینمادرسال
آینده پیشنهاد و به نظر میرسد به تصویب در شورای
صنفی نمایش نزدیک شده است.

«خندوانه» شب مبعث میآید

محمد احس��انی مدیر شبکه نسیم درباره پخش
آخری��ن قس��مت «دورهم��ی» و فص��ل هفتم
«خندوانه» گفت :سری هفتم برنامه «خندوانه»
همزمان با عید مبعث چهارش��نبه ش��ب پخش
میشود ،برنامه پایانی فصل چهارم «دورهمی» نیز
با حضور احسان علیخانی همزمان با سال تحویل
 ۳۰اسفندماه پخش خواهد شد / .ایرنا

چهارشنبهسوریباارکسترملی

ارکس��تر ملی ایران پس از اجرای آنالین در سی
و شش��مین جشنواره موس��یقی فجر و استقبال
مخاطبان ۲۰ ،اس��فندماه س��اعت  ۱۸همزمان با
جش��ن آخرین شب چهارشنبه س��ال به رهبری
نصی��ر حیدریان در تاالر وح��دت بصورت زنده و

گش��ایش و مشکالت مرتفع
میش��ود .وقتی هم میبیند
که مشکالت پسر و عروسش
حل شده و در عین حال یک
شوهر هم برای دخترش پیدا
شده است ،به شهر خودشان
برمیگردد .نقشم در سریال
معمولی و نسبتا کوتاه بود؛ اما
تأثیر خودش را داشت و خنثی به نظر نمیرسید.

ای��ن کاراکتر چقدر به ش��خصیت واقعی
خودتان نزدیک بود و نقاط اشتراک داشتید؟
تقریباً اصال به خودم ش��باهتی نداشت و به لحاظ
رفتاری خیلی تفاوت داش��تیم .رفتار و کارهایم در
زندگی شخصی شبیه پدر ناصر نیست .با این حال
همه سعیام را کردم تا از پس نقش بر بیایم و بتوانم
به خوبی ایفایش کنم.
گریم این ش��خصیت ه��م جالب به نظر
میرسد .ایده موهای حنایی از کجا آمده بود؟
نظر خود چهرهپرداز بود .شغل پدر ناصر حمامی بود
یداد .در نتیجه ،رنگ
و کارهای دالکی را هم انجام م 
موهای او را با توجه به شغلش به رنگ حنایی در آورده
بودند ،به این معنا که خودش با حنا رنگ کرده است.
چهره پردازی این کاراکتر برای خودم هم جالب بود.
ب��ه عن��وان ی��ک بازیگر پیشکس��وت با
بازیگران جوان در سریال «من یک مستاجرم»
کار کردید .این همکاری چگونه تجربهای بود؟
من با بازیگران جوان زیادی کار کردهام و هیچوقت
هم از این بابت مش��کلی نداشته ام .مث ً
ال در سریال
«پشت کنکوری ها» هم اغلب بازیگران جوان بودند.
اتفاقاً از همکاری با جوانان خوش��حال میش��وم و
اس��تقبال میکنم .هم من از آنها یاد میگیرم و هم
آنها میتوانند از تجربیاتم استفاده کنند .با بازیگران
جوان «من یک مستاجرم» هم رابطه خیلی دوستانه
و صمیمانهای داش��تم و همکاری با آنها واقعا لذت
بخش بود.
با چه واکنشها و بازخوردهایی برای بازی
در ای��ن س��ریال چه در نمایش اولی��ه و چه در
بازپخشهای بعدی مواجه شدید؟
واکنشها واقعا خیلی خوب بود .سریال چه برای بار
اول و چ��ه در بازبخشهای بعدی مخاطبان زیادی
داشت .مردم س��ریال را دوست داشتند و به ما هم
خیلی لطف و ابراز محبت میکردند.
چه عواملی را در جذابیت و تماشایی بودن
سریال «من یک مستاجرم» دخیل میدانید؟
به نظرم سریال بزرگترین موضوع و معضل اجتماعی
را بی��ان میکند و همین عامل اصلی جذابیتش به
ش��مار میرود .مسئله مالکیت و مشکالت موجر و
مستاجر از قدیم در مملکت ما بوده است و همچنان
هم وجود دارد .س��ریال به زیبای��ی به این موضوع
میپردازد و طبیعی اس��ت که مخاطب امروزی هم
جذب قصه شود و با آن همراهی کند.
شبکهای فیلم را تماشا میکنید؟
بله ،بس��یاری از س��ریالها را از این شبکه میبینم،
ب��ه خصوص آنهایی که خودم بازی داش��ته ام .البته
س��ریالهای دیگر را هم ازای فیلم تماشا میکنم .به
نظرمسریالهاییکهدرگذشتهساختهمیشد،بسیار
بهتر از مجموعههاییاستکهاالنتولیدمیشود.
این روزها مشغول چه کاری هستید؟
فعال که فقط کتاب و فیلمنامه میخوانم و کار خاصی
نمیکنم .البته چند پیش��نهاد هم دارم که در حال
بررسی آنها هستم.

آنالین روی صحنه میرود .به گزارش ایرنا ،در این
رویداد گروه آوازی تهران (وکاپال) به رهبری میالد
عمرانلو ارکستر ملی ایران را همراهی میکند .در
این اجرا قطعات «رنگین کمان» و «چهارش��نبه
سوری» اثر ثمین باغچه بان نواخته میشود.

نیکی کریمی «تا فردا» میسازد

در آخرین جلس��ه از شورای پروانه ساخت سینمایی
چهارفیلمپروانهساختگرفتند.دراینجلسهباساخت
فیلمهایسینمایی«مالقاتخصوصی»بهکارگردانی
امید ش��مس و تهیه کنندگی امیر بنان و «سیرک
سگ» به کارگردانی داریوش رضایی و تهیه کنندگی
کامرانمجیدیموافقتشد.بهگزارشایرنا،همچنین
در این جلسه با ساخت فیلمهای «روز سیب» به تهیه
کنندگی الهه نوبخت و کارگردانی محمود غفاری و «تا
فردا» به تهیه کنندگی نیکی کریمی و کارگردانی
علی عسگری موافقت شد.

شیرین بینا در «نقش خاک»

تصویربرداری سریال «نقش خاک» به کارگردانی
آرش معیریان و تهیه کنندگی محمدمهیار کلهر
از دو ماه پیش در همدان کلید خورده و به تازگی
شیرین بینا به گروه بازیگران این سریال پیوسته
است .به گزارش ایسنا« ،نقش خاک» یک ملودرام
ی اس��ت که این
با موض��وع اجتماعی و خانوادگ 
روزها در مرحله تولید برای آنتن ایام ماه رمضان
صدا و سیما قرار دارد.

