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حسن خجسته:
سال  98سینمای ایران دیدنیتر میشود

...

سینمای ایران

«کاتیوشا» فردا در شبکه خانگی
فیلم سینمایی «کاتیوشا» فردا دوشنبه ۱۷
دی وارد شبکه نمایش خانگی میشود.
به گزارش مهر ،فیلم سینمایی «کاتیوشا»
ساخته علی عطشانی و بــا ب ــازی احمد
مهرانفر ،هادی حجازیفر ،لیال اوتادی،
میترا حــجــار ،ارژن ــگ امیرفضلی و بیژن
بنفشهخواه ،دوشنبه  ۱۷دی ماه در شبکه
نمایش خانگی توزیع میشود .در خالصه
داستان این فیلم با طرح اولیهای از مهراب
قاسمخانی و نویسندگی علی عطشانی
آمــده اســت« :مــن اگــه بخوام تــوی زندگی
موفق باشم حتما نباید اون جوری به زندگی
نگاه کنم که تو نگاه میکنی»...

گالیه داوودنژاد
از مسئوالن جشنواره فجر
علیرضا داوودنــژاد در پی اعالم مسئوالن
جشنواره فیلم فجر مبنی بر نرسیدن فیلم
«مصائب شیرین  »2به دبیرخانه این رویداد؛
از این اظهارات گالیه کرد.
وی در گفتوگو با ایسنا در این باره بیان
کــرد« :بــا توجه به ایــن که همیشه در این
ایــام از دفتر جشنواره بــا مــا مــدام تماس
میگرفتند و مراحل آمــاد هســازی فیلم را
دنبال میکردند و کمک هم میرساندند،
من در حیرتم که چرا این بار فقط یک دفعه
با من تماس گرفتند و چرا از من نخواستند
همان  70درصدی را که آماده است و آن را
چند ماه قبل به مسئوالن فارابی هم نشان
داد هام برایشان بفرستم؟ کما ایــن که با
تهیهکنندگان دیگر دایم در تماس هستند و
به دیدن  40 ،30درصد بعضی فیلمها هم
رضایت دادهاند».
داوودنژاد در پایان خاطرنشان کرد« :اتفاقی
که برای فیلم «مصائب شیرین  »2افتاده
است اتفاقی عادی نیست و امیدوارم آقای
داروغهزاده با رسیدگی به این موضوع و حل
آن به این ماجرا پایان بدهند».

ایسنا  -حسن خجسته عضو هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر درباره سطح آثار جشنواره گفت:
«کیفیت آثار سینمایی در مجموع رو به پیشرفت است و این نوید خوشایندی برای سینمای کشور
است که سال آینده سینما از تماشاگر بیشتری برخوردار خواهد بود و سینما دیدنیتر میشود».

...

از ایده تا اکران «سرو زیر آب»
در گفتوگو با محمدعلی باشهآهنگر
کارگردان فیلم

چهره ها و خبر ها

میدانستم
اینبال
سرفیلمم
میآید!
مائده کاشیان  -فیلم «سرو زیر آب» جزو
آن دســته از آثار ســینمای ایران است که
زحمــت و هزینــه زیــادی صــرف تولید و
ســاخت آن شــده و در لوکیشــنهای
مختلفــی مانند شهرســتان میبــد یزد،
روســتاهای خرمآبــاد ،دزفــول و ورامین
فیلم برداری شــده اســت .این فیلم که از
یک ماه پیش اکران شــده ،قصه آدمهایی
را روایت میکند که در طول سالیان پس
از جنگ دیده نشــدند اما وجود حقیقی
داشتند .اما این که در بازار داغ فیلم های
گیشه ای چه شد که چنین فیلمی ساخته
و اکران شــد ،بــا محمدعلی باشــهآهنگر
کارگــردان فیلم گفتوگویی داشــتهایم
که در ادامه مطلب میخوانید.
▪ایده ساخت «سرو زیر آب» از کجاآمد؟

این ایده در سالهای ابتدای جنگ ،پس از دیدن
رویدادهای آبادان ،شکل گرفت .من مسئولیت
نصب پالکاردهای شهدا در خطوط مقدم و شهر
در محاصره آبادان را داشتم ،از پیکر شهدا عکس
و فیلم تهیه میکردیم و با خانوادههای آنها در
ارتباط بودیم .آنها را از شهرهایی که به علت
جنگ به آن جا مهاجرت کرده بودند به آبادان
میآوردیم و در هتلهایی که برای آنها آماده
کرده بودیم ،ساکن میکردیم .در مراسمهای
تدفین ،تشییع ،خاک سپاری شرکت می کردیم
و برای ادامه ارتباط با آنها داوطلب میشدیم.
رنج و مصائب آنها کمرشکن بود ،اینها هدیه
آن دوران است.
▪مــطــرح ک ــردن فــداکــاریهــای اقلیتهای
مذهبی در فیلم خیلی خوب بود ،این زاویه نگاه
جدید به جنگ از کجا آمد؟

منزل ما در آبادان روبهروی کلیسای پروتستان
ارامــنــه قــرار داشــت و مسجد سنیها در پشت
خیابان منزلمان بود .ابتدا از آن جا ترس داشتم
ولی یکبار دل را به دریــا زدم و وارد شــدم ،آن
روز با واکنش مثبت ماموستای مسجد روبهرو
ش ــدم .پ ــدرم مسجد و حسینیه میساخت و
کنیسه (عبادتگاه) حکیمیها را در آبادان تعمیر

کامبیز دیرباز امسال بسیار پرکار بوده ،او
این روزها مشغول بازی در فیلم «کافه» است
و در ســریــال «شــرایــط
خـــاص» و مجموعه
«گـــــــــانـــــــــدو» ک ــه
تــصــویــربــرداریاش
ادامــه دارد هم ایفای
نقش کرده است.
بهاره کیانافشار با راه پیدا نکردن فیلم
«رویــای سهراب» به جشنواره فجر ،با فیلم
«پالتو شتری» در این رقابت
حضور دارد .او به تازگی
بازی در سریال «هشتگ
خاله سوسکه» را به پایان
رسانده است.

میکرد ،بسیاری از مشتریهای او قومیتها و
ادیان بودند .حسینیه آذربایجانیها ،عربها،
الریها ،اصفهانیها ،بروجردیها ،دزفولیها،
رامــهــرمــزیهــا ،مسجد کــردهــا و بــســیــاری از
قومیتهای دیگر توسط پدرم ساخته شده است.
اینها فقط بخشی از این وحدت زیبا در آبادان
بود.
▪یک ویژگی «سرو زیر آب» این است که شعار
نمیدهد .چه کردید که فیلم به شعار نزدیک
نشود؟

وقتی ایده اصلی متکی به واقعیت باشد ،فاقد
شعار و پر از شعور خواهد شد .وقتی واقعیت از
بین برود و نوشته بر اساس تخیل رشد کند ،برای
اثباتش باید به شعار روی آورد اما همه اینها
ی هستند و رخ دادهاند.
واقع 
▪فیلم نامه جزئیات دقیق و زیــادی دارد،
نوشتن چنین فیلم نامهای چقدر طول کشید؟

بعد از یک سالونیم پژوهش 16 ،بار بازنویسی
و البته مخالفتهای زیــاد در میان شــوراهــا و
سازمانهایی که قــرار بود کمک کنند تا فیلم
ساخته شود ،یک سال زمان برد.
▪چرا مخالفت؟

مخالفتها از طرح آغاز شد ،به دلیل تفاوت نگاه
واقعگرایانه با نگاه رسمی .به جرئت میتوان
گفتبسیاریکهمسئولیتپذیرشاینداستانها
را دارن ــد خــود ایــن داســتــانهــا را نــه دیــده و نه
شنیدهاند ،آنها مأموریت دارند اجازه طرح این
داستانها را ندهند و بهانههای عجیب میآورند.
▪چقدر در فیلم از اتــفــاقــات واقــعــی الهام
گرفتید؟

عـــاوه بــر پیشینه و ایـــده واقــعــی بــر اســاس
شخصیتهای حقیقی که داشتیم ،با عزیزانی که
در این مسیر فعالیت داشتند ،گفتوگو کردهام و
طرح بارها و بارها کم و زیاد شد .انبوه خاطرات
مجال شعارپردازی نمیداد و گاه آنقــدر این
واقعیتها شگفتانگیز بودند که باورشان سخت
میشد .به همین دلیل در جاهایی این واقعیتها

حذف یا کمرنگ تصویر میشد تا به باورپذیری
مخاطب آسیب وارد نشود.
▪کدام شخصیتهای فیلم ،واقعی بودند؟

خانواده شهیدان دومیرایی ،یعنی «جهانگیر» و
«جهانبخش» از خانوادههای اصیل در این مسیر
هستند که کلید فیلم برداری فیلم در  22دی ماه
 95توسطاینخانوادهزدهشد.ابتداشهیدمحمد
ارغندهبانامشهیدامیرسرداریبهبروجردانتقال
پیدا میکند و آماده تشییع و تدفین میشود ،با
رفتن امیر سرداری از جبهه به بروجرد ،آن هم در
برف سنگین زمستان ،مسئوالن سازمانهای
مربوطمتوجهاینموضوعمیشوندوباحضورامیر
بر پیکر شهید ارغنده که نام امیر سرداری را روی
جیب پیراهن دارد ،پیکر شناسایی و شهید محمد
ارغنده به آبــادان منتقل میشود .جالب است
بدانید خانواده شهید ارغنده آن زمان در آبادان
و زیر آتش زندگی میکردند ،من هم به اتفاق
خانواده آبــادان بودیم و در فیلم بــرداری مراسم
شهید حضور داشتیم .من این ماجرا را از زبان
امیر ســرداری که سالها در اسارت بعثیان بود
شنیدهام .یعنی هم شهید ارغنده که معلم قرآن
من بوده است و هم جانباز و آزاده امیر سرداری
را از نزدیک دیــده و با آنهــا رفاقت داشــتـهام.
شخصیت سرگرد علی پوشیاس با بازی مسعود
رایگان نیز از شخصیت مشتی عبادی از خانواده
شهدای تبریز الهام گرفته شده است.
▪از سختیهای فیلم برداری زیر آب بگویید؟

برای صحنههای زیر آب در فضایی که چهار متر
عمق داشت ،دکور زدیم و سه روز جهنمی را آنجا
صرف کردیم تا واقعیت زیر آب به درستی اجرا
شود .فیلم برداری زیر آب نیاز به امکانات دارد و
هم اکنون این امکانات برای عمق یک تا دو متر
در برخی استخرها کفایت میکند ولی ما باید در
عمقچهارمترکارمیکردیم.دوربینمافاقدکاور
مناسب بود و این تصاویر با سختی زیاد گرفته شد.
▪دوســت داشتید پایان فیلم مبهم بماند و
مخاطب خودش قضاوت کند سیاوش آبادیانی

که دفن شد ،سیاوش کدام خانواده بود؟

دلم میخواست بخشی از واقعیتها که همچنان
در فضای بیرون فیلم عریان نشده بودند ،در فیلم
هم پنهان بماند .زیباییاش به این ظرافتهاست
و گرنه میشد قاطعانه گفت که سیاوش دفن شده
کدام سیاوش است.

▪گفته بودید نما دهایی در دفن سنگ کنار
مزار «جهانگیر» و برداشتن و نگه داشتن آن
توسط «جهانبخش» وجود داشته ،کمی درباره
این نماد و نشانهها توضیح دهید.

ایــن یک بحث فلسفی ،عرفانی و دینی است.
سنگ یک پیغام برای «جهانگیر» است که باید
کــار نــکــردهاش را جبران کند .او باید به خانه
کعبه میرفته و به دلیل ماندن در کنار شهدا
و تعیین تکلیف پیکر آنهــا نرفته اســت .گویی
خداوند شهادت او را به تأخیر انداخته تا کارهای
باقیماندهاش به سرانجام برسد.پیکر «جهانگیر»
باعث آرامش هموطنی از زرتشتیان میشود که
آنها تا پایان عمر ،آرامــش داشته باشند ،حاال
این سنگ باید به خاستگاهش بازگردد .مسیر
«جهانبخش» آغاز میشود ،تا پایان فیلم ادامه
مییابد و حتی بعد از فیلم هم ادامه دارد.
▪از وضعیت اکران فیلم راضی هستید؟

نه به هیچ وجه ،میدانستم که این بال سر فیلم
خواهد آمد .انتظارم از آنهایی که قول داده بودند
همکاری کنند ،بسیار بیش از این بود .فصلهای
خوب اکــران ،بهار و تابستان است و فصل مرده
پاییز و زمستان مناسب این فیلمها نیست .اگر
قرار باشد فیلمی در کشور و جمهوری اسالمی
بفروشد ،سازوکارش جور دیگری چیده می شود
و اگر قرار باشد فیلمی هم نفروشد همین اتفاقی
که االن افتاده ،رخ میدهد .فیلم «سرو زیر آب»
سندی تصویری است که دهها سال دیگر مدام
دیده میشود و نسلهای آینده مخاطبان جدی
این فیلمها هستند .موضوعات تکراری ،زودگذر
و روزمره پس از خروج از سینما ،تا ابد به فراموشی
سپرده میشوند.

انتقادفاطمهمعتمدآریا از بازیگرساالری
سرتیپی :مدارک تغییر تهیهکننده
«سونامی» موجود است
تهیهکننده فیلم سینمایی «سونامی» اعالم
کرد مدارک درخواست تهیهکنندگیاش
برای این پروژه از شش ماه قبل در وزارت
ارشاد به ثبت رسیده است.
به گزارش مهر ،با انتشار اسامی فیلمهای
بخش نگاه نوی سیوهفتمین جشنواره
ملی فیلم فجر ،حضور علی سرتیپی به
عــنــوان تهیهکننده فیلم «ســونــامــی» به
کــارگــردانــی میالد صدرعاملی خبرساز
شد زیرا پیش از این و در پروانه ساختی که
از سوی وزارت ارشاد اعالم شده بود ،نام
رسول صدرعاملی به نام تهیهکننده اثر قید
شده بود؛ کارگردانی که خودش در همین
جشنواره فیلم دارد.
علی سرتیپی دربــاره ایــن موضوع گفت:
«من و رســول صدرعاملی سا لهاست که
شراکت داریم و مسئله تغییر تهیهکنندگی
این پروژه سینمایی در طول فیلمبرداری
آن رخ داد ».این تهیهکننده در پایان تاکید
کرد« :درخواست تغییر تهیهکنندگی این
فیلم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه
شد و شش ماه پیش نام من به عنوان تهیه
کننده «سونامی» به ثبت رسید و مدارک آن
موجود است».

این بازیگر در گفتوگویی با ایسنا درخصوص
برخی حاشیهها و هشدارهایی که دربــاره
بروز اختالف طبقاتی در پشت صحنه فیلمها
مطرح شده است و این که تجربه خودش به
عنوان بازیگر از وضعیت این روزهای سینما
چیست؟ بیان کرد« :شاید بهتر باشد اول
از چند سال قبل بگویم؛ یعنی زمانی
که پس از چند سال ممنوعیت ،دوباره
فعالیتم را شــروع کــردم .حــدود پنج
سال قبل وقتی به سینما برگشتم،
احساس کردم در این چند سالی که
نبودم یک چیزهایی تغییر کرده که
حداقل با من همخوانی نــدارد .فکر
میکردم مشکل از من است ولی پس از

آغاز تولید «مستند مسابقه» جدید سعید ابوطالب
مجموعه «مستند مسابقه» «قطعههای ناتمام»
به تهیهکنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب
در لوکیشنهایی در خارج از کشور کلید خورد.
به گــزارش مهر ،ضبط مجموعه «قطعههای
ناتمام» که برای پخش در ایام تعطیالت نوروز
سال  ۹۸از شبکه یک سیما تولید میشود،
در خارج از کشور آغاز شده است .بخشهای
خارجی این «مستند مسابقه»با حضور بازیگران
خارجی در کشورهای ترکیه ،آذربایجان ،هند،

تاجیکستان ،ازبکستان و ...ضبط و بخش دوم
کار نیز همزمان در شهرهای مختلف ایران از
جمله اصفهان ،شیراز ،کاشان ،تبریز و ...در
بهمن ماه تصویربرداری میشود .این «مستند
مسابقه»با حضور بازیگرانی از چند کشور و
بازیگران شاخص سینما و تلویزیون ایران همراه
است« .قطعههای ناتمام» با محتوای هنری و
ادبی به کشف و جست وجو در تاریخ ادبیات
یپردازد.
فارسی م 

حضور در چند فیلم با پدیده جدیدی به اسم
« ُاتوریته بازیگر» مواجهشدم .میدیدم همه
چیز به دست بازیگر افتاده ،طوری که بازیگر
میتوانست ساعتها عوامل را نگه دارد و سر
صحنه نیاید یا تصمیم بگیرد دنبال کارهای
شخصی خــود ب ــرود و گ ــروه فیلم ب ــرداری
ساعتها منتظرش بماند ».او افزود« :جدا از
این که این وضعیت بینظمی در کار بازیگری
به وجــود مـــیآورد ،با خــودم فکر میکردم
واقعا بخش تولید سینما به کجا رسیده که
چنین اتفاقی در آن رخ میدهد؟ چون مهم
جلوبرنده برای یک
ترین و اصلیترین عامل
َ
فیلم بخش تولید است .فکر میکردم وقتی
«تولید» ،این دریافت را نداشته باشد که با این

توقفها و بی نظمیها میلیونها تومان ضرر
به پروژه میرسد ،آیا جز این است که چرخه
تولید معیوب شده است؟»
معتمد آریا در پاسخ به این که چه چیزی باعث
به وجــود آمــدن ایــن چرخه معیوب شــده ،با
تاکید بر این که «تمام زنجیرههای این چرخه
معیوب در هم فرو رفتهاند» ،اظهار کرد« :به
نظرم اشکال کار از بازیگر نیست ،اشکال
از تفکر اســت؛ تفکری که بازیگر را انتخاب
میکند؛ تفکری که فیلم را تهیه میکند؛
تفکری که فیلم را میسازد و تفکری که مجوز
میدهد و از این نوع سینما حمایت میکند
و تفکری که این نوع سینما را عرضه و پخش
میکند ،اینها معیوب هستند».

کــارن همایونفر ساخت موسیقی فیلم
«آشفتگی» را به پایان رسانده است و با این
فــیــلــم در جــشــنــواره فجر
حــضــور دارد .او ســال
گذشته سیمرغ بهترین
موسیقی را بــرای فیلم
«به وقت شــام» از آن
خود کرد.
الدن مستوفی به عنوان اولین تجربه بازی
در سریالی ویژه نمایش خانگی ،برای بازی
در ســریــال «خـــــوابزده»
جلوی دوربین رفته است.
ســـیـــروس مـــقـــدم ،ایــن
مجموعه در ژانر وحشت
را کـــارگـــردانـــی
میکند.
حمید گودرزی بعد از وقفهای یک ماهه ،با
اجرای فصل جدید مسابقه «پنج ستاره» به
تــلــویــزیــون برگشته
اســت .ایــن مسابقه
طبق روال قبل پنج
شــــنــــبــــ هشــــب و
جمعهشب ساعت
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میشود.
بــهــنــام تشکر مــشــغــول بـــازی در ســریــال
«بهترینسا لهای زندگی ما» است و ماه
آیــــنــــده بـــــــرای اجـــــــرا و
کارگردانی تئاتر «نشر
اکاذیب به قصد تشویش
اذهـــــان عــمــومــی» به
سانفرانسیسکو سفر
خواهد کرد.
علیانصاریاندردومینتجربهاجرا،بابرنامه
«ورزشــگــاه» به تلویزیون آمده
است .این برنامه ویژه جام
ملتهای آسیا ،به مدت
یک مــاه هرشب ساعت
 22و بـــعـــد از آن
شــنــبــهشــبهــا
پــخــش خــواهــد
شد.

