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 4دلیل برای آن که فیلم ستایش شده مهدی جعفری را در سینما ببینیم

سرگذشت آن«23نفر
ِ

خبر

توضیحاتوزیرارشاددرباره
مالیاتهنرمندان
هــادی محمدی  -سید عباس صالحی وزیــر
فرهنگ و ارش ــاد اســامــی در حاشیه نشست
هیئت دولت در خصوص بودجه فرهنگ در سال
 99با بیان این که وضعیت بودجه فرهنگ در
سالهای گذشته نیز وضعیت مطلوبی نداشته،
خاطرنشان کرد« :با وضعیت جدید بودجهای و
کاهش شدید درآمدهای دولت فشار زیادی نیز به
بودجه فرهنگ وارد شده است .بودجه کل حوزه
فرهنگ با ورزش 2.5درصد از کل بودجه بوده که
االن کمتر هم شده که سال سختی را برای آینده
خواهیم داشت».
وزیــر ارشــاد در پاسخ به سوالی دربــاره مالیات
هنرمندان نیز گفت« :در بودجه تبصرهای آمده
بود که میتوانست برای جامعه وسیع فرهنگ
و هنر ،خطرناک باشد .االن کارمندان با حقوق
زیر سه میلیون تومان معاف از مالیات هستند .ما
بخش وسیعی از اهالی فرهنگ و هنر را که چند
صدهزارنفرمیشوند،داریمکهبراساسپیمایش
ما ،درآمدشان به طور متوسط  2.5میلیون در ماه
است و با آن تبصره ،تعداد زیــادی از هنرمندان
و فرهنگیان دچــار مسئله میشدند .دوستان
متقاعدشدندفعالجایاینبحثدربودجهنیست
و باید حتما در اصالح قانون مالیات به صورت
کارشناسی بحث شود و کسانی که درآمد باالیی
دارند مورد توجه مالیاتی قرار گیرند».
وی درباره وضعیت یارانه مطبوعات در سال آینده
نیزباخندهگفت«:بادفاعیاتما،بهرغممشکالت
موجود،درالیحهبودجه،یارانهراکمنکردندوحتی
زیادهمکردند،امامهمتخصیصاست».

تلویزیون
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مصطفی قاسمیان  -فیلم سینمایی « 23نفر»
همانگونه که از نامش پیداست ،به ماجرای
اسارت و چگونگی آزادی  23نوجوان رزمنده
در دوران دفاع مقدس میپردازد؛ ماجرایی که
پیشتر در دوکتاب «آن بیستوسه نفر» و «مال
صالح» روایت شده و مهمتر از آن ،یک قسمت
از برنامه «ماه عسل» که بسیار دیده شد ،به آن
پرداخت .این فیلم محصول سازمان هنری-
رسانهای اوج به کارگردانی مهدی جعفری،
از دیروز در سینماها به نمایش عمومی درآمده
است.

احــســان علیخانی در مقام
تهیهکننده مستند «شیب تند»،
در جشنواره سینماحقیقت
حــضــور دارد .ایــن مستند به
کــارگــردانــی لقمان خالدی،
مشکالت اهالی یکی از روستاهای زلزلهزده
سرپلذهاب را روایت میکند.
پــیــمــان م ــع ــادی در مــراســم
رونــمــایــی از فیلم هالیوودی
«شش زیرزمین» که در نیویورک
بــرگــزار ش ــده ،حــضــور داشته
است .این فیلم ساخته مایکل
بی و با بــازی رایــان رینولدز ،فــردا در سرویس
نتفلیکس منتشر خواهد شد.
ملیکا شریفینیا مشغول بازی
دراولینسریالعلیمالقلیپور
به نام «کتونی زرنگی» است .او
در این سریال طنز با بازیگرانی
مانند افسانه چهرهآزاد ،هدایت
هاشمی و علی سلیمانی همبازی شده است.

یک فیلم قصهگو
فیلم « 23نفر» قصهگوست و
مــاجــرایــی را کــه کلیت آن را
همه میدانیم ،از ابتدا تا انتها،
با جزئیات به تصویر کشیده اســت .فیلم به
واسطه حضور رسانهای پررنگ مابهازای واقعی
رزمندهها ،واجد تعلیق به معنای معمول آن
نیست ،اما چگونگی آزادی نوجوانان قصه،
عامل مهم پیشبرنده درام است؛ به ویژه آن که
ازهماناوایلفیلم،مشخصاستکهنوجوانان
رزمنده ،در ابتدا درک چندانی از استفاده
تبلیغاتی رژیم بعث از حضورشان در اردوگاه
نــدارنــد .رمزگشایی از مــاجــرای عجیب مال
صالح قاری و چند خردهداستان کوچک ،دیگر
خطوطداستانیاستکهدرکنارپیرنگاصلی،
یشود.
روایت م 

میدانی ،جلوههای ویژه بصری و چهرهپردازی
نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شد.
این فیلم در نهایت سیمرغ بهترین فیلم از نگاه
ملی را کسب کرد .فیلم « 23نفر» در جشنواره
ســال گذشته که چندین فیلم بسیار خوب
داشت ،مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت
و میان حدود  30فیلم ،هفتمین اثر محبوب
تماشاگران بود.

مأنوس و همراه بوده و پیشتر یک فیلم مستند با
عنوان « 23و آن یک نفر» کارگردانی کرده که به
نوعی اولین روایت شاخص از ماجرای این گروه
است؛ پیش از چاپ کتاب «آن بیستوسه نفر» و
حضور آنها در «ماه عسل» .مهدی جعفری به
واسطه همنشینی و کار قبلیاش ،کام ً
ال روی
سوژه مسلط است و این سوژه ،به هیچ عنوان
برای فیلم ساز تحمیلی نبوده است.

تحسین عـــام و خـــاص در
جشنواره
« 23نــفــر» ســـال گــذشــتــه در
سیوهفتمین جشنواره ملی
فیلم فجر حاضر بود و در بخشهای بهترین
صدابرداری ،طراحی صحنه ،جلوههای ویژه

برآمده از یک دغدغه
مــهــدی جــعــفــری کـــارگـــردان
« 23نــفــر» ،فیلم را بــا دغدغه
شــخــص ـیاش ســاخــتــه اســت؛
برخالف برخی آثار که گاهی در سینمای دفاع
مقدسیافتمیشود.اومدتهاباگروه 23نفر،

تصاویر جذاب
بخش اعــظــم کــارنــامــه مهدی
جعفری در سینما ،به حضور
او به عنوان فیلم بــردار و مدیر
فیلم برداری مربوط میشود .او در سالهای
فعالیت خود ،مدیر فیلم برداری آثار شاخصی

1

۲

چهره ها و خبر ها

۳

۴

چون «بهوقت شام» اثر ابراهیم حاتمیکیا،
«بارکد» ساخته مصطفی کیایی« ،اتوبوس
شــب» بــه کــارگــردانــی کیومرث پوراحمد و
«دهلیز» اثر بهروز شعیبی بوده است .از همین
روســت که فیلم بــرداری ،از نقاط درخشان
فیلم سینمایی « 23نفر» اســت .اگرچه در
بخشهای مربوط به متن درگیریهای جنگ،
فیلم کمی ضعف دارد ،اما تصاویر جذاب،
بدون تردید از نقاط قوت فیلم است .وجوه
تکنیکی فیلم برداری « 23نفر» نیز قابل توجه
اســت؛ به خصوص در بخشهای میانی اثر
که دوربین در فضای کوچک اتاق زندانیها
حضور دارد و همزمان شمار زیــادی بازیگر
که تقریب ًا همگی دیالوگ دارند ،در قاب دیده
میشوند.

چرا پرویزپرستویی«،تهمورث» ولیالحاتمی«،شهرزاد»شد؟

کیومرث پوراحمد به دلیل این
که بعضی از سینماها از اکران
فیلم «تیغ و ترمه» خــودداری
کرد هاند ،فعال از نمایش فیلم
انــصــراف داده اســت تــا فیلم
دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و در این سینماها
نیز اکران شود.
نیکی مظفری به زودی برای
بازی در نقش «کیمیا خاتون»
در کــنــســرت نــمــایــش «ملت
عشق» به کــارگــردانــی محمد
حاتمی روی صحنه م ـیرود.
روزبه نعمتاللهی و کامران تفتی از بازیگران این
کنسرت نمایش هستند.

سینمای ایران

پاسخ کارگردان «آخرین داستان» به خراسان درباره چگونگی صداپیشگی ستاره های سینما در این فیلم
چیزیکهمیبینیمبیشترنشاندهیم.

▪چطورشدکهبارانکوثریرابرایشخصیت
«ماندانا» و بیتا فرهی را برای «اهریمن» انتخاب
کردید؟

ساختسریالحضرتهاجر(س)
محمدرضا ورزی کارگردان سریالهای تاریخی
تلویزیون ،این روزها مشغول نگارش فیلم نامه و
ساختسریالجدیدشاست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدرضا
ورزی کارگردان سریالهای تاریخی تلویزیون،
قرار است سریالی تاریخی درباره زندگی حضرت
هاجر(س) بسازد .طرح اولیه این سریال تصویب
شدهوهمانندکارهایدیگراینکارگردان،تاریخی
است .محسن علیاکبری هم تهیهکنندگی این
سریال را بر عهده دارد .سریالهای «عمارت
فرنگی»«،معمایشاه»«،ستارخان»«،ایراندخت»،
«ســالهــای مــشــروطــه» و «تبریز در مــه» از آثــار
ساختهشدهبهکارگردانیمحمدرضاورزیاست.

پخشبرنامهایجدیدباحالوهوای
«ماهعسل»
تهیهکنندهبرنامه«ماایرانیها»دربارهجزئیاتاین
برنامه،توضیحاتیارائهکرد.
به گزارش فارس ،محمد کریمی درباره برنامه «ما
ایرانی ها» که قرار است به زودی از شبکه پنج سیما
پخش شــود ،گفت«« :مــا ایرانیها» یک برنامه با
سوژههایاجتماعیوملیاستودرفضایکلیآن
فضیلتهای اخالقی منحصر به ایرانیها است».
وی ادامه داد« :قهرمانهای برنامه ما الزاما افراد
شاخص و چهره نیستند ،امــا قهرمانهای ملی
هستند .هر فــردی که کار مهمی را انجام داده و
بنیان گذاری کرده است می تواند قهرمان برنامه ما
باشد .مثل موسس محک یا آقایی که خانههایش را
بهصورترایگاناجارهمیدهدوفردیکهکلیهاش
را اهدا میکند ».این تهیهکننده همچنین درباره
اینکهمهمانهایبرنامهمابایدقصهداشتهباشند،
گفت«:مهمانهاییکهدر«ماایرانیها»حضورپیدا
میکنند باید داستان و درام داشته باشند تا بتوانند
بــرای مخاطب کشش ایجاد کنند مثل کمک به
همنوع » .وی در پاسخ به این سوال که برنامه «ما
ایرانیها» شباهت بسیاری به «ماه عسل» دارد ،نیز
اظهارکرد«:شباهتهاییبه«ماهعسل»داریم،امابا
جنبه و رویکرد مثبت .ممکن است «ماه عسل» نیمه
خالی لیوان را میدید ،اما هدف ما دیدن نیمه پر
لیوانونشاطآفرینیوامیداست».

«ماندانا»بایدیکدخترشروشیطانوعصیانگر
مــیبــود ،چــون کسی بــود کــه بــایــد پابهپای
حماقتهای «آفریدون» میآمد .صدای شر و
شیطانی میخواستم که خانم کوثری این طور
است.میخواستم«اهریمن»یکصدایدورگه
زنانه داشته باشد ،وقتی خانم پانتهآ بهرام به من
گفتنداینصداراشنیدی،دیدمکهاصالخودش
است .اما خب از همان اول میدانستم باید یک
تنظیماتی روی صدا انجام شود تا اسرارآمیزتر
شود.
▪بازیگران برای صداپیشگی چه آموزش یا
تمریناتخاصیداشتند؟

مائده کاشیان -پویانمایی«آخرینداستان»که
این روزها روی پرده سینما در حال اکران است،
قصه معروف «کاوه» و «ضحاک» را به زبان سینما
بهتصویرکشیدهاست.اشکانرهگذرکارگردان
این پویانمایی  9سال زمان صرف ساخت این
پویانمایی کرده تا بتواند یکی از داستانهای
شاهنامهفردوسیرادرقالبپویانماییبهتصویر
بکشد .این پویانمایی تا به حال چند جایزه معتبر
جهانی را کسب کرده و به رقابت اسکار 2020
نیز راه پیدا کرده است .به بهانه اکران «آخرین
داستان» با اشکان رهگذر درباره این پویانمایی
و انتخاب صداپیشهها گفتوگو کردهایم که در
ادامهمطلبمیخوانید.
▪چــه شــد تصمیم گرفتید از بــازیــگــران
شناختهشده ب ــرای صداپیشگی «آخرین
داستان»استفادهکنید؟

ما در ایران دوبلورهای بسیار حرفهای داریم و
ایران در هنر دوبله همیشه جزو بهترینها بوده
است اما دوبله و صداپیشگی دو مقوله متفاوت
اســت .متاسفانه ما چــون کشوری نبودیم که
خیلی در حوزه پویانمایی تولید داشته باشیم،
صداپیشگیودوبلهبایکدیگرمخلوطشده.چون
همیشهپویانماییهاییراهمکهدیدهایموارداتی
بودهاند،همیشهدوبلورهایماکارصداپیشههارا
انجامداد هاند.
▪تفاوتدوبلهوصداپیشگیچیست؟

در دوبله صدایی وجــود دارد و دوبلور باید آن
صدا را بازسازی کند ،اما صداپیشه باید از هیچ،
بازیسازی و بــازی کند تا یک صدا را به وجود
بــیــاورد کــه صــد البته دوبــلــورهــای مــا بــه دلیل
تبحرشان ،مسلط به صداپیشگی هم هستند.
کاریکهمنمیخواستمانجامبدهم،اینبودکه
واقعا یک کار «وویس اکتینگ» (بازیگری با صدا)
باشد.یعنیمثلهمهجایدنیاباحضوربازیگران

وستارههایسینماکارصداپیشگیارائهبدهمکه
هم این تجربه اتفاق بیفتد و هم بتوانیم از شهرت
آنهابرایمعرفیفیلماستفادهکنیم.

▪برای انتخاب صداپیشهها چطور به خانم
پاکروانرسیدید؟

خانم پاکروان در حوزه تهیهکنندگی ،مدیریت
تولیدوانتخاببازیگرتجربهخیلیخوبیداشتند،
به واسطه تدوینگرم خانم ژینوس پدرام با ایشان
آشناشدمودیدمحرفهاییکهمیزنندعملیاتی
و شدنی است .ایشان خیلی با کار ارتباط برقرار
کردندوکارراجدیگرفتند.

▪مالکهایتان برای انتخاب اکبر زنجانپور و
حامد بهداد برای شخصیت «کاوه» و «ضحاک»
چهبود؟

ما در انتخابمان سه وجه را در نظر گرفتیم ،اول
اینکهصدایآنبازیگرصدایهویتداریباشد،
یعنی با شنیدن صــدای او ،مخاطب بداند این
صدا،صدایفالنبازیگراست،دومتجربهتئاترو
سومسابقهدوبلهداشتهباشد.مابرایشخصیت
«کاوه»دنبالصدایگرموحمایتکنندهایبودیم
که بتواند هم آن شخصیت قاطع و هم شخصیت
حمایتگر«کاوه»راداشتهباشدوآقایزنجانپوررا
بهایندلیلانتخابکردیم.میخواستیمصدای
«ضحاک» تیپیک و خاص باشد یعنی شخصیتی
کهدرلحظهمیتوانداحساساتشراتغییربدهد.
در لحظه میتواند آرام باشد ،در لحظه میتواند
عصبانی باشد ،در لحظه میتواند عاشق باشد.
این مشخصهای است که حامد بهداد دارد و در
بازیهایش هست .ضمن این که باید همیشه در
صدایش حالت تردید وجود میداشت که حس
کنیماالنمیخواهدیککاریانجامدهد.

▪درباره لیال حاتمی برای «شهرزاد» ،اشکان
خطیبی برای «آفریدون» ،بانیپال شومون برای
«روزبـــه» و پرویز پرستویی بــرای «تهمورث»

چطور؟

برای «شهرزاد» دنبال یک صدای ملیح بودیم
که بیگناهی و معصومیت را نشان بدهد ،همان
طورکه«شهرزاد»بهعنواننمایندهایازسرزمین
ایــران اســت .ایــن معصومیت در صــدای خانم
حاتمی هست« .آفــریــدون» خیلی شبیه خود
اشکان خطیبی است ،یعنی شخصیتی که یک
مقدارجوانتروخامترازآنچیزیکههستنشان
میدهد ،میتواند اشتباه کند ،میتواند خیلی
احساساتیشود،صدایشبهچنینویژگیهایی
م ـیخــورد .بــرای شخصیت «روزبـــه» انتخابی
نداشتم و کمی سردرگم بــودم ،بانیپال را هم
نمیشناختم ،اما وقتی خانم پاکروان صدایش
را که ابیاتی از شاهنامه خوانده بود پخش کرد،
خیلی از استحکام صدایش و این که چقدر خوب
فن بیان را بلد اســت و به کــار میگیرد خوشم
آمد« .روزبــه» باید نمادی از «کاوه» هم میبود و
همان استحکام صدایش را میخواستم .آقای
پرویز پرستویی در دوبله سابقه جدی دارند و هم
مولفههایی که میخواستیم در صدای ایشان
بود.میخواستم«ارشیا»کهیکشخصیتمرموز
است،صدایگرمواغواکنندهایداشتهباشد.
▪در مرحله انتخاب هیچ وقت پیش آمد فکر
کنید که آقای پرستویی صداپیشه شخصیت
«کاوه»باشند؟

نه،زیادیبرای«کاوه»جواناست.

▪به نظرتان صدای آقای زنجانپور برای «کاوه»
کمیمسننبود؟

موقعیکهصدایشانراشنیدم،کمیاینحسرا
داشتم ،اما زمانی که روی کار نشست ،دیگر این
حسازبینرفت،چونمنواقعادوستداشتمکه
صدای«کاوه»کمیپیرباشد.حتیدرشاهنامهبه
تکیدگیوپیری«کاوه»اشارهشدهاست.احساس
کردم واقعا جا دارد به بهانه صدا ،سن «کاوه» را از

ت اولیه را دید
آقای پرستویی دو بار آمد و رافکا 
و کلی دربــاره شخصیتها با هم حرف زدیم،
بعدنسخهپرینتشدهازمنخواستوبعدوقتی
آمدمسرکار،دیدمدوبارهدیالوگهاراخودشان
با دست نوشتند .آقــای خطیبی آمدند با هم
دورخوانی کردیم ،اما بقیه دوستان خیلی برای
تمرین وقت نگذاشتند ،من انتظارم این بود
دورخوانیانجامدهیماماچونبینکارهایشان
اینپروژهراانجامدادند،فرصتنشد.
▪استقبالدرخارجازایرانچطوربوده؟

مابیشتردرجشنوارههابودیموبهجرئتمیتوانم
بگویماستقبالخیلیبیشترازایرانبودهاست،
حتیدرپخشهماوضاعبهتربوده.یعنیمث ً
الما
درروسیه،بیشترازایرانسالنداریم.
▪چــرا؟ آنهــا کــه بــه انـــدازه مــا شاهنامه را
نمیشناسند.

مسئله آنهــا اص ـ ً
ا شاهنامه نیست ،آنهــا با
خود کار ارتباط برقرار کردند .آن جا مخاطب
بیشتر از مخاطب ما متوجه است و با پویانمایی
بیشتر برخورد داشته ،چون با آثــاری که تا به
حال دیدهاند هم متفاوت بوده و این برایشان
جالباست.

تمجیدبنیفاطمهازیکفیلممستند
سید مجید بنی فاطمه از ویژگیهای مستند
سینمایی «روایت رهبری» و تاثیرگذاری آن گفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در دومین
روز از سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت،
مستند «روایــت رهبری» اکــران شــد .مستندی
که در بخش رقابتی و بخش شهید آوینی این
جشنواره حضور دارد .ماجرای مستند روایتگر
تاریخ معاصر و چگونگی انتخاب حضرت آیتا...
سیدعلیخامنهایبهعنوانرهبرانقالباسالمی
و فعالیتهای سیاسی ایشان است .این مستند به
کارگردانیمهدینقویانساختهشدهاست.یکیاز
حاضراندرسالنحاجمجیدبنیفاطمهمداحاهل
بیت(ع) بود که پس از پایان مستند ،نزد کارگردان
اثررفتوبهتمجیدازعملکردویپرداخت.
این مداح اهل بیت(ع) ،ضمن تمجید از مستند،
گفت« :مــن در حــوزه مستند و فیلم صاحبنظر
نیستم؛ ولی این را میدانم که بعضی فیلمها مثل
مستند «روایت رهبری» تبدیل به سند میشوند.
یعنیدهیابیستسالبعد،نوجوانانوجوانانشاید
درکتابهابسیاریازمستنداتتاریخیرانبینند،
ولی به این فیلمها مراجعه میکنند و رویدادهای
مهم تاریخی را میشناسند ».وی افزود« :آیندگان
میتوانند به این طریق تاریخ را واضح ببینند .من
مستند«روایترهبری»راتکمیلکنندهبسیاریاز
کارهای تاریخی دیدم .به مهدی نقویان کارگردان
مستندهمگفتمکهسختیساختچنینآثاریاین
استکهنبایدچیزیازقلمبیفتد.شایدظاهرمستند
چندمصاحبهسادهبهنظربیاید،امادراصلاینگونه
نیست ».بنیفاطمه در پایان گفت« :خدا را شکر
چیزیکهدیدیمجامعوکاملبود.مستندهاهمان
حقایقی هستند که از دل مردم بیرون میآیند .اگر
حقایقنشاندادهشود،خیلیخوباست.شایددر
فیلمهایسینماییبزرگنماییوجودداشتهباشد،
امادرمستنداینگونهنیست».

