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سریال
احمد نجفی« :نفوذ» تجربهای موفق
با شمقدری است

احمد نجفی از نقش خود و همکاری دوباره
با جواد ش��مقدری در سریال «نفوذ» گفت.
احمد نجفی بازیگر س��ینما و تلویزیون ،در
گفتگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره
نقش خود در سریال «نفوذ» به کارگردانی
جواد شمقدری گفت :من در «نفوذ» نقش
س��رهنگی آمریکایی را ایفا میکنم که در
دس��تگاه دولتی ایران نفوذ کرده و نقش��ی
خاکس��تری دارد.وی اف��زود :در طول قصه
ما میبینیم که این سرهنگ با یکسری از
اتفاقات مواجه میش��ود و این فراز و فرود
قصه کار را قشنگ میکند.نجفی در پایان
درب��اره همکاری دوباره خود با ش��مقدری
اظهار کرد :مدتهاست که با جواد شمقدری
دوس��ت و همراه هس��تم .پیش از «نفوذ»
هم تجربه همکاری در «طوفان ش��ن» را
با یکدیگر داشتیم .به عقیده من این سریال
نیز موفق خواهد بود و بار دیگر پروژه موفقی
را با هم تجربه کردیم.

تلویزیون
بازیگران جدید
در سریال «آخرخط»

بازیگران جدیدی به س��ریال «آخر خط»
به کارگردانی علی مسعودی اضافه شدند.
به گزارش فارس ،تصویربرداری س��ریال
«آخر خط» به کارگردانی علی مس��عودی
این روزها در لوکیش��نی واق��ع در تهران
پیگیری میشود .به تازگی امیر غفارمنش
به جمع بازیگران این س��ریال اضافه شده
است .تصویربرداری تا پایان اردیبهشت ماه
به پایان میرس��د و  ۷۰درصد از بازیگران
جلوی دوربی��ن رفتهاند ،همچنین منطقه
س��وهانک یکی از لوکیش��نهای اصلی
این سریال است .اغلب لوکیشنهای این
سریال تهران اس��ت ،اما گروه تولید برای
تصویربرداری برخی سکانسهای پایانی
که در قالب چهار قس��مت است به لبنان
و سوریه خواهند رفت و در این سکانسها
تعدادی بازیگران لبنانی و سوری نیز مقابل
دوربین خواهند رفت .مجموعه تلویزیونی
«آخ��ر خط» به نویس��ندگی و کارگردانی
علیرضا مس��عودی با مضمونی کمدی و
طنز راوی داس��تان دو پسرخاله است که
بسیار شرور هستند .خانوادهها از دست این
دو نفر به ستوه آمدهاند .آنها به دلیل انجام
جرمی به زندان میافتند و از آنجا تصمیم
به مهاجرت از کشور میگیرند که...
شهین تس��لیمی ،محمدرضا هدایتی ،امیر
نوری ،عباس جمش��یدی فرد ،کمند امیر
سلیمانی ،اشکان اش��تیاق ،رضا ایرانشهر،
داری��وش س��لیمی ،علی صب��وری ،بیژن
پیش��دادی ،س��یدرضا حس��ینی ،مجی��د
ش��هریاری ،فاطمه امینی ،مهس��ا باقری،
غزال وکیل��ی  ،محمدامین س��لیمی راد،
مهران رجبی ،محمدبرسوزیان و فریده سپاه
منصور از بازیگران این سریال هستند.

موسیقی
مینای مهتاب شنیده می شود

در نخستین هفته های پاییز  1397آلبومی
به بازار موس��یقی آمد؛ که روایت دیگری
است از س��روده های س��هراب سپهری،
ب��ا اجرای مه��رداد محمدپ��ور به صورت
موسیقی گفتار اس��ت.به گزارش موج ،در
نخستین هفته های پاییز  1397آلبومی به
بازار موسیقی آمد؛ که روایت دیگری است
از سروده های سهراب سپهری ،با اجرای
مهرداد محمدپور به صورت موسیقی گفتار
که با ثبت رکورد فروش  7000نسخه ،طی
نود روز نخست انتشارش رکورد جالبی به
ثبت رساند .آلبومی که عالوه بر شیفتگان
ادبیات این س��رزمین ،اس��تقبال کم نظیر
دوس��تداران س��هراب را نیز در پی داشت.
مهرداد محمدپور گوینده و تهیه کننده آلبوم
مینای مهتاب ،ک��ه پیش از این به عنوان
نویسنده ،گوینده و تهیه کننده آلبوم صوتی
با نیلوفر تا مهتاب ،به جامعه معرفی ش��ده
است .وی در مورد در انتخاب موسیقی متن
مینای مهتاب توضیح داد  :ایجاد هماهنگی
در لحن ،زبان و فضای حاکم بر ش��عرها،
با لحن ،زبان و فضای حاکم بر موس��یقی
های بسیار زیبایی که برای شعرها انتخاب
شده اس��ت؛ البته این هماهنگی در لحن،
بیان و نحوه اجرای گوینده ای که شعرها
را خوانده اس��ت نیز ،باید احساس شود که
ارزیابی آن بر عهده مخاطبان مینای مهتاب
است .وی همچنین اظهار داشت  :دلنشین
ترین شعر اجرا شده از نظر مخاطبان مینای
مهتاب ،به اجرای ش��عر«آب» اختصاص
دارد؛ که توانست تحسین بی چون و چرای
همه شنوندگانش را برانگیزد.

انگشتر سردار سلیمانی به کارگردان «عابدان کهنز» رسید

شامگاه جمعه پس از رونمایی از مستند
«عابدان کهنز» ،انگشتر سردار قاسم
س��لیمانی به مجید رستگار کارگردان
اثر هدیه شد.
به گزارش  ،مراسم رونمایی از مستند
«عابدان کهنز» شب جمعه در جشنواره
عم��ار برگ��زار ش��د .در ابت��دای این
نشست ،مجید رس��تگار صحبت کرد.
او گفت :این مس��تند زمانی طوالنیتر
از این  128دقیقه اکران ش��ده داشت
و مجبور بودیم بخشهایی از مس��تند
را به دالیل مختلف حذف کنیم .البته
کمکردن هر قسمت از این فیلم برایم
ب��ه مانند کندن یک قس��مت از بدنم

ب��ود .ما در این مس��تند هیچ حرفی از
شهرس��تان کهنز ،مردم خ��وب آن و
دیگر اتفاقات مهم��ی که در این چند
س��ال در آنجا رخ داده اس��ت ،نزدیم.
موضوع این مستند جوانان و نوجوانانی
هس��تند که در ابتدا میخواستند یک
عبادتگاه داشته باش��ند .در ابتدا ،خانه
آقای بهرام��ی تبدیل به این عبادتگاه
ش��د و در ادامه یک کانک��س پایگاه
بس��یج این نق��ش را بازی ک��رد و در
انتها نی��ز لطف خداوند باعث ش��د تا
مس��جد امیرالمومنین س��اخته ش��ود
و عبادتگاهی مناس��ب ب��رای جوانان
محل فراهم شود .بر همین اساس ،نام

فیلم را عابدان کهنز گذاش��تیم.وی به
کتابهایی که بر اساس تحقیقات این
فیلم نوش��ته شده اس��ت ،اشاره کرد و
گفت :کتاب «س��رباز روز نهم» راجع
ب��ه ش��هید مصطفی صدرزاده اس��ت
که به زودی چاپ و عرضه میش��ود.
همچنین کتاب دیگ��ری نیز پیرامون
فعالیته��ای اجتماع��ی و جه��ادی
ایش��ان به چ��اپ خواهد رس��ید .باید
بگویم که برای س��اخت این مس��تند،
تحقیقات بسیار گستردهای توسط تیم
پژوهشمان انجام شد .البته این 128
دقیقه فیلمی که مشاهده کردید ،تنها
نتیجه  3صفحه از این تحقیقات است

اخبار

و همی��ن مق��دار از آن تبدیل به فیلم
ش��د.در بخش بعدی این نشست ،امیر
مهر یزدان ،تهیهکننده این اثر صحبت
کرد .او گفت :عدهای با توجه به زمان
این مستند میگفتند که ممکن است
مخاط��ب از دیدن آن خس��ته ش��ود
اما وقتی فیلم س��اخته ش��د و به افراد
مختلف نشان دادیم ،گفتند که ردپای
ش��هدا در این فیلم حس میشود و به
نظرم رمز موفقیت آن همین مس��اله
اس��ت .به اعتقاد آنان ،ای��ن فیلم آنی
دارد ک��ه مخاطب را میگی��رد و او را
تح��ت تاثیر ق��رار میدهد.س��خنران
بعدی این جلسه حاجآقا بهرامی ،یکی

تصویربرداری سریال «بهترین
سالهای زندگی ما» ادامه دارد

از مهمترین شخصیتهای این مستند
و از پایهگذاران مسجد امیرالمومنین در
شهرس��تان کهنز ب��ود .او گفت :امروز
میخواهم یک هدیه ویژه به کارگردان
جوان این مستند بدهم .هدیه من به او
انگش��تری است که از سردار سلیمانی
هدی��ه گرفتم و ام��روز آن را به آقای
رستگار تقدیم میکنم.

رحیمپور ازغدی در نهمین جشنواره عمار:هنر غیرسفارشی وجود ندارد

سینمایی نداریم که در خدمت هیچ تفکری نباشد

گ�روه فرهنگی  :حسن رحیمپور ازغدی
در جشنواره مردمی فیلم عمار گفت :اگر
کس��ی گفت من به رس��انه یا سینمایی
میاندیش��م که در خدمت هیچ تفکری
نیس��ت ،یا نمیفهمد چ��ه میگوید ،یا
میفهم��د و همین ح��رف خودش یک
ایده و هدف است.
به گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از روابط
عمومی جش��نواره فیلم عمار ،نشس��ت
«مبانی س��ینمای سفارش��ی ،سفارش
خ��وب و بد» با حضور حس��ن رحیمپور
ازغ��دی در پنجمین روز جش��نواره در
سینما فلسطین برگزار شد.
رحیمپور ازغدی در ابتدای این نشست
ب��ا طرح این س��وال که آی��ا هنری که
سفارشی نباش��د هم وجود دارد یا خیر،
عنوان کرد :مفهوم سفارش دو بعد دارد؛
یک بعد معنای منفی دارد .گاهی هنرمند
و فاعل انسانی ،فاقد انگیزه درونی برای
کار هنری اس��ت و ممکن است به آن
کار عالقهای نداش��ته باشد .گاهی هم
برای منفعت س��راغ هنر میرود .گاهی
هم معنی سفارشی بودن هنر ،این است
که بر اس��اس ایمان و جانبدارانه باشد و
بر اس��اس ایمان و اخالص انجام شده
باش��د .گاهی هنر قرار نیس��ت مشکلی
را حل کند و باید دید مش��کل دیگران
را حل میکند یا برای دیگران مش��کل
ایجاد میکند ،پس دیگران هم به طور
ج��دی مطرح هس��تند .وی اف��زود :در
حوزه فرهنگ و هن��ر و تعلیم و تربیت
میروی��م ،موضوع تف��اوت میکند .ما
هیچ هن��ری نداریم که معنا و مفهومی
نداش��ته باش��د ،حت��ی آن هن��ری که
بیغرضانه باشد .جدا از نیت مؤلف ،آن
کار ،اث��ر خود را ب��ر مخاطب میگذارد.
کسی ممکن است در مغازه خود اشیایی
برای فروش داش��ته باشد که بر مبنای
خواست مش��تری و سفارش است .این
اصال س��فارش بدی نیس��ت و معامله
پایاپای اس��ت .اما در رس��انه و اخالق
بحث دقیقتر و حساستر میشود .آنجا
نمیتوانیم بگوییم من هیچ نظر خاصی
درباره انس��ان و اخالق ندارم ولی وارد
روح و فکر او میشوم .هنرمند میتواند
انگیزه را از مش��کالت م��ردم و وجدان
دینی مذهبی خود الهام بگیرد .رحیمپور
ازغدی با طرح این سوال که آیا صورت
گرفت��ن فعل انس��انی ب��دون انگیزه و

رحیمپور ازغدی گفت :کسی که معتقد
ب��ه «هنر ب��رای هنر» اس��ت ،هدفش
نفسانیت اس��ت .این مانند آن است که
در بازار بگوییم پول برای پول .پول که
به خ��ودی خود معنایی ن��دارد و اعتبار
پول است که به انسان قدرت میبخشد.
حتی سیاس��ت برای سیاست ،فن بازی
برای قدرت اس��ت و انتهای آن کسب
قدرت و لذت برای فرد است.
هنر غیرسفارش�ی وجود ندارد

به رس��انه یا سینمایی میاندیشم که در
خدمت هیچ تفکری نیست ،یا نمیفهمد
چ��ه میگوی��د ،ی��ا میفهم��د؛ آن فرد
درس��ت در لحظهای که میگوید سینما
نبای��د هدفی را دنبال کند ،همین حرف
خودش یک ایده و هدف است .درست
مثل کس��ی که میگوید تناقض محال
نیس��ت ،که اگر بپذیرد یعنی نقیض آن
هم درس��ت اس��ت« .گئورگ گادامر»
میگوی��د :از ه��ر گزاره هر تفس��یری
میتوان کرد .مارکسیس��تها میگویند
چیزی در دنیا ثابت نیست .یا این گزاره
ثابت اس��ت یا نیست .اگر نیست پس او
اص ً
ال حرفی نزده است .رحیمپور ازغدی
یادآور شد :برخی از هنرمندان میگویند
هنر اصیل در خدمت چیزی نیست ،اگر
این حرف درست باشد و هنر در خدمت
کسی نباشد ،برای آن فرد که منفعتی را
آورده است .اگر برای کسی آبی نداشته
برای او که نان داش��ته اس��ت .پش��ت
بیفلس��فهترین حرفها نیز فلس��فهای
نهفته است ولی ممکن است غلط باشد.
اینکه میگویند هنر فلسفه ندارد ،یعنی
از فلس��فه پوچی و ابزورد دفاع میکند.
برخ��ی میگویند ب��رای دل خودم فیلم
میسازم و این یعنی آن فرد تابع فلسفه
اصالت لذت اس��ت .این هم یک فلسفه
اس��ت که خود ج��ای بح��ث دارد۹۹ .
درصد این بهانهها برای پول و ش��هرت
اس��ت .این موضوع دو حالت دارد ،اگر

س��فارش به معن��ای خاس��تگاه عمل،
ممکن است یا خیر ،ادامه داد :هر کس
هر کاری که میکند سفارش��ی اس��ت.
منشأ برخی از سفارشات نفس و برخی
دیگر عقل ماس��ت .گاه��ی هوسهای
ما به ما دس��تور میدهند پس ما عمل
بیسفارش نداریم .به خاطر همین است
که گاهی ما از بیرون سفارش میگیریم
و این کار به این معنی اس��ت که با این
اندیش��ه و این نوع انسان شناسی بیعت
ک��ردهام .هی��چ عمل انس��انی ،عبث و
بیهوده نیست.
این نظریه پرداز گفت :انسان کار عبث
به اختیار خ��ود انج��ام نمیدهد ،حتی
دیوان��گان ک��ه فقط هدفش��ان تفاوت
دارد .حیوان��ات نیز بیدلی��ل حمله و یا
ف��رار نمیکنند .گیاهان نیز در رش��د و
یا خش��ک ش��دن دلیل دارند ولی فقط
تصمیم گیرنده نیس��تند .تصمیم فاعل
انسانی عبث نیست.
س�ینمایی نداریم که در خدمت هیچ
تفکرینباش�د

عضو ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی
تاکی��د ک��رد :تعلیم و تربی��ت ،خانواده،
ژن ،تغذیه همه اث��ر دارد و همه اینها
موقعیت انس��انی ما را میس��ازند .همه
م��ا با توجه ب��ه نق��ش اراده انتخابگر
هس��تیم .پس انتخاب شده ،انتخابگر
هم میتواند باش��د .اگر کسی گفت من

برای عدالت و شریعت کار نکنیم ،سراغ
مکتب «من مرکز عالم هستم» رفتهایم
و به جای اینکه بگوییم خدا مرکز عالم
است و به دیگران کمک کنیم ،معیارمان
سود اس��ت .عضو شورای عالی انقالب
فرهنگ��ی گفت :با بیان اینکه بحثی که
در هنر برای حقیقت و یا برای نفسانیت
وج��ود دارد ،در بازار و اقتصاد هم وجود
دارد ،خاطرنش��ان کرد :برد-برد باید در
اقتصاد وجود داشته باشد نه در سیاست
کما اینکه گاهی در سیاس��ت منجر به
باخت-برد میشود .عدهای برای عدالت
وارد سیاس��ت میش��وند و برخ��ی هم
برای کاس��بی و اگر جامعه دینی باش��د
از ادبی��ات دینی هم اس��تفاده میکنند.
نظام دو قطبی بین خدا و انسان درست
کردهاند و یا خدا و یا انس��ان را در نظر
میگیرند .س��نت خدا را انتخاب میکند
و مدرنیته انس��ان را.وی افزود :در تفکر
اسالمی خداوند منافعی ندارد و فقط در
اندیشه نفع و ضرر انسان است .خداوند
میگوید ه��ر کس م��را فراموش کند،
خود را فراموش میکند .خدا هر واجب
و حرام و دخالتی که کرده اس��ت برای
نفع و ضرر ماست نه او .لذا تقابل انسان
و خداون��د نداریم .خداوند میفرماید هر
وق��ت مرا فرام��وش میکنی��د ،قربانی
اصلی ،انسان اس��ت ،خداوند میفرماید
هر کس ی��اد مرا فرام��وش کند ،دچار
زندگی نکبتبار میشود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه
داد :به هر حال به لحاظ مضمونی امکان
ندارد محصولی ارائه ش��ود ک��ه درباره
چیزی نباشد .مسئله دربارگی بسیار مهم
است .دربارگی یعنی درباره چیزی بودن
و آی��ا فیلم یا اثر هنری داریم که درباره
چیزی نباشد؟ این بیمعنی است .وقتی
درباره چیزی حرفی میزنیم در برابر آن
مس��ئولیم .حتی وقتی حرفی هم نزنیم
مسئولیم چون از ما پرسیده میشود که
چرا درباره فالن موضوع چیزی نگفتی.
آنهایی که میگویند ما دنبال ایدئولوژی
خاصی نیستیم ،دنبال ایدئولورژی «من
محوری» هس��تند و آنجا که حرفشان
را نزنن��د ،پیرو ایدئولوژی منافع بودهاند.
پس ه��ر اثر هنری هدف��ی دارد ،چون
درباره موضوعی اس��ت .حتی فیلمهای
کمدی مح��ض هم معنی دارد .ش��اید
هدفش��ان خنده تلخ ،خن��ده متفکرانه،
درد ،غفل��ت ،ش��ادی و ...باش��ند .وی
اضافه کرد :هنر ،زبان همه گونههاست.
در هم��ه مقولهها از قبی��ل تاریخ هنر،
زبانشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی،
اخ�لاق و ...هنر و مقوله دربارگی را می
بینید .ش��رط الزم هن��ر ،درباره چیزی
بودن اس��ت .هنر غیر سفارش��ی وجود
ندارد و حتی زمانی که کس��ی نباش��د،
سفارش از درون ش��کل میگیرد .یک
هنرمن��د مکتبی انگی��زهاش را از جایی
نمیگی��رد .مؤم��ن واقع��ی ،نوکر حق
است و همیش��ه ته دلش میگوید من
کارمند عقایدم هس��تم .ولی هنرمندی
که مسئولیت ش��رعی سرش نمیشود،
مناف��ع خود را در نظر میگیرد .س��ینما
ذات�� ًا امر و نهی میکن��د .هر اثر هنری
توصیهای دارد .باید دید هر هنرمند چه
چیزی به ش��ما میدهد و چه چیزی از
شما میگیرد.

سرمد در ارزیابی سینمای مستند مطرح کرد

رضوان سرمد معتقد است :سینمای مستند امروز
ایران برجس��تهتر و موفقتر از سینمای داستانی
آن است .س��ینمای مستند ،س��ینمایی شریفتر
و جس��ورتری نیز هس��ت .نبض جامعه ایران را
میتوان در مستند دید در صورتی که در سینمای
داستانی جامعه ایران غریبه است.
کارگردان مس��تند «همه بچههای مامان» که در
جشنوارهی اخیر سینما حقیقت به نمایش درآمد،
در ارزیابی وضعیت س��ینمای مس��تند با ایس��نا
گفتوگو کرد.او در ارزیابی جش��نوارهی حقیقت
س��پری ش��ده ،گفت :جش��نواره حقیقت یکی از
مهمترین جش��نوارههای فیلم مستند ایران است
که در آن مستندسازان از همه کشور در کنار هم
جمع میش��وند و امکانی است برای فیلمساز تا با
مخاطب فیلم را ببین��د و درباره آن با مخاطبین،
مستندسازان و منتقدین گفتگو کند .البته همیشه
نقدهایی هم بر همه جشنوارهها هست؛ نقدهایی
از انتخابه��ا ،داوریها و نحوه برگزاری که بنده
ترجی��ح م��ی دهم این نقده��ا را با خ��ود برگزار
کنندگان مطرح کنم.
بسیاری از مستندها مناسب مدیای تلویزیون
نیستند

سرمد درباره نمایش فیلمهای مستند در تلویزیون
گف��ت :در عی��ن حالی ک��ه بعضی از مس��تندها
مناسب پخش تلویزیونی هس��تند اما بسیاری از
فیلمهای مس��تند اساسا مناسب مدیای تلویزیون
نیستند ،قابلیتهای پخشی دیگری دارند .بعنوان
مثال اکران س��ینمایی و یا اکرانهای دانشگاهی
یا نمایش در مراکز فرهنگی ،حتی ممکن اس��ت
یک فیلم مناس��ب برای نمایش بخش صنعت یا
جامعه مهندسین باشد و این مربوط به قابلیتهای
فیلم مستند است که تنها در یک قالب مشخص
نمیگنجد و میتواند با طیفهای مختلف جامعه
ارتباط برقرار کند.به گفته او؛ هر فیلم مس��تندی

سینمای مستند جسورتر است

به کارشناس��ی نیاز دارد که کج��ا پخش و دیده
شود اما متاس��فانه این چنین سازوکاری در ایران
وجود ن��دارد .در اینجا معموال این خود کارگردان
است که اگر زرنگ باشد و با حوصله ،میتواند تا
حدودی امکان چندین نمایش را برای فیلمش به
وجود بیاورد.
چالش اکران فیلم مستند

کارگردان «همه بچههای مامان» در ادامه درباره
یکی از چالشهای اکران فیلم مس��تند نیز گفت:
از طرفی یک فرهنگ اش��تباه نی��ز در اکران فیلم
مس��تند جا افتاده اس��ت مبنی بر این که نمایش
مس��تند رایگان اس��ت .برای خیلی از افرادی که
میخواهند فیلمهای م��ا را در مجموعه مورد نظر
خود نمایش دهند ،عجیب اس��ت که ما درخواست
حق نمای��ش کنیم ،در صورتی ک��ه دریافت حق
نمایش در همه جای دنیا یک ُعرف اس��ت .اگر ما
حرفهای این کار هس��تیم و از این راه امرار معاش
میکنیم ،طبیعی است که بازگشت سرمایه برای ما
وجود داشته باشد با این فرهنگ غلط خیلی سخت
میتوان درآمد داش��ت اگر بازگشت سرمایه برای
تهیه کننده فیلم وجود نداش��ته باشد ،تولید دیگر
امکان ندارد و تولید فیلم مستند ریزش میکند.وی
ن
ادامه داد :ساخت فیلم مستند یکی از پر چالشتری 
کارها اس��ت .خیلی س��خت میتوان سرمایه پیدا
کرد چرا که بازگش��ت س��رمایه در این کار سخت
اس��ت و بازار عرضه آن کم؛ البت��ه راه هایی برای
پیدا کردن س��رمایه وجود دارد در س��الهای اخیر
بعضی از مستندس��ازان از کمپین حامی جو برای
جذب سرمایه استفاده میکنند و البته ممکن است
بتوانی تهیهکنن��ده خصوصی یا دولتی برای پروژه
ات پی��دا کنی حتی در صورت توانایی فیلمس��از و
قابلیت س��وژه میتوان از فاند های بین الملی هم
برای س��اخت مستند بهره برد که البته کار راحتی
نیس��ت اما بعضی از فیلمس��ازان مث��ل کاری که

من در پروژه “همه بچهه��ای مامان” کردم ،خود
شخصا روی فیلمشان سرمایهگذاری می کنند که
شرایط تولید را سخت تر میکند به هرحال یکی از
معضالت هنگام شروع کار این است که سرمایه از
کجا بیاورم؟کارگردان «در میان اجتماع خشمگین
» درباره حضور مستند در جشنواره فجر گفت :من
معتقدم سینما سینماست و اگر ادعای ما این است
که جشنواره فجر ،مهمترین جشنواره سینمای ایران
است ،قطع ًا باید مستند هم در آن حضور داشته باشد
اما نه به صورتی که در حال حاضر وجود دارد ،انگار
که به زور فیلمهای مس��تند را در حاشیه جشنواره
گذاشتهاند ،س��اعتهای بدی را برای اکرانش در
نظرمی گیرند و ش��رایط رقابت ناعادالنهایی دارند،
درحالیکه فیلم مس��تند باید جدی تر گرفته شود و
به عنوان س��ینما دیده شود.س��رمد افزود :در اکثر
جشنوارههای مهم دنیا یک پخش مستند هم دارند
که یا مستند با فیلم داستانی رقابت میکند و یا یک
بخش جداگانه دارد و از نمایش فیلمهای مس��تند
اعتبار میگیرند .متاسفانه نمیدانم که چه عنادی
است که در جشنواره فیلم فجر نمیخواهند مستند
وجود داش��ته باش��د .باید از هر فرصتی برای دیده
شدن سینمای مستند استفاده کرد و جشنواره یکی
از فرصتهای خوبی ایست که می توان با مخاطب
عام و حرفهای سینما ارتباط برقرار کرد.

س�ینمای مس�تند امروز ای�ران برجس�تهتر و

موفقتر از سینمای داستانی آن است

وی با بیان اینکه “به نظر من اگر عادالنه سینمای
مستند و داستانی را در ایران رصد کنیم میبینیم
که س��ینمای مس��تند امروز ایران برجس��تهتر و
موفقتر از سینمای داستانی آن است” گفت :حتی
اگر از نظر کمیت این موضوع را بررسی کنیم تعداد
جایزههایی که فیلم های مستند ایران در سالهای
اخیر در خارج از کش��ور میگرفتهاند،بسیار بیشتر
از س��ینمای داستانی اس��ت .میتوان به سینمای

سریال «بهترین سالهای زندگی ما» به
کارگردانی احمد کاوری این روزها در شمال
کش��ور تصویربرداری میشود.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،سریال «بهترین
سالهای زندگی ما» به کارگردانی احمد
کاوری و تهیه کنندگی محمودرضا تخشید
در شمال کش��ور تصویربرداری میشود.
تصویربرداری این سریال از نیمه گذشته و
بعد از لوکیشنهای شمال کشور در شهرک
غزالی نیز تصویربرداری خواهند داش��ت.
بخشهایی از سریال «بهترین سالهای
زندگ��ی ما» مربوط به ده��ه ۵۰ ،۴۰ ،۳۰
اس��ت .فاز اول سریال بخشهای مربوط
به دهههای س��ی و چهل تصویربرداری
شد.بندر کیاشهر ،ساحل چمخاله ،ارتفاعات
سیاهکل و مناطقی دیگر در شمال کشور
بخشی از لوکیشنهای سریال هستند.این
سریال به نویسندگی جابر قاسمعلی ،یک
درام تاریخی عاش��قانه است و اقتباسی از
رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاس��ت
محس��وب میش��ود.این س��ریال در ۳۰
قس��مت برای پخش از شبکه سوم سیما
تولید میشود .داستان مجموعه در دهه ۳۰
روایت میشود و قصهای پرفراز و نشیب
را به تصویر میکش��د که در ادامه به دهه
حاضر نیز میرسد.در خالصه داستان این
س��ریال آمده است :یارمحمد برای فرار از
گرسنگی و خشکس��الی به شمال کشور
میرود تا ش��غل ماهیگیری را پیشه کند.
ماهیگیری آن منطقه در
او که نمیدان��د
ِ
سلطه گردنکشی به نام تراب است ،به دریا
میزند و مقابل تراب میایستد .وارش بیوه
جواد که س��الها تراب در خیال ازدواج با
اوست ،با دیدن دالوری یارمحمد دل به او
میبندد و به تراب جواب رد میدهد.
رئالیتیشو جدید ابوطالب
در خارج از کشور کلید خورد

مجموعه رئالیتیشو «قطعههای ناتمام» به
تهیهکنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب
در لوکیشنهای خارج از کشور کلید خورد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی
این مجموعه ،ضبط مجموعه «قطعههای
ناتمام» که برای پخش در ایام تعطیالت
نوروز س��ال  ۹۸از شبکه یک سیما تولید
میشود در خارج از کشور آغاز شده است.
بخشهای خارجی این رئالیتیشو با حضور
بازیگ��ران خارجی در کش��ورهای ترکیه،
آذربایجان ،هند ،تاجیکستان ،ازبکستان و
 ...ضبط و بخش دوم کار نیز همزمان در
شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان،
ش��یراز ،کاش��ان ،تبریز و ...در بهمن ماه
تصویربرداری میش��ود.این رئالیتیش��و
در قال��ب یک فیلم ـ مس��ابقه با حضور
بازیگرانی از چند کشور و بازیگران سینما
و تلویزیون ایران همراه است«.قطعههای
ناتم��ام» با محت��وای هن��ری و ادبی به
کشف و جستجو در تاریخ ادبیات فارسی
میپردازد و در ش��بهای عید ن��وروز از
شبکه اول سیما روی آنتن میرود.
پیش تولید سریال
«از سرنوشت» آغاز شد

پیش تولید سریال «از سرنوشت» به تهیه
کنندگ��ی اکبر تحویلیان ب��ه تازگی آغاز
شده اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،پیش تولید سریال «از سرنوشت»
به تهیهکنندگی اکبر تحویلیان به تازگی
آغاز شده است.این سریال در  ۵۰قسمت
س��اخته میش��ود و نگارش آن بر عهده
محمد سلطانی ،سارا خسرو آبادی ،روح اهلل
صدیقی و مسعود کرمی است.قصه سریال
«از سرنوش��ت» ب��ه زندگ��ی دو کودک
میپردازد که در پرورشگاه بزرگ میشوند
و اتفاقاتی ب��رای آنها رخ میدهد  ...قرار
است؛ سید محمد رضا خردمندان فاز اول
و علیرضا بذر افش��ان فاز دوم سریال «از
سرنوشت» را کارگردانی کنند.
ادامه ساخت جلوههای ویژه
«دختر شیطان»

مس��تند ایران افتخار کرد و اگر سرمایه گذاران و
پخ��ش کنندگان به آن توجه کنن��د ،قابلیتهای
بس��یار باالیی دارد .س��ینمای مس��تند ،سینمایی
ش��ریفتر و جس��ورتری نیز هس��ت .نبض جامعه
ایران را میتوان در مس��تند دید در صورتی که در
سینمای داستانی جامعه ایران غریبه است.وی در
مورد محدودیتهای ساخت فیلم مستند در ایران
گفت:فیلم مس��تند محدودیتهای کمتر و فضای
بازتری نسبت به سینمای داستانی دارد شاید چون
کمتر دیده میشود حساسیتها نسبت به آن کمتر
است ،البته که محدودیتها و خط قرمزهایی وجود
دارد اما فیلمس��ازی که در این جامعه بزرگ شده
باشد ناخودآگاه خط قرمزها را میداند اما بنظر من
با وجود این خط قرمزها هنوز هم می توان خیلی
کار ک��رد و هنوز هم کلی حرف ن��زده وجود دارد
و س��وژههای زیادی برای کار هس��ت .اساسا کار
مس��تند جسارت میخواهد و فیلمساز باید مهارت
ویژهایی داش��ته باش��د تا در محدوده این خطوط
قرمز حرفش را بزند.

قربان محمدپور به آخرین وضعیت تولید
فیلم سینمایی «دختر شیطان» اشاره کرد.
قربان محمدپور کارگردان سینما ،درباره
آخرین وضعیت س��اخت فیلم سینمایی
«دختر شیطان» به باش��گاه خبرنگاران
جوان ،گفت :این اث��ر کماکان در مرحله
س��اخت جلوههای ویژه ق��رار دارد و فکر
میکنم حدود  ۴۵روز دیگر به پایان برسد.
این کارگردان با اشاره به زمان اکران این
فیلم بیان کرد :امیدواریم بتوانیم این فیلم
سینمایی را در نوروز اکران کنیم .پس از
قطعی ش��دن زمان اکران ،جکی شروف
بازیگ��ر مطرح هندی ب��رای افتتاحیه به
ای��ران میآید.گفتن��ی اس��ت حمید فرخ
نژاد ،جکی شروف ،سیمران میشکروتی،
ایش��ا روات و فردین حفیظ��ی بازیگران
این فیلم سینمایی هستند و فیلمبرداری
آن در کش��ور هند انجام شد .نویسندگی
و کارگردان��ی این فیلم ب��ر عهده قربان
محمدپور اس��ت که پی��ش از این پروژه
«سالم بمبئی» را کارگردانی کرده بود.

