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ب�ه  م�ردم  شايس�ته ترين 

بزرگ�وارى آن  اس�ت ك�ه 

بزرگواران را با او بسنجند.

    محمد صادقي
در ش�بي كه حراج ته�ران با ف�روش بيش از 
31ميلي�ارد و 717ميليون تومان ب�ه كار خود 
پاي�ان داد، اث�ري از ي�ك هنرمند منس�وب 
به هنر انقالب، توانس�ت شگفتي س�از ش�ود 
و ب�ا رش�د 700درص�دي ب�ه ف�روش برس�د. 
دوازدهمی��ن دوره از حراج تهران ب��ه عرصه آثار 
هنرمن��دان معاص��ر اختصاص داش��ت. حس��ن 
روح االمین نقاش جوان كشورمان كه به خاطر خلق 
تابلوهاي نقاش��ي با مضامین مذهبي و انقالبي به 
شهرت رسیده است، در شب حراج تهران با تابلويي 
به نام »مرگ رخش« از مجموعه »عصیان«، يادآور 
يكي از داستان هاي شاهنامه در اين حراج حضور 
داشت. تابلوي رنگ و روغن »مرگ رخش« تصوير 
مرگ رخش اسب افسانه اي رستم پهلوان ايراني 
است كه در يك توطئه كش��ته مي شود. اين تابلو 
كه در اندازه »22۰×18۰« كشیده شده، ابتدا در 
حراجي به قیمت 4۰میلیون تومان چكش خورد، 
اما اس��تقبال از آن باعث ش��د تا در نهايت با رقم 
چشمگیر 28۰میلیون تومان كه نشانه اي از رشد 

هفت برابري قیمت اولیه بود به فروش رسید. 
روح االمین در هفته گذشته تابلويي را با مضمون 
شهادت سردار قاسم سلیماني خلق كرده بود كه به 
صورت گسترده در مراسم تشییع سردار سلیماني 
و همرزمان شهیدش، در قالب پوستر تكثیر و توزيع 
ش��د. روح االمین تابلوهاي متعددي درباره تاريخ 
اسالم، روز عاش��ورا و تاريخ انقالب اسالمي خلق 
كرده است. وي از جمله نقاشان پركار هنر انقالب 
به شمار مي رود كه با استفاده از سبك »گوتیك« 
آثار متفاوتي را با مضمون اسالم و انقالب خلق كرده 
است.  برخي از رسانه ها موفقیت روح االمین را كه 
در زمره هنرمندان انقالب اسالمي شمرده مي شود 
نشانه اي از پتانسیل خوب هنر انقالب براي حضور 

در عرصه تجاري هنر دانسته اند. 
به غیر از روح االمین، چند چهره هنرمند منتسب 
به هنر انقالب نی��ز در دوازدهمین ح��راج تهران 
حضور داشتند. كاظم چلیپا با نقاشي »گفت وگوي 
هزار ساله«، مرتضي گودرزي با اثري بي نام، سعید 
صادقي ع��كاس دفاع مقدس با عكس��ي با عنوان 

»گمرك خرمشهر« كه در س��ال 1361 عكاسي 
شده است و حبیب اهلل صادقي نیز با تابلويي بي نام 

در حراجي تهران آثار خود را به فروش رساندند. 
حبیب اهلل صادقي در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
حضور هنرمندان عالقه مند ب��ه تولید آثار درباره 
مضامین انقالب و دفاع مق��دس مي گويد: دفاع 
مقدس، سند س��جلي جامعه ماست. بحث دفاع 
مقدس محدود به تعدادي مجسمه س��از، عكاس 
و نقاش نمي ش��ود. اين بحث ملي ماست و بسیار 
فراگیر است. اگر بتوانیم درست، منطبق و بدون 
حساسیت، عوام زدگي و شعارزدگي با بحث دفاع 
مقدس مواجه شويم، مي توانیم كارهاي خوبي در 
اين زمینه انجام بدهی��م. وي ادامه داد: هنر دفاع 
مقدس، يك هنر متعالي است كه مردم را در حالت 
معرفتي روايت مي كند، بنابراين فكر مي كنم اين 
دغدغه مندي جزء الينفك فض��اي فكری مردم 
ماست. همه هنرمندان تجسمي، آناني كه در دوره 
معاصر زيس��ته اند، دفاع مقدس را به  نوعي لمس 
كرده اند و اقوام و آشنايانش��ان در اين دفاع بزرگ 
شركت داش��ته اند، پس نمي توانیم بگويیم چون 
چند نفر روي مضامین دفاع مقدس كار كرده اند، 
فقط آنها هنرمندان انقالب هستند. صادقي تأكید 
مي كند: دف��اع مقدس در پال��ت اجتماعي مردم 
ما و دغدغه مندي در اين حوزه و فضاي معرفتي 
در پالت همه هنرمندان ما وج��ود دارد. اين وجه 
مشتركي است كه همه با يك ادبیات، زبان و بیان 
آن را روايت مي كنند. عضو پیوسته فرهنگستان 
هنر با اش��اره به اينكه آثار تولید شده درباره دفاع 
مقدس بیشتر خويشتن فرمايانه  است تا سفارشي 
مي گويد: اين آثار بیان شخصي هنرمندان است و 

بیان دولتي، حكومتي يا سیاسي نیست. هنرمند 
در معرض جامعه قرار گرفته و قصه ها و غصه هاي 
جامعه اش را در قالب هنر بیان كرده براي همین 
ستودني اس��ت. من هوشیاري دس��ت اندركاران 
حراج تهران را در نگاه واقعي به پالت فرهنگي مردم 
مي بینم. اين ابتكار بي نظیري اس��ت كه فرهنگ 

معاصرمان را به دنیا نمايش مي دهیم.«
    گران قيمت ترين خريد هاي حراج تهران

پس از آنكه سال ها آثار نقاشي سهراب سپهري در 
حراج تهران لقب گران قیمت ترين آثار ارائه شده را 
از آن خود كردند، اين بار نوبت به يك هنرمند ديگر 
رسید كه به تنهايي نزديك يك دهم فروش كل حراج 
را از آن خود كند. تسنیم مي نويسد: »در دوازدهمین 
دوره حراج ته��ران، در مجموع هفت اث��ر باالتر از 
يك میلیارد تومان، 9 اثر باالتر از 5۰۰میلیون تومان، 
48اثر بین 1۰۰ تا 5۰۰میلیون تومان و 5۰ اثر زير 
1۰۰میلیون تومان به فروش رس��یدند و سه اثر از 
منصوره حسیني، فرامرز پیالرام و خسرو حسن زاده 
نیز فروخته نش��د. ركورد فروش اي��ن دوره نیز در 
اختیار اثري از حس��ین زنده رودي با عنوان »قوس 
آبي نیلگون« است كه با 3میلیارد تومان قیمت پايه 
به عنوان گران ترين اثر اين دوره ارائه شد و روي رقم 

3میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان چكش خورد. 
تابل��وي »طبیعت بي جان« اث��ر منوچهر يكتايي 
نیز با فروش يك میلی��ارد و 9۰۰میلیون توماني، 
»خوابم يا بیدارم« اثر فرهاد مش��یري از مجموعه 
كوزه ها با فروش يك میلیارد و 6۰۰میلیون تومان، 
مجسمه اي از ژازه تباتبايي  به قیمت يك میلیارد 
و 1۰۰میلیون توم��ان، اثري از منیر ش��اهرودي 
فرمانفرمايیان با فروش يك میلیارد و 1۰۰میلیون 
تومان و اثري از فرامرز پیالرام از جمله هنرمندان 
میلیاردي اين دوره بودند. آثاري كه در دوازدهمین 
دوره حراج ته��ران ارائه ش��د، معاصرترين آثار به 
لحاظ سبك و ماهیت در طول دوره هاي گذشته 
اين حراج تاكنون بوده اس��ت. حراج تهران در هر 
دوره، آثار ده ه��ا هنرمند جديد را ب��ه خريداران 
پیشنهاد مي كند و آثارشان را در كنار هنرمنداني 
كه بازار هنري تثبیت شده اي دارند، چكش مي زند 
و به اين ترتیب، راه ورود هنرمندان تازه اي را به بازار 

هنر ايران و جهان هموار مي كند.«
    افت فروش حراج تهران

در مجموع دوازدهمین دوره از حراج تهران نسبت 
به دوره دهم كه دي ماه سال پیش برگزار شد با افت 
فروش روبه رو بوده اس��ت. س��ال گذشته مجموع 
فروش 34میلیارد و 4۰3میلی��ون تومان در حراج 
تهران به ثبت رس��ید. علیرضا س��میع آذر، رئیس 
حراج تهران در گفت وگو با ايسنا مي گويد: »شرايط 
اقتصادي و فشار تحريم ها صرفاً تا اندازه محدودي 
در كم هیجان بودن حراج تهران مؤثر بود و اگر قیمت 
اغلب آثار در اين دوره باالتر از قیمت هاي پیش بیني 
شده نرفته، دو دلیل اصلي دارد؛ اول اينكه بازار هنر 
به سمت معقول شدن پیش رفته و دوم اينكه برآورد 
برخي قیمت ها باال بوده اس��ت.« ح��راج تهران با 

اجراي حسین پاكدل و رضا كیانیان برگزار شد.

فروش تابلو هاي نقاشي در لوكس ترين حراجي تهران

نقاش پوستر »حاج قاسم« شگفتي ساز شد

صادق��ي: دف��اع مق��دس در 
پال��ت اجتماعي م��ردم ما و 
دغدغه من��دي در اين حوزه 
و فض��اي معرفت��ي در پالت 
همه هنرمندان ما وجود دارد

 برپايي نمايشگاه »بانوي بي نشان« 
در ايام فاطميه 

نمايش�گاه بان�وي بي نش�ان همانن�د 1٥س�ال گذش�ته، 
ب�ار ديگ�ر روايتگ�ر غرب�ت اه�ل  بي�ت)ع( مي باش�د.

به گزارش »جوان« اين نمايشگاه به همت هیئت 14معصوم)ع( 
جامعه سیاوش��اني ها در جنوب ش��رق تهران هر ساله میزبان 
خیل عظیم عالقه مندان به خاندان عصمت و طهارت)ع( است و 
بازديدكنندگان را در تاريخ حركت داده و از خلقت حضرت آدم 

به غیبت حضرت ولي عصر)عج( مي برد. 
اين روايت گاه از بخش هاي مختلفي از جمله واقعه غدير خم، 
رحلت حضرت رس��ول)ص( و حادثه كوچه بني هاشم تشكیل 
ش��ده و در انتها با طراحي بس��یار زيبايي همبس��تگي معاصر 
ش��یعیان در حركت عظیم پی��اده روي اربعین حس��یني را به 
نمايش مي گذارد. عالقه مندان مي توانند از اين محیط مذهبي و 
فرهنگي كه حاوي نمايش تئاتر، روايتگري و شبیه سازي اماكن 
و وقايع گذشته و حال است هر روز از تاريخ 29 دي ماه لغايت 
1۰بهمن ماه س��اعت 18 الي 23به صورت راي��گان در آدرس 
خیابان پیروزي- بلوار ابوذر- بین پل پنجم و شش��م- خیابان 

هاني- جنب مسجد ولي عصر)عج( بازديد كنند.
...........................................................................................................

 جوابيه شهاب حسيني 
به توهين كنندگان

شهاب حسيني در مقابل آماج توهين ها به بيانيه اول خود 
در رابط�ه با مخالفتش ب�ا انصراف از جش�نواره فيلم فجر، 
بيانيه ديگري در صفحه اينس�تاگرامي خود منتش�ر كرد. 
شهاب حسیني نوشت: اين بار خاصه به همه كساني كه بنده را 
آماج سیل انتقادات، قضاوت ها، فحاشي ها و نفرين ها قرار دادند 
و حتي به فرزندان بي گناه بنده هم رحم نكردند. در برابر شما 
ادب مي كنم و با نگاهي چون لقمان به ش��ما مي نگرم و پرهیز 
مي كنم از آنچه شما انجام داده ايد. همینطور كه فهمم شد با اين 
خشونتي كه در وجود شماست، چنانچه در مسند قدرت بوديد، 
عملكردي بهتر از آنچه امروز شاهد هستیم نداشتید. بار چندمي 
است كه بنده را به دلیل ابراز عقايدم به بدترين شكل مورد عتاب 

قرار مي دهید و انگ وابستگي سیاسي مي زنید. 
اين بازيگر در بخش ديگري از جوابیه خود آورده: ارادتمند تمامي 
انبیا و اولیا در تمام ادوار تاريخ بشريت هستم، آنها نیز با سوختن 
خود جهان اطراف خود را روشني بخشیدند و بیش از آن  همواره 
در تقابل با قدرت هاي زمانه خويش بودن��د؛ قدرت هايي كه به 
گواه تاريخ، تعدادي از آنان حتي خود را به زينت شريعت ديني 
آراسته و در ظاهر به مناسك آن عمل مي كردند. با مطالعه تاريخ 
به خصوص در احواالت ائمه اطهار علیهم السالم به روشني با آن 
 مواجه مي شويم. بنده در نام فامیلم نام كسي را در شناسنامه دارم 
كه خود يگانه مظهر ايستادگي در برابر قدرت نامشروع نامطلوب 
وقت بود. عشق و ارادت قلبي به پیامبر اكرم و امامان معصوم، به 
واسطه پدرم در تار و پودم  تنیده شده و حتي به قیمت جان حاضر 
به فروختن آن به بهاي ناچیز وابستگي سیاسي و فكري به هیچ 
نهاد قدرتي چه در ايران و چه در خارج از ايران، نبوده و نیستم. تا 
آخر عمر و به هیچ بهايي دست از عقیده قلبي ام نخواهم كشید. 
بنده هم به عنوان يك ايراني، دل در گرو س��رزمینم و مردم آن 
دارم و منتقد بسیاري از مواردي هستم كه بر سر جامعه ام آمده. 

االن بايد بود و حرف زد. دست از ظاهربیني برداريم.

در صنع�ت تولي�د فيل�م و س�ريال در هم�ه ج�اي دني�ا 
يک�ي از بهتري�ن روش ه�ا ب�راي جل�ب مخاط�ب، 
اس�ت. ش�ده  ش�ناخته  نوش�ته هاي  از  اقتب�اس 

تكرار مكرراتي كه چه در داس��تانگويي و چه در ساختار و چه 
در انتخاب بازيگران، فیلم ها و س��ريال ها را دربرگرفته ناشي 
از انحصار است. انحصار نويس��نده، انحصار كارگردان، انحصار 
تهیه كنن��ده و به خصوص انحص��ار بازيگر باعث ش��ده اغلب 

محصوالت نمايشي مان به سمت نوعي تكرار برود. 
حسن هدايت كارگردان س��ینماي ايران با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: مدام گاليه هاي مخاطبان را مي شنويم كه چرا 
وقتي به سینما مي روند، فیلمي نو نمي بینند يا چرا در تلويزيون 
چنان كه بايد سريال هاي تازه ديده نمي شود؟ اين گاليه ها كه 
بحق هم است ناشي از نوعي تكرار و انحصارگرايي است كه در 

روند تولید سینما و تلويزيون مي بینیم. 
كارگردان »دالوران كوچه دلگش��ا« و »آخري��ن بندر« ادامه 
داد: اگر به تاريخ سینما يا تلويزيون در ادوار مختلف نگاه كنیم 
مي بینیم تقريباً بهترين دوره هاي سینما و تلويزيون، دوره هايي 
بوده  است كه تهیه كننده ها براي تولید فیلم و سريال هاي متنوع 
در گونه هاي مختلف هوشمندي به خرج می دادند و تنوع ژانر 
تا حدودي رونق داشت و به اين ترتیب شرايط فراهم مي شد كه 
تمام چهره هاي مستعد و توانمند بتوانند محصوالتي قابل تأمل 
خلق كنند. حسن هدايت افزود: در اين سال ها تهیه كنندگاني 
داش��ته ايم كه از باال رفتن بي رويه دس��تمزد بازيگران گاليه 
كرده اند ولي همین تهیه كنن��دگان وقتي مي خواهند فیلم يا 
سريالي تولید كنند باز مي روند به سمت همان بازيگران گران. 
تهیه كننده باهوش به جاي اينكه بودجه را خرج تكرار مكررات 
كند مي رود به سمت ايده هاي  تر و تازه و نو كه قابلیت دراماتیك 
بااليي دارد. وقتي سوژه، جذاب باشد آنگاه مي توان با تیمي از 

افراد جوان ولي مستعد، محصولي جذاب ساخت. 
كارگردان سريال »كارآگاه علوي« گفت: تفاوتي نمي كند كه 
شما براي تلويزيون كار كنید يا براي سینما، مهم اين است كه 
مديوم را درك و سعي كنید منطبق با مختصات مديوم به سمت 
تولید برويد. تماشاگر شايد به خاطر حضور يك بازيگر خاص 
بلیت بخرد و وارد سالن شود ولي وقتي تا پايان نمايش فیلم در 

سالن مي ماند كه داستان فیلم، نظرش را جلب كند. 
اين كارگردان افزود: مخاطب توقع قصه هاي خوب و جذاب را 
دارد. به عنوان كارگرداني كه هم تلويزيون و هم سینما را تجربه 
كرده ام، فهمیده ام كشش دراماتیك در هر دو مديوم فقط و فقط 

به دلیل جذابیت سوژه هاست كه شكل مي گیرد، وگرنه اينكه 
1۰بازيگر گران هم بیاوري و داستان نداشته باشي، فقط در نیم 
ساعت اول مخاطب داري و در ادامه، مخاطب نخواهي داشت. 

سازنده »س��ايه روش��ن« و »گرداب« خاطرنش��ان ساخت: 
ده ها روش براي س��رگرم كردن مخاطب هم در س��ینما و هم 
در تلويزيون داريم ولي اغلب چس��بیده اند به برخي متدهاي 
تكراري. واقعاً برايم جاي سؤال است كه چرا همكاران خیلي كم 
سراغ اقتباس مي روند. من خودم حتي سابقه اقتباس از داستان 
هاي صادق هدايت را هم داش��ته ام و باز بنا به بازخوردي كه از 
مخاطب گرفته ام به شما مي گويم در همان اقتباس ها هم كه 
اتفاقاً خیلي هم لوباجت)كم هزينه( و با حداقل ها صورت گرفت، 

بازخورد مثبتي داشتم. 
حس��ن هدايت درب��اره اينكه چ��را تهیه كنندگان به س��مت 
داس��تان هاي نو و تازه و به خصوص اقتباس نمي روند، گفت: 
بديهي است كه وقتي تهیه كننده خودش اهل ادبیات و خواندن 
رمان و داستان هاي مهم نباش��د، وقتي هم كه به سمت تولید 
مي رود به آخرين چی��زي كه فكر مي كند اقتباس اس��ت، در 
شرايطي كه در صنعت تولید فیلم و سريال در همه جاي دنیا 
يكي از بهترين روش ها براي جلب مخاطب، اقتباس و آن هم از 

نوشته هاي شناخته شده است. 
اين كارگردان تأكید كرد: معلوم است كه وقتي سراغ اقتباس 
از يك رمان شناخته ش��ده مي رويد قطع به يقین پتانسیلي از 
مخاطبان را حتي قبل از تولید خواهید داشت چون به هر حال 
خیلي ها هنوز هم دوستدار ادبیاتند و تش��نه آثار اقتباسي. ما 
مي توانیم اقتباس كنیم و اقتباس هاي خوب هم در سینما و هم 
در تلويزيون داشته باشیم، منوط به اينكه تولید را از انحصاري 
كه فعاًل گريبانش را گرفته درآوريم و به سمت نوزايي مناسب 

براي جوشش هاي هنري ببريم. 

گفت وگوى »جوان« با حسن هدايت كارگردان سينما و تلويزيون  

سينماي ما حتي اقتباس كردن هم بلد نيست!

صداگذار س�ينماي ايران درباره چالش ه�اي صداگذاري 
رواي�ت دو س�اعته و پرس�روصداي ابراهي�م حاتمي كيا 
در فيل�م س�ينمايي »خ�روج« توضيحات�ي ارائ�ه ك�رد. 
آرش قاسمي صداگذار آثار سینمايي در گفت وگو با مهر درباره 
جديدترين فعالیت هاي خود گفت: امسال دو فیلم سینمايي 
در سي وهشتمین جش��نواره فیلم فجر با نام هاي »خروج« به 
كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا و »شناي پروانه« به كارگرداني 
محمد كارت دارم، البت��ه ابتدا قرار ب��ود كار صداگذاري فیلم 
سینمايي »خروج« را دوست ديگري انجام بدهد، ولي به داليلي 
نشد و من بعداً به كار اضافه شدم. درباره »خروج« بايد بگويم 
كار صداگذاري اين اثر به خاطر شرايط صدابرداري آن سخت 
بود، چون در فیلم تراكتور و فضاهاي شلوغ زيادي وجود دارد به 

همین دلیل كار ما سنگین تر مي شد. 
وي افزود: به طور كلي »خروج« يك فیلم پر از صداست چون 
در آن تراكتور، كامیون و جاده داريم و همین ها فضاهاي صوتي 
زيادي ايجاد مي كنند، از همین رو ما به  عنوان صداگذار مجبور 
بوديم تا آنجا كه مي توانیم از صداهاي اضافه پرهیز و صداها را 
كمتر كنیم، يعني برعكس فیلم هاي ديگر كه ما مدام صدا اضافه 
مي كنیم، چالش من در »خروج« اين بود كه از صداها بكاهم، 
به عبارتي در صداگذاري، صدابرداري كردم و صداهاي اضافه 
را بايد برمي داشتم كه براي اولین بار بود كه اين اتفاق براي من 
مي افتاد. در فضاسازي ها هم مجبور بوديم سكوت هايي را حاكم 

كنیم تا ذهن بیننده در كل فیلم آزار نبیند. 
اين صداگذار بیان كرد: »خروج« يك فیلم دو س��اعته است، 

بنابراين ما نبايد بیننده را با س��روصداي زياد آزار مي داديم و 
بايد كاري مي كرديم كه صداها به قدر نیاز ش��نیده شود. اين 
موضوع يكي از چالش هاي ما بود و با توجه به حساسیت هاي 
آقاي حاتمي كیا قصه كمي هم متفاوت تر مي شد. موضوع ديگر 
اين اس��ت كه ما بايد كاري مي كرديم تا صداهاي تراكتورها از 
هم متفاوت باشد، به طوري كه وقتي بیننده صداها را مي شنود، 
احساس كند صداي 1۰تراكتور متفاوت به گوشش مي رسد، 
چون هر كدام از اي��ن تراكتورها يك رنگ و ي��ك مدل دارند، 

بنابراين صداهاي آنها هم بايد متفاوت مي شد. 
وي اف��زود: كار با حاتمي كیا س��خت و جذاب اس��ت. آقاي 
حاتمي كیا با كسي تعارف ندارد و من به او يك فرد كمال گرا 
مي گويم، يعني هر چند برخي به او سختگیر مي گويند اما به 
نظرم اينطور نیست بلكه او كمال گراست و دوست دارد همه 

چیز را به بهترين شكل ممكن انجام دهد.

: صداگذار فيلم »خروج«

حاتمي كيا يك كمال گراست

     ديده بان
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