
حكمت

  | روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5753 |   دوش��نبه اول مه��ر 1398 | 23 مح��رم 1441 |  اذان ظه��ر: 11:57 | 
غروب آفتاب: 18:01 | اذان مغرب:19: 18 | نیمه شب شرعی:23:15 |      اذان صبح فردا: 04:29 | طلوع آفتاب فردا: 05:53 |

نما | حسین    کشتكار روزنامهسياسي،اجتماعيوفرهنگيصبحايران
صاحب امتياز: پیام آوران نشر روز

مديرعامل و مدير مسئول: عبداهلل گنجي
سردبير: غالمرضا صادقیان

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهري 
تقاطع میرزاي شیرازي، پالك 384

سازمان آگهی ها:  88341654
روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 

توزيع: شركت نشر گستر امروز 88862194 
چاپ تهران: چاپخانه روزنامه جوان

www.javanonline.ir

حكمت 310 

ايمان بنده درست نباشد، مگر 

اينك�ه اعتمادش ب�ه آنچه نزد 

خداست از آنچه در دست خود 

دارد، بيشتر باشد. 

مجموع�ه مس�تند »قلمس�تان« ب�ه تهيه كنندگ�ي و 
كارگردان�ي ابوالفض�ل توكلي پرت�ره اي از نويس�ندگان 
دفاع مقدس اس�ت ك�ه پخش آن از ش�نبه هفت�ه جاری 
آغاز ش�ده و ت�ا جمع�ه از ش�بكه مس�تند ادام�ه دارد. 
ابوالفضل توكلي درباره مجموعه مستند »قلمستان« كه براي 
پخش در شبكه مس��تند در هفته دفاع مقدس در نظر گرفته 
شده است، به مهر گفت: »قلمستان« مجموعه اي هفت قسمتي 
است كه در شبكه مستند تولید ش��ده و درباره نويسندگاني 
است كه تالش كرده اند با قلمشان هشت سال دفاع مقدس را 
وقايع نگاري كنند، اين مجموعه درباره بزرگمرداني است كه در 
اين دوران نقش بسزايي داشتند و در تالش هستند نسل امروز 

و آينده را نسبت به اين برهه تاريخي آگاه كنند. 
اين تهیه كننده گفت: »خورشید الوند« درباره بهناز ضرابي زاده، 
»ستاره الوند« درباره حمید حسام، »قلب دايكه« درباره مهناز 
فتاح��ي، »گام ه��اي قدمي« درب��اره محمدحس��ین قدمي، 
»خاطرات صب��ح« درباره فاطم��ه دوس��ت كامي، »تاروپود 
كلمات« درباره نص��رت اهلل محمود زاده و »ب��ه قلم يحیي« را 
درباره يحیي نی��ازي تولید كرده ام، اين مجموعه از ش��نبه تا 
جمعه س��اعت 2۰ در قالب مجموعه »قلمس��تان« از شبكه 

مستند پخش مي شود. 
توكلي درباره تولید اين مجموعه مس��تند گفت: ساخت اين 
مجموعه از سوي واحد انیمیش��ن و تلويزيون حوزه هنري به 
من پیشنهاد شد، اما پس از چند قسمت ادامه اين همكاري با 
حوزه هنري میسر نشد و ساخت اين مجموعه در شبكه مستند 

ادامه پیدا كرد. 
توكلي گفت: من اي��ن حمايت و همفكري را از تولید ش��بكه 
مس��تند دريافت كردم، خوش��بختانه پس از پیشنهاد من به 
ش��بكه براي تولید اين مستند قرار ش��د پنج قسمت ديگر با 
همین موضوع تولید كنم تا در هفته دفاع مقدس پخش شود، 
پنج ماه فرصت تولید داشتم و تصمیم گرفتم خودم را در اين 
آزمون محك بزنم، خوشبختانه در طول اين پنج ماه با همكاري 
دوستانم در گروه تولید و مدير تولید شبكه كه حامي و همفكر 
من بودند، در مسیري كه در آن گام گذاشته بودم موفق شدم و 

توانستیم مجموعه »قلمستان« را براي پخش آماده كنیم. 
توكلي تصريح كرد: تجربه ساخت مجموعه پیشكسوتان دوبله 
هم بسیار مفید بود و سبب ش��د بتوانم از اين آزمون سربلند 

بیرون بیايم. 
مستند »قلمستان« هر شب ساعت 2۰ از شبكه مستند پخش 

و روز بعد ساعت 11 بازپخش مي شود.

 پرتره نويسندگان دفاع مقدس
در مستند »قلمستان«

تعزيه مهجور است و مديران مغلوب! 
اين درست كه جريان غرب زده مدعي روشنفكري طي 2۰۰سال 
اخیر بازي ناجوانمردانه ای با سنت و میراث معنوي جامعه ايراني 
از جمل��ه تعزيه به راه انداخ��ت اما نهادهاي متول��ي فرهنگ در 
جمهوري اسالمي نیز در اين مهجورشدن هاي تأسفبار بي تقصیر 

نبوده و نیستند. 
اين روزها و در ايام محرم يكي از افسوس هاي بزرگ براي جامعه 
ايراني و نس��ل جوان مهجور بودن تعزيه اس��ت. ايرانیان يكي از 
معدود مردماني هس��تند كه س��ابقه طوالني چندهزار ساله در 
هنر نمايش دارند و اين هنر را س��ینه به سینه و نسل به نسل به 
دوران متقدم تر انتقال داده اند. اگر رض��اي پهلوي در دوره اي نه 
چندان طوالني با حماقتي بي نظیر كوش��ید تا به زور سرنیزه با 
هر آنچه مظاهر دينداري است دربیفتد و در آن چند سال تعزيه 
نیز از اين حماقت تاريخي بي نصیب نماند و در عمل توفیقي جز 
سرافكندگي نصیب نبرد، جريان غرب زده موسوم به روشنفكري با 
تكیه بر قلم و با ظاهري متجددانه طي دهه هاي مختلف همان راه 
رضا پهلوي را ادامه داد تا جايي كه ادامه دهندگان راه آن ديكتاتور 
بي سواد پس از انقالب اسالمي و در جمهوري اسالمي نیز به تدريج 
نفوذ كرده و توانستند تعزيه اي را كه هم به لحاظ غناي فرم و هم 
به لحاظ ارزش هاي محتوايي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد 
را به انزوايي عجیب و غريب بكشانند و نام آن را هم البد بگذارند 

عوض شدن سلیقه نسل جديد. 
يكصدم مجاهدت و مقاومتي كه مراكز آموزش��ي و دانشگاهي 
جمهوري اسالمي مقابل رشد و توسعه و تعلیم تعزيه از خود نشان 
دادند و آنچه نتیجه اش شد را اگر در جهت فهم و رمزگشايي از 
اين میراث معنوي و شناساندن آن به نسل جوان صرف مي كردند، 
اكنون اين نسل در تس��خیر صدها نمايش بي هويت شبه مدرن 
در تماشاخانه هاي سرد و بي روح و مالیخولیازده پايتخت نبود. 
همین دامن زدن به گسست نسل ها و همین مسئولیت نشناسي 
نهادهاي متولي چون وزارت ارشاد و آموزش و پرورش و آموزش 
عالي است كه كانال هاي وقیح ضدملي را در آستانه محرم دست 
به كار ساخت ويدئوهايي براي وهن تعزيه به عنوان میراثي ملي 
و مذهبي مي كند. وقتي صداوس��یماي جمهوري اس��المي به 
خود زحمت تولید آثاري براي زن��ده ماندن میراثي چون تعزيه 
را نمي دهد، چه انتظاري از نسل جوان كشور مي رود كه مقابل 
هجوم بي امان رسانه هاي دش��من از خود محافظت كند. سؤال 
مهم و جدي اين است كه چه زماني مديران فرهنگي ما از خواب 
غفلت بیدار مي شوند. براي يك غرب زده راحت ترين كار اين است 
كه گذشته را كتمان كند و براي آينده نیز جز همان نسخه هاي 
فرنگي چیزي از خود ارائه ندهد و مظاه��ر تمدن غرب را بدون 
تحقیق و موشكافي و احساس مسئولیت به شیوه زيباكالمیسم 
تجويز نمايد. جريان موسوم به روشنفكري در ايران درباره انقطاع 
میراث معنوي و ملي با نس��ل هاي نو و بیگانگ��ي اين دو با هم و 
تبعات غیرقابل حساب روند نامیمون حذف ريشه ها در جامعه 
ايراني متهم رديف اول اس��ت و متولیان فرهنگي منفعل نیز در 

همین رديف جاي مي گیرند.

 سالم صلواتي 
»پدران« را جلوي دوربين برد 

»پ�دران« جديدتري�ن فيل�م س�ينمايي س�الم صلواتي 
پ�س از »زمس�تان آخ�ر« اس�ت ك�ه فيلمب�رداري 
آن آغ�از ش�ده و ه�م اكن�ون فيلمب�رداري آن در 
لوكيش�ن هايي در ش�هر همدان و حوالي آن ادام�ه دارد.

صلواتي درباره فیلم جديد خود اينگونه نوشته است: در »پدران« 
حادثه اي دو نسل را رو در روي يكديگر قرار مي دهد.

نويس��نده »پدران« محمدرضا گوهري اس��ت ك��ه فیلمنامه 
فیلم هاي موفق��ي همچون »خیل��ي دور خیلي نزديك«، »رخ 
ديوانه«، »يه حبه قند«، »ملكه« و... را به نگارش درآورده است. 
شهرام مسلخي كه پیش از اين در سمت كارگردان در سینما 
مشغول كار بود براي اولین بار پدران را تهیه كرده است. در اين 
فیلم كه علیرضا ثاني فر نقش اصلي آن را بر عهده دارد، هدايت 
هاشمي و گالره عباسي نقش هاي متفاوتي را جلوي دوربین اين 

كارگردان ايفا مي كنند. 
................................................................................................................
معرفي اعضاي شوراي سياستگذاري 

جشنواره فيلم فجر 
طي احكامي اعضاي شوراي سياستگذاري سي وهشتمين 

جشنواره فيلم فجر منصوب شدند. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي سازمان سینمايي، طي 
احكامي از سوي حسین انتظامي رئیس سازمان سینمايي، ابراهیم 
داروغه زاده، علیرضا رضاداد، سیدمحمدمهدي طباطبايي نژاد، 
نرگس آبیار، حسن خجسته، محمد بزرگ نیا و مهرزاد دانش به 
عنوان اعضاي شوراي سیاس��تگذاري سي و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر معرفي ش��دند. سي و هشتمین جش��نواره فیلم فجر 
همزمان با گرامیداشت سالگرد پیروزي انقالب اسالمي به دبیري 

ابراهیم داروغه زاده برگزار مي شود.

جواد محرمي     یادداشت

    دیده بان

در گفت وگوي »جوان« با طراح چهره سريال مختارنامه مطرح شد

 زور کارگردان های ضعیف 
به بازیگران نمی رسد!

برخي بازيگران مقابل گريم پيری مقاومت مي كنند!

در مختارنامه س��عي ك��ردم بين 
چهره ه��ا از نظ��ر دي��د مخاطب 
تفاوت هايي وجود داشته باشد كه 
بيننده از نگاه كردن به چهره آنان 
خس��ته نش��ده و اذيت هم نشود

سهم فيلم هاي فرهنگ ساز از فروش سينما چقدر است؟
 احمد نجفي معتقد است مديران باالدستي سينما 
برنامه اي براي تقويت كيفيت آثار سينمايي ندارند

      هادي خدادوست
تهيه كنن�ده و بازيگ�ر پيشكس�وت س�ينما معتق�د 
نق�اط  در  س�ينمايي  س�الن هاي  توس�عه  اس�ت، 
مختلف كش�ور اگر نس�بت درس�تي ب�ا رون�ق كيفيت 
آثار س�ينمايي پيدا كند، اتفاق خوش�ايندي اس�ت اما 
به نظ�ر مي رس�د مدي�ران س�ينمايي در كنار توس�عه 
س�الن ها برنامه اي ب�راي تقويت كيفي�ت آث�ار ندارند. 
در س��ال هاي اخیر و به واس��طه مش��وق هاي فرهنگي كه به 
موسسان مجتمع هاي تجاري اعطا مي شود با رونق و راه اندازي 
پرديس هاي سینمايي روبه رو هستیم و اگر اين روند ادامه پیدا 
كند مي توان امیدوار بود كه در آينده نزديك و مثاًل 1۰س��ال 
آينده حداقل از منظر تعداد س��الن به حدي منطقي برسیم و 
اين طور نباشد كه در يك اكران همزمان، به فیلمي 4۰۰سانس 
برسد و به فیلمي ديگر 4۰سانس، ولي در كنار اين موضوع لزوم 

رشد كیفي فیلم ها نیز اهمیت دارد. 
احمد نجفي بازيگر پیشكسوت سینما كه به تهیه كنندگي هم 
مي پردازد با تأكید بر اينكه توس��عه سینماسازي فقط يك راه 
رشد فرهنگي جامعه است، به »جوان« گفت: مطمئناً با ساخت 
سالن هاي استاندارد خواهیم توانست افراد بیشتري را به سینما 
بكشانیم، به خصوص كه برخالف تصورات سینما، تفريح ارزاني 
هم هس��ت، مثالي برايتان مي زنم. همین حاال اگر بخواهید به 
يكي از مراكز بازي برويد و الاقل از دو يا سه بازي استفاده كنید 
براي مدت زماني يك س��اعته بايد نفري 5۰هزارتومان خرج 
كنید، در حالي كه بلیت سینما براي يك تفريح 9۰دقیقه اي 
فقط نفري 2۰هزارتومان اس��ت، پس مش��كل، گراني سینما 
نیست. مشكل فقر مخاطب جاي ديگري است و بايد علت آن را 
در كیفیت ضعیف آثار جست وجو كرد و بديهي است كه مديران 
باالدستي سینما مسئول ضعف كیفیت و فراري دادن مخاطبان 
سینما هستند. بازيگر »سگ كشي« و »هتل كارتن« ادامه داد: 
ما نیاز داريم به موازات ارتقاي سالن سازي فیلم هايي تولید كنیم 
كه به معناي واقعي كلمه خوراك فرهنگي جامعه مان را فراهم 
كند. االن پرفروش ترين فیلم هايمان كمدي هايي هستند كه 
نه خط داس��تاني تازه اي دارند و نه به لحاظ تكنیكي دستاورد 
تازه اي را به سینما افزون مي كنند. به خدا قسم كه شأن مردم 

ايران بسیار فراتر از تماشاي اين كمدي هاست. 
احمد نجفي با اش��اره به سهم پايین س��ینما از سرگرمي هاي 
عمومي گفت: معلوم اس��ت كه گرفتاري در سوژه هاي تكراري 
باعث مي شود پرفروش ترين فیلم هايمان فقط 5میلیون نفر را 

به سینما بكشانند! فقط هم مشكل سینماي كمدي نیست. در 
سینماي ملودرام يا سینماي موسوم به اجتماعي هم يك مشكل 
بزرگ داريم و آن هم كارگرداناني هس��تند كه جرئت ريسك 
ندارند. كارگرداني داريم كه فیلمي ساخته با مضمون اعتیاد و 
حسابي هم كارش گرفته ولي باز در كار بعدي اش به جاي آنكه 
برود سراغ مضمون تازه همان مضمون اعتیاد را دستمايه كار قرار 
مي دهد و فقط مي نالد از ممیزي ای كه جلويش را گرفته است. 
من مي گويم كارگردان باذكاوت با لحاظ كردن ممیزي مي تواند 
كار قاب��ل قبولی خلق كند. مگ��ر امثال مهرجوي��ي و بیضايي 
فیلم هايي مانند »هامون« و »اجازه نشین ها« و »سگ كشي« را 
بدون ممیزي ساختند؟ اتفاقاً حین تولید، كم با ممیزي درگیر 
نبودند ولي چون تجربه داشتند و نبوغ، توانستند محصوالتي 
 تر و تازه بس��ازند. بازيگر »تاواريش« و »برخورد« خاطرنشان 
س��اخت: همین حاال هم هرازگاهی فیلم هاي خوب مي سازيم 
ولي متأسفانه در اكران ذبح مي شود. خودم اخیراً در ژانر ورزشي 
فیلمي به نام »من ي��ك ايرانیم« را تولید ك��ردم كه كم وبیش 
همگان خبر دارند كه در اكران چه باليي سرش آوردند و آن قدر 
عرصه را تنگ كردند كه فیلم نتواند بفروشد. پس در كنار توسعه 
ناوگان سینمايي بايد فیلم هاي خوب هم تولید كنیم، البته بايد 

شرايط اكران منصفانه فیلم هاي خوب را فراهم كنیم. 
اين بازيگر 7۰ساله با تأكید بر فرهنگ سازي هنر سینما گفت: 
ماهیت سینما در كش��وري اخالق مدار نظیر ايران بايد اين 
باشد كه خدمت خود را به لحاظ فرهنگي انجام دهد ولي اگر 
قرار باشد در اين سرزمین فرهنگي، بي فرهنگي ترويج شود، 
كاري بس خطرناك و بي حاصل است. مديران سینمايي مدام 
پز باال رفتن آمار فروش را مي دهند، هرچند همین باال رفتن 
آمار فروش فقط به خاطر باال رفتن قیمت بلیت است ولي چرا 
مديران نمي آيند بگويند سهم فیلم هاي فرهنگ ساز از فروش 

ساالنه سینما چقدر است؟

با همت هنرمندان در روز جهاني صلح و آغاز هفته دفاع مقدس صورت گرفت 

يك دستگاه پارك بازي هديه مردم آبادان به كودكان »سيبه« عراق 

وضع گيشه سينماها در تابستان اسفبار بود

به مناس�بت روز جهاني صلح و آغ�از هفته دف�اع مقدس، يك 
دس�تگاه پارك بازي با همت هنرمنداني چون پرويز پرس�تويي 
و جمعي از مردم، خانواده ش�هدا و جانب�ازان آباداني به كودكان 
شهرس�تان »س�يبه« ع�راق در نقط�ه صفر م�رزي اهدا ش�د. 

به گزارش »جوان« به نقل از جش��نواره دانش آموزي فیلم دفاع مقدس 
دو دس��تگاه مجموعه پارك بازي  كه با همت مردم آبادان و نیز همكاري 
و پشتیباني هنرمنداني همچون پرويز پرستويي، احسان علیخاني، رضا 
كیانیان، تینا پاكروان و نیز نرگس كلباسي تهیه شده قرار است به مناسبت 
روز جهاني صلح و هفته دفاع مقدس در دو س��وي نقطه صفر مرزي و با 
فاصله 5۰۰متري در »سیبه« عراق و باغ موزه دفاع مقدس آبادان نصب 
و راه اندازي شود. جانباز مكي يازع دبیر جشنواره دانش آموزي فیلم دفاع 
مقدس همراه با حبیب احمدزاده و سعید صريحي رئیس باغ موزه دفاع 
مقدس آبادان در ديدار با شهردار سیبه در خصوص دلیل نصب پارك بازي 
در مرز آبي ايران و عراق چنین عنوان كرد: به نشانه حسن همجواري در 
هر دو سمت رودخانه اروندرود، اين دو دستگاه پارك بازی كامل اهدايي 
به صورتي نصب شده است كه كودكان هردو شهر آبادان و نیز سیبه عراق 

بتوانند همديگر را در حال بازي در اين پارك بازي هاي مشابه ببینند.

رئيس انجمن سينماداران ضمن انتقاد از ش�رايط اسفبار فروش 
فيلم ها در تابستان، از چالش هاي مالي پيش روي سينماداران گفت. 
محمدقاصد اشرفي رئیس انجمن سینماداران و مدير سینما ماندانا در 
گفت وگو با مهر درباره اكران تابستان گفت: متأسفانه تابستان امسال 
شاهد فروش ناامیدكننده و ضعیفی بوديم چراكه از فیلم ها استقبال 
نشد، اين يك خبر بد است اما ما بايد واقعیت ها را اعالم كنیم، چون 
وضعیت سینماها بسیار اسفبار است، ضمن اينكه من فكر مي كنم 
اين وضعیت فروش ادامه داش��ته باش��د. وي افزود: در تابستان كه 

دانش آموزان و دانشجويان تعطیل هستند مي توانستیم شاهد اكران 
يك فیلم كودك خوب باش��یم تا خانواده ها در كنار بچه هاي خود 
بتوانند به تماشاي چنین فیلمي بنشینند اما براي اين امر برنامه ريزي 
بدي صورت گرفت. ما چند فیلم خوب و پرفروش داش��تیم كه اين 
فیلم ها در عید نوروز و عید فطر به نمايش درآمد و حاال فیلم خوبي 
نداريم تا مردم از آنها بهره ببرند. اين سینمادار معتقد است: اگر فیلم 
خوبي هم وجود داشت، صاحبان آثار به دلیل تقارن با ماه های محرم 

و صفر حاضر به اكران فیلم هايشان نمي شدند.

    نمایش

 توضيح كارگردان نمايش »خاتون« 
درباره يك مصاحبه 

حس�ين عالم بخش، كارگردان نمايش»خات�ون« در ارتباط با بخش�ي از 
گفت وگ�وي منتشرش�ده با ايش�ان در ش�ماره 5751 روزنام�ه جوان به 
تاريخ 30ش�هريور 13۹۸توضيحاتي به دفتر روزنامه ارس�ال كرده است. 
اين كارگ��ردان تئات��ر آورده: »دو روز پیش گفت وگويي با اينجانب )حس��ین 
عالم بخش( در صفحه فرهنگي روزنامه جوان به بهانه اجراي نمايش »خاتون« 
به چاپ رسید كه نحوه انعكاس آن به تغییر مفهوم آن منجر شده است، لذا بدين 

وسیله بخشي از گفت وگو را مجدد بیان مي نمايم. 
در آن گفت وگو عرض ش��د كه ب��ا واژه تئاتر مذهبي زياد موافق نیس��تم مگر 
مي شود تئاتر كه پیدايش آن از آيین ها و باورهاي مذهبي نشئت گرفته حرفي 
غیر از تعالي روح و انديشه انسان و حركت به سوي خوبي ها را در خود داشته 
باشد. مانند نمايش هملت اثر شكسپیر كه از اجتناب به سوءظن، امانتداري و... 
سخن مي گويد پس اين تئاتر هم مذهبي است. اصاًل مگر در جمهوري اسالمي 
ايران به نمايشي كه از تعالي روح و انديشه س��خن نگويد مجوز داده مي شود، 
حاال اگر در هر كجاي دنیا به مس��ائل غیراخالقي بپردازد، ديگر تئاتر نیس��ت 

بلكه مفسده است. 
درباره تئاتر تجاري و حضور سلبريتي ها هم توضیح دادم باالخره اقتصاد نمايش 
هم نیاز به رونق دارد. بايد نشست و با تهیه كنندگان و كارگردانان اين گرايش در 
تئاتر نیز صحبت كرد و به حرف آنها نیزگوش داد، هر چند اين موضوع جايگاهي 
براي طرح بحث در اين گفت وگو ندارد. همچنین نمايش هاي میداني بزرگ بايد 
مورد بررسي قرار گیرد تا اثرگذاري آن از لحاظ انديشه باال برود و فقط معطوف 

جلوه هاي بصري نباشد.«

    محمدصادق عابديني
اي�ن ش�ب ها ب�از ه�م بازپخ�ش س�ريال 
»مختارنام�ه« از دو ش�بكه تلويزيون�ي با 
استقبال خوبي روبه رو شده است. طراحي 
چهره ه�ا در اي�ن س�ريال يك�ي از عوامل 
ماندگاري آن در اذهان بينندگان تلويزيون 
بوده اس�ت. همزمان با پخش »مختارنامه« 
آغاز پخ�ش س�ريال »س�تايش3« و گريم 
چهره بازيگر اين س�ريال كه ب�ه جاي آثار 
كهولت جوان تر شده! بازتاب هاي زيادي در 
بين مردم داشته اس�ت. به همين مناسبت 
»ج�وان« ب�ا مس�عود ولدبيگ�ي گريمور و 
طراح چهره پيشكسوت سينما و تلويزيون 
كه طراحي چه�ره س�ريال مختارنامه را بر 
عهده داشته اس�ت گفت و گويي انجام داده 
و از وي درب�اره اهمي�ت طراح�ي چه�ره و 
اينكه چرا بي توجهي ب�ه آن باعث واكنش 
مخاطب مي ش�ود، س�ؤال پرس�يده است. 
 اين شب ها بينندگان تلويزيون هنر 
شما را در س�ريال مختارنامه تماشا 
مي كنند، ي�ك طراحي چهره خوب 
چق�در در موفقيت فيلم و س�ريال 

تاثير دارد؟
هنر س��ینما از چند ش��اخصه هنري مختلف 
تشكیل شده كه يكي از آنها گريم است. زماني 
يك فیلم موفق مي ش��ود كه بتواند با مخاطب 
ارتباط برقرار كند، بنابراي��ن زماني كه بیننده 
به بازيگر فیلم نگاه مي كند، اگر آن بازيگر گريم 
قابل پذيرشي نداشته باش��د، مخاطب كم كم 
فیلم برايش بي ارزش شده و آن را پس مي زند. 
 بينندگان تلويزيون شخصيت هاي 
س�ريال مختارنامه را باور كرده اند، 
چقدر اين باورپذير بودن در كار شما 

اهميت دارد؟
اولین هدف من اين اس��ت كه نقش بازيگر را 
براي مخاطب باورپذير كنم. متأس��فانه برخي 
از گريمورها تالش مي كنند ب��ا غلو كردن در 
طراح��ي چه��ره و دور ش��دن از واقعیت هاي 
طبیعي، هنر خود را در چهره پردازي به نمايش 
بگذارند. در حالي كه اصل در گريم اين اس��ت 
كه شخصیت براي بیننده باورپذير باشد و آن 

را رد نكند. 
 چه ش�د كه ب�راي طراح�ي چهره 

مختارنامه انتخاب شديد؟
داود میرباقري اغلب با عبداهلل اس��كندري كار 
مي كند، مثل همین االن ك��ه دارند با هم كار 
مي كنند، در زمان ساخت مختارنامه، عبداهلل 
اس��كندري گرفتار كار ديگري ب��ود. به ناچار 
قرعه كار به نام من افت��اد و افتخار مي كنم كه 

آن را انجام دادم. 
 طراح�ي چه�ره مختارنام�ه چ�ه 
نكته اي داشت كه تا اين حد جذاب 
شد و حتي در آن سوي مرزها نيز با 

استقبال روبه رو شد؟
ت��الش ك��ردم در مختارنام��ه چهره ه��اي 
ش��خصیت ها ب��راي مخاطب خس��ته كننده 
نباشد و هر چهره جذابیت هاي خود را داشته 
باشد. متأسفانه در بسیاري از كارهاي تاريخي 
ديده ايم كه شخصیت ها همه شبیه هم و پر از 
ريش و پشم طراحي مي شوند ولي در مختارنامه 
س��عي كردم بین چهره ها از نظر ديد مخاطب 
تفاوت هايي وجود داشته باش��د كه بیننده از 
نگاه كردن به چهره آنان خس��ته نشده و اذيت 

هم نشود. 
 در منابع تاريخي به چهره اشخاصي 
مثل شمر، اشاره ش�ده، ولي اشاره 
چنداني به باقي چهره ها نش�ده، در 
طراحي چهره بازيگران س�ريال به 

كتاب هاي تاريخي رجوع داشتيد؟
درباره چهره شمر، میرباقري در جايي خوانده 
بود كه چهره وي دچار »برص« )لك و پیس( 
است و اين موضوع را به من گفت كه حتماً در 
صورت شمر لك و پیس باشد اما براي طراحي 

باقي چهره ها دس��تم باز بود و بر اساس نظر و 
ذهن خودم چهره ها را طراحي كردم. 

 در مختارنامه دو دس�ته شخصيت 
داري�م، اصح�اب ام�ام)ع( و ياران 
مختار كه مثبت هستند و اشقيا كه 
منفي هس�تند، اين منف�ي و مثبت 
بودن شخصيت ها در طراحي چهره 

چقدر مورد توجه بود؟
يك��ي از مواردي ك��ه در چهره پ��ردازي به آن 
باي��د توجه داش��ت، منف��ي يا مثب��ت بودن 
شخصیت هاس��ت. هدف اين اس��ت ك��ه اگر 
شخصیتي انس��ان خوبي باش��د، خوبي او در 
چهره اش نیز بازتاب داش��ته باشد و همچنین 
اگر ش��خصیت منفي و رفتار خداپس��ندانه اي 
نداشته باش��د، بد بودن ذات وي در چهره اش 

بازتاب داشته باشد. 
 وقتي ي�ك طراحي چه�ره ضعيف 
در س�ريال هاي تلويزيون�ي انج�ام 
مي شود، مردم سريع به آن واكنش 
نشان مي دهند، نمونه اخيرش سريال 

ستايش كه حاشيه ساز شد. 
اين بستگي به تهیه كننده كار دارد. بعضي ها 
مي خواهن��د كار را ارزان تمام كنند و به جاي 
گريمور و ط��راح حرفه اي س��راغ مبتدي ها 
مي روند و كار به درس��تي انجام نمي شود. از 
طرف ديگر خیل��ي از بازيگران هس��تند كه 
دوست ندارند چهره ش��ان بد نشان داده شود 
و تصوير ب��دي در ذهن بیننده باق��ي بماند، 
براي همین ت��الش مي كنن��د روي مواردي 
مانند پیر ش��دن مقاومت كنند و سعي دارند 
زيبايي صورت شان را حتي بیشتر نشان دهند. 
بازيگراني داريم كه بعد از گريم، به گوش��ه اي 
مي رون��د و در خلوت آراي��ش مي كنند و بعد 

جلوي دوربین مي آيند. 
 االن بازيگرها در بعضي از سريال ها 
تن به گريم هاي س�نگين نمي دهند 
براي همين مي بينيم كه بازيگر نقش 
يك زن جا افتاده، هيچ اثري از پيري 
ندارد، اينها با واكنش منفي بيننده 

روبه رو مي شود!
اين ه��م به نظ��ر كارگ��ردان و تهیه كننده باز 
مي گردد. كارگرداني داري��م كه روي طراحي 
چهره انجام شده پافش��اري مي كند، مثاًل قرار 
است چهره بازيگر پیر و شكسته شود يا سوخته 
ش��ود يا اينكه روي آن اثر اسیدپاشي گذاشته 
ش��ود، اگر بازيگر حاضر نش��ود چنین گريمي 
داشته باشد، كارگردان به او مي گويد اگر قبول 
نكني از كار كنار گذاش��ته مي ش��وي و بازيگر 
ديگري مي آورد كه آن طراحي را قبول كند ولي 
مي بینیم بعضي از تهیه كننده ها و كارگردان ها 
خیلي ضعیف هستند و اجازه مي دهند بازيگر 
با طراحي انجام شده مخالفت كند، براي همین 
اس��ت كه مي بینی��م در بعضي كاره��ا فقط با 
گذاشتن عینك مي خواهند بازيگر را پیر نشان 
دهند يا اينكه قرار است كاراكتر پیرتر شود اما 

بازيگر جوان تر از نقش مي شود.


