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افش�ين علاء ب�ه مناس�بت ش�هادت ام�ام حس�ن
مجتب�ي(ع) يكي از س�رودههاي خ�ود را منتتش�ر كرد.

سروده افشين عالء با عنوان گرمي بازار ُحسن درباره امام حسن
مجتبي(ع) از اين قرار است:
نفحه باغ بهشت ،عطر تن مجتباست
محفل كروبيان ،انجمن مجتباست
در همه جا ،بوي عشق گر رسد از كوي عشق
نافه آهوي عشق از ختن مجتباست
خرمي از خوي اوست ،رنگ گل از روي اوست
بوي سمن گر نكوست ،از چمن مجتباست
خوان او
جمله اهل وفا ،ريزه خو ِر
ِ
ريشه جود و سخا ،در سخن مجتباست
تاب فراق رسول ،مرهم داغ بتول
در شب تار علي پيرهن مجتباست
كاش فلك كور بود تا كه نبيند به غم
آن همه تي ِر ستم بر بدن مجتباست
شاه شهيدان حسين ،تشنه لب و بيكفن
درصدد بوسهاي بر كفن مجتباست
جاي َق َرن ،از بقيع كاش نسيمي رسد
زان كه اويس دلم در يمن مجتباست
در تن دين ،جان از اوست رونق احسان از اوست
گرمي بازار ُحسن ،از حسن مجتباست...

كتاب صلح امام حس��ن(ع) كه بخش��ي از كتاب س��يره ائمه
اطهار(ع) اثر اس��تاد مطهري اس��ت ،حاصل دو جلسه بحث و
انتقاد در اين موضوع در انجمن اسالمي پزشكان در دهه ۱۳۵۰
و قبل از انقالب اسالمي اس��ت .در اين كتاب شرايط زمان امام
حسن(ع) كه منجر به اين صلح شد و نيز مواد صلح نامه تشريح
شده اس��ت و اينكه اين مواد به نفع جبهه امام حسن(ع) بود و
البته معاويه نقض پيمان كرد و به آن عمل نكرد و اين امر زمينه
قيام امام حسين(ع) را فراهم كرد.
در اين كتاب با تحليل تاريخي دقيق آن متفكر ش��هيد آش��نا
ميشويد.
 2امام مجاهد
دو امام مجاهد (ش��ش گفتار از رهبر معظم انقالب در تحليل
مبارزات سياسي حس��نين (ع)) اثر آيتاهلل سيدعلي حسيني
خامنهاي اس��ت كه انتش��ارات انقالب اس�لامي آن را منتشر
كرده است.
نوع نگاه ايشان در اين شش گفتار ،بسيار بديع است و با اينكه
در زمان ايراد اين بيانات در سن  ۳۲و  ۳۳سالگي بودهاند ،منابع
روايي و تاريخي متعددي مورد استفاده ايشان قرار گرفته است
كه سخنراني ايشان را بسيار متفاوت از سخنرانيهاي معمول
آن زمان و حتي حال حاضر ميكند و بيشتر به جلسات علمي و
درسي محققانه شبيه است.
هم اينك اين گفتارها پس از ۴۴سال با اميد به افزايش معرفت
جامعه اسالمي نسبت به سيره سياسي ائمه(ع) در اختيار عموم
مردم انقالبي و متعهد جامعه اسالمي قرار ميگيرد.
دیده بان

مستند نادر طالبزاده درباره كرونا

فيلمس�از و مستندس�از جبه�ه فرهنگ�ي انقلاب
از آم�اده ش�دن مس�تندي ب�ا موض�وع كرون�ا ب�ا
عن�وان «رمزگش�ايي ي�ك پاندم�ي» خب�ر داد.

نادر طالبزاده در يك اليو اينس��تاگرامي با اع�لام اينكه يك
مستند درباره كرونا با عنوان رمزگشايي يك پاندمي توليد كرده
است ،گفت :ويروس كرونا نه براي االن بلكه داراي يك تاريخچه
است كه ريشه آن در تقابل با دين و اسالم است.
وي عنوان كرد :از سال  2007يعني 14سال پيش در حج تمتع
ايده آن به ذهنم خورد .همه فكر ميكنند كه كرونا از چين و در
دو سال اخير آمده اما توجهي به البراتوارهاي پنتاگون ندارند.
وي توضيح داد :در اين مستند به زودي از اين پاندمي تا جريان
تزريق واكسن به بهانه تغيير ژن صحبت خواهد شد.

گفتوگوي «جوان» با تهيهكننده ،نويسنده و كارگردان بازي «فرمانده مقاومت ،نبرد آمرلي»

محمدصادق عابديني

همزم�ان ب�ا رونماي�ي از ب�ازي رايان�هاي
«مختار» ،رئيس سازمان بسيج مستضعفين
از رونماي�ي ب�ازيای ب�ا محوريت س�ردار
شهيد س�ليماني در هفته بس�يج خبر داد.

سردار غالمرضا سليماني در آيين رونمايي از
بازي رايانهاي «مختار :فصل قيام» كه از سوي
سازمان بسيج توليد شده است ،گفت« :ملت
بزرگ ايران داراي سرگذش��ت افتخارآفريني
اس��ت كه مهمترين جلوه آن ،عمق فرهنگي
و هنري و تعاليبخ��ش اين ملت افتخارآفرين
است .تالش بيگانگان و كس��اني كه در مسير
آنها نقش ايفا ميكنند ،اين است كه جلوههاي
افتخارآفرين اين ملت را كوچك جلوه دهند.
ما در همه حوادث كشورمان و در تاريخ تشيع
هزاران موضوع داريم كه ميتواند براي توليد
آثار فرهنگي فاخر مورد اس��تفاده قرار گيرد،
البته بس��يج به عنوان فرزند ملت ايران حتماً
يكي از رسالتهايش اين است كه اين مسير را
خوب بشناسد .امروز بیش از 32میلیون نفر در
حوزه بازیها مشغول هستند».
وي درب��اره حمايتهاي س��ازمان بس��يج از
توليدكنندگان محتوا و كس��اني ك��ه در اين
حوزهها فعاليت دارند ،اف��زود« :ظرفيتهاي
فراواني در بسيج داريم كه تاكنون نتوانستهايم
از آنها اس��تفاده كنيم ،لذا از بسيجيان تقاضا
دارم در ح��وزه فناوريه��اي ديجيت��ال وارد
ش��وند و نگران پش��تيبانيهاي آن نباش��ند.
نش��اط و تفريحات س��الم ،يكي از سبكهاي
زندگي ايراني -اسالمي است كه در اين رابطه
مؤلفههاي بسياري را ميتوانيم فهرست كنيم،
مانند توليد بازيهاي رايان��هاي ،لذا بايد اين
ظرفيتها را در كش��ور مورد توجه قرار دهيم
و شبكهس��ازيهاي مردمپايه براي خلق آثار
هنري ايجاد كنيم».
رئيس س��ازمان بسيج مس��تضعفين با اشاره
به تولي��د بازيای با محوريت ش��هيد قاس��م
سليماني ،گفت« :عالوه بر بازي رايانهاي مختار
كه رونمايي شد ،بازي رايانهاي شهيد سليماني
را هم در هفته بس��يج رونمايي خواهيم كرد.
كار هنري بسيج بس��يار متنوع است كه فيلم
سينمايي «تكتيرانداز» از محصوالت روايت

پيوستن به «برن» در شرايط تحريم به صالح نيست

نشست بررسي آثار پيوستن به كنوانس��يون برن از منظر سياستگذاري
فرهنگي به همت پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات برگزار شد و در آن
صاحبنظران نظرات خود را بيان كردند .آرش وكيليان ،مشاور معاونت امور
محتوايي مركز ملي فضاي مجازي در اين نشست با اشاره به وضع تحريمها
عليه كشور ،گفت« :در شرايط تحريم وقتي نميتوان عوايدي از كسب و
كار داشت ،پيوستن به كنوانسيون برن فايدهاي ندارد .اگر شرايط اقتصادي
نرمال شود ،تنها دليل براي نپيوستن به كنوانسيون برن ،نداشتن صنعت
فرهنگ در ايران است .وكيليان ادامه داد :ايران از نظر فرهنگي در طول
تاريخ صادركننده فرهنگ بوده است .اينكه خودمان ،خودمان را در موضع
ضعف و واردكننده فرهنگ تلقي كرديم ،نادرست است ،البته بايد توجه
داشت ،در همه كشورها توليد فرهنگ نسبت به واردات كمتر است».
ميثم قميش��يان ،پژوهشگر سياس��تگذاري فرهنگ و ارتباطات نيز به

است.
(ثواب االعمال و عقاب االعمال)

ج برای  23میلیون «گیمر»
بسی 
بازی میسازد

در مرحل��ه اول رونمايي ،بازي
وي��ژه «( »PCرايان��ه) ،عرضه
ميش��ود ،س��پس ب��ا اضاف��ه
ش��دن امكان��ات جدي��د مانند
«نس��خه آنالين» ،نسخه ويژه
كنس��و لهاي ب��ازي ش��ش
م��اه بع��د از آن ارائه ميش��ود
فتح از جمله آنهاست ،البته كارهايي كه بسيج
انجام ميدهد ،مردمي است ،به اين معني كه
بس��يج تصديگري ندارد بلكه از ظرفيتهاي
مردمي اس��تفاده ميكنيم ،بنابراين وظيفه ما
هماهنگي و نظارت است».
«فرمانده مقاومت ،نبرد آمرلي»
مهدي جعف��ري ،تهيه كننده ب��ازي «مختار:
فصل قي��ام» ك��ه نويس��ندگي ،كارگرداني و
تهيهكنندگي ب��ازي در حال س��اخت درباره
سردار سليماني را بر عهده دارد ،در گفتوگو
با «جوان» در خصوص توليد اين بازي جديد،
گفت« :ايده اوليه بازي در اسفند ماه ،1398
يعني چند ماه پس از شهادت سردار سليماني
ش��كل گرفت .طرح اصلي آن هم بر اس��اس
يك��ي از خاطرات مقام معظ��م رهبري درباره
رشادتهاي سردار سليماني فرمانده مقاومت
بود كه وي با بالگرد به منطقهاي كه  10ماه در
محاصره بود ميرود و باعث آزادس��ازي آنجا
ميشود».
جعفري ادامه داد« :من در خصوص خاطره رهبر
انقالب تحقيق كردم و متوجه شدم اين خاطره
درباره آزادس��ازي منطقه «آمرلي» در سوريه
اس��ت ،بنابراين تصميم گرفتم نام اين بازي را
«فرمانده مقاومت ،نبرد آمرلي» بگذارم».
وي درباره س��اخت بازي «فرمان��ده مقاومت،
نبرد آمرلي» توضي��ح داد« :فرمانده مقاومت
نام يك مجموعه سريالي از بازيای خواهد بود
كه «نبرد آمرلي» فصل اول آن است .مراحل
ساخت بازي از اس��فند  98آغاز شده و تا سوم
خرداد  1400مراحل فني آن به پايان رس��يد
و از خرداد تاكن��ون ريزهكاريهاي هنري آن

در نشست «آثار پيوستن به كنوانسيون برن از منظر سياستگذاري فرهنگي» مطرح شد

محمد صادقي

بزرگترين جزء آن كس�ب حالل

با حضور فرمانده بسيج بازي «مختار» رونمایی شد
و بازي «شهید سلیمانی» در هفته بسیج رونمایی میشود

خبر

در ش�رايطي ك�ه كش�ور در تحري�م ب�ه س�ر ميب�رد،
پيوس�تن ب�ه «كنوانس�يون ب�رن» ب�ه صلاح نيس�ت.

عبادت  70جزء است و باالترين و
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(ع)

در سالروز ش�هادت مظلومانه امام حس�ن مجتبي(ع) دو
كتاب در خصوص اين امام همام معرفي ميشود.

پیامبر(ص):

www.javanonline.ir

معرفي كتاب

 2کتاب از امام حسن مجتبي

حكمت

نما | حسین کشتکار

عادتهاي فكري مردم در استفاده و دانلود رايگان متون و برنامهها اشاره
كرد و توضيح داد« :تغيير عادت و پرداخت بها براي نرمافزارها بس��يار
دش��وار خواهد بود .اگر روزي قرار باشد به كنوانس��يون برن بپيونديم،
شرايط قبولش براي جامعه بسيار دشوار است ».محمدصادق افراسيابي،
معاون امور محتوايي مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي ،ديگر
سخنران اين نشست نيز در مخالفت با پيوستن به كنوانسيون برن ،گفت:
«فع ً
ال در شرايط تحريم هستيم و نميتوانيم درباره شرايط غيرتحريم
صحبت كنيم .در ش��رايط تحريم پيوس��تن به اين كنوانس��يون باعث
ميشود يكسري قيد و بندهايي را به عملكرد خود اضافه كنيم .موضوع
ديگر عادت كاربري و استفاده مردم از امكانات رايگان است».
افراسيابي با اشاره به توليد محتوا و محصول در ايران در شرايطي كه قانون
كپيرايت رعايت نميشود ،بيان داشت« :به اين دليل كه قيمت محصوالت
خارجي ،نس��بت به محصول داخلي به دليل رعايت نك��ردن كپيرايت
پايينتر است ،توليدكنندگان ايراني نميتوانند با بازار جهاني رقابت كنند.
توليدكنندگان انتظار دارند ،قيمت محصوالت بيشتر شود و بتوانند با بازار
جهاني رقابت كنند .پيچيدگيهايي مطرح است كه مانع تصميمگيري
روشن شدهاست .اين مسائل بايد به شكل جديتر مورد توجه قرار بگيرد».
سيدعباس حسينينيك ،مديرعامل انجمن فرهنگي ناشران دانشگاهي
نيز در سخناني تأكيد كرد« :نظام كپيرايت بيشتر به تأليف نگاه ميكند و
نظام حق مؤلف ،به مؤلف نگاه ميكند و انساني است .در نظام كپيرايت به
تأليف ،به عنوان كاال نگاه ميشود .در شرايطي كه تحريم هستيم ،پيوستن
به كنوانسيون كپيرايت كار بسيار خطرناكي است ،زيرا نميتوانيم وارد
بازار جهاني شويم ».نشس��ت آثار پيوستن به كنوانس��يون برن از منظر
سياستگذاري فرهنگي ،عصر دوشنبه  22شهريور ماه برگزار شد.

در دست انجام است و كار براي عرضه به بازار
آماده ميشود».
«فرمانده مقاومت» بازيای غيرقابل
مقايسه!
تهيه كننده ب��ازي «فرمان��ده مقاومت ،نبرد
آمرلي» با اش��اره به اينكه در مراحل س��اخت
اين بازي بيش از  40نفر مشاركت داشتهاند،
گفت« :اين بازي در ژانر «اكشن ،اول شخص»
و سبك آن شوتر است كه مشابه بازي مشهور
« »Call of Dutyاست».
قاس��مي ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ازي «فرمانده
مقاومت ،نب��رد آمرلي» از نظ��ر كيفي با هيچ
كدام از بازيهاي توليد ش��ده در داخل ايران
قابل مقايس��ه نيس��ت ،گفت« :اين بازي يك
اثر فاخ��ر خواهد ب��ود كه به لح��اظ تكنيك،
جلوههاي بصري ،گيم پلي و كيفيتي ساخت
و خالقيته��اي منحصر به ف��ردش از تمامي
بازيهاي ايراني تمايز دارد ،تالش شده است
كاري در شأن و جايگاه سردار شهيد سليماني
توليد شود».
نسخه كنسولي سال آينده ميآيد
تهيه كننده ب��ازي «فرمان��ده مقاومت ،نبرد
آمرلي» با اشاره به رونمايي از اين بازي در هفته
بسيج ،گفت :در مرحله اول رونمايي ،بازي ويژه
«( »PCرايانه) ،عرضه ميشود ،سپس با اضافه
ش��دن امكانات جديد مانند «نسخه آنالين»،
نسخه ويژه كنسولهاي بازي شش ماه بعد از
آن ارائه ميشود.
قاس��مي گفت« :برنامهاي براي ارائه نس��خه
موبايلي اين بازي نداريم ،البته بازيهاي ويژه
موبايل ب��ا موضوع مقاومت براي گروه س��ني
كودك و نوجوان توليد شده است ،ولي به دليل
اينكه بازي «فرمان��ده مقاومت ،نبرد آمرلي»
يك بازي روايت محور و چند مرحلهای است و
از كيفيت تصويري بااليي برخوردار است ،همه
انواع گوشيهاي تلفن همراه قابليت انجام آن
را ندارند ،ب��راي همين فع ً
ال برنام��هاي براي
نسخه موبايلي اين بازي نداريم».
ارائه بازي به زبانهاي بينالمللي
كارگردان ب��ازي «فرمان��ده مقاومت ،نبرد
آمرل��ي» ،گفت« :اين ب��ازي ابت��دا به زبان
فارسي منتشر ميشود و سپس به زبانهای
«عربي ،عراقي»« ،عرب��ي ،لبناني»« ،عربي،
سوري»« ،تركي استانبولي» و «انگليسي»
دوبله و براي ارائه به بازارهاي خارجي منتشر
ميشود».
قاس��مي با اش��اره به اينكه ب��ازي «فرمانده
مقاومت ،نب��رد آمرل��ي» ،در 9مرحله و براي
10س��اعت گيمينگ آماده شده است ،درباره
فصلهاي بعدي اين بازي ،بيان داشت« :ما در
مرحله تحقيق درباره فصلهاي بعدي هستيم
و آنها نيز بر اس��اس اتفاقات مح��ور مقاومت
در عراق و س��وريه طراحي ميش��ود ،اكنون
كارگروه محتوايي در حال كار روي آن اس��ت
و پيش بيني ما بر توليد هش��ت فصل ديگر از
اين بازي است».

مستند

رونمايي از «بابك ميرزا»
در جشنواره «نوستالژيا»ی ايتاليا

مستند بلند «بابك ميرزا» در جش�نواره فيلم نوستالژيای شهر
ميالن رونمايي ميشود.

به گزارش «جوان» مستند بلند «بابك ميرزا» به كارگرداني اشكان
صفاري در دومين دوره جشنواره فيلم «نوستالژيا» رونمايي ميشود.
اين مستند محصول مشترك ايران و آلمان بوده و به تازگي تدوين آن
به پايان رسيده است.
به گفته محمد قانعفرد ،دبير جش��نواره ،مس��تند نيمه بلند «بابك
ميرزا» خواستار حضور در جشنواره بود اما چون زمان ثبتنام فيلمها
در جشنواره تمام شده است اين امكان محقق نشده بود ،با اين حال
«بابك ميرزا» به لحاظ تم و درونمايه به هدف اصلي جشنواره نزديك
بود و ما اين فيلم را پذيرفتهايم تا رونمايياش در جشنواره «نوستالژيا»
باشد« .بابك ميرزا» پرترهاي اس��ت درباره يكي از نوادگان قاجار كه
حس نوستالژيكي به ايران و آثار تاريخي آن دارد و در كشورهاي ايران،
آلمان ،تركيه و آذربايجان تصويربرداري شده است.
اشكان صفاري ،كارگردان اين مستند دانشآموخته رشته ارتباطات
دانشگاه تهران و از سال  ۸۵تاكنون فعال است.
عوامل اين مس��تند عبارتند از مدير توليد :محسن ديوان ،موسيقي:
ايوب انصاري و توليد شركت لينكيپر فيلم پروداكشن.
جشنواره فيلم «نوس��تالژيا» در س��پتامبر  ۲۰۲۱در ميالن برگزار
ميشود.

سينما

گاليه سعيد راد از كمرنگ بودن قهرمان در سينماي ايران

قرار بود «ناخدا خورشيد» را با وينچستر بازي كنم
فيلمها قهرمان را دوست دارند و در مقابل بازيها
مردم در 
در فيلم واكنش نشان ميدهند و معتقدم اگر قهرمان در
سينماي ايران جان بگيرد ،شاهد رونق آن خواهيم بود.

به گزارش «ج��وان» به نقل از روابط عمومي موزه س��ينما،
سعيد راد با بيان اين مطلب درباره كمرنگ بودن قهرمان در
سينماي ايران به برخي حواش��ي براي بازي در فيلمهايش
اشاره كرد و درباره حضورش در فيلم «صادق كرده» ساخته
ناصر تقوايي گفت :تهيه كنن��ده اين فيلم موافق حضور من
در صادق كرده نبود ،حتي يكي از بازيگران براي تهيه كننده
نوشته بود كه اگر س��عيد راد نقش صادق كرده را بازي كند
ديگ��ر در آن دفتر فيلم ب��ازي نميكند و اي��ن حرف باعث
رنجش من ش��ده بود .به ناصر تقوايي گفتم ديگر نميآيم و
او در پاس��خ به من گفت «يا صادق كرده را تو بازي ميكني
يا من در آن دفتر فيلم نميسازم» و در نهايت من آن نقش
را بازي كردم.
س��عيد راد با بيان اينكه قرار بود در فيلم «ناخدا خورشيد»
س��اخته ناصر تقوايي بازي كند ،گفت :داريوش ارجمند آن
نقش را بس��يار خوب بازي كرد اما اگر من حضور داشتم به
شكل ديگري ميشد ،زيرا من اسحله وينچستر گرفته بودم
و در خانه تمرين ميكردم كه نشد بازي كنم.
وي با بيان اينكه قصه «عقابه��ا» جديد بود ،گفت :در اين
فيلم سكانسي كه من با اسلحه عراقيها را ميزدم و جمشيد
هاش��م پور از هليكوپتر ميپريد ،خيل��ي واقعي و طبيعي
بود .يادم ميآيد وقتي براي اولين بار در س��ينما اين فيلم را
ميديديم ،زماني كه هاشمپور از هليكوپتر ميپريد ،مردم
دستزدند .مردم در فيلمها قهرمان را دوست داشتند و در
مقابل بازيها در فيلم واكنش نشان ميدادند .متأسفانه در
حال حاضر سينماي ما قهرمان ندارد.
وي درباره هم��كاري خود ب��ا احمدرضا دروي��ش در فيلم
«دوئل» نيز توضيح داد :آقاي درويش من را خيلي دوست
داشت و انصافاً در فيلم دوئل پاي من ايس��تاد .در آن زمان
كه از م��ن دعوت كرد تا در اين فيلم حضور داش��ته باش��م
فيلم «متولد م��اه مهر» او هم در حال اك��ران بود كه به من
گفت «متولد م��اه مهر» در س��ينما آفريقا در ح��ال اكران
است ،دوست دارم شما اين فيلم را ببينيد و با كار من آشنا
ش��ويد .من بعد از ديدن فيلم به دفتر او رفتم و درباره فيلم
باهم صحبت كردي��م ،درويش در فيل��م «دوئل» براي من
فرش قرمز پهن كرد .در دوئل يك نقش منفي خوليمنش
چندوجهي كه آن را بس��يار دوس��ت داش��تم توسط آقاي

درويش به من داده شد.
سعيد راد با بيان اينكه يكي از بهترين نقشهايش «دوئل»
اس��ت ،خاطرنش��ان كرد :ي��ادم ميآيد در اولي��ن نمايش
جش��نواره در س��ينما س��پيده زمانيكه اس��م من در اول
فيلم آمد م��ردم از خوش��حالي دس��ت ميزدن��د و من از
خوشحالي اشك ميريختم .بعد از س��الها دوباره با مردم
فيلم ميديدم.
وي با بيان اينكه بازيگر باید با دو موضوع آشنايي كامل داشته
باشد ،افزود :مهمترين آن تكنيك بازي است كه بازيگر بايد
بداند .يك بازيگ��ر در كار با كارگردانهايي مانند مس��عود
كيميايي و امير نادري اين مش��خصه را ب��ه خوبي ميتواند
درك كند و م��ن تكنيك بازي را از امير ن��ادري ياد گرفتم.
مهمتر از تكنيك ،حس بازيگري است كه اگر هردو را با هم
داشته باشيم يك بازيگر خوب هستيم.
راد در پاسخ به سؤال مسعود نجفي مبني بر اينكه از روندي
كه از شروع بازيگري تا به امروز طي شده راضي است ،پاسخ
داد :اگر به عقب برميگش��تم باز هم بازيگر ميش��دم .من
هنوز هم تشنه تجربه در بازيگري هس��تم ،سعي دارم فرم
بدنم را نگه دارم و هنوز هم منتظر يك نقش خوب هستم.
من معتقدم بودن يك بازيگر ،وابس��ته ب��ه حضور مداوم او
است و اين بودن جلوي دوربين اس��ت .زماني كه دوربين
ديجيتال شد از آن خوشم نميآمد اما بعد ديدم امروز دنيا
با ديجيتال كار ميكند.
وي درباره بهترين بازيگران س��ينماي ايران بيان داش��ت:
پيمان معادي بسيار بازيگر فيزيكالي اس��ت و حامد بهداد
خوب بازي ميكند .امير جديدي متين و فوقالعاده ورزشكار
خوبي اس��ت ،چند نقش بس��يار خوب از او ديدهام .شهاب
حس��يني آنقدر خوب بازي ميكند كه جاي��زه بينالمللي
گرفته است و هديه تهراني بازيهاي درخشاني دارد و همه
فيلمهاي او حتي فيلمهاي تجارياش را هم ديدهام.

تلویزيون

سيروس همتي عنوان كرد

سریالهای تاریخی نیاز به پژوهش دقیقتری دارند

در آث�اري ك�ه بناس�ت زندگ�ي ش�خصيتهاي مل�ي را
رواي�ت كنن�د ه�م در پژوه�ش و ه�م در تولي�د ،خيل�ي
باي�د دق�ت ك�رد ك�ه گرفت�ار س�طحينگري نش�ويم.

سيروس همتي ،بازيگر باسابقه با بيان اين مطلب به «جوان» گفت:
اينكه بتوان از طريق ساخت س��ريالهاي تلويزيوني ،نوع زندگي و
سبك رفتاري و سير و س��لوك مفاخر ايران زمين را تصوير كرد به
شناخت مخاطب از اين مفاخر به ويژه مخاطب جوان خيلي كمك
ميكند ولي بايد كيفيت درام و كيفيت توليد ،چنان باشد كه با آثار
قابل اعتنايي روبهرو باش��يم .من معتقدم ديگر زمان آزمون و خطا
در توليد سريال گذشته است و جا براي هدر دادن بودجهها نيست.
همتي كه اخيرا ً در سريال «صبح آخرين روز» با محوريت زندگي
شهيد مجيد شهرياري بازي كرده بود ،عنوان كرد :براي خودم تجربه
ارزشمندي بود كه نقش برادر يك دانشمند شهيد را بازي كردم و
فكر ميكنم درباره چنين شخصيتهايي بايد حاال حاالها كار كنيم
تا در سالهاي آينده ،آثاري بسيار بهتر توليد شود.
همتي درباره نق��د و تحليله��اي وارده بر س��ريال مذكور گفت:
نميگويم بهترين كارمان بود ،چون واقعاً بضاعت توليد را هم بايد
درنظر گرفت و سپس قضاوت كرد .قطعاً اگر حمايت مالي و امكانات
بيشتري وجود داشت سريال كيفيت بهتري پيدا ميكرد .سيروس
همتي كه به تازگي در فيل م «علفزار» س��اخته كاظم دانشي بازي
كرده است ،اظهار داشت :در آثاري كه بناست زندگي شخصيتهاي
شهير تاريخي ،انقالبي و فرهنگي را روايت كنند خيلي بايد دقت كرد
كه هم در پژوهش و هم در توليد ،گرفتار سطحينگري نشويم.
اين بازيگر ادامه داد :طبيعتاً براي ه��ر كدام از بازيگران آثار مرتبط با

مفاخر اين كنجكاوي وجود دارد كه با شناخت كامل از سوژه و ماجراها
و ابعاد مختلف زندگي كاراكتر ،به س��مت ايفاي نقش بروند .همتي
افزود :گاهي تحقيقات كارگردان و فيلمنامهنويس آن قدر كامل است
كه با همان تحقيقات ميتوان ،دركي جامع از نقش پيدا كرد و بازي
دقيقي را ارائه داد ولي گاهي هم الزم اس��ت بازيگر شخصاً به مطالعه
در منابع پرداخته و هرچه بيشتر پيرامون كاراكتر بداند ،البته پيش
ميآيد در تحقيقات نيز به برخي نقل قولهاي متناقض برسيم ولي به
هر حال كشف همين تناقضات نيز خودش نوعي جهان بيني نسبت به
شخصيت محوري را در اختيار بازيگر قرار ميدهد .بازيگر «ماتادور» و
«آشپزباشي» تأكيد كرد :هرچه براي توليد آثار زندگينامهاي مفاخر،
بيشتر انرژي و هزينه بگذاريم ،كيفيت بيش��تر و بيشتر خواهد شد،
البته نقش تجربه را در اين باره نبايد ناديده گرفت ،يعني هر كه از راه
رسيد نبايد به صرف عالقه سراغ چنين سوژههايي رود و بايد به نوعي
امتحان پس داده باشد .با استفاده از افراد مجرب و داراي بينش است
كه ميشود سريالهاي باكيفيت درباره مفاخر ساخت.

