سینما

توئیتر

تقوایی راوی قصههای جنوب

چهارشــنبه  20تیر زادروز یکی از کارگردانان
بنام ایران اســت که او را جزء پیشــگامان موج نو
سینمایایرانمیدانند.
ناصر ،متولــد 1320در آبادان و دانش آموخته
دبیرستان رازی این شهرســتان است .در کارنامه
فیلمســازی اش 6 ،فیلم بلند و یک اپیزود از فیلم
بلند (اپیزود «کشــتی یونانی» از مجموعه «قصه
های کیش»  )1377دیده می شــود که سه تای
آن را پیش و سه تا را پس از انقالب ساخته است.
او زاده جنوب است و پرورده جنوب .در جایگاه
فیلمســازی که زادگاهش را خوب می شناســد،
تقوایی مستندهایی درباره جنوب و مردم جنوب
ســاخته اســت .این فیلم ها که هر کدام نشــان
دهنده گوشــه خاصی از زندگــی در جنوب ایران
هســتند برای اینکه او را یک مستندساز موفق و
آگاه بشناســانند کافی به نظر می رسند .با وجود
این تقوایی فیلم های بلندش را هم دارد که به جز
آخرین فیلمش «نفرین» که ضعف های خاصی را
در کار او نشــان می دهد ،از کیفیت بسیار خوبی
بهرهمندند.

تقوایــی جنــوب را هیچگاه رها نکــرد .حتی
هنگامی که به فیلمســازی حرفه ای در سینمای
تجــاری روی آورد و تقوایی خیلــی زود حرفه ای
شد« .حرفه» ســینما به او بسیار افتخار می کند،
به این دلیل که همیشــه آماده است تا همه توش
و توانش را در این راه به کار گیرد و این ســخنی به
گزافه نیست .شور حرفه ای در کار او دیده می شود
و او خیلی زود حرفه ای شد .یک حرفه ای به تمام
معنی ،چه در کار و چه در مســائل حاشیه ای کار
که در این سرزمین گاهی جای متن را می گیرند.
مسائلی مثل روابط اداری و اقتصادی کار که از قضا
در سینما خیلی جدی هستند و در سینمای حرفه
ای ناچارند جدی باشند.
فیلم هــای تقوایــی ـ فیلــم های بلنــد اوـ
نشــاندهنده یک تکنیک حرفه ای بسیار خوب
در سینمای ایران هســتند .تکنیکی که در کمتر
فیلمسازی از همدورههایش خبر داریم .این آگاهی
فنی را تقوایی با نخستین فیلم بلندش نشان داد.
اگر چــه او قبل انقالب ســریال تلویزیونی با زبان
طنز هم ساخته است ،اما پیش از همه اینها تقوایی
مستندساز بوده« .تاکسیمتر» که در سال 1346
برای تلویزیون ساخته شد ،نخستین فعالیت او در
عرصه فیلمسازی محسوب میشود .مستندهایی
چون «مشهد قالی»« ،فروغ فرخزاد»« ،اربعین»
و «باد جن» مهمترین مستندهای این کارگردان
مشهوراست.
او پــس از انقالب هم مســتند «تمرین آخر»
( )1383را با موضوع تعزیه ســاخت .تقوایی فیلم
کوتاه تحسینشــده «رهایی» ( )1350را هم در
کارنامه خود دارد که در شــانزده جشــنواره مهم
جهانی از جمله شــیر طالی ونیــز ،بهترین فیلم
سانفرانسیسکووجیفونی،جایزهگرفت.
«کاغذ بــی خط» اش را همه می شناســند با
هنرنمایی مرحوم خسرو شکیبایی؛ شکیبایی خود
درباره تقوایی و جدیت او در ســاخت این فیلم می
گویــد« :در این فیلم خطاب به آقای تقوایی گفتم
باید مواظب خودم باشــم که این جمله من از نظر
تقوایی یک معترض تند است و او گفت که  30نفر
در اینجا و در این نما جمع شده اند تا شما خوب کار
کنید و من هم گفتم بله اما آقای تقوایی بیا اینجا و
ببیندرچهوضعیتیهستم-پایمنبدونجوراب
بود -من مهم نیستم فیلم می خوابد و برای همین
نگرانم .او آمد و دید و جای اینکه بگوید حق با توست
واز این حرف ها ،گفت ســینما یعنی همین آقا!»
تقوایی آبان ســال  95در مراسم ویژه ای که برای
قدردانی از فعالیت هایش برگزار شــد ،گفت :نمی
دانم چرا هر وقت که به فکر تغییری در جامعه می
افتیم به عقب باز مــی گردیم و همان چیزهایی را
نابود میکنیمکهاتفاقاخیلیخوبهستند.
کارگردان فیلم ســینمایی «ناخدا خورشید»
ادامه داد :گذشته بیشتر از آینده به ما یاد می دهد،
آینده هنوز نیامده و یک پدیده نامعلوم اســت اما
گذشته خیلی تجربه ها دارد که به ما می دهد ،چه
آنهایی که باید به آنها عمل کنیم و چه آن کارهایی
کهدیگرنبایدبکنیم.
کارگــردان فیلم ســینمایی «کاغذ بی خط»
افزود :در این قرن مسائلی هست که در قرن پیش
نبود ،در قرن پیش مسائلی بود که در قرن قبل از آن
نبود ،نوشــتن به ویژه در میان هنرها وابسته ترین
چیز به انسان هســتند ،همه گذشته ممکن است
فراموش شــود ،زلزله بیاید و نابود شود اما یک اثر
باالخره روزی خود را نشان می دهد.
کارگردان فیلم «ای ایران» با بیان اینکه ما یک
ملت فرهنگی هستیم ،ادامه داد :ممکن است تیراژ
کتاب مان پایین و تماشــاگران سینمای مان کم
باشــد ،اما به هر حال یک ملت فرهنگی هستیم.
تقوایــی دی  95در جایــی دیگر پــس از پایان
نمایشنامهخوانی «شب هزار و یکم» نوشته بهرام
بیضایی گفته بود که ســینمای ما امــروز با پیدا
کردن مسیر خود یک مدعی محسوب میشود و
دیگر نسل فیلمهای بد و سردستی در ایران از بین
رفته است .این موضوع رشد سلیقه اجتماع را نشان
میدهد و البته اگر از آن نوع فیلمها هم در سینمای
ما پیدا شود استثنا هستند .امروز سینمای ما جای
شعر را گرفته و توانسته موفق باشد.
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ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در
صفحه توییتری خود و در واکنش به پخش اعترافهای این
دختر نوجوان از صدا و سیما ،نوشته است:

چهره

گپ

محمد صدیقی مهر در گفتگو با همبستگی

فیلمنامههای علی رویینتن برای ساخت

تئاتر حال خوبی ندارد

اداره سینما به دست آقازادهها

علی رویین تن با اشــاره به اینکه سه فیلمنامه
آماده ســاخت دارد ،بیان کرد فیلمنامه «گوشــه
بیداد» درباره حضور آقازاده ها در سینما است.
علی رویین تن تهیه کننده و کارگردان سینما
با اشاره به جدیدترین فعالیت های سینمایی خود
گفت :نگارش  ۲فیلمنامــه با نام های «ماه ماهی»
و «گوشه بیداد» را به پایان رسانده ام« .ماه ماهی»
یک فیلم اجتماعی اســت که داســتان آن درباره
درگیری همسر یک شهید با اجتماع امروز است.
وی بیان کرد« :گوشــه بیداد» نیز از جمله آثار
ضد آقازاده ها است و به نوعی داستانی درباره اداره

سینما توسط آقازاده ها دارد.
کارگردان فیلم «دلشکســته» ادامه داد :البته
هنوز برنامه دقیقی برای ســاخت این  ۲فیلمنامه
ندارم و فقط این آثار به ثبت رسیده اند.
وی درباره پروژه «اکبرشــاه» که مدت هاست
قصد ســاخت آن را دارد ،توضیح داد :این پروژه نیز
قرار است به زودی وارد پیش تولید شود و همانطور
کهمیدانیدعاشقانهایدربارهیکپیرمردطغیانگر
است .رویین تن در پایان گفت :در نهایت باید بگویم
سه پروژه ســینمایی در دســت دارم که ترجیح
میدهم همه را پشت سر هم انجام دهم.

سینمای جهان

جرمی رنر با جیمی فاکس جلوی دوربین میرود
در فیلمی که نخســتین تجربه کارگردانی تاد
مکفارلند خواهد بود ،جیمی فاکس و جرمی رنر
باهمنقشآفرینیمیکنند.
به گــزارش هالیوود ریپورتر ،تــاد مکفارلین
هنرمند کمیک نخستین تجربه کارگردانیاش را
در پروژهای انجام میدهد که خودش نویسنده آن
است.
در این فیلم که با عنوان «اســپاون» ســاخته
میشود جرمی رنر و جیمی فاکس بازی میکنند.
این فیلم کــه فیلمنامهاش را هــم مکفارلین با
اقتباس از یکی از کمیک بوک هایش نوشته است،
ساخته میشــود .وی که تصویرگر
آثار کمیک نیز اســت با این پروژه
نخستین تجربه کارگردانیاش را
ثبتمیکند.
فاکس در این فیلم در نقش آل
ســیمونز بازی میکند؛ ماموری
سیاهپوســت که بــه او خیانت و
کشته شــده است و روح
او به دلیــل افرادی که
بی گناه کشــته راهی
جهنم میشــود .اما او
با شــیطان قراردادی
میبنــدد که بــه او

اجازه میدهد به زمین بازگردد و همسرش را ببیند
اما پنج ســال از زمان مرگ او گذشته و همسرش
تغییرکردهاست.
در این فیلم جرمی رنر در نقش یک پلیس خوب
ظاهر میشود که با افســرهای فاسد احاطه شده
و در عین حال شــخصیت او نقشی کلیدی در این
کمیک دارد .این بازیگر نامزد اسکار در نقش بازرس
«توویچ» ویلیامز بازی می کند .در ماه می جیمی
فاکس برای نقش اصلی این فیلم انتخاب شده بود.
برای تولید این فیلم پاییــز مدنظر قرار گرفته
است.
از این کمیک پیشــتر در ســال  ۱۹۹۷فیلمی
با بازی مایکل جای وایت ســاخته شــده بود .آن
فیلم اکشــن ابرقهرمانی ترسناک آمریکایی به
کاِلــروی و کارگردانی
نویســندگی آلن بی .م 
مارک ای.زی .دیپه ساخته شد و جان لگویزمائو،
مارتین شین ،تریسا رندل ،نیکول ویلیامسون و
دیبی سویینیدیگربازیگرانشبودند.
رنر با فیلم «برچســب» روی
پردههای نقرهای است که در آن
با اد هلمــز و جان هم همبازی
شده اســت .او قرار است در
فیلم «انتقامجویان  »۴نیز
ظاهرشود.

اهدای اثر منیر فرمانفرمائیان به کودکان
مبتال به سرطان

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان یکی از آثار خود را
به مؤسسه خیریه محک اهدا خواهد کرد.
روز جمعــه ( ۲۲تیر ماه) رونمایــی این اثر در
ق تخصصی
ساختمان طرح توسعه بیمارستان فو 
سرطان کودکان محک انجام خواهدشد.
در مراسم رونمایی از اثر این هنرمند بینالمللی
ایران ،هنرمندان ،فعاالن حوزه درمان ســرطان،
نیکوکاران ،سازمانهای مردمنهاد و اعضای هیات

عباسعلیاسکتی
خبرنگار

محمــد صدیقی مهــر ،متولد پنجاه و هشــت،
فوق ليســانس تئاتر گرایش بازیگری دانشگاه هنر،
مدرس تاتر دبيرســتان البرز تهران،مجری و بازیگر
تئاتر ،سینما ،تلویزیون ،او ســریال های «سرزمین
کهن»« ،نزدیکی های بهشت» ،فیلم های سینمایی
«خانواده فرشــچی» « ،مزرعه آبی» و نمایش هایی
همچون «هفت سنگ»  « ،طپانچه خانوم»  « ،چیدا
»  « ،سرآشپز پیشنهاد می کند»  « ،دولت ضعیفه» ،
«بیوه های غمگین ساالر جنگ» را در کارنامه دارد،
به بهانه نمایش تازه اش « زخم های وحشتناک زمین
بازی» با برنده جایزه بازیگری جشــنواره تجربه سال
نود گفتگویی کوتاه داشته ایم که با هم میخوانیم.
زخم های وحشــتناک زمین بازی چه
حرفیبرایگفتندارد؟
نمایش«زخمهایوحشتناکزمینبازی»اساسا
در مورد عشــق اســت،البته درباره عشقی متفاوت،
عجیب در ابراز ،در شکل ،در بیان که در مورد کودک
آزاری هم صحبت می کند ،متن بسیار جذابی است
با یک شیوه نوشتن جالب که دارد سن های مختلف
دو نفر را از هشت سالگی تا سی و هشت سالگی نشان
میدهد و دائم فالش بک و فالش فوروارد اســت ،در
مورد کــودک آزاری صحبت می کند و خیلی حرفها
برای گفتن دارد ،نمایش بسیار جذابی است.
بازی در یک کار دو پرسوناژه به نسبت یک
کار شلوغ چه تفاوتی دارد؟
بازی در نمایش هایی که خلوت اســت ،دو نفره و
سه نفره است پشــت صحنه آرامتری دارد ،آرامش و
تمرکز بیشتری وجود دارد ،نمی گویم نمایش های پر
پرسوناژ اینها را ندارد ولی به هر حال نمایش دو نفره از
این نظرها بهتراست و به نظر من تجربه خیلی خوبی
بود ،من تا حــاال در کارهایی که بازی کرده بودم اکثر
آن نمایش ها تعداد بازیگر زیادی داشت اما این تجربه
بسیارخوبیبود.
از همکاریتان با علی منصوری کارگردان
نمایشبگوییدوچگونهاتفاقافتاد؟
آقای علی منصوری از من نمایش های پوالنسکی
و ســوی کابوی را دیــده بودند ،نمایــش زخم های
وحشــتناک زمین بازی قبال هم در تئاتر شهر اجرا
شــده بود و بازیگری که قبال این نقــش را بازی می
کرد سر کاری بودند و نمی توانستند در اجرای مجدد
همکاری کنند ،ایشــان به من این نقش را پیشنهاد
دادند ،من نقش را خواندم و برای من بسیار جذاب بود،
یعنی برای هر بازیگری این نقش جذاب است وقتی
بخواهدازهشتسالگیتانزدیکچهلسالگیمقاطع
مختلف زندگی را بازی کند ،می تواند از بهترین نقش
های زندگی یک بازیگر باشد که فکر نمی کنم کسی
بتواند آن را رد کند ،همکاری بســیار خوبی بود ،علی

امنا و مدیره مؤسسه خیریه محک حضور خواهند
داشت.
محک به عنوان یک سازمان مردمنهاد در طول
 ۲۷ســال حمایت همهجانبه از کودکان مبتال به
سرطان در سراسر ایران همواره از ظرفیت جامعه
هنریبهرهمندبودهاست.
برپایی این مراســم نیز با هــدف تجلیل از هنر
ارزشــمند هنرمندانــی چون منیر شــاهرودی
فرمانفرمائیان صورت میگیرد که عالوه بر فعالیت
حرفهای خود با نگاهی انساندوســتانه ،جانمایه
هنری خود را صرف کاهش دغدغههای اجتماعی
میکنند .فرمانفرمائیان ،نخستین هنرمند ایرانی
است که آثارش در یک نمایشگاه انفرادی در موزه
گوگنهایم نیویورک به نمایش درآمده و تاکنون به
طور گسترده در کشــورهای خاورمیانه ،آمریکا و
اروپا در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است.
همچنین ســال گذشــته در با غ موزه نگارستان،
تــاالری دائمی به نمایش آثار ایــن هنرمند حوزه
تجسمیاختصاصیافت.

منصوری کارگردان بادانشی است ،کارش را بلد است،
در آرامش کامل پروسه تمرین طی شد و خدا را شکر
نتیجهخوبیحاصلشد.
چگونهبهنقشتانرسیدید؟
نقش «داگی» نقش ســختی بود ،در هر کدام از
مراحل مختلف سنی اش هم به تنهایی نقش سختی
اســت ،آدمی که روی زمین نیســت و همیشه روی
هواســت ،هیچوقت یک جا بند نمی شــود و تمرکز
ندارد ،در سی و چند ســالگی از تیر تلفن باال می رود
و همچنان آن کودک همراه او است ،به همین دلیل
آنطور که باید نمی تواند عشــق را بیان کند ،همیشه
از درهــای مختلفی وارد می شــود و آنگونه که باید
ابرازعالقه را بلد نیست ،برای اینکه این نقش در بیاید
بــرای من کودک های زیادی را زیر نظر گذاشــتند،
رفتم ریتم و رفتارشــان را دیدم و سعی کردم که به
ســمت ادا درآوردن نروم ،در این مورد خیلی دیدم و
خواندم ،تســت های مختلفی زدیم و چیزی که االن
روی صحنه می بینید حاصل تمرینات مداوم ما است.
استقبال از این اجرا راضی کننده است؟
به دلیل اینکه سالنی که داریم در آن اجرا می رویم
تازه تاسیس شده و تا این سالن شناخته شود و مردم
آنجا را بشناسند کمی زمان می برد ،نمایش ما افتتاح
کننده سالن باال بوده ،به هر حال از نظر تماشاگر کمی
مشــکالت داریم ولی با همه این داستان ها و شرایط
بدی که اجرای ما در آن شــروع شــده ،مثال به جام
جهانــی خورده یا در ماه رمضان بوده ،همه کســانی
که آمده اند ببیند ،از طریق تیوال متوجه شــده اند یا
پیج های دیگر که بیشتر آدمها به همدیگر گفته اند
یا دهان به دهان شــنیده اند و آمــده اند اجرا را دیده
اند ،همه راضی بوده اند و رفته اند چند نفر دیگر را هم
آوردهاند،امیدوارمتاپایاناجرای ایننمایشاستقبال
از آن بیشتر شود و مردم آن را ببینند.
برای بیشتر دیده شــدن اجراهای این
چنینیچهتمهیداتیبایداندیشید؟
هرچه تبلیغات بیشــتر باشد و مردم بیشتر راجع
به آن بدانند یا اگر آفرهایــی اختصاص پیدا بکند به
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نمایش های خوب ،مثال به آنها در سطح شهر بیلبورد
بدهند ،بنرها و بیلبوردهایی که مردم بیشتر ببینند،
حتــی در تلویزیون برنامه هایی باشــد که تبلیغات
نمایش های خــوب در آنجا برود به نظر اســتقبال
بیشتریخواهدشد.
وضعیتامروزتئاترراچگونهمیبینید؟
وضعیت تئاتر وضعیت خوبی نیســت ،تئاتر حال
خوبی ندارد ،مشــکالت مالی که ســال هاست یقه
آن را گرفته و ظاهرا قابل حل هم نیســت ،آینده زیاد
روشنی را نمی شــود برای تئاتر متصور شد به دلیل
اینکه ایرادهایی که سالهاســت وجود دارد همچنان
وجود دارد و در ده سال بعد هم وجود خواهد داشت،
فرقی نمی کند چون ایرادات اساســی است ،خیلی
از آن به بحــث مالی و اقتصاد تئاتــر برمی گردد که
جوابگــوی هنرمندان نیســت ،االن تئاتر خصوصی
خودش یک داستان عجیب غریب است ،ورود تهیه
کننده از آنطرف یک خوبی هایــی دارد و یک لطمه
هایی می زند ،یک سری آدم دوست که دارند اسمشان
به عنوان تهیه کننده بخورد وارد می شــوند ،پولی را
شــاید به عنوان پیش پرداخت می دهند و در پایان
اجرابا گفتن جمله ی ما نفروختیم و نداریم پول شما
را بدهیم سر و ته داستان را هم می آورند و اسمشان به
عنوان تهیه کننده یا حتی به عنوان کارگردان خورده
است ،یعنی دوست دارند کار بکنند ،می آیند دنبال
بازیگران خوب تئاتر ،آنهــا را می برند و در نهایت هم
اسمشان به عنوان کارگردان می خورد و پول امثال ما
و حق ما پایمال شده و رفته است ،خیلی مسائل وجود
دارد که متاسفانه با این مصاحبه های کوتاه نمی شود
در موردش حرف زد و باید کلی گفت.
در مورد کیفیت تئاترهای که روی صحنه
میرودنظرتانچیست؟
متاســفانه کیفیت پایین آمده و کمیت باال رفته
است ،هر شب صد و چند اجرا دارد روی صحنه می رود
ولی تئاترها متاســفانه به سمت کمدی های ضعیف
جلو می رود که نمــی دانم مخاطب این را می خواهد
و سطح سلیقه مخاطب آمده پایین یا . ...
عکس روز

