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اعضای هیئت علمی شانزدهمین جشنواره شعر فجر منصوب شدند

وزیــر فرهنگ و ارش ــاد اســامــی در احکامی جداگانه،
اعضای هیئت علمی شانزدهمین جشنواره بینالمللی
شعر فجر را منصوب کرد.
محمدمهدی اسماعیلی در احکام جداگانهای محمدرضا
روزبه ،افشین عال ،ناصر فیض ،علیرضا قزوه ،عبدالجبار
کاکایی ،علیمحمد مؤدب ،سیداحمد میرزاده ،یوسفعلی
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نامههای
خصوصی
«همینگوی»
منتشر شد

کتاب «نامههای ارنست
همینگوی» با ترجمه
احسان المع بهتازگی در
 198صفحه و با بهای
 69هزار تومان توسط
انتشارات گیوا عرضه
شده است.
این کتاب نامههای
همینگوی را از سال
 1932تا 1934
دربر میگیرد و
شامل موضوعات
متعددی همچون
زندگی شخصی ،کار،
ماهیگیری ،سیاست
و غیره و از اهمیت
خاصی برخوردار
است .این نامهها
دید تازهای در مورد
نوشتههای همینگوی
ارائه میدهد.

فرهنگ
و هنر

تهیهکننده

میرشکاک و قربان ولیئی را به عنوان اعضای هیئت علمی
شانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر فجر منصوب کرد.
شانزدهمین دوره این جشنواره در زمستان  ١٤٠٠برگزار
خواهد شــد .گفتنی اســت ،پیش از این وزیــر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در حکم جداگانه دیگری قربان ولیئی را به
عنوان دبیر علمی این جشنواره منصوب کرده بود.

زهره کهندل «رمانتیسم عماد و طوبا» برخالف
فیلمقبلیکاوهصباغزادهیکاثرامیدوارانه،خوشبینانه،
شادوباطراوتاستکهنگاهخوشبینانهتریرادرزندگی
زناشوییدنبالمیکندوبخشفانتزیوخیالانگیزآن
بیشترازفیلماولاینکارگردانجوانیعنی«ایتالیاایتالیا»
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سال سی و چهارم

نمایش سیاهمشقهای «داوود رواسانی» در قونیه

داوود رواسانی ،هنرمند خوشنویسی است که قرار است
آثاری از او در شهر قونیه به نمایش گذاشته شوند .او درباره
این آثار گفت« :در قونیه قرار نیست نقاشی خط به نمایش
گذاشته شود بلکه 8-9کار سیاه مشق است که نوعی خط و
نقاشی نیز محسوب میشوند».
این هنرمند درباره جایگاه هنر نقاشیخط ایران ،اظهار کرد:

است.اینفیلمنیزاثریاقتباسیاستکهدرنگارش
فیلمنامهآناز کتاب«سیرعشق»آلندوباتنبرداشتی
آزادشدهاست.کاوهصباغزادهقصهعاشقانهاشرابا
رگههایفانتزیمملوازنورورنگوجلوههایبصری
درهمآمیختهتابهفضایمتفاوتینسبتبهسایر

مهدی صباغزاده با بیان اینکه
«رمانتیسم عماد و طوبا» در
جهت تحکیم خانواده است
و فیلمنامه خوبی داشـتــه که
کارگردان از پس ساخت آن بهخوبی برآمده ،آن را
اثری جذاب و خوشساخت توصیف میکند که
قربانی بیعدالتی در اکران شده و بخت باالیی در
گیشه پیدا نکرده است.
کــارگــردان فیلم «روزه ــای خــوب زنــدگــی» دربــاره
اینکه چقدر با پسرش در فــرم و ساختار این اثر
همفکری داشته است ،میگوید :من هیچ دخالتی
در فیلمسازی کاوه نداشتم و همه چیز با فکر و ایده
خودش بود.
تهیهکننده «رمانتیسم عماد و طوبا» با بیان اینکه
این فیلم در مقایسه با «ایتالیا ایتالیا» پروداکشن
وسیعتریداشت،خاطرنشانمیکند:ساختاین
فیلم برای ما پرهزینهتر بود و دو سال پیش حدود
 3.5میلیارد تومان هزینه تولید آن شد .قرار بود
فیلمبرداری کار در دو ماه انجام شود ولی به دلیل
تعدد لوکیشن و ساخت فضاهای سینمایی ،سه
ماه طول کشید .ساخت آن به نسبت فیلم قبلی،
سختتر و نسبتا ًپرهزینه بــود ولــی چــارهای هم
نداشتیم چون هزینههای تولید باال رفته بود.
صباغزاده یادآور میشود :اگر قرار بود این فیلم با
هزینههای فعلی ساخته شود حتما ًهزینه تولید
آن دوبرابر میشد یا اگر قرار بود کست (گروه تولید)
بهتری هــم داشـتــه باشد قطعا ًهمان زمــان هم
هزینههایمان بیشتر میشد ولی کارگردان اثر به
حضور بازیگران جوان در اثرش باور داشت.
او با اشاره به اختالفات میان بازیگر نقش اصلی با
کارگردان در طول ساخت اثر میگوید :با اینکه به
بازیگران جوان و کمتر شناختهشده اعتماد کردیم و
حسام محمودی ایفاگر نقشاول مرد فیلم بود ولی
این بازیگر در طول کار همکاری خوبی با کارگردان
نداشت و کاوه را بسیار اذیت کرد ،اما تحمل کردیم
تا فیلم به پایان برسد .اختالفات هم در اواسط پروژه
ایجاد شد و چون بخشهایی از کار فیلمبرداری
شده بود نمیتوانستیم بازیگر اصلی مرد را تغییر
دهیم .شخصیت جوانی که برای نقش عماد الزم
داشتیم ،دستمان را برای انتخاب از میان بازیگران
شناختهشده بسته بود و ناچار به انتخاب از میان
گزینههای محدودی شدیم.

◾

◾ نمیخواستیم یک فیلم چرک بسازیم
صباغزاده فیلم «رمانتیسم عماد و طوبا» را یک

یادداشت

در ستایش خانواده

◾ شکست در گیشه یک
فیلمپرهزینه

ساعتی فراغت
از فضای کرونازده

دارند در چنین شرایطی دلسرد میشوند و سراغ
ساخت فیلمهای کمدی سخیف یا آثار اجتماعی
سیاهنما میروند.

◾

◾ دو ساعت به سینما بیایید و زیبایی و امید
ببینید

قدم روبهجلودر مقایسهبا«ایتالیاایتالیا»دانسته
وخاطرنشانمیکند:بهنظرماینفیلماثریپختهتر
و با رنگ و لعاب بیشتر است و زحمت ساخت آن
به دلیل تعدد لوکیشن بیشتر بود .ضمن اینکه
اندیشه خوبی هم در فیلم وجود دارد ،اندیشهای
که کمتر در فیلمهای سینمای ایــران میبینید.
فیلمسازدرایناثربهسالمتموضوع،روابطسالم
خانوادگی و هنجارهای اخالقی پایبند بوده ،چون
عالقهای به ساخت آثار چرک و سیاهنما ندارد.
او معتقد است «رمانتیسم عماد و طوبا» اثری در
ستایش جایگاه خانواده است و توضیح میدهد:
بسیاری از فیلمسازان جوان ما نگاه چرکی دارند
و در آثــارشــان فقر و بدبختی را نشان میدهند،
فیلمهایشان هــم خ ــوب م ـیفــروشــد ،تکلیف
فیلمهای کمدی و مبتذل هــم مشخص است
چون فقط به فکر گیشه هستند ولی آثار انسانی
با نگاه مثبت به زندگی ،آنطور که باید مورد توجه
و حمایت قرار نمیگیرد .کار ما را همزمان با یک
فیلم کمدی اکران کردند که لطمه زیادی به آن زد.
شورای صنفی بدون بررسی وضعیت آثار ،فیلمها

را وارد چرخه اکران میکند و سینمادار هم به دنبال
فروش بیشتر است بنابراین برای فیلمهای کمدی
تبلیغات بیشتری دارد.
این تهیهکننده اظهار میکند :حتی تلویزیون هم
برای تبلیغ فیلمی که در مدح خانواده و ترویج نگاه
امیدبخش به جامعه بــود کمکی نکرد .مدیران
تلویزیونهمراهباخانوادههایشاناین فیلم رادیدند
و پس از تماشای آن گفتند چه مضمون سالم و
پاکی داشت ،قول حمایت دادند ولی کاری نکردند.
پس از سه هفته دوندگی ،دو زیرنویس و یک تیزر
تبلیغاتی به فیلم دادند در حالیکه باید به نگاههای
سالم و خانوادهمحور بها بدهند .شهرداری تهران
یک تابلو برای تبلیغ فیلم به ما نداد .حوزه هنری،
اکران آن را در شهرستانها محدود کرد.
او با بیان اینکه سینمای خصوصی و مستقل در
چنین شرایطی نابود می شود ،عنوان میکند :زیان
و ضرری که به من ِتهیهکننده وارد شده قابل جبران
نیست3.5 ،میلیارد تومان هزینه ساخت فیلم
شده ولی در سه هفته اکران زیر  100میلیون تومان
فروخته است .فیلمسازانی که نگاه پاک به سینما

«در کشورهای خارجی خط رئــال یا سنتی ما را بهخوبی
نمیشناسند و به قواعدش نیز آشنایی ندارند اما نقاشی یا
سیاهمشق چون دارای فرم است ،استقبال بیشتری از آن در
بین خارجیها شده است .اگر این تابلوها در نمایشگاههای
خارجی و یا اکسپوها به نمایش گذاشته شوند ،با قیمت
باالیی خریداری خواهند شد».

عاشقانههایرایجدرسینمایایراندستیابد.اینفیلم
بهتهیهکنندگیمهدیصباغزادهکهتهیهکنندهفیلماول
پسرشهمبودسههفتهپیشرویپردهسینماهای
سراسرکشوررفتاماتاکنونفروشناامیدکنندهزیر
 100میلیونتومانداشتهاست.

گفتوگوبامهدیصباغزاده،تهیهکنندهفیلم«رمانتیسمعمادوطوبا»

◾
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تهیهکننده «رمانتیسم عماد و طوبا» با تأکید بر
اینکه بنیاد فارابی باید از فیلمسازانی با نگاههای
یگــویــد:
ســالــم و امـیــدبـخــش حـمــایــت ک ـنــد ،مـ 
کارگردانی مثل کاوه بلد است فیلمهای تلخ و سیاه
بسازد ولی دوســت نــدارد چنین نگاه تلخی را به
جامعه نشان دهد چون مردم در سختی هستند،
قرار است دو ساعت به سینما بیایند و زیبایی و
امیدببینند.
او با بیان اینکه زمان اکران فیلم ،زمان خوبی بود اما
قربانی بیعدالتی شد ،توضیح میدهد :قرار شد
پس از «قهرمان» فیلم ما اکــران شود .یک هفته
پیش از اکران فیلم ما« ،گشت ارشاد  »3را اکران
کردند که لطمههای زیادی به فروش ما وارد کرد،
چون سینمادار به فکر سود بیشتر است و روی
فیلمهای کمدی تبلیغ بیشتری میکند .شورای
صنفی نمایش باید فیلمهایی که امکان رقابت
با هم داشتند را همزمان اکران میکرد ولی اکران
یک فیلم کمدی ،بخت فــروش فیلمهای دیگر را
پایین میآورد.
صباغزاده میافزاید :حمایت نکردن از فیلمهای
سالم و خانوادهمحور سبب میشود فیلمسازان
جوان به سمت ساخت آثار تلخ و سیاه بروند تا در
جشنوارههای خارجی دیده شوند و بتوانند از این
راهفیلمشانراتبلیغکنندچراکهبخشخصوصی
به دنبال بازگشت سرمایهاش است.

◾

◾علی انصاریان؛ مرد نیک روزگار

این کارگردان و تهیهکننده با یادی از زندهیاد علی
انـصــاریــان و ایـفــای نقش او در ایــن فیلم یــادآور
یشــود :علی انـصــاریــان از م ــردان نیک روزگــار
مـ 
و بسیار باشخصیت ،شــر یــف و آگ ــاه بــود ولی
موقعیتهای زیادی در سینمای ایران برای او فراهم
نشد.میخواستیمعلیانصاریانایفاگرنقشپدر
طوبا در این فیلم باشد که پذیرفت و بازی خوب و
قابل قبولی داشت.
خیلی دوس ــت داشـتــم هـمــراه بــا او فیلم را در
جشنواره فیلم فجر پارسال ببینم ولی پیش از
جشنواره ،ایشان را از دست دادیم .عالقه داشتم
علی انصاریان در فیلم بعدیام یکی از نقشهای
اصلی را بــازی کند که متأسفانه ایــن همکاری
محقق نشد.

عــــبــــاس مـــدحـــجـــی
مـــنـــتـــقـــد ســـیـــنـــمـــا
«رمانتیسم عماد و طوبا» از همان
ابتدا تکلیف خود و ژانرش را با مخاطب روشن
میکند تا تماشاگر را در انتظار چیز پیچیدهای
نگذارد .صباغزاده پس از فیلم «ایتالیا ایتالیا»،
خمیر رمانتیکش را پهن کرده تا با ِشکر طنز و
تزئینات فانتزی ،کیکی عاشقانه و البته شادمانه
تقدیم تماشاگرش کند.
فیلم راوی دارد (سارا بهرامی که فقط صدایش را
میشنویم) و به میزان قابل توجهی بازیگرمحور
است .دکور ،صحنهپردازی ،انتخاب رنگها و
تدوین ،همه در خدمت ایجاد یک دنیای فانتزی
عاشقانه خوب عمل کردهاند و شاید بتوان گفت
بتواند بیننده ایرانی را بــرای ساعتی از فضای
کرونازده و شاید تلخ زندگی واقعی جدا کرده و به
حال خوشی میهمان کند.
فیلمساز البته اش ــارات جالبی هــم بــه دنیای
واقعی کــرده که لحن فانتزیگونهاش از تلخی
آنها کم کرده است؛ از دعواهای زن و شوهری،
اختالفات همیشگی تئاتریها و سینماییها و
طعنههایی که به هم میزنند و حتی معضالت
زندگی متأهلی که پس از مدتی رخ مینماید.
ت ــاش ب ـ ـرای حــفــظ یــک زن ــدگ ــی ،ت ــاش ب ـرای
پیشرفت در کــار و غــرق شــدن در امــور روتین
زندگی هم از دیگر م ــواردی اســت که به آنها
اشــاره شده است .استفاده از الناز حبیبی که
بازی خوب ،باورپذیر و متناسب با ژانری از خود
به یادگار گذاشت در کنار حسام محمودی هم
فیلم را دلپذیرتر کرده است .خبر ناراحتکننده
فوت علی انصاریان که در این فیلم بازی کرده
و احتماال ًآخرین فیلمش بوده هم به حواشی
این اثر افزود.
در اخبار فیلم آمــده بود استفاده از جلوههای
ویژه موجب طوالنی شدن روند ساخت آن شده
اســت امــا جز در چند مــورد جزئی ،جلوه ویژه
خاصی که زمانبر هم باشد دیــده نشد .البته
این ضعف همیشگی سینمای ایران در ساخت
جلوههای ویژه را نمیتوان منکر شد.
با تمام این تفاسیر فیلم حرف مهمی برای گفتن
ندارد و در تالش برای ارائه یک خوانش جدید از
عشق ،ناکام میماند .دیالوگهایش تأثیرگذار
نیست و چیز مهمی به مخاطبش نمیافزاید.
حتی زبــان طنزش هم بسیار سطحی و دِمُــده
اســت و چالشی ب ــرای ذهــن مخاطب ن ــدارد.
رمانتیسم عماد و طوبا شاید برای عشاق جوان
و نوجوان دوستداشتنی باشد اما بعید است
رضایت مخاطبان جدی را برآورده کند.

