مجموعه تلويزيوني «بهترين سا ل هاي زندگي ما» به کارگرداني «احمد کاوري» اخيرا کليد
خورد.به گزارش فارس ،اين سريال به کارگرداني احمد کاوري و تهيهکنندگي محمودرضا
تخشيد اخيرا در شمال کشور کليد خورده است .سريال به نويسندگي جابر قاسمعلي ،يک درام
تاريخي عاشقانه است و اقتباسي از رمان مطرح «مهاجران» هاوارد فاست محسوب ميشود.
«بهترين سالهاي زندگي» در  30قسمت براي پخش از شبکه سه سيما توليد ميشود .داستان
مجموعه
مجموعه در دهه  30روايت ميشود و قصهاي پرفراز و نشيب را به تصوير ميکشد که در
تلويزيوني
ادامه به دهه حاضر نيز ميرسد .تنوع جغرافيايي لوکيشنهاي اين سريال از جمله ويژگيهاي
آن است و به دليل بستر تاريخي داستان ،مراحل توليد با تالش بيوقفه گروه پيش ميرود.
بهترين سالهاي
عليرضا کمالي ،بهنام تشکر ،هدايت هاشمي ،برزو ارجمند ،رحيم نوروزي ،الهام طهموري،
شهرام قائدي ،علي سليماني ،فرخ نعمتي ،کورش سليماني ،افشين سنگچاپ ،فريبا طالبي ،مينا
زندگي ما

هنري

جواد انصافي:

مسئولين ،ما را خانه نشين کرده اند

»
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گفت و گو با نعيمه نظام دوست بازيگر سينما ،تلويزيون و تئاتر

» گفت و گو

گفت و گو با اميرحسين شريفي ،تهيه کننده سينما

پرداختن به الگوهاي جديد؛ نياز سينماي انقالب

»

نوروزي ،فريده دريامج ،سهي بانو ذوالقدر ،ساناز سماواتي ،شهروز ابراهيمي ،وحيد شيخ زاده،
بهراد خرازي ،فرج اهلل گلسفيدي ،انوش نصر ،کرامت رودساز ،حميدرضا داوري ،مهديه
کوهستاني و ...در اين سريال بازي دارند .اين بازيگران در فاز نخست بازي دارند و در جريان
ضبط ديگر مقاطع قصه چهره هاي شناخته شده ديگري نيز به گروه خواهند پيوست.در
خالصه داستان اين سريال آمده :يارمحمد سيستاني براي فرار از گرسنگي و خشکسالي به
شمال کشور ميرود تا شغل ماهيگيري را پيشه کند .او که نميداند ماهيگيريِ آن منطقه در
سلطه گردنکشي به نام تراب است ،به دريا ميزند و مقابل تراب ميايستد .وارش بيوه جواد
که سالها تراب در خيال ازدواج با اوست ،با ديدن دالوري يارمحمد دل به او ميبندد و به
تراب جواب رد ميدهد .تراب نقشهاي ميچيند تا يارمحمد را از سر راه بردارد ،اما اتفاقي که
هيچکس انتظارش را نميکشد از راه رسيده و سرنوشت آدمها را به هم پيوند ميزند.

داود کنشلو

يک تهي ه کننده سينما گفت :اين انتظار که سينما تنها با الگوهاي دهه شصت به
سينماي انقالب توجه داشته باشد ،نگاهي ساکن است .ما نيازمند بازنگري در اين امر
هستيم تا بتوانيم با مخاطب نسل جوان ارتباط برقرار کنيم.
اميرحسين شريفي ،تهيهکننده سينما در گفت و گو با خبرنگار ايکنا درباره شاخصههاي
سينماي انقالب اظهار کرد :زماني که انقالب کمونيستي در روسيه رخ داد و حاکميت تزارها
در روسيه به پايان رسيد تمامي ارکان اين کشور دستخوش تغيير شد و اين وضعيت ،در
سينماي اين کشور نيز تغييرات همه جانبهاي ايجاد کرد .در اين ميان فيلمسازان بزرگي
هم پرورش يافتند که کارهايشان در سينماي جهان ماندگار شد .اين دست فيلمسازان که
آندري تارکوفسکي پيشآهنگ آنها بود با مخاطب قرار دادن جبهه روشنفکري براي خود
منزلتي پيدا کردند ،اما در اين گونه از سينما مخاطب عام فراموش شد.
وي افزود :اتفاقي که در سينماي روسيه رخ داد به نوع ديگري در چين و چند کشور
ديگر که شرايط انقالبي را تجربه کرده بودند نيز رخ داد ،اما همه اين تالشها با گذر
زمان کمرنگ شد ،به نحوي که امروزه سينماي چين همان راهي را ميرود که هاليوود
در پيش گرفته است ،حتي سينماي روسيه نيز توجه خود را به سمت مخاطب عام
معطوف کرده است .سينماي کشور ما هم بعد از پيروزي انقالب به نوعي تحت تاثير
نگاه ايدئولوژيک بود ،با اين تفاوت که در کنار پرداختن به باورهاي انقالبي ،مخاطب عام
را هم در نظر داشت.تهيهکننده فيلم «ضيافت» ادامه داد :درباره سينماي انقالبي بايد
به يک نکته توجه کرد؛ ايران اسالمي با فاصلهاي اندک از پيروزي انقالب درگير جنگي
ناخواسته شد .به همين جهت سينما هم نگاه ويژه خود را به اين سمت معطوف کرد،
زيرا شرايط اينگونه بود تا هنر هفتم با توليد آثار حماسي روحيه مردم را باال ببرد ،البته
در کنار اين فيلمها آثاري هم بودند که نگاه هنري به سينما داشتند؛ آثاري که توانستند
به افتخارات خوبي در جشنوارههاي سينمايي دست يابند .به همين جهت هويتي که
براي سينماي ايران پديد آمده است وامدار سينماي شرق يا غرب نيست ،البته الگوهايي
از آنها گرفته شده اما هويت مستقل خود را به نوعي حفظ کرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا سينماي انقالب نيازمند مصاديق و چارچوبهاي خاص
است؟ اظهار کرد :داشتن چارچوب و مصاديق در سينما ،امر بدي نيست که بخواهيم از
آن پرهيز کنيم .براي مثال در سينماي هاليوود هم ما الگوها و مصاديقي را ميبينيم که
مختص اين کشور است .اتفاقي که نمود ديگر آن را در سينماي هند نيز ميتوان مشاهده
کرد .در سينماي ايران نيز مصاديق و چارچوبهاي خاصي وجود دارد که من از آن به
عنوان اخالقيات نام ميبرم؛ اخالقياتي که ريشه در باورهاي اسالمي دارد.
تهيهکننده فيلم «اشک و سرما» ادامه داد :ماهيتي که از سينماي انقالب برشمرديم در
شکل ديگرش در سينماي دفاع مقدس متبلور ميشود ،زيرا اين شکل از سينماي جنگ
را تنها در ايران ميتوان مشاهده کرد .در فيلمهاي دفاع مقدسي ،تنها صحنههاي جنگ
موضوع و محور نيست ،لحظات معنوي فيلمهاي جنگي را شايد بتوان تنها در فيلمهاي
ايراني مشاهده کرد .براي مثال فيلم «پرواز در شب» رسول مالقليپور در ظاهر يک اثر
کام ًال جنگي است ،اما اشاراتي که درآن شاهديم به نوعي يادآور واقعه عاشوراست.
اين سينماگر ادامه داد :ممکن است اين سوال در ذهن پيش آيد که امروز سينمايي که
شاهدش هستيم همان چيزي است که در ابتداي انقالب شاهدش بوديم ،آيا آرمانهاي
انقالب اسالمي به همان نحوي که در فيلمهاي دهه شصت مد نظر قرار ميگرفتند مورد
توجه واقع ميشوند؟ جواب اين است؛ اگر ما توقع داشته باشيم با همان رويکرد گذشته
ادامه مسير دهيم به چيز مهمي دست نيافتهايم ،حتي ميتوان گفت که ساکن ماندهايم،
ولي از نگاه من آن چيزي که امروز وجود دارد ،شايد با ايدهآلها فاصله داشته باشد ،اما به

نظرم فيلمهاي ايراني توانستهاند به جايگاهي دست يابند که از سينماي ايران در جهان به
عنوان سينماي اخالقگرا نام برده ميشود ،بنابراين ما توانستهايم با آثارمان معرف خوبي
براي انقالب اسالمي ايران باشيم هر چند در اين مسير فراز و فرودهايي نيز داشتهايم و
نيازمند بازنگري در مولفههاي فيلمسازي در اين زمينه هستيم.
وي درباره پرتر ه نگاري در سينما هم چنين گفت :نگاه ديگر به بحث پرترهنگاري در
سينما مربوط ميشود که به نظرم در اين زمينه نتوانستهايم آن گونه که بايد موفق باشيم،
زيرا ما شخصيتهاي بسيار بزرگي داريم که پرداختن به آنها ميتواند جذابيت فراواني
داشته باشد ،ولي اين اتفاق به داليل بسياري رخ نداده است .در اين ميان کارهايي نظير
«چ» استثنا هستند که بايد تعدادشان بيشتر شود .براي مثال فيلم «عمر مختار» کاري
درباره يکي از رهبران ليبي است که در مقابل استعمار ايتاليا ايستاد ،اين فيلم به قدري
ت بخش است .همين امتياز باعث شده تا
زيباست که بعد از  40سال هنوز ديدن آن لذ 
نسل امروز نيز با نام اين انقالبي آشنا باشد ،اما متاسفانه ما چنين کاري نداريم تا بتواند
در جهان معرف شخصيتهاي انقالبي ما باشد.شريفي در پايان تاکيد کرد :پرتره نگاري
شکلي از سينماست که هيچ گاه تکراري نميشود .براي همين هم سينماي جهان بر
آن تاکيد ويژهاي دارد .بنابراين اگر ما ميخواهيم مبلّغ انديشههاي انقالبي خود باشيم
بهترين مسير ،محور قرار دادن شخصيتهاي برجسته است تا به واسطه آن به اهداف
مورد نظرمان دست يابيم.

سينماي طنز ما برازنده بازيگران زن نيست

ناهيد جعفرپور کامي
اشاره:
نعيمه نظامدوست متولد ۲۳آبان ،۱۳۵۳بازيگر سينما،
تلويزيون و تئاتر است .وي داراي ديپلم علوم تجربي
است .از سال  ۱۳۷۰کار بازيگري را در گرو ه هاي
آزاد تئاتر آغاز کرد ،سپس در مجموعه "نوروز" بازي
کرد .نظامدوست به طور حرفهاي با "ساعت خوش"
در سال  ۱۳۷۳وارد عرصه بازيگري شد .چهار خواهر
دارد که خودش فرزند سوم خانواده است .به غير
از او کسي در خانواده شان کار هنري نکرده است.
پدرش چند سال پيش فوت کرده ،در سينما ،دوستان
زيادي از جمله ماه چهره خليلي ،ليال اوتادي ،الناز
شاکردوست و ليدا عباسي را دارد .وي تا کنون
ازدواج نکرده و مجرد است .در ادامه گفت و گوي
ما با اين هنرمند توانا را بخوانيد؛
* خانم نظام دوست ،بعد از عمل جراحي که
در پيش داشتيد ،در حال حاضر حال تان
چطور است؟
 خدا را شکر بهترم .فقط کمي از ضعف جسمانيرنج مي برم .در حال حاضر دوران نقاهتم است و
اميدوارم با مصرف داروها حالم بهتر شود.
* چرا تصميم گرفتيد با جراحي وزن کم
کنيد؟
 واقعيت اين است که من به طور ناگهاني اضافهوزن پيدا کرده بودم .اين اضافه وزن به بازي در
نقش خاصي هم مرتبط نبود و کامال شخصي اتفاق
افتاد .ضمن اينکه در مقطعي به دليل بيماري مجبور
بودم از آمپول کورتون استفاده کنم که اين موضوع
هم در اضافه شدن وزنم موثر بود .سه سال پيش
عمل بالون معده را امتحان کردم که واقعا تجربه
بدي بود .در حالت طبيعي و استاندارد ،بالون بايد
تا  6ماه در بدن باقي بماند اما متاسفانه دکتر من با
بي تفاوتي و بي دقتي خارج کردن بالون از داخل
بدنم را فراموش کرده بود .بعد از هشت ماه خودم
با او تماس گرفتم و در مورد خارج کردن بالون از
معدهام سوال کردم که پزشکم در کمال تعجب
گفت من اين موضوع را فراموش کرده بودم ،شما
بايد زودتر براي خارج کردن بالون اقدام ميکردي.
احتماال معده و رودهات با مشکل مواجه شده است.
اين بي احتياطي باعث شده بود در اثر حضور بيش
از حد استاندارد بالون در معدهام ،حجم آن افزايش
پيدا کند و در نهايت نه تنها اين عمل به کاهش
وزنم کمکي نکرد ،بلکه چند ماه بعد  ۲۰کيلو ديگر
هم به وزنم اضافه شد .بالون راه درمان قطعي براي
چاقي نيست بلکه مقدمهاي براي آماده شدن بيمار
براي عمل جراحي اصلي است.
*بهعملهايجراحيمانندليپوساکشن،ليپوليز
و…اعتقاد داريد؟
 اين گونه عمل ها را به عنوان درمان قطعي چاقيقبول ندارم .اين روشها فقط به صورت موضعي باعث
کاهش تجمع چربي در يک ناحيه از بدن ميشود و
اصال خوب نيست.
*شمادربرنامهعموپورنگ(محلهگلوبلبل)خيلي
پرکار بوديد و بسيار عالي بازي کرديد؛
 من کار جدي ام را با حضور در تلويزيون آغاز کردمو به نوعي تلويزيون ،خانه اصلي ام محسوب مي شود
و بازي در کارهاي تلويزيوني باعث محبوبيتم بين
مردم شده است .با بازي در سريال هاي تلويزيوني
فرصت ايفاي نقش هاي مختلف ،متنوع و داراي
اصالت و هويت را به دست آوردم و خوشبختانه در
اين سه دهه اخير با اغلب بزرگان تلويريون فرصت
و مجال همکاري را پيدا کردم.
* براي قبول نقش ها چه مالک هايي داريد؟
 براي يک بازيگر ،کيفيت نقش تعيين کنندهاست .به طور کلي ،کار را بايد پذيرفت و بايد نقش
بازي کرد.
* تشويق هاي مردم در روند کاري تان چه
تاثيراتي داشته است؟
 بدون ترديد اين تشويق ها برايم دلگرم کنندهاست و براي مردم و نظراتشان احترام ويژه اي

»

قائلم و سعي مي کنم شخصيتي را که از من در
ذهن مردم ساخته شده است خراب نکنم .اگر به
مردم احترام بگذاريم و بدانند که ما براي آنها کار
مي کنيم ،در نهايت ،کارها و بازي هاي ما بر دل
آنها تاثيرگذار است .در واقع مردم مي دانند که براي
آنها کار مي کنيد ،مي دانند براي آنها با کار خوب
ارزش قائل مي شويد.
* آيا اولويت هايي براي قبول پيشنهادهاي
بازيگري داريد؟
 يک سري از فاکتورها براي پذيرش نقش هايمدارم که مراقبم از آن دور نشوم .يعني در وهله اول
ما انتخاب مي شويم و بعد بر اساس متن ،نقش را
قبول يا رد مي کنيم .در حقيقت من تمايلي ندارم
در نقش هايي بازي کنم که به آن عالقه ،دلبستگي،
ارتباط و سنخيتي ندارم .در اين همه سال از دوران
بازيگري ام ،از ايفاي نقش هاي خنثي و مونوتن
دوري کرده ام و يک جاهايي از بازي مدام نقش هاي
زنان صرفا مثبت خسته مي شوم.
* معتقديد مديريت فرهنگي بايد بر انتخاب
بازيگران نظارت داشته باشد؟
 معتقدم اگر سياست گذاري درست باشد اتفاقاتپشت پرده شکل نمي گيرد .در حوزه فرهنگ و هنر،
حرف و حديث بسيار زياد است .صحبت از رانت هايي
است که داده مي شود بدون اينکه نتيجه اي داشته
باشد .بيشتر فيلم ها به سمت فيلم هاي سرگرم
کننده و کمدي رفته که بد هم نيست .به هر حال
سينما ،صنعت است و بايد چرخش بچرخد .اما در
چنين شرايطي ،ديگر به معاونت سينمايي نيازي
نيست که تمايل زيادي به دخالت در همه امور و
بودجه هم دارد.
* در حال حاضر مشغول چه کاري هستيد؟
 براي بازي در فيلم "آپاچي" به کارگرداني آقايآرش معيري قرارداد بسته ام که البته هنوز نوبت
بازي من نشده و يک فيلم سينمايي ديگر هم هست
که هنوز با آنها به توافق نرسيده ام.
* آيا همچنان در "محله گل و بلبل"
مي مانيد؟
 محله گل و بلبل در حال پخش است براي سريسوم ،و حتما با آنها همکاري ام را ادامه مي دهم و
سريال ديگري هم هست که اگر بشود حتما در آن
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رويکرد جديد سياست ها و برنامه هاي هنري استان تهران
مجيد ستايش
اشاره:
در استان تهران پس از تغييرات مديريتي در سطح استان به ويژه در اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،شاهد تحوالتي در عرصه هاي هنري بوديم که حال
پس از گذشت پنج سال قابل واگويي است .در اين راستا با محمد حسين
اسماعيلي معاون هنري و سينمايي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
تهران گفت و گويي انجام داده ايم که مالحظه مي فرماييد؛
* به طور کلي و خالصه ،سياست ها ،استراتژي ها و برنامه هاي
هنري سينمايي استان تهران در رويکرد جديد بر چه محورهايي
استوار مي باشد؟
 تشکيل ،توسعه و تقويت انجمن هاي تخصصي و صنفي در حوزه هنر ،ايجادعدالت هنري و تمرکززدايي ،توجه به بخش خصوصي و اقتصاد هنر ،ايجاد هم افزايي
از طريق تعامالت بين بخشي ،توجه يکسان به تمام بخش هاي هنري ،توجه
جدي به آموزش هاي هنري ،توسعه کمي و کيفي برنامه هاي هنري ،امور
زيربنايي هنري ،توجه به محتواي ايراني-اسالمي و همچنين سياستهاي هاي
ِ
اهم رويکردهاي اين دوره است.
کالن فرهنگي کشور در برنامه ها از ّ
* در حوزه توسعه و تقويت تشکل هاي صنفي و تخصصي چه اقداماتي
در استان تهران انجام گرفته است؟
 با توجه به سياست دولت مبني بر واگذاري امور به اصحاب فرهنگ و هنراز طريق تقويت و توسعه انجمن هاي هنري ،اين رويکرد در استان تهران نيز
دنبال شد .توسعه و تقويت انجمن هنرهاي نمايشي و تشکيل دفاتر آن در
کل شهرستان هاي تابعه ،تشکيل انجمن موسيقي استان تهران براي نخستين
بار و داير نمودن دفاتر آن در کل شهرستان ها ،تشکيل انجمن هنرهاي
تجسمي استان تهران براي اولين بار ،تشکيل دفاتر آموزشي انجمن سينماي
جوانان در شهرستان هاي استان تهران در راستاي اين سياست انجام گرفت.
واگذاري امور اجرايي و تخصصي در امور هنري به انجمن هاي ذي ربط
راهبردي بود که در رويکرد جديد در صدر سياست هاي اداره کل ارشاد
استان تهران قرار گرفت.
* منظورتان از ايجاد عدالت هنري و تمرکززدايي چيست؟

با نگاهي که االن در سينماي کمدي وجود دارد و با تمرکزي که روي
گيشه است جاي چنداني براي فعاليت خانم ها در اين زمينه نيست.
ي شود که مخاطب به هر صورتي بخندد تا کار
همه چيز به اين خالصه م 
بفروشد .راهکارهايي براي پرفروش شدن در اين فيلمهاست که خيلي
از آنها برازنده خانمها نيست .مگر اينکه فيلم ،کمدي موقعيت باشد که
نوشتنآنخيليسختاست

هم بازي مي کنم.
* روحيه خوب کودکي در وجود شما از کجا
نشات مي گيرد و از چه دوره اي به بعد تصميم
به حفظ آن گرفتيد؟
 من از زماني که به تلويزيون آمدم سعي کردم کنترلرفتار داشته باشم .روحيه شيطنت و بازيگوشي از
قديم در من وجود داشت و اين را خيلي از دوستانم
به من مي گويند .شيطنتم به معني خرابکاري نيست.
من از بچگي بازيگوش بودم و از اين بازيگوشي
لذت مي بردم.
* همه ،نقش شما را در "محله گل و بلبل" ديديم.
اما مي خواهيم بدانيم نعيمه نظام دوست حقيقي
چه شکلي است.چه تعريفي داريد؟
 من خودم را دوست دارم البته نه به معناي تکبر.دوست دارم لبخند بر لب ديگران بياورم .خوب است
همديگر را دوست داشته باشيم و اتفاقات خوب را
ببينيم .همين که زنده ام و نفس مي کشم خوب است.
همين که شما را مي بينم و با هم حرف مي زنيم

در گفت و گو با محمد حسين اسماعيلي مطرح شد؛
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 شهرستان هاي استان تهران در طول ساليان متمادي در زير سايه سنگينپايتخت نتوانستند در امور هنري قد علم کنند و از محروميت مفرطي رنج مي بردند
و به شايستگي مورد توجه نبوده اند .به همين دليل در رويکرد جديد سعي شد
تا نگاه ها و تمرکز فعاليت ها از تهران بزرگ به سمت شهرستان ها معطوف
گردد و شهرستان ها مورد توجه جدي قرار گيرند تا شاهد ايجاد يک عدالت
نسبي در امور هنري و سينمايي باشيم .بر همين اساس بسياري از برنامه ها و
فعاليت هاي هنري در شهرستان ها برنامه ريزي و اجرايي گرديد و جشنواره هاي
استاني و حتي ملي نيز به شهرستان ها منتقل شد .يکي از مهم ترين اقداماتي
که در ابتداي دولت فعلي در استان تهران در راستاي معرفي پتانسيل ها
و ظرفيت هاي هنري شهرستان هاي استان اجرايي شد ،برگزاري هفته هاي
فرهنگ و هنر شهرستان هاي استان تهران در برج ميالد تهران بود که
باعث ايجاد يک روحيه مضاعف و نشاط و پويايي هنري در ميان هنرمندان
شهرستان ها شد.
* آيا اقتصاد هنر در استان تهران در اين مدت تقويت شده است؟
 تقويت و توجه جدي به موضوع اقتصاد هنر و هنرمندان از اهميت ويژ ه ايبرخوردار است که در رويکرد جديد مورد توجه قرار گرفت .انجمن هاي هنري
بايستي از وابستگي بيش از حد به بدنه دولت رهايي يابند و اين کار با فعاليت هاي
اقتصادي در حوزه هنر امکان پذير است .تشکيل بازارچه هاي هنري ،تقويت

و مي خنديم ،خوب است .اگر اين لحظه ها تمام
شود ديگر اتفاق نمي افتد .من اکثرا شادم و آدم هاي
شاد را هم خيلي دوست دارم.
* االن به نظر شما در چنين روزهايي که مردم
با مشکالت اقتصادي مواجه هستند آيا همچنان
مي توان شاد بود؟
 خب همه مشکالت که مالي نيست ،مشکالتعاطفي هم در جامعه هست .مشکل روحي ،خانوادگي،
شخصي .مگر مي شود کسي مشکل نداشته باشد؟
من در حرفهايم به رضايت اشاره کردم و حتي با
وجود مشکالتم سعي مي کنم نااميد نشوم .االن هم
چون رضايت دارم ،مي توانم شرايط را تحمل کنم.
دليل اينکه خودم را هم دوست دارم همين است.
من دارم در اين شرايط در مقابل مشکالت ايستادگي
مي کنم و به دليل همين ايستادگي بايد خودم را
دوست داشته باشم .من به مردم حق مي دهم
نااميد باشند چون مدام داريم خبر بد مي شنويم.
اما بچه هايمان چه گناهي دارند؟ چرا بايد دنياي
کودکي را از آنها بگيريم؟
* روند برنامه سازي طنز در تلويزيون در اين
سالها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 -ارائه طنز خوب کار بسيار سختي است و از طرفي

مرز ميان طنز و لودگي بسيار باريک است .در دهه
 60جنس قالب کمدي در تلويزيون مربوط به توليد
کارهاي کودکانه بود و البته کارهاي بزرگساالن طنز
هم ساخته مي شد ،اما طنزهاي کودکانه سريال ها
بسيار موفق بود.
* ما در اين دهه شاهد هستيم که بازيگران
پيشکسوت در کمدي هاي تلويزيوني زيادي
بازي کردند که کارهاي خوبي هم بودند؛
 بله ،خيلي از پيشکسوتاني که فوت شدند کارهايطنز مي کردند و معموال اين جنس از بازيگران کار
کمدي شان مبتني بر بداهه و جنس بازي طنزشان
بسيار متفاوت بود.
* چرا در سينما اتفاق خوبي برايتان نيفتاد؟
 بخش زيادي از آن تقصير خودم بود .در زمان شروعفعاليتم در تلويزيون خيلي ها به من توصيه هايي
در اين زمينه کردند .آن موقع ها نقش هايي در
سينما به من پيشنهاد مي شد اما من مي گفتم
اين کارها را نمي کنم و حتما بايد نقش اول فيلم

اجراهاي عمومي در حوزه تئاتر و موسيقي و درآمدزايي از اين طريق براي
هنرمندان ،واگذاري امور هنري از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي در مجتمع هاي
هنري به انجمن هاي هنري و جذب اسپانسر و ورود بخش خصوصي به حوزه
هنر ،از جمله اين اقدامات بوده است.
* با توجه به تعدد نهادهاي فرهنگي در استان تهران ،چه قدم هايي
در جهت هم افزايي فرهنگي و هنري برداشته ايد؟
 دستگاه ها و نهادهاي متعددي در امور فرهنگي و هنري فعاليت دارند کهاغلب با موازي کاري و عملکرد جزيره اي باعث هدررفت سرمايه ها و اعتبارات
مي شد .در شرايط جديد با استقبال از تکثر فعاليت هاي فرهنگي و انعقاد
تفاهمنامه ها و جلب همکاري نهادهاي ديگر از جمله شهرداري ها ،فرمانداري ها،
مؤسسات دولتي و غير دولتي ،اين موازي کاري ها تبديل به هم افزايي در
امور فرهنگي و هنري شد و اتفاقات ميمون و مبارکي در اين راستا روي داد،
از جمله برگزاري همايش سوگ خورشيد ،نمايشگاه بين المللي قرآن ،جايزه
محتشم و جشنواره هاي تئاتر و موسيقي و ...که با همکاري ساير نهادهاي
فرهنگي اجرايي شد.
* در خصوص توسعه و تقويت يکسان و متوازن همه رشته هاي هنري
چه اقدامي کرده ايد؟
 در گذشته برخي از حوزه هاي هنري از جمله موسيقي و هنرهاي تجسميو سينما نسبت به ساير رشته هاي هنري کمتر مورد توجه بودند که با روي
کار آمدن دولت فعلي تا حدود زيادي اين موضوع برطرف شد .تشکيل انجمن
موسيقي و انجمن هنرهاي تجسمي در استان تهران ،برگزاري نخستين جشنواره
موسيقي استان تهران ،توسعه اجراها و کنسرت هاي موسيقي ،برگزاري جشنواره
تجسمي طلوع خرداد و توجه به برپايي نمايشگاه هاي هنري در همين راستا
بوده است .همچنين در حوزه سينمايي نيز در طول اين مدت اقدامات مثبتي
صورت گرفته است از جمله تشکيل دفاتر آموزشي انجمن سينماي جوانان و
برگزاري جشنواره فيلم کوتاه محتشم و طلوع خرداد.
* آموزش چه جايگاهي در برنامه ريزي هاي فرهنگي و هنري در
استان تهران دارد؟
 آموزش به عنوان سنگ زيربناي امور هنري از جايگاه ويژه اي برخوردار استکه آن طور که بايسته و شايسته است مورد توجه قرار نگرفته است .در طول
سال هاي گذشته با تأکيد بر آموزش هاي هنري ،هنرستان هاي هنرهاي زيباي
استان تهران شامل هنرستان هاي موسيقي ،هنرستان هاي تجسمي و هنرستان
کمال الملک و همچنين مرکز علمي کاربردي موسيقي از رشد کمي و کيفي
مناسبي برخوردار شدند .همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي و کارگاهي در
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را بازي کنم و بارها اين پيشنهادها اتفاق افتاد و
من نپذيرفتم .احساس مي کردم حتما بايد کار
ويژه اي براي من نوشته شود .بعدها هم يکي دو
کار در سينما کردم.
* ظاهرا سينما و تلويزيون ايران چندان به
کمدين هاي زن بها نمي دهد و نقش هاي
خوبي براي آنها نوشته نمي شود؛
 نه ،من اين را قبول ندارم .چون با نگاهي کهاالن در سينماي کمدي وجود دارد و با تمرکزي
که روي گيشه است جاي چنداني براي فعاليت
خانم ها در اين زمينه نيست .همه چيز به اين
خالصه ميشود که مخاطب به هر صورتي بخندد
تا کار بفروشد .راهکارهايي براي پرفروش شدن در
اين فيلمهاست که خيلي از آنها برازنده خانمها
نيست .مگر اينکه فيلم ،کمدي موقعيت باشد که
نوشتن آن خيلي سخت است و کار هر کسي
نيست .به همين دليل کار براي خانمها خيلي
سختتر ميشود و آنها در اين آثار در اولويتهاي
بعدي قرار ميگيرند.
* در اين چند سال اخير ،استندآپ کمدي
هم در ايران باب شده و در برخي برنامههاي
تلويزيوني يا فضاي مجازي ،برخي دخترخانمها
هم ميتوانند استعداد خود را در زمينه کمدي
نشان دهند .نظرتان در اينباره چيست؟
 هرجايي که جوانها بتوانند کار کنند و هنر خودرا بروز دهند و ديده شوند ،خوب است ،اما اينکه
تعريف استندآپ کمدي چيست و چه استفادهاي
از اين بچهها ميشود ،بحث ديگري است .در کل
با اين قضيه مخالف نيستم و نظر خاصي درباره
آن ندارم.
* شهرت با خودش پيامدهاي تلخ و شيرين
مي آورد .تلخي هايش بيشتر است يا
شيريني هايش؟
 بستگي به سرشت و ظرفيت آدم دارد که چه قدربتواند شهرت را هضم کند .من دوستش دارم .اگر
هم محدوديتي دارد ،من راضي ام .با همه چيزش
هم کنار آمده ام.
* در کنار اين همه آرزو ،نهايت راه بازيگري
براي نعيمه نظام دوست کجاست؟ افق
هدف هايش کجاست؟
ي دهم به لحظه
 افقي در کار نيست .بيشتر ترجيح م و اکنون فکر کنم .اينکه در هر وضع و شرايطي که
هستم ،بهترين واکنش را نشان دهم و مناسبترين
تصميم را بگيرم .اين طوري قدم به قدم پيش خواهم
رفت تا آينده ،چنان که واقعاً وجود دارد ،خودش را
ي کنم
در لحظه خاص به من نشان دهد .سعي م 
به زندگيام فرصت تغيير بدهم .همواره به نظرم
رسيده که آدمهاي شجاع و هوشيار ،از تغييرات
زندگيشان به عنوان يک فرصت استفاده ميکنند ،در
حالي که آدمهاي ضعيف ،مجبورند با تغييرات زندگي
به عنوان تهديد کنار بيايند .دلم ميخواهد جوري
زندگي کنم که هميشه از دسته اول باشم.

رشته هاي هنري در شهرستان هاي استان تهران آغاز گرديده است .توسعه
آموزشگاه هاي آزاد هنري در رشته هاي تجسمي ،خوشنويسي ،هنرهاي نمايشي
و موسيقي نيز در طول اين سالها رشد چشمگيري داشته است.
* مهمترين رويدادهاي هنري در طول اين سال ها در استان تهران
چه بوده است؟
 در طول دو سال اخير برنامه ها و رويدادهاي هنريِ متعددي که اکثرا ً جديدو خالقانه بوده است در استان تهران شکل گرفته است .برگزاري جشنواره
موسيقي استان تهران ،برگزاري شب هاي موسيقي استان تهران ،جشنواره تئاتر
استان تهران ،جشنواره استاني تئاتر والء ،همايش تئاتر کودک ،يادواره ملي
طلوع خرداد در حوزه هنر انقالب در بخش هاي تئاتر و موسيقي و تجسمي و
فيلم و عکس ،جايزه هنر و ادبيات محتشم در حوزه هنر عاشورايي ،جشنواره
طراحي المانهاي شهري قرآن و عترت ،جشن ارديبهشت تئاتر استان تهران،
بزرگداشت روز ملي سينما ،اکران فيلم هاي جشنواره بين المللي فيلم فجر در
سالن رسول مهر ،برپايي نمايشگاه هاي متعدد تجسمي ،برگزاري هفته هاي
فرهنگ و هنر استان تهران ،برگزاري همايش تعزيه سوگ خورشيد ،رشد
چشمگير کنسرت هاي موسيقي در سطح استان تهران ،برنامه هاي متعدد
نمايشي در تاالر محراب و مجتمع هاي فرهنگي و هنري شهرستان هاي تابعه
از جمله اين برنامه ها بوده است.
*کمبودزيرساختهايفرهنگيهنريازمهمترينمشکالتشهرستانهاي
استان تهران است .در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است؟
 براي توسعه هنري آنچه که از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است توجهبه امور زيربنايي و زيرساختي است که متاسفانه شهرستانهاي استان تهران از نظر
زيرساختها در محروميت به سر مي برند .در اين راستا نيز اقدامات مؤثري صورت
پذيرفته است؛ از جمله پيگيري جهت ساخت و توسعه و تجهيز مجتمع هاي
فرهنگي و هنري به ويژه در شهرستان هايي که فاقد اين مجتمع ها هستند،
پي گيري جهت واگذاري مجتمع هاي فرهنگي و هنري به انجمن هاي
ديجيتالي اکران فيلم که
تخصصي ،تجهيز مجتمع هاي موجود به سيستم
ِ
هم اکنون در مجتمع رسول مهر و شهرستان دماوند و مالرد و بهارستان
و فيروزکوه انجام گرفته و در ساير شهرستان ها نيز به تدريج انجام خواهد
شد ،تشکيل انجمن هاي هنري ،عقد تفاهمنامه همکاري با انجمن سينماي
جوانان و بنياد رودکي و استانداري و سازمان سينمايي ،تشکيل شوراي
سينمايي استان تهران ،پي گيري جهت تفويض اختيارات حوزه هنري
و سينمايي در استان تهران که بسياري از امور به اداره کل ارشاد استان
تهران واگذار شده است.

جواد انصافي ،نويسنده ،بازيگر و کارگردان نمايش هاي آييني سنتي با انتقاد
از شرايط کنوني تئاتر به ويژه در بخش نمايش هاي آييني و سنتي گفت:
متأسفانه مسئوالن شعار حمايت از هنرمندان را مي دهند اما در عمل هيچ
اتفاق مثبتي نمي افتد ،گويا آنها دوست ندارند که ما کار کنيم و به همين
علت هم ما اين روزها بيکار و خانه نشين شده ايم.
کارگردان نمايش «چله زري و عمو چله جون» در گفت و گو با خبرنگار
سينماپرس افزود :چند وقت پيش بنده نمايشي با عنوان «شهر بي گدا» در
دو فرم مختلف بزرگسال و کودک آماده کردم که متن آن نوشته دکتر دولت
آبادي بود؛ ما براي بازبيني فرم کودک اين نمايش به تاالر هنر رفتيم که در
آن زمان خانم مقتدي اداره آنجا را بر عهده داشتند و بعد از بازبيني نمايش
به ما گفتند که اين کار در اولويت ما نيست و به همين دليل ما براي اجراي
بخش بزرگسال اين نمايش به تماشاخانه سنگلج مراجعه کرديم که متن را از
ما گرفتند و گفتند بررسي مي کنيم و به شما اطالع مي دهيم!
وي ادامه داد :جالب اينجاست که قانوني تعيين شده که گروه هاي نمايشي
در تاالر هنر هر دو سال يک بار و در تماشاخانه سنگلج تنها سالي يک بار
اجازه دارند کار روي صحنه ببرند که براي گروه نمايش ما زمان هر دو سر
رسيده اما هنوز هم هيچ خبري مبني بر اجرا در اين تاالرها نيست!
اين سياه باز پيشکسوت کشور خاطرنشان کرد :چند وقت قبل که من براي
پي گيري مجدد به تماشاخانه سنگلج رفتم ،خانم مقتدي که از تاالر هنر به
سنگلج منتقل شده و اداره اين تماشاخانه را در دست گرفته اند به من گفتند
اسم شما اص ًال در ليست ما نيست و ما هم تا پايان سال برنامه ريزي هاي
مان را انجام داده ايم و ظرفيت تماشاخانه پر است! اين اتفاق در حالي
افتاد که پيش از اين قرار بود ما بعد از ايام ماه هاي محرم و صفر نمايش
مان را در سنگلج روي صحنه ببريم و من نمي دانم اين اتفاقات از کجا
نشأت مي گيرد؟
انصافي با انتقاد از وضعيت فعلي تئاتر کشور تصريح کرد :امروزه جز بنده،
آقاي فتحعلي بيگي و چند کارگردان انگشت شمار ديگر ،چه کسي در حوزه
کارهاي سياه بازي و آييني سنتي کار انجام مي دهد که براي ما امکان کار
و فعاليت فراهم نمي کنند؟ اين اتفاقات چه معنايي دارد و ما چرا نبايد کار
کنيم؟ خدا مي داند! وقتي ما به مسئوالن و مديران مي گوييم که گويا شما
نمي خواهيد ما کار کنيم و اص ًال وجود داشته باشيم ،با تعارف به ما مي گويند
نه ،شما عزيز هستيد .اما در عمل هيچ گونه حمايتي از ما ندارند.
کارگردان نمايش «نوروز خواني» در بخش ديگري از اين گفت و گو با بيان

اينکه همراه با علي فتحعلي نمايشنامه اي راجع به «پيش پرده خوان ها»
آماده کرده ايم ،اظهار داشت :بنده ضمن آماده کردن اين نمايشنامه اين
روزها مشغول نگارش کتابي راجع به پيش پرده خوان ها هستم؛ تاريخچه
پيش پرده خواني بسيار غني است؛ بزرگاني از هنر ايران همانند مرتضي
احمدي ،مجيد محسني ،نصرت کريمي ،عزت اهلل انتظامي و ...کار خود را با
پيش پرده خواني آغاز کرده اند و بعد به کمدي خواني رسيده اند.
وي ادامه داد :همين پيش پرده خواني و کمدي خواني قديم اين روزها به
اسم «استندآپ کمدي» شناخته مي شود و کمي ظاهرش فرق کرده است؛
علي فتحعلي که يکي از بازيگران و پيش پرده خوانان بسيار متبحر است با
من در اجراي نمايش «عبدلي و فتحعلي» همکاري خواهد داشت .ما اين
روزها درگير و دار گرفتن مجوز براي اين نمايش هستيم که شايد بعد از ايام
محرم و صفر در فرهنگسراي فردوس روي صحنه برود .انصافي در خاتمه
اين گفت و گو متذکر شد :اين نمايش مي تواند براي يکايک کساني که به
تئاتر و هنر بازيگري عالقه مند هستند يک کالس درس غير مستقيم باشد
و آنها را با تاريخچه تئاتر و بازيگري در کشورمان آشنا کند.

روزنه »

جشنواره دولتي جاي آزمون و خطا نيست!
سومين جشنواره فيلم سالمت با فرازها و فرودهاي بسيار ،اخيرا به کار
خود خاتمه داد؛ اما اين جشنواره به چه ميزان تاثيرگذار است؟
خبرگزاري فارس نوشت :جشنوارههاي سينمايي ،از جمله جشنوارههايي
هستند که براي عموم مخاطبان جذابيتهاي بسياري دارد و به همين
دليل هم يا در آن مشارکت کرده يا از دور اخبار آن را دنبال ميکنند.
جشنوارههايي که چند سالي است که از ظرفيت يک سال سينماي ايران
بيرون زدهاند .جشنوارههايي که مخاطب عام ندارند ،کارآمدي چنداني
هم ندارند و اگر نباشند هم معترضان چنداني پيدا نخواهد شد .جشنواره
فيلم «سالمت» نمونهاي از اين گونه جشنوارههاست .اين جشنواره که
امسال سومين سال برگزارياش را پشت سر گذاشت از مشکالت عديدهاي
برخوردار است که در ادامه به مواردي از آن اشاره ميکنيم؛
شايد يکي از اساسيترين ضعفهاي جشنواره فيلم سالمت ،بخش فيلمهاي
حاضر در اين جشنواره باشد .فيلمهايي که صرفاً به خاطر موضوعشان و
کمبود فيلم در عرصه سالمت انتخاب ميشوند و دست آخر جايز ه هم
دريافت ميکنند .فيلمهايي که بارها و بارها در ديگر جشنوارههاي مختلف
داخلي به نمايش در آمده و نخنما شدهاند.
قطعاً يکي از ارکان تشکيل يک جشنواره ملي ،مخاطبان آن جشنواره
هستند ،مخاطباني که نه تنها رونق جشنواره هستند ،بلکه به آن جشنواره
رسميت ميبخشند؛ اما جشنواره سالمت از اين رکن هم بيبهره است و
مخاطباني چنداني ندارد.
چند سالي است که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي بخشي
از بودجه خود را صرف برگزاري جشنواره فيلم سالمت ميکند؛ اما اين
جشنواره در طول سه سال برگزاري خود به چه ميزان توانست ه مؤثر واقع
شود؟ وقتي اين سوال را از هادي ايازي معاون اجتماعي وزارت بهداشت
پرسوجو ميکنيد ،سخن از جريانساز بودن جشنواره سالمت بر روند
فيلمسازي کشور ،به ميان ميآيد؛ اما آيا واقعاً چنين است؟ آيا جشنواره
سالمت جريانساز است؟ بسياري از فيلمسازان پاسخ اين سوال را منفي
ميدانند ،يعني جشنواره سالمت به هيچ عنوان تاثيري در انتخاب سوژه
فيلمسازان ندارد.
انتخاب دبير يک جشنواره سينمايي قطعاً نياز به مالکها و تخصصهاي
بسياري دارد ،تخصصهايي که شايد بايد طي سالها فعاليت در حوزه
سينما به دست آيد .محمد کياساالر امسال دبيري سومين جشنواره فيلم
سالمت را برعهده داشت؛ اما براي دبيري جشنوارهاي ملي که با هزينه
کالن دولتي برگزار شده است ،تجربه الزم را نداشت .شايد بتوان سومين
سال برگزاري جشنواره فيلم سالمت را بيبرنامهترين و بينظمترين سال
برگزاري اين جشنواره دانست و برخي داليل اين بينظمي و بيبرنامگي
متوجه دبير جشنواره است .وقتي هم گاليه ميکنيد که چرا دبير جشنواره
نميتواند فضاي جشنواره را مديريت کند ،ميگويند« :درست ميشود،
سال اول دبيري کياساالر است ،در سالهاي ديگر حرفهايتر ميشود!»
آيا جشنوارهاي ملي که با هزينه کالن دولتي برگزار ميشود ،جايي براي
آزمون و خطاست!؟
به راستي در اين اوضاع ويژه اقتصادي ،لزوم برگزاري جشنواره فيلم
سالمت چيست؟ آيا بودجه اين جشنواره نميتوانست به شيوههاي بهتر
و حتي ارزانتر براي تقويت فرهنگ سالمت و باالبردن آگاهي مردم
هزينه شود؟!

