يک منتقد و کارشناس سينما و تلويزيون گفت :فيلم سينمايي «آن سوي ابرها» از
آن دست کارهاي مجيد مجيدي است که ميتوان آن را همتراز با نام فيلمسازش
توصيف کرد و اين کار نگاهي نافذ به معضالت جامعه انساني دارد.
جبار آذين در گفتگو با خبرنگار ايکنا افزود :ماحصل سالها کار و تالش مجيدي در
مقام کارگردان ،ساختن چندين فيلم با محتوا و رويکرد ديني است .اين فيلمساز که
در نگاه به هستي و انسانها به جايگاه و نقش کودکان و نوجوانان بسيار بها ميدهد
در اغلب آثار خود محوريت را بر موضوع کودکان و نوجوانان قرار ميدهد.
اين منتقد افزود :مجيدي اخيرا ً در اقدامي سترگ به ساخت فيلم عظيم و قابل
بحث محمد رسول اهلل (ص) پرداخت که به هنگام توليد و اکران با واکنشهاي
مثبت و منفي فراوان روبهرو شد .اين فيلمساز ارزشي در ادامه و در مسير سينماي

آن سوي ابرها
نگاهي نافذ به
بحرانهاي
جوامع انساني

هنري

مورد عالقه خود و توجه به دنياي کودکان ،تجربهاي تازه را در خارج از قواعد و
استانداردهاي سينماي ايران در خارج از کشور به پرونده سينمايي خود افزوده
است« .آن سوي ابرها» دستاورد جديد مجيدي در سينماي هند و با توجه به
ويژگيهاي ساختار فيلمهاي هندي است .اين سينماگر برجسته کشورمان در اين
فيلم به مسائل اخالقي ،انساني و گرايشهاي ديني در قالب زندگي يک خواهر
و برادر که قرباني اجتماع فقر و جهل زده هند هستند پرداخته است .وي افزود:
خطوط قرمز فرهنگي و سينمايي کشور به او اجازه نميداد تا فقر و فحشا در
ايران را به تصوير بکشد .از همين رو او با ساختن قصهاي غير ايراني در فضايي
جدا از کشور و تعريف مناسباتي جداي آنچه در ايران جريان دارد ،داستان تلخ و
غمانگيز آن سوي ابرها را در هند تصوير کرده است.

گفتگو »

در گفتگو با جمال شورجه مطرح شد؛

سوء مديريت؛ عامل ايجاد
تاريک ترين دوران عرصه فرهنگ و هنر

»
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گفتگو با مهرانه مهين ترابي بازيگر باسابقه تلويزيون و سينما

بازتاب هاي مردمي برايم بسيار مهم است

ناهيد جعفرپور کامي
اشاره:
مهرانه مهين ترابي متولد  20مرداد  1336در کرج است .او
فرزند چهارم يک خانواده هفت نفري است و جز او کسي در
خانواده فعاليت هنري ندارد .اولين تجربه بازيگري او ايفاي
نقشي در تئاتر "تله" نوشته محسن يلفاني و به کارگرداني
خانم ديانا در سال  ۱۳۵۶بود .وي با فيلم "گلبهار" به
کارگرداني تهمينه اردکاني در سال  ۱۳۶۵به سينما آمد
و با مجموعه تلويزيوني "مش خيراهلل صندوقچه اسرار" در
سال  ۱۳۷۰عضوي از خانواده مجموع ه هاي تلويزيوني شد
و با نقش آفريني در مجموعه "همسران" و "خانه سبز" به
اوج محبوبيت رسيد .او همچنين داراي ليسانس بازيگري
و کارگرداني از دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران
ميباشد .وي هنوز مجرد است و در پاسخ به اين سؤال
که چرا ازدواج نکردهاست ،جواب داد" :ازدواج را دوست
داشتم اما بايد تنها ميماندم .من هم عاشق فرزند هستم
و دوست دارم براي افراد خانوادهام آشپزي کنم .اما از آنجا
که بازيگري وجودم را ساخته بود نميتوانستم به راحتي
از حرفهام بگذرم ".ماحصل گفتگو با اين هنرمند توانا و
باسابقه تقديم حضورتان مي شود؛
* خانم مهين ترابي ،عالقه شما به رسانه ملي از
کجا نشأت گرفت؟
 مردم مرا با تلويزيون شناختند و من مخاطبان تلويزيونرا دوست دارم  .آنها مرا در خيابان مي بينند و من در برابر
لطف آنها وظيفه دارم برايشان کار کنم و فراموش شان نکنم
و دوست دارم به عشق مردم در تلويزيون کار کنم.
* دليل اينکه چهره تان بعد از اين همه سال فعاليت
خوب مانده چيست؟
 اگر چهره ام خوب مانده شايد به اين دليل است کهسالم زندگي کرده ام يا از آن مهمتر شايد به شوق بازيگري
مربوط باشد .هنوز که هنوز است من پر از شوق هستم و
ياد گرفته ام که نوکر مردم باشم ،درست زندگي کنم و
خودم را آلوده دنيا و جامعه نکنم .ياد گرفته ام در مقابل
مردم و خودم مسئول باشم.
* خودتان را بازيگر خوبي مي دانيد؟
 من به غير از بازيگري کار ديگري بلد نيستم و خودمرا خيلي بازيگر مي دانم .به هر حال چندين سال است
که به صورت حرفه اي درگيراين حرفه هستم .حتي اگر
بي سواد هم بودم با اين سابقه کاري دکتراي اين حرفه
را گرفتم .خيلي از کارگردان ها به خاطر سوابق کاري ام
به من پيشنهاد هاي خوبي مي دهند و من هم در آنها
بازي مي کنم.
* سريالي که شبها از شما در تلويزيون پخش مي شد
به نام "آنام" به نظر خودتان چه طور سريالي بود؟
 "آنام" نام يک مجموعه تلويزيوني ايراني به تهيه کنندگياسماعيل عفيفه و کارگرداني جواد افشار و به نويسندگي
اميرعباس پيام است که بسيار خوب درخشيده و توانسته
در ذهن مردم ريشه کند تا جايي که مردم هر وقت مرا در
خيابان مي بينند از من مي پرسند آخر سريال چه مي شود
و اين نشان دهنده اين است که مردم پيگير اين سريال
هستند و جاي شکرش باقي است.
* شنيده ايم که نام سريال قب ٌ
ال چيز ديگري بوده
و تغيير کرده .درست است؟
 بله ،همين طور است .نام "مهر ناميرا" براي اين سريالبرگزيده شده بود که بعدها با نظر عوامل سازنده به نام
ترکي "آنام" به معني مادرم تغيير کرد.

»

* نقشي که در سريال بازي کرديد يک خانم دکتر
بود .اين شغل چه کمکي به شخصيت پردازي بهتر
نقش داشت؟
 خيلي اثرگذار بود .اين زن يک زن مدرن و تحصيلکردهو داراي معلومات است و سواي استفاده از مهارتش در
بيرون خانه براي بهبود روابط درون خانوادگي آن را
وارد محيط خانواده هم مي کند .با توجه به شرايط ،او
وارد يک شرايط بحراني مي شود که باعث مي شود در
مقطعي کوتاه احساسش بر منطقش غلبه کند و احساسي
تصميم بگيرد.
* خودتان چه چيزهايي به نقش اضافه کرديد؟
 سعي کردم با مشورت هايي که با کارگردان داشتم،کمي لطافت در کار ايجاد کنم.

»

ب هاي خ وبي از سوي مردم بگيرم ،مسلم ًا با انرژي بيشتري کارم را
وقتي بازتا 
يدهموتالشميکنمدرقسمتهايباقيماندهباتمرکزبيشترينقشم
انجامم 
ب هاي خوبي از پخش سريال هايم گرفته ام و اميدوارم
را اجرا کنم .تا امروز بازتا 
مردم هميشه همراه با هنرمندان باشند و از ديدن سريال ها لذت ببرند

* فيلمنامه کامل تا چه ميزان به بازيگر کمک مي کند
تا به نقش اشراف داشته باشد؟
 صد در صد همين است .فيلمنامه اگر کامل نوشته شود وبازيگر اگر کارش را درست انجام ندهد ،جوابي براي گفتن
ندارد .فيلمنامه براي داستان خيلي مهم است .يعني يک
ژانر با فيلمنامه زنده است.
* در جايي خواندم که شما گفتيد عاشق شيرجه
زدن در نقش هستيد؟
 بله ،همين طور است .البته هر بازيگري روش خودشرا در کار دارد و متفاوت است .من يکباره فيلمنامه را

در گفتگو با سجاد ابوالحسني مطرح شد؛

ي
مهاجرت نابغهها؛ دغدغه اصل 
سريال بچه مهندس

نويسنده سريال «بچه مهندس» گفت :مضمون اين سريال بر
اساس بيانات مقام معظم رهبري است .هميشه در کالم ايشان
ميشنويم که خودمان بايد دست به کار شويم و سرمايه ما
جوانها و مردم کشورمان هستند .سجاد ابوالحسني نويسنده
سريال «بچه مهندس» به کارگرداني علي غفاري در گفتگو با
خبرنگار فارس ،درباره اينکه قرار نبود اين سريال در ماه رمضان
پخش شود ،گفت :همه ميدانيم که بهتر است سريالهاي
متناسب با ماه رمضان در اين ماه پخش شوند ،اما از طرفي
شنيدم سريالهايي را که محصول نهاييشان قابل قبول باشد،
براي اين ماه انتخاب ميکنند و از اين بابت خيلي خوشحالم
که اين سريال براي باکس رمضان انتخاب شد .وي در همين
زمينه افزود :اين سريال سوژه رمضاني ندارد و ادامه دار بودن
آن شايد اين موضوع را به وجود آورد که اگر پيوسته پخش
ميشد به نفع کار بود ،اما به هر حال از پخش در ماه رمضان
به جهت اينکه مخاطبان بسياري ميتوانند همراه ما باشند
راضي هستيم.
ابوالحسني ضمن بيان اينکه مضمون کلي اين سريال برمبناي
فرمايشات مقام معظم رهبري است ،افزود :مضمون کلي اين
سريال بر اساس بيانات مقام معظم رهبري است .هميشه در
کالم مقام معظم رهبري ميشنويم که خودمان بايد دست
به کار شويم و سرمايه ما ،جوانها و مردم کشورمان هستند.
کليت اين سريال درباره اين است که روي پاي خودمان
بايستيم .حال ما در اينجا از کودکي يک بچه قصه را آغاز

مي خوانم که داستان را بدانم اما اين طور نيست که درباره
نقشم از شب قبل فکر کنم .ترجيح مي دهم سر صحنه
حضور داشته باشم و ببينم چه اتفاقي مي افتد.
*شمادرسريال"همهچيزآنجاست"همخوبدرخشيديد.
نقش اکرم ،مادر خانواده را بازي کرديد؛
 زماني که من براي بازي در اين سريال دعوت شدم ،هنوزفيلمنامه کامل نوشته نشده بود ،اما وقتي طرح را خواندم از
آن خوشم آمد .اين مجموعه تلويزيوني به مفهوم خانواده
و انسجام اعضاي يک خانواده تاکيد زيادي داشت و يکي
از ويژگيهايش اين بود که با وجود تعدد شخصيتها هر
کدام از آنها قصه خودشان را داشت.
* به نظرتان موضوع سريال "همه چيز آنجاست" چه
قدر دغدغه مردم و جامعه امروز ما بود؟

 معتقدم اين قصه خيلي به واقعيت االن زندگي مردمنزديک بود .خوشبختانه من در خانوادهاي زندگي ميکنم
که انسجام بين اعضاي آن حرف اول را ميزند ،اما موضوع
سريال همه چيز آنجاست مبتالبه خيلي از افراد جامعه
بود و نويسنده موضوع مناسبي را دستمايه قرار داد .ضمن
اينکه در اين سريال شاهد قصههاي متعددي بوديم و
همين به جذابيت قصه افزود.
* اعتقاد داريد که نقش به بازيگر خط مي دهد؟
 هيچ بازيگري خودش نمي تواند بگويد من پيرو فالنسبک يا مکتب هستم .در واقع خود نقش است که به

کرده و پيش رفتيم.
اين نويسنده همچنين گفت :محتواي جمله مقام معظم رهبري
را با مفهومي که از جمله «من کي اَم؟» برداشت ميشود ،با
يکديگر تلفيق کرده و به قصه اين سريال رسيديم .هويت ،مضمون
اصلي اين سريال است و در تفسير هويت به اين ميرسيم که چه
کاري ميتوانيم براي جامعه خود انجام دهيم و کجا ميتوانيم
مفيد باشيم؟ وي در ادامه بيان داشت :من پنج سال است که
روي متن اين سريال کار ميکنم و هيچ پروژه ديگري را در
اين مدت قبول نکردم .همان طور که ميدانيد اين سريال در
گروه فيلم و سريال شبکه پنج سيما کليد خورد و مديران اين
شبکه انصافا براي اين کار خيلي زحمت کشيدند.
نويسنده سريال «خداحافظ بچه» با اشاره به اينکه از همان روز
اول قرار بود مخاطب اين سريال بزرگسال باشد ،گفت« :بچه
مهندس» قصه بچهاي است که قرار بود با بزرگ شدنش ،بين
رفتن و ماندن در ايران تصميم بگيرد و اين محوريت اصلي و
کلي سريال ما بود که ميگفت منتظر نباشيد کسي از بيرون به
نجات شما بيايد و خودتان از درون ،کشورتان را بسازيد.
وي ادامه داد :از همان ابتدا مخاطب اين سريال ،بزرگسال بود
و اين شکل از رابطه در دوران کودکي جواد بين او و مادرش
برقرار شد و در ادامه ديديم که ميخواهد دوچرخهاي براي
خودش بسازد .جواد در هر برههاي از زندگي اش دغدغهاي دارد،
در نوجواني به شکلي و در جواني هم به شکلي ديگر که بين
مهاجرت کردن و نکردن ميماند .او نميداند حاال که مخترع
شده بايد در کشور خود بماند و براي کشورش فعاليت کند و
يا اينکه ايران را ترک کند؟ که در اين بين عرق ملي جواد به
وطنش مشخص ميشود.
ابوالحسني با اشاره به تغيير نام اين سريال و نام نامناسبي
که در پايان براي آن انتخاب شد ،بيان داشت :اين عنوان از
همان ابتدا روي فيلمنامه اصلي بود ،اما رفته رفته آن را به
مهمان تغيير دادم و با انتقادهايي هم مواجه شدم که نام بچه
مهندس مناسب اين سريال نيست .در هر حال هر سه اين
نامها را دوست داشتم.
وي درباره چگونگي شکلگيري «بچه مهندس» نيز گفت :ايده
اوليه اين سريال از جمله «من کي اَم؟» آمد ،آن هم به اين
مضمون که مهم نيست پدر و مادرم چه افرادي هستند ،مهم
اين است که در زندگيام چه کار کردم .اين همان دغدغهاي
بود که از دوران دانشجويي داشتم .من تحصيلکرده دانشگاه فني
اميرکبير هستم و در آن زمان اغلب همکالسيهايم که نابغه و
مخترع بودند به فکر مهاجرت از ايران بوده و زندگي راحت براي

بازيگر خط مي دهد در چه سبکي بازي کند و از آن
دستورالعمل بگيرد .
* آيا بازتاب هايي که از مردم هنگام پخش
ي گيريد در بازي شما تاثيرگذار است؟
م 
 بله ،وقتي بازتابهاي خوبي از سوي مردم بگيرم ،مسلمابا انرژي بيشتري کارم را انجام ميدهم و تالش ميکنم در
قسمتهاي باقيمانده با تمرکز بيشتري نقشم را اجرا کنم.
تا امروز بازتابهاي خوبي از پخش سريال هايم گرفته ام
و اميدوارم مردم هميشه همراه با هنرمندان باشند و از
ديدن سريال ها لذت ببرند.
* براي شما مهم است تماشاگر ،شخصيتي را که
بازي مي کنيد دوست داشته باشد؟
 براي من مهم است که مردم شخصيت را باور کنند.متاسفانه شخصيت سازي در ادبيات نمايشي ما بخصوص
در فيلمنامه ،عقب مانده است و طبيعي هم هست نقش
بايد از نظر جامعه شناسي ،روان شناسي ،تاريخ و فرهنگ
و ادبيات درست باشد .واژه هايي که يک لمپن استفاده
مي کند برازنده يک استاد دانشگاه نيست .يا خانم بازيگري
که ناخن هاي کاشته شده دارد نمي تواند نقش يک رختشور
را بازي کند .فکر مي کنيد چرا در بسياري از سريال هاي
ما کارگر واقعا کارگر نيست؟ معتقدم بايد محبت عاطفه
نسبت به مردم را در چشم هاي يک بازيگر ديد وگرنه
نقش هاي مثبتش هم باور کردني نخواهد بود .اگر اين
عاطفه باشد بازيگر روي صحنه يا مقابل دوربين از مردم
مي ترسد.
* در جمع مردم بودن دشواري هايي براي شما دارد.
در کوچه و خيابان اذيت نمي شويد؟
 سعي مي کنم زياد در کوچه و خيابان حضور نداشتهباشم به خاطر اينکه اين حضور جلب توجه مي کند ،هم
باعث مي شود ما به کارمان نرسيم و هم ديگراني که ما
را مي بينند و مي شناسند به کار خود نرسند .خالصه
همهمه اي ايجاد مي شود .معموال سعي مي کنم در شرايط

خودشان بودند و به اين فکر نميکردند که کشورشان براي آنها
سرمايهگذاري کرده است و به حضورشان نياز دارد.
اين نويسنده در ادامه افزود :اصوال محيط پرورشگاه برايم نو و
دست نخورده بود و مطمئن بودم براي طرح قصه ،ايده خالقانهاي
ميشود ،درست است که تا به حال نمونههاي خارجي زيادي
را در اين باره ديديم ،اما تا به حال نمونه ايراني اين چنيني
نداشتيم که مرکزيت آن را يک پرورشگاه تشکيل دهد.
وي درباره اينکه بازيگر نقش صديقه و لزوم حضور وي به
عنوان راوي در داستان «بچه مهندس» چه هدفي را دنبال
ميکرد ،گفت :راوي در اصل درونياتش را از اتفاقها بيان
ميکند و حضور دائمش تماشاگر را اذيت ميکند ،منطق
سينمايي ندارد ،رمانگونه ميشود و اگر کمتر از اين هم باشد
که فراموش ميشود .خيليها ميپرسند چرا حضور راوي در اين
قصه پررنگ نيست؟ ما سعي کرديم تا در هر قسمت صديقه به
عنوان راوي ،جمالتي درباره فردي که اين بچه را بزرگ کرده
بگويد و معتقدم اگر حضور راوي بيشتر از اين ميشد قطعا
مخاطب را خسته ميکرد.
نويسنده سريال «پنج کيلومتر تا بهشت» در ادامه گفت :در
فيلمنامه اوليه بارها جواد به عنوان شخصيت اصلي از خودش
جمله «من کي ام؟» را ميپرسيد اما در نسخه نهايي که روي
آنتن رفت با تغييراتي مواجه بوديم و آنچه روي کاغذ بود با
آنچه روي آنتن رفت و پخش شد ،کامال فرق داشت.
اين نويسنده درباره ادامه پخش اين سريال و احتمال ريزش
مخاطبان آن نيز گفت :معتقدم هر سريالي که غير از ماه رمضان
پخش شود ،مخاطب کمتري خواهد داشت ،اما فکر ميکنم اگر
خالصه خوبي پخش شود و شخصيتهاي سريال در ماه رمضان
به خوبي جاي خود را ميان مخاطبان باز کرده و مهم شده باشند
اين ريزش را نخواهيم داشت .اما اگر سريال جذاب و تاثيرگذاري
نباشد در ادامه هم مردم آن را نخواهند ديد.
وي با اشاره به اينکه داستان زندگي بچههاي ديگر پرورشگاه
را هم مي بينيم ،بيان داشت :در دوران نوجواني جواد ،همگام
با مطرح کردن مسائل نوجوانان ،بخشي از زندگي رسول و
مژگان را نيز مي بينيم.
اين نويسنده درباره ريتم کندي که اين سريال داشته است،
گفت :شايد منظورتان از ريتم کند اين باشد که هيچ اتفاق
خاصي در قسمت هاي اوليه نيفتاده اما بايد بگويم در اين
قسمتها فقط انتظار جواد براي يافتن پدر و مادرش محور
اصلي داستان نبوده ،بلکه در اين قسمتها ما تغيير نوزادي تا
کودکي و بعد تا  6سالگي جواد را ديديم.

خاص از خانه بيرون نروم.
* هميشه کنار بازيگران بزرگ کار کردن براي ساير
بازيگران دستاوردهاي زيادي دارد؟
 بله .خوشبختانه من در آثارم اين شانس را داشته ام کهبا بازيگران بزرگ کار کنم و اين همکاري بدون ترديد در
روند کاري ام تاثيرات مثبت زيادي داشته است.
* برايتان فرقي نمي کند در سينما بازي کنيد يا
در تلويزيون؟
 نه ،تفاوت ندارد .هر يک از مديوم هاي تلويزيون و سينماويژگي هاي خاص خودشان را دارند .اما آن چيزي که
بيشتر از همه براي من بازيگر اهميت دارد اين است که
متن يک سريال يا فيلم سينمايي خوب و کامل نوشته
شود ،نقش درست اجرا شود ،اگر نقشم را خوب ايفا کردم
مورد تشويق قرار بگيرم ،زود از ياد آدمها نروم ،کارهاي
خوب اجرا کنم و ماندگار باشم.
*وقتيمشغولبازيدرفيلمنيستيداوقاتفراغتتان
را چگونه سپري مي کنيد؟
 مطالعه را خيلي دوست دارم .خيلي زياد کتابمي خوانم  .اين کار حتي به کمکم مي آيد تا فيلمنامه هاي
بهتري انتخاب کنم و در جلوي دوربين ،بازي بهتري
ارائه بدهم.
* به داشتن شانس در بازيگري اعتقاد داريد؟
 عالقه مندان به کار بازيگري خيلي زياد است .منهميشه به جوانان عالقه مند به اين حرفه مي گويم واقعا
بايد خدا بخواهيد و شانس هم بياوريد تا بازيگر قابلي براي
رسانه و سينما شويد.
* هميشه شاهد بازيهاي روان شما هستيم .قبل
ي کنيد؟
از ضبط چه قدر تمرين م 
 مسلما قبل از ضبط هر صحنه ،تمرين و دورخوانيداريم ،اما آنچه باعث ميشود مخاطبان امروز شاهد بازي
روان و خوب باشند ،اين است که کارگردان کارش را بلد
است و به بازيگر اجازه ميدهد بهترين بازياش را جلوي
دوربين به نمايش بگذارد .در واقع او شناخت خوبي نسبت
به بازيگران دارد و ميداند چگونه با بازيگر برخورد کند تا
او هر آنچه را در بازيگري ميداند به اصطالح روي دايره
بريزد و نقشش را به بهترين شکل بازي کند .ضمن اينکه
من هنگام دورخواني ،درست فيلمنامه را ميخوانم که به
من کمک زيادي ميکند تا به نقش و داستان نزديک
شوم .در واقع همين مسئله باعث ميشود اعتماد به نفس
من هم باالتر برود.
* کار در تلويزيون برايتان چه دستاوردهايي
دارد؟
 تلويزيون نسبت به سينما بسيار فراگيرتر است و برايمن هميشه بازي در سريال هاي تلويزيوني حائز اهميت
بوده است و در اولويت هاي کاري ام قرار دارد.
* نکته اي که در بازي شما خيلي به چشم مي آيد
اين است که هيچ وقت کلمات رکيک و مبتذل را
قاطي بازي تان نمي کنيد؛
 من هيچ وقت در بازي هايم ادا درنياورده و مخاطب راگول نزده ام .درست است که دست ما در حرفه بازيگري
بسته است اما اين دليل نمي شود که براي اينکه بازيگر
قابلي شوي هر چيزي را به زبان بياوري .من وقتي فيلمنامه
را مي خوانم ديگر مهرانه مهين ترابي نيستم ،کاراکتر را
مال خودم مي کنم و با آن بازي مي کنم .يعني کاري
مي کنم که وقتي يک نفر فيلم را مي بيند فکر مي کند
که انگار دارد در فيلم زندگي مي کند.

به گزارش فارس ،سريال «بچه مهندس» به تهيه کنندگي سعيد
سعدي در ماه رمضان هر شب ساعت  21:30از شبکه دو سيما
پخش شد و پخش آن ادامه دارد .بازيگران اين مجموعه عبارتند
از :بهناز جعفري ،ساناز سعيدي ،بهاره رهنما ،برزو ارجمند ،انديشه
فوالدوند ،مريم خدارحمي ،نفيسه روشن ،سوگل طهماسبي،
عباس جمشيدي فر ،سلمان فرخنده ،فرزين محدث ،سياوش
چراغي پور ،حميد شريف زاده ،هاله گرجي ،افشين نخعي،
افشين سنگ چاپ ،مهرناز بيات ،فرخنده فرماني زاده ،شيدا
يوسفي ،سمانه حبيب پور ،علي برقي ،يوناتدين ،نيوشا عليپور
و آريا نرج آبادي.
همچنين ساير عوامل سريال عبارتند از :تهيه کننده :سعيد
سعدي  ،کارگردان :علي غفاري ،نويسنده :سجاد ابوالحسني،
مديرتصويربرداري :رضا شيخي ،مدير برنامه ريزي :سعيد نقدزاده ،
طراح صحنه  :حميد شهيري  ،طراح لباس :مژگان عيوضي،
طراح چهره پردازي:محسن بابايي،مدير صدابرداري  :رضا تهراني،
سرپرست گروه کارگرداني  :محمد جواد کاسه ساز  ،تدوين :
ناصر فخري،علي غفاري  ،دستيار يک کارگردان  :محمدجواد
سعدي،عکاس :امين مرادي راد ،منشي صحنه :آيالر تقوي ،
دستيار دوم کارگردان:فرانه نصري ،دستياربرنامه ريز  :سارا
رضايي،جانشين توليد :جواد سليماني،مديرتدارکات:مهدي بهري،
تصويربردار :يونس سبزي ،دستيار اول تصوير:شمس حسن
نژاد،دستياران تصوير :محمد بجنوردي،جواد پور ميرزا،ميثم
سخايي،علي لطف پوريان،فرامرز قزاق  ،دستيار اول صحنه :
محمد بصيرتيان  ،مديرصحنه:مهدي فرج پور  ،دستياران صحنه:
رامين مراقي ،محمدباقر پيرمحمدزاده  ،دستيار اول لباس :
ساناز يونسي  ،دستيار لباس :فاطمه محمدي  ،خياط  :حسين
پناهي  ،مجريان گريم :ناصر آقاسي،فرشته خاکباز نژاد،مريم
قاسم خاني  ،صدابردار :حسين پوررحيمي  ،دستيار صدا :سجاد
سخايي  ،پشتيباني  :محمد پرواني،سرپرست بازيگران کودک :
سمانه حبيب پور ،هماهنگي توليد  :ياسر سليماني  ،اداري
و مالي  :مهديه معدني  ،طاهره دلپاک  ،پشتيباني فني :رضا
عسگريان ،دستياريک تدارکات :کامبيز محمدي  ،عبدالرضا
بهرامي،گروه تدارکات :بهنام بختياري.بهنام راستين.ميثم
فراهاني،رزاق علي بخشي  ،حسن حسين نژاد ،يونس مستي ،
حمل و نقل:صفربختياري،فاضلي،پورملک ،اصغراحمديان،عباس
بهري،هادي احمدي،مهدي نقدزاده،ترکمند ،پرواني.
«بچه مهندس» در  60قسمت و سه فاز به قلم سجاد ابوالحسني
در تاريخ معاصر روايت ميشود و زندگي پسري را تصوير ميکند
که در کودکي رها شده و در پرورشگاه بزرگ ميشود و...

جمال شورجه کارگردان سينما با انتقاد نسبت به غفلت
از وقايع انقالب اسالمي در سينما گفت :سوء مديريت
مسئولين فرهنگي ،بي توجهي به دغدغه هاي مقام معظم
رهبري و بي خردي مطلق مديران فرهنگي باعث شده تا
عرصه فرهنگ و هنر کشور در تاريک ترين دوران خود به
سر ببرد و متأسفانه همه هنرمندان متعهد و دغدغه مند
نسبت به ارزش ها و آرمان هاي انقالب اسالمي در فضايي
يخ زده حيران شده اند.
کارگردان فيلم سينمايي «سي و سه روز» در گفتگو با خبرنگار
سينماپرس افزود :مقام معظم رهبري تعبير بسيار نيکويي از
حال و روز اين روزهاي حوزه فرهنگ و هنر داشتند؛ تعبير
«ولنگاري فرهنگي» واژه اي بسيار شايسته از اوضاع اسفبار
اين روزهاي فرهنگ و هنر جمهوري اسالمي ايران است.
متأسفانه فرهنگ و هنر در کشور ما هيچ صاحبي ندارد و
به جز مقام معظم رهبري که به عنوان شخص اول ممکلت
هميشه دغدغه حوزه فرهنگ و هنر را داشته اند مابقي افراد
هيچ دغدغه اي در اين باره نداشته و ندارند.
وي ادامه داد :با وجود اين نکته که مقام معظم رهبري همواره
توجه جدي و نگاه ويژه اي به حوزه فرهنگ و هنر داشته اند
و در مراسم ها و موقعيت ها و سخنراني هاي متعددشان به
اين مقوله بسيار مهم اشاره کرده اند ،متأسفانه هيچ گوش
شنوايي براي شنيدن دغدغه ها و فرمايشات ايشان در ميان
مسئولين فرهنگي کشور وجود نداشته و همين باعث شده تا
ما روز به روز بيشتر به سمت افول و نزول برويم.
شورجه سپس با بيان اينکه ولنگاري فرهنگي يعني بي توجهي
به ارزش ها ،تصريح کرد :گرايش هاي سياسي و جناحي
بسياري از مديران فرهنگي باعث شده تا همواره توجه ويژه
اي به منافع حزبي شان داشته باشند و از منافع کلي نظام
غافل باشند؛ مـتأسفانه هيچ تدبير درستي براي حوزه فرهنگ
و هنر از سوي آن ها انديشه نشده و هيچ سياست گذاري
روشن و مشخصي در اين زمينه وجود ندارد و به همين
علت ،ما اين روزها کورمال کورمال حرکت مي کنيم و جلو
مي رويم ،چرا که هنر و هنرمند در اين کشور مسئول و
صاحب ندارد!
کارگردان فيلم سينمايي «حماسه مجنون» در بخش ديگري
از اين گفتگو با تأکيد بر اينکه اگر انقالبي به شکوهمندي،
بزرگي و عظمت انقالب اسالمي در هر نقطه از جهان به
وجود آمده بود مسئولين آن کشور سال ها در ارتباط با آن
انقالب دست به توليد کاالهاي فرهنگي و هنري مي زدند،
اظهار داشت :وقايع دوران انقالب و پيش از انقالب آن قدر
گسترده است و آن قدر شخصيت هاي مرتبط و تأثيرگذار
براي وقوع اين انقالب عظيم و بزرگ ،زياد هستند که تا
سال ها مي توان سوژه هاي نابي براي توليد آثار سينمايي
و تلويزيوني داشت.
اين سينماگر خاطرنشان کرد :افراد انقالبي و بزرگ در هر
کشوري سمبل و نماد و نشانه اي ارزشمند هستند و باعث
افتخار کشورشان محسوب مي شوند؛ مردم ما در سال ۱۳۵۷
به پشتوانه درايت ها و رهبري حضرت امام (ره) توانستند
بعد از  ۲۵۰۰سال رژيم منحوس و پليد شاهنشاهي را کنار

بزنند و پايه هاي يک حکومت مردمي ،ديني و الهي به نام
جمهوري اسالمي ايران را پايه گذاري کنند؛ اين اتفاق آن قدر
بزرگ است که اگر مسئولين ما کمي درايت و آينده نگري
و تدبير داشتند ،تمام توليدات سينما را مختص اين آثار
مي کردند.
کارگردان فيلم سينمايي «عمليات کرکوک» تصريح کرد:
همه ما ،همه مردم و همه مسئولين کشور امروزه مرهون
و مديون شخصيت هاي بزرگي هستند که در کنار حضرت
امام (ره) فداکارانه و از جان گذشته ،اين انقالب را رقم
زدند؛ پس اين وظيفه ماست که دين خود را نسبت به اين
شيرمردان و شيرزنان که عليه رژيم ستمشاهي شوريدند ادا
کنيم و تمام تالش و توان خود را به کار بگيريم تا ارزش ها
و آرمان هاي از ياد رفته انقالب اسالمي توسط توليد آثار
فرهنگي و هنري مجددا ً به مردم و به ويژه نسل جواني که
آن روزها وجود نداشتند شناسانده شود.
اين کارگردان مطرح سينماي کشور تأکيد کرد :عالوه بر
شخصيت هاي بزرگ و انقالبي ،ما مي توانيم در ارتباط با وقايع
بي نظير انقالب از جمله قيام  ۱۵خرداد ،قيام مردم در ۲۸
خرداد سال  ۳۲که توسط رژيم ستمشاهي سرکوب شد و قيام
 ۱۷شهريور و امثالهم مبادرت به توليد فيلم و سريال کنيم.
همه اين وقايع نشانه هاي عشق و ايثار ملت بزرگ ايران هستند
براي رسيدن به آرمان هايشان .همه اين اتفاقات مي تواند
دستمايه توليد هزاران اثر سينمايي ،تلويزيوني ،ادبي و ...شود
و اگر اهمال کاري در اين زمينه صورت مي گيرد مقصر صد
در صد آن مسئولين فرهنگي هستند.
شورجه خطاب به مديران فرهنگي کشور گفت :هر دليلي
براي عدم توليد اين گونه آثار بياوريد بهانه اي بيش نيست!
ما اينک در آستانه چهل سالگي انقالب اسالمي نيازمند آن
هستيم که تنها آثار ارزشي و انقالبي و استراتژيک بر تارک
سينما و فرهنگ و هنر کشورمان بدرخشد ،اما متأسفانه
طي تمامي اين سال ها حتي به اندازه انگشتان يک دست
هم آثار ارزشي و انقالبي در کشور توليد نکرده ايم که اين
اتفاق مايه شرمساري يکايک ماست.
وي در پايان اين گفتگو متذکر شد :کم توجهي مديران
فرهنگي به اصل انقالب ،ارزش ها و آرمان هاي انقالب و
دلدادگي آن ها به فرهنگي به غير از فرهنگ انقالبي و عدم
تخصيص بودجه هاي مناسب و کافي براي توليد آثار ارزنده
در اين حوزه تنها دليل عدم توليد آثار ارزشي انقالبي است
و بايد اين موانع و اين بهانه ها از سر راه سينماگران متعهد،
واليتمدار و دغدغه مند برداشته شود تا آن ها بتوانند با توليد
آثار انقالبي و ارزشي عشق و ارادت خالصانه شان را نثار
تمام زنان و مرداني که در انقالب سهيم بودند و همچنين
حضرت امام راحل و مقام معظم رهبري کنند.

