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»وودی آلن« کارگردان ۸۶ ساله و کهنه کار 
ســینما در یــک مصاحبه اینترنتــی با »الک 

بالدوین« تائیــد کرد که پنجاهمین فیلم بلند 
کارنامه سینمایی خود را پائیز امسال در پاریس 

کارگردانی خواهد کــرد، فیلمی که گفته می 
شود شباهت هایی به فیلم موفق »امتیاز نهایی« 

او در سال ۲۰۰۵ دارد.
»آلــن« در این مصاحبه دربــاره وضعیت 
کنونی سینما نیز گفت: »»بسیاری از هیجان ها 
از بین رفته است. ســامانه های نمایش آنالین 
تمام اثر سینمایی را ندارد. وقتی شروع کردم، 
یک فیلم می ساختم در سینما اکران می کشد 
و صدها نفر برای تماشای آن می آمدند. حاال، 
شــما یک فیلم می سازید و تنها چند هفته در 
سینما می ماند و سپس مستقیما در سامانه های 

آنالین عرضه می شود«.
این کارگردان و نویسنده باسابقه اذعان کرد 

به دلیل این که زمان ندارد وقتی برای تماشای 
سامانه های نمایش آنالین صرف نمی کند.

دو فیلم اخیر »آلن« شامل »یک روز بارانی 
در نیویورک« در ســال ۲۰۱۹ و »جشــنواره 
ریفکین« در سال ۲۰۲۱ که در اسپانیا مقابل 
دوربین رفت، هر دو در طول همه گیری اکران 
شــدند. و فیلم »جشــنواره ریفکین« عملکرد 
خوبی در گیشــه نداشــت، اما فیلم »یک روز 
بارانی در نیویورک« با بازی »تیموتی شاالمی« 
و »ال فانینگ« در صدر جدول گیشه نیز قرار 

گرفت.
»یک روز بارانــی در نیویورک« همچنین 
اولیــن فیلمی بــود که پس از پایــان قرارداد 

ســاخت پنج فیلم »وودی آلن« با آمازون در 
نتیجه حواشی پیرامون شکایت دخترخوانده اش 
»دیلن فارو« مبنی بر ســوء استفاده جنسی، 
اکران شــد. جنجال هایی پیرامــون »آلن« به 
دنبال اتهامات سوء استفاده از »دیلن فارو« در 
مســتندی از کمپانی HBO محصول ۲۰۲۱ 
مورد بررســی قرار گرفته است اما »آلن« این 

اتهامات را رد کرده است.
این مصاحبه همزمان با انتشار کتاب داستان 
کوتــاه جدید »آلن« با عنــوان »جاذبه صفر« 
انجام شده و همچنین قرار است وی نمایشنامه 
جدیــد را که عمدتــا در دوران قرنطینه کرونا 

نوشته روی صحنه برود.

»وودیآلن«پنجاهمینفیلمشرامیسازد

قاسم جعفری ســال گذشته پس از چندین سال غیبت 
با سریال زندگی زیباست به تلویزیون بازگشت. او نسبت به 
نحوه پخش ســریالش معترض بود؛ اما حاضر به انجام هیچ 
مصاحبه ای نشــد و به نگارش نامه ای اعتراض آمیز خطاب 
به رئیس وقت صداوســیما بسنده کرد. پس از گذشت یک 
سال از آن ماجرا جعفری دعوت خبرگزاری ایرنا را پذیرفت 
و در مصاحبه تفصیلی درباره حاشیه ها و کشمکش های آن 

سریال گفت.
این هنرمند ۵۲ ساله تعدادی از پربیننده ترین سریال های 
تلویزیونی را کارگردانی کرده است. خط قرمز با ۹۰٪ بیننده 
در ســال ۸۰ خبرساز شد و مسافری از هند با ۹۶٪ بیننده 
پربیننده ترین ســریال پس از انقالب در تلویزیون اســت. 
جعفری همچنین ســریال کمکم کن را با ۹۴٪ بیننده در 
سال ۱۳۸۳ ساخت. جعفری در سینما نیز فیلم هایی چون 
عین شــین، قاف، پروانگی، دختران، گرگ و میش، مجنون 

لیلی و ... را کارگردانی کرده است.
در ایــن مصاحبه با قاســم جعفری دربــاره موضوعاتی 
چون افت کیفی سریال ســازی در تلویزیون، علت موفقیت 
سریال های دهه هفتاد و هشتاد، ریزش مخاطب صداوسیما، 
حضور آثار ایرانی در جشنواره های خارجی، سرنوشت شبکه 
نمایش خانگی و رونق دوباره تئاتر گپ و گفت داشــتیم که 

مشروح آن از نظرتان می گذرد.
شما در دهه ۸۰ و ۹۰ جزو کارگردان های بسیار پرکار 
بودید و تقریباً هرســال فیلم و سریال می ساختید. 

مدتی است که خبری از شما نیست. چرا؟
یک وقت هایی آدم ها باید سکوت کنند و به گذشته  فکر 
کنند. فعاًل در اســتراحت هستم. یعنی سال هاست مجبورم 
کردند استراحت کنم! ششمین فیلمنامه ای که برای پروانه 
ساخت دادم رد شــد. کاری جوانانه به اســم آدرنالین بود 
که ســهند خیرآبادی نوشت. دلم بیشــتر از این می سوزد 
که این جور کارها رد می شــود ولی شما وقتی این روزها از 

جلوی سینماها رد می شوید، فیلم هایی را می بینید که عنوان 
مبتذل برای آنها کم است و این  فیلم ها فوق مبتذل هستند.

این رد شدن فیلمنامه ها از پنج سال گذشته تا االن اتفاق 
افتاده است. برخی فیلمنامه ها را دوستان تهیه کننده به من 
دادند بسازم که دوست نداشتم و به نظرم کارهای جذاب یا 
مورد سلیقه من نبودند. آخرینش را لطف کرد و علی آقای 
اوجی پیشنهاد داد. ترجیح می دهم قصه هایی را که خودم از 
صفر درگیر طراحی ایده و نوشتنش بودم کارگردانی کنم که 

به دالیل مختلف همگی رد شد.
عجیب وغریبی  مضامین  شما  فیلمنامه های  شاید 

داشتند که رد شدند.
نــه. مضامین عجیب وغریبی نداشــتند. قصه یک تعداد 
جوانی که در ســال ۱۴۰۰ می خواهند خوب زندگی  کنند 
مضمون عجیبی نیست. من ۲۰ سال قبل و در سال ۸۰ خط 
قرمز را در تلویزیون ساختم که موضوعش خیلی بحرانی تر از 
مسائل امروز جوانان و جامعه بود. سال ۸۵ بازنده را درسینما 
ساختم که در مورد حوادث کوی دانشگاه بود. اما آن دوره با 
یک ســعه صدری به موضوعات نگاه می شد. به نظر من االن 

جای این نوع آثار خالی است. 
یک فیلم توقیفی به نام ســپید و سیاه دارم که سال ۸۸ 
ساختم. نزدیک به ۱۳ سال است که این فیلم پروانه نمایش 
نــدارد. بیش از ۱۵ بار فیلــم را چک واصالح کردم. در یک 
مرحله به فیلم برای نسخه ۷۵ دقیقه ای پروانه نمایش دادند. 
حــدود ۳۰ دقیقه از فیلم را کوتاه و اصــالح کردم و تعهد 
دادم این فیلم در هیچ جشنواره ای در خارج از ایران شرکت 
نکند. ولی پس از این همه ســال هنــوز هم امکان اکران در 
ســینماها را ندارد. موضوع فیلم دیگر کهنه شده؛ آن زمان 
مهرداد صدیقیان، بازیگر فیلم یک جوان سرحال و قبراق بود 
و االن یک مرد عاقل و جاافتاده است. بعد از آن یک فیلم در 

پاریس به نام پروانگی با موضوع حج ساختم که اکران شد.
فیلم عین شین قاف چرا اکران نشد؟

آخرین فیلم ســینمایی که ساختم عین شین قاف بود. 
این فیلم این قدر سالمت و شریف است که نمی شود اکرانش 
کرد. دو سه بار برای اکران این فیلم عاشقانه اقدام کردم؛ اما 
هیچ گروه سینمایی قبول نکرد. چون از این نوع فیلم هاست 
که قطعاً مخاطب خاص تری دارد و کمدی  نیست.حرف های 
جدی تری دارد و قطعاً شکســت تجاری خواهد خورد. االن 
جای این نوع فیلم ها در ســینما نیست. یک نوع فیلم های 
دیگری باید بیاید که مطابق سلیقه و نگاه من نیست واالن 

سینماها پرشده از این فیلم ها.
چرا فیلم را روانه شبکه نمایش خانگی نمی کنید؟

این فیلم در ســال تولیدش یک میلیــارد تومان هزینه 
داشــت است. االن اگر من بخواهم فیلم را به شبکه نمایش 
خانگی بدهم، شــاید نزدیک به ۵۰ میلیــون تومان به من 
بدهند. این فیلم را به عنوان آینه دق روبرویم گذاشــته و هر 
از چنــد گاهی به آن نگاه می کنم. با خودم می گویم یا فیلم 
نسازم یا اگر می سازم فیلمی باشد که هم با مخاطب ارتباط 
برقرار کند و هم دغدغه خودم باشــد. )که نمی شــود چون 
پی درپی متن هایم ردمی شود و پروانه ساخت نمی گیرد( به 
نظرم فیلم های نمایش خانگی هم از همان جنسی است که 
گفتم. این فیلم یک موضوع انســانی دارد و پلتفرم ها خیلی 

رغبتی نسبت به پخش این نوع آثار ندارند.
شــما گفتید تعهد دادید که »سپید و سیاه« را در 
جشــنواره های خارجی نمایش ندهید. امسال شاهد 
بودیم در جشــنواره کن فیلمســازان بدون مجوز 
فیلم هایشــان را نمایش دادند. اساساً چقدر اهمیت 

دارد که فیلمسازان این مسیر را طی کنند؟
من ســعی کردم قانونمند عمل کنم. دوستان من فیلم 

زیرزمینی می سازند و به جشنواره ها می فرستند. من فیلمی 
مثل گرگ ومیش داشتم که ۱۸ جشنواره جهانی رفته است. 
سپیده و ســیاه یک فیلم اجتماعی است که ۱۳ سال قبل 
ســاختم ولی موضوعش تازه اســت و دو سه سال است در 
جامعه پررنگ شــده اســت. فیلم می توانســت به خیلی از 
جشنواره ها برود. اما دوست داشــتم فیلم اول در سرزمین 
خودم نمایش داده شــود. من در دفتر اسناد رسمی به اداره 
نظارت تعهد دادم که این فیلم را به خارج از ایران نفرستم. 
فیلم راجع به پســری است که خودفروشــی می کند. این 
موضــوع آن زمان خیلی نابهنجار بود. ایــن فیلم را پس از 
دختران ساختم. دختران در جشنواره کودک جایزه بهترین 
فیلــم داوران کودک و نوجوان و جایزه منتقدین را گرفت و 
اتفاقاً خیلی هم در زمانه خودش فروش داشت. سپید و سیاه 

نیمه دیگر فیلم دختران بود که به پسران جوان می پرداخت 
که در محاق ماند و ماند.

درباره جشنواره های جهانی دو نظریه قدیمی وجود 
دارد. یکی این که بابت ســیاه نمایی جایزه می دهند. 
نظریه دیگر این است که به ارزش های هنری و کیفی 

اثر توجه دارند. شما طرف دار کدام نظریه هستید؟
هر دو نظریه مصداق دارد. من در جشنواره های مختلف 
بوده ام. نمی توانم بگویم کدام درست تر است. جشنواره ها بر 
اســاس سیاستگذاری آن ســال و آن دوره جایزه می دهند. 
برخی از فیلم های خوب ما در جشــنواره ها درخشیده اند و 
برخی فیلم های به شــدت جذاب هیچ جایزه ای نگرفته اند. 
فیلم های آقای بیضایی در جشنواره های جهانی دیده نشده 
است. درحالی که همه ما باید در مقابل هنر ایشان سر تعظیم 
فرود بیاوریم. برخی از فیلم های ایرانی قابلیت عرضه جهانی 
دارند؛ اما اصاًل امکان حضور پیدا نمی کنند. چون یک روابط 

پیچیده ای  وجود دارد.
من فیلم گرگ ومیش را که ســاختم در جمعی که اتفاقاً 
زنده یاد کیارســتمی هم بود فیلم دیده شــد، پخش کننده 
فرنگی کــه درجمع بود و قرار بــود روی فیلم برنامه ریزی 
جشــنواره ای کند اصرار داشت یک پالن ۲۰ تا ۳۰ ثانیه ای 
به فیلم اضافه شود تا امکان حضور جهانی پیدا می کند. قصه 
فیلم من دربــاره دو دختر آواره و صدمه دیده از جامعه بود، 
آخر قصه این دو نفر کنار هم هستند و به دریا نگاه می کنند. 
پیشنهاد این بود که دو دختر بعد این سکانس توأم با آرامش 
در کوپه قطاری در کنار هم خوابیده باشند و آرام آرام روی هم 
بغلتند و یکی دستش را دور گردن دیگری حلقه کند. یعنی 
این دو نفر به مدلی از همجنس گرایی برسند. فیلمی که من 
ساختم معناگرا بود. من گفتم پایان شما ربطی به فیلم من 
ندارد. البته فیلم در چند جشنواره جهانی شرکت کرد ولی 

توفیقی نداشت.
خیلــی از فیلم های ما اینجا برای جشــنواره ها طراحی 
و تولید می شــوند و گویا منافع مــادی و معنوی خوبی هم 
برای سازندگانشــان دارند. اما واقعیت این است که خیلی از 
جشنواره ها نگاه سیاسی داشته اند. من در برلین فیلمی ایرانی 
را دیدم که جایزه گرفت. ولی نمی شــد اســم فیلم را به آن 

اطالق کرد.
ارزیابی شما از دو فیلم »برادران لیال« و »عنکبوت 

مقدس« و جایزه هایی که به دو فیلم دادند چیست؟
من هیچ کدام از این دو فیلم را ندیدم. زهرا امیرابراهیمی 
بازیگری اش را به صورت جدی با سریال های من شروع کرد. 
در آمارها که نگاه کــردم دیدم فیلم عنکبوت مقدس جزو 
ضعیف ترین فیلم ها بود. نمی دانم چرا جایزه گرفت. خیلی از 
فیلم ها در جشنواره فجر خودمان هم در رده بیستم منتقدان 
و داوران بوده ولی به دلیل فیلم برداری یا بازیگری اش جایزه 
گرفته است. شاید بازی زهرا امیرابراهیمی بازی خوبی بوده 

و دیده شده است.
آخرین سریال شــما »زندگی زیباست« نام دارد. 
خیلی ها باور نمی کردند که این سریال را شما ساخته 

باشید.
خودم هم باور نمی کردم و هنوز هم باور نمی کنم.

ضعف سریال به کارگردانی شما برمی گردد یا نحوه 
پخش؟ آن زمان شما سکوت کردید و هیچ توضیحی 
راجع به ســریال ندادید. االن که یک  سال گذشته 

توضیح دهید که ماجرا چه بود؟
من بعــد از ســریال از نفس افتاده، بیش از ده ســال در 
تلویزیــون کار نکردم. بی اغــراق می توانم بگویم همین االن 
هم بین یک ســوم تا نصف سریال هایی که ساخته می شود، 
فیلم نامه هایش را به من می دهند تا بخوانم. چون با آداب کار 

تلویزیون آشنا هستم و سرعت کارم باال است و سعی می کنم 
که سریال از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد.

به دعوت آقای جلوه مدیر وقت شبکه دو بعد از ده سال 
سریال ساختم. ایشان فیلم نامه ای را به من پیشنهاد دادند. 
در تمام کارهایی که ساخته ام خودم از صفر درگیر فیلم نامه 
بــوده ام. هیچ وقت نبوده که متن از پیش تعیین شــده ای را 
بسازم. با خودم گفتم این امکان وجود دارد که بعد از ده سال 
دوباره حضور داشته باشم. برای نسلی که من را نمی شناسد 
و کارهای من را ندیده اســت. متنی به من پیشنهاد شد که 
بیس )پایه( خوبی داشــت. به اتفاق یک گروه، فیلم نامه این 
متن بازنویســی شد. همان چارچوب حفظ؛ اما تغییراتی در 

آن داده شد.
احســاس می شــد که می خواهید خط قرمز ۲ را 
بســازید. اما اینجا در میان جوانان نسل جدید دیگر 

خبری از هیجان و فرازونشیب خطر قرمز نبود.  
نه خط قرمز۲نبود. چون بچه های این نســل با بچه های 
آن نسل تفاوت های بسیاری دارند و هیجانات و رفتارهایشان 
فرق می کند. بچه های خط قرمــز برای فرداهای بهتر راهی 
شــمال می شــدند و به ســبزی می زدند بچه های زندگی 
زیباست برای شروع قصه به کویر می روند. به نظر خودمان 
طراحی ما خیلی درســت بود. بعــد از یک ماه فیلم برداری 
ســریال متوقف شد و موضوعات بسیاری تحمیل شد و من 
باالجبار بعد از تعطیلی یک ماهه همه آن نگاه ها و سالیق و 
تذکرات تحمیلی را که به ضرر پروژه بود اعمال کردم تا کار 
در میانه متوقف نشــود ولی مشروط بر این که سریال بدون 

ممیزی روی آنتن برود.
علت تعطیلی چه بود؟

راش های اولیه را  دیدند و  گفتند این ســریال همان نگاه 
و تفکر خط قرمز اســت. ولی به نظر من هیچ ربطی نداشت. 
این که چند جوان با یک ماشــین راه بیفتند و جایی بروند 

اسمش خط قرمز نمی شود.
شــما در مقام دفاع نگفتید بعد از بیســت سال 

می خواهم ادامه یک سریال را بسازم؟
بارها و بارها شــبکه های سه و دو و حتی تهیه کنندگان 
نمایش خانگی به من پیشــنهاد دادند که ادامه خط قرمز و 
مسافری از هند را بســازم. ولی من اعتقادی به ادامه دادن 
و دو و ســه ساختن ندارم. من می خواستم یک قصه درباره 
جوان های امروزی و موضوعات و دغدغه هایشان را بسازم. این 
سریال درباره عشق بود. یک تعداد جوان از کودکی و نوجوانی 
با هم بزرگ شده بودند و در ادامه به عشق می رسیدند. وقتی 
این سریال را ساختم، بعدش یک دستورالعملی آمد که اساساً 
عشق در تلویزیون جزو موضوعات ممنوعه است و نمی توانیم 
در تلویزیون به چگونگی رسیدن عاشق و معشوق ها بپردازیم.
البته االن در ســریال های تلویزیونی ماجراهای 

عاشقانه زیاد داریم.
من خدا را شکر نزدیک شش ماه است که اصاًل تلویزیون 
را روشن نکرده ام. ماهواره و شبکه نمایش خانگی هم ندارم. 
عمداً نمی خواهم ببینم. نگاهی که ما به مقوله عشق داشتیم 

یک مقداری فرق داشت.
زمانی که من خط  قرمز را ساختم سریال جوان پسند زیاد 
ســاخته می شد؛ ولی خط قرمز هنوز بعد از این همه سال در 
نظرســنجی ها برتر است. پس نوع نگاه ها متفاوت است. این 
نوع عشــقی که در سریال های االن نشان می دهند با شکل 
قصه ما بسیار متفاوت است. در این عشق و عاشقی های فعلی 
معموالً طرف دخترعمه آن یکی است یا پسردایی و...اما قرار 
بود ما نوع شکل گیری رابطه ها را داشته باشیم و مسیری که 

منجر به عشق و درنهایت ازدواج می شود. 
یک ماه بعد از توقف سریال چه کردید که دوباره 

توانستید کار را ادامه دهید؟
برای همه بچه ها پدر و مادر و خانواده و پیشینه طراحی 
کردیم. حتی یک سری روابط را تعریف کردیم که دیگر جای 
هیچ گونه ایراد و شبهه ای نباشد. کافه دار سریال که مرد بود 
و اســمش دایی بود را تبدیل به یک زن کردیم و خانم ثریا 
قاســمی )باهمان اسم دایی( بازی کرد که فضای خانوادگی 
تری باشــد و... تغییراتــی درحدفاجعه! ولی بعــد از پایان 
فیلم برداری ســریال متوقف شــد و گفتند غیر قابل پخش 
اســت. من حدود ۳ ســال بعد و از طریق شما که خبرنگار 
ایرنا بودید متوجه شدم سریال قرار است با یک اسم جعلی 
پخش شــود. وقتی به شبکه دو رفتم دیدم بدون اطالع من 
یک آقایی که تدوینگر نبود و کارمند و بازبین پخش شبکه 
۲ بود راش ها را کنار هم گذاشته و یک چیزی درآورده بوده 

به نام تدوین!
من دقت کردم دیدم پانزده قســمت از ســریال نیست. 
خیلی از روابط و علت و معلول ها نبود و اساســاً ســریال از 
نیمه شروع می شــد. یعنی کل فصل افتتاحیه که در کویر 
یزد و طبس و کاروان سراهای آن منطقه بود و شخصیت های 
ســریال سفر طول و درازی داشــتند حذف و قصه از وسط 
پخش شد. من اول گفتم که اسم من را نزنید و حذف کنید. 
مسئله این بود که نزدیک به بیست بازیگر تئاتر آورده بودم 
که حدود شــش ماه  زحمت  کشــیده بودند و با اصرار آنها 
مجبور شدم نامم راپای مجموعه ای بزنم که هیچ ربطی به 
من نداشــت. قصه ام بدون ۱۵ قسمت اول روی آنتن رفت. 
کلی از روابط آدم ها حذف شــد کلی شخصیت حذف شد. 
متنی برای کل قســمت ها توسط دوستم سهند خیرآبادی 
نوشته و به صورت تحمیلی در ابتدای هر قسمت پخش شد. 
به طورکلی میزان حذفیات و سانسورهای این مجموعه بیشتر 

از تمام سانسورهای همه سریال هایم بود.
من به خواهــش بازیگران جوان ســریالم هر روز چهار 
صبح برای رتوش تدوین می رفتم و هر قســمتی که آماده 
بود سروشــکل مــی دادم. خودم بابت کیفیــت و تدوین و 
سانســورهای فراوان آن سریال شرمم می شد نامم پای کار 
باشد چون ســریال در آن ریخت و شــمایل ربطی به من 
نداشــت. حتی دستیار دو و ســه من که دارند در تلویزیون 
سریال می ســازند هم کیفیت کارشان آن قدر پایین نیست. 
ایرادهایی که سریال داشت، نوع تدوین و سانسورها که منجر 
به این نوع سریال نبود پر از اشکال و خیلی ابتدایی بود. من 
بیست سال پیش این چیزها را تجربه کردم. من تا امروز هم 
درباره ســریال هیچ مصاحبه ای نکرده ام. فقط یک نامه به 
رئیس وقت صداوسیما نوشتم و درد دل کردم. آن هم برای 

ثبت شدن در جایی.
مدیری که آن زمان مانع ســریال شد و کار را نگه  داشت 
و از کار حمایت نکرد، االن بعد از بیش از چهل سال فعالیت 
هنوز بازنشسته نشده و مجدداً پست خوبی در ساترا دارد. من 
حیرانم از این که مگر قحط الرجال است؟ همچنان آن نگاه ها 
حاکم است. به همین دلیل خیلی از کارگردان ها با تلویزیون 
قهر کرده اند. ما نســلی بودیم که در کنار آقای صافی شبکه 
سه را به وجود آوردیم و توانستیم به جز سریال برنامه هایی 
مثل نود تولید کنیم. ترجیح من این بود که ســکوت کنم 
امــا دلم برای بیت المالی که هدر رفــت و عمری که از من 

گذشت می سوزد.
سریالی که سال ۹۷ ساخته شد، سال ۱۴۰۰ به نمایش 
درآمد. االن همه چیز به روز است. فضای مجازی باعث شده 
که ما همه چیزمان به روز باشــد. قصــه ای که االن روایت 
شــده برای سه ســال آینده چه جذابیتی دارد؟ سال آینده 
خیلی از موضوعات کهنه شده است. برای من یک حسرت 
بزرگ باقی ماند. این سریال باعث شد که پشت دستم را داغ 
کنم که دیگر با تلویزیون کار نکنم. آخرین ســریال من در 
تلویزیون سال ها قبل بود. زندگی زیباست این آخرین سریال 
تحمیلی بود. من گفتم شاید اتفاق تازه ای بیفتد. حیف شد. 
من از طرف دوستان خیلی مورد هجوم واقع شده ام که چرا 
سریال های شــبکه نمایش خانگی را که ما پیشنهاد دادیم 

نساختی و رفتی آن سریال را برای تلویزیون ساختی.
اساســاً رقم دســتمزد مــن در تلویزیــون یک دهم آن  
ســریال ها بود. ولی به عشق این که خیلی از مردم همچنان 
پای تلویزیون می نشــینند سریال ســاختم. هنوز که هنوز 
است مردم با ســریال های من خاطره دارند. دوست داشتم 
آن خاطرات زنده بشود؛ ولی به دلیل حضور فراوان آدم های 

ناالیق، عطای تلویزیون را به لقایش بخشیدم.
از آن طرف این صحبت مطرح می شــود که این ها 
همه بهانه اســت. یعنی سریال شــما ضعیف بود. 
ولی شــما می خواهید تقصیرها را گردن ممیزی یا 
صداوســیما بیندازید. قبول دارید مخاطب بر اساس 

کاری که پخش شده قضاوت می کند؟
من فیلمی به اســم سپید و ســیاه دارم با بازی مهرداد 
صدیقیان که ســال ۱۳۸۸ با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه ساخته 
شده است. بعد از سال ها فیلم را کوتاه کردم و مدت زمانش 
را به هفتاد و پنج دقیقه رساندم. چون قصه فیلم کهنه شده 

بود، آن را کنار گذاشتم و از خیر اکرانش گذشتم. من در بین 
هم نسالن خودم آدمی هستم که سعی می کنم به روز باشم.

چه بخواهی چه نخواهی کار پخش خواهد شــد. 
من هیچ راهی نداشــتم. من چه می خواستم و چه 
نمی خواستم سریال پخش می شد. من چه کار می توانم 

بکنم؟
این ســؤال شما منطق درســتی دارد. اما من چه راهی 
دارم؟ در تلویزیون نمی توانستم مثل سینما عمل کنم. چون 
قراردادی با تهیه کننده ای و سازمان صداوسیما بسته شده و 
کل متریال و راش های سریال در اختیار اوست و چه بخواهی 

چه نخواهی کار پخش خواهد شد. 
من هیــچ راهی نداشــتم. من چه می خواســتم و چه 
نمی خواستم ســریال پخش می شــد. من چه کار می توانم 
بکنم؟ شما فرض کنید که گفتگویی با من انجام می دهید. در 
نشریه تان یک بخش هایی از آن را انتخاب و بدون ویراستاری 
منتشــر می کنند. بــدون آنکه حروف چینــی و غلط های 
امالیی اش گرفته شود. آیا می توانیم بگوییم خبرنگار مصاحبه 
خوبی انجام نداده است؟ در سریال زندگی زیباست، شبکه 
دو خیلــی از پالن های اوتی )کنار گذاشــته من( را در این 
سریال استفاده کرده اســت. به احترام بچه هایی که با من 
کارکرده اند اســمم را به عنوان کارگردان پای کار گذاشتم و 
قانون اجازه نمی داد مانع پخش سریال مثله شده ای باشم که 

فقط اسم من را یدک می کشید.

گفتوگوباکارگردان»مسافریازهند«و»خطقرمز«

پشت دستم را داغ کردم دیگر برای تلویزیون سریال نسازم
حمایتاززنانآزاردیده

ترانهعلیدوستیرابهدادگاهکشاند
مهدی  رضایــی  و  حبیــب 
علیدوستی  ترانه  از  کوشکی 
به جرم افترا و نشــر اکاذیب 

شکایت کردند.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
علیدوستی  ترانه  خبرآنالین، 
در  پســتی  انتشــار  بــا 
اینستاگرامش خبر داد که به 

افترا و نشر اکاذیب متهم است. او در این پست نوشت:
»شاید برایتان جالب باشد که دو شکایت از من نزد قوه قضاییه به ثبت رسیده 
اســت. از طرف آقایان حبیب رضایی  و مهدی کوشــکی. اتهام؟ افترا و نشــر 
اکاذیب. ضمن به حق دانســتن فعالیت های این روزهایمان به عنوان نماینده 
بیش از هشــتصد زن ســینماگر، با کمال میل در این خصوص از خودم دفاع 
خواهم کرد و بر سر مواضعم خواهم ایستاد. تا قسمت چه باشد. چه خوب که 
همه در دادگاه تاریخ هم پاسخگو خواهیم بود. امید است سمت درست تاریخ 

ایستاده باشیم.
ترانه علیدوستی

۸ تیر ۱۴۰۱«

درخواستکارگردان»یاغی«ازمخاطبان
از مخاطبان  کارت،  محمــد 
خواست تا ســریال »یاغی« 
را به صورت مجازی تماشــا 
گزارش خبرگزاری  به  کنند. 
کارت،  محمــد  خبرآنالین، 
شــبکه  ســریال  کارگردان 
با  »یاغی«  خانگــی  نمایش 
اینستاگرام  در  پستی  انتشار 

از مردم خواست تا ســریال »یاغی« را از شبکه نمایش خانگی تماشا کنند تا 
این صنعت رونق بگیرد، او با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:

کوچِک شما به نمایندگی از گروه سازنده »یاغی« می خواهم از قلب پر مهرتان 
قدردانی کنم که این محصول و تحفه  درویِش ما را با استقبال گسترده و نگاه 
مهربانتان دنبال می کنید. واقعیت این است که بزرگترین نعمت برای ما همین 
گره خوردِن ُزلف عزیِز شــما به ُزلف »یاغی ِ« ماســت. همگی با َجالی قلبمان 
تالش کردیم به فکر و هوش و وقِت شــما احترام بگذاریم و بی منت با جان و 
تماِم باورمان »یاغی« را بســازیم. بدانید ماحصلش اگر ضعفی دارد از سر کم 
فروشــی نیست این تماِم همه  ما تا به امروز اســت. امیدوارم با گذر زمان در 
پروژه های بعدی تالش کنیم که قانع نباشــیم و از خودمان عبور کنیم تا الیق 
مهر شما باقی بمانیم. مردِم بامراِم ایران از شما یک درخواست صمیمانه  دارم؛ 
اگر مهر »یاغی« به دلتان نشسته است محبت کنید آن را فقط از طریق قانونی 
و در پلتفرم مخصوص تماشا کنید. تا این صنعت نوپای شبکه نمایش خانگی از 
جان نیوفتد و چرخش بچرخد و همکاران من نیز در ادامه بتوانند از این معبر 
اســتفاده کنند و محصوالتی باکیفیت تر از »یاغی« روانه خانه و دل های شما 

کنند. از اینکه به درخواستم توجه ویژه دارید سپاسگزارم.

درگذشتکامبیزتشیعیدرسکوتخبری
کامبیز تشیعی، شاعر و مترجم زبان ایتالیایی در سن ۷۶سالگی در ایتالیا و در 

سکوت خبری از دنیا رفت.
رســول تشــیعی، برادر این چهره ادبی با تایید این خبر به ایسنا گفت: برادرم 
در سه چهار سال اخیر به سرطان ریه مبتال شده بود و شیمی درمانی می شد. 
بیماری او اخیرا، دوباره بعد از چند ســال عود کرده بود و سرفه های شدیدی 

داشت و همین منجر به فوت او شد.
او با بیان این که حدود یک هفته از زمان فوت کامبیز تشیعی می گذرد، توضیح 
داد: بــه این علت می گویم یک هفته که ما هم از فوت او بی خبر بودیم و پس 
از این که به تلفن ها پاسخ نداد، از طریق دوستانش که به منزل او رفتند، مطلع 
شــدیم.  به گفته رسول تشیعی، پیکر کامبیز تشیعی در شهر پادوای ایتالیا به 

خاک سپرده شد.  
کامبیز تشیعی متولد ۶ دی ۱۳۲۵ بود. مجموعه شعرهای کامل تشیعی به زبان 
ایتالیایی با عنوان »Fin dietro al tempo« منتشر شده است. همچنین از 
آثار منتشرشده او در ایران، می توان به مجموعه شعرهای »درس های عاشقانه« 

که ترجمه شعرهایش توسط خود او از ایتالیایی به فارسی است، اشاره کرد.

امیرجدیدیعضوآکادمیاسکارشد
امیر جدیدی بازیگر ایرانی به 
عنوان یکی از اعضای جدید 
آکادمــی علــوم و هنرهای 
شاخه  در  اســکار  سینمایی 

بازیگری انتخاب شد.
بــه گزارش ایســنا، آکادمی 
ســینمایی  هنرهای  و  علوم 
اسکار فهرست ۳۹۷ هنرمند 

و فعال عرصه سینما را به عنوان اعضای جدید این نهاد سینمایی معرفی کرد 
و امیر جدیدی بازیگر ایرانی به عنوان یکی از اعضای جدید در شاخه بازیگری 

آکادمی انتخاب شد. 
امیر جدیدی که سال گذشته با فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی در جوایز 
اســکار حضور داشــت، نقش آفرینی در فیلم هایی چون »عرق سرد« و »من« 
)سهیل بیرقی(، »آفریقا« و »سیزده« )هومن سیدی(، »پایان خدمت« )حمید 
زرگر نژاد(،  »رخ دیوانه« )ابوالحســن داوودی(، »خنده های آتوســا« )علیرضا 
فرید(، »اژدها وارد می شود!« )مانی حقیقی(، »قاتل اهلی« )مسعود کیمیایی(، 
»پدیده )علی احمدزاده(، »هت تریک« )رامتین لوافی(، »تنگه ابوقریب« )بهرام 
توکلی(، »قانون مورفی »رامبد جوان«، »لتیان« )علی تیموری( و »روز صفر« 

)سعید ملکان( را نیز در کارنامه دارد.  
نام فیروزه خسروانی، مستندساز ایرانی فیلم »رادیوگرافی یک خانواده« هم در 

میان اعضای جدید  آکادمی اسکار در شاخه مستند دیده می شود. 
از میــان ۳۹۷ نفــر عضو جدید آکادمی اســکار، ۴۴ درصد را زنان تشــکیل 

می دهند و ۳۷ درصد نیز افرادی از اقلیت های قومی و نژادی هستند.
ضمن این که ۵۰ درصد از اعضای جدید آکادمی از کشــورهایی غیر از آمریکا 

انتخاب شده اند. 
در فهرست جدید اعضای آکادمی اسکار، ۷۱ نامزد اسکار و ۱۵ برنده این جایزه 

سینمایی حضور دارند.

سریال»خانهسبز«بهآنتنتلویزیونبازگشت
»خانه  خاطره انگیز  ســریال 
ســبز« بار دیگر از شبکه آی 
فیلــم پخش می شــود. به 
گزارش ایسنا، این سریال که 
محصول سال ۱۳۷۵ است را 
مرحوم مسعود رسام و بیژن 
بیرنــگ تهیــه و کارگردانی 

کرده اند و نویسندگی این سریال را بیژن بیرنگ بر عهده داشته است.
»خانه ســبز« هر روز عصر ساعت ۱۶ از شبکه آی فیلم پخش و تکرار آن۱۲ 

بامداد روی آنتن می رود.
»خانه ســبز« درباره ی خانواه صباحی اســت که در یک ســاختمان زندگی 
می کنند و در هر قســمت با موضوعات مختلفی دســت به گریبان می شوند. 
در این سریال مرحوم خسرو شکیبایی، مهرانه مهین ترابی، داریوش اسدزاده، 
رامبد جــوان، آتنه فقیه نصیری، اکرم محمدی و مرحومه حمیده خیره آبادی 

نقش آفرینی می کنند.
این ســریال مناســبات خانوادگی و چالش هایی که یک خانواده با آن روبه رو 
می شوند را به تصویر کشیده است. اعضای این خانواده گاه راه حل هایی متفاوت 
را برای حل مشکالتشــان بر می گزینند اما همه این راه حل ها در جهت حفظ 
بنیان خانواده است. اولین قسمت از سریال »خانه سبز« سه شنبه ـ هفتم تیر 

ماه ـ روی آنتن قرار گرفت.

اخبارکوتاه

وقتــی به شــبکه دو رفتم دیدم بدون اطــاع من یک آقایی کــه تدوینگر نبود و 
 کارمند و بازبین پخش شــبکه ۲ بــود راش ها را کنار هم گذاشــته و یک چیزی

 درآورده بوده به نام تدوین!

در ســریال زندگی زیباست، شــبکه دو خیلی از پان های کنار گذاشته من را در 
این سریال استفاده کرده است. به احترام بچه هایی که با من کارکرده اند اسمم را 

به عنوان کارگردان پای  کار گذاشتم


