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سینما و تلویزیون
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گروه سینما و تلویزیون -نقطه
قوتاغلبساختههایبهرنگتوفیقی
بویژه در سالهای اخیر ،تمرکز او روی
انتخاب درست بازیگران ،تناسبشان با
مقیاسهای نقش و یکدستی بازیها
در راســتای خط روایی و اتمســفر
داستان بوده است .این مهم خصوص ًا
از سریال «پشــت بام تهران» در سال
 ۹۴بیشتر شکل عینی به خود گرفت.
سپس هم در ســریالهای «زیر پای
مادر»« ،پدر»« ،آقازاده» شــاهد تداوم
آن بودیــم تا اکنون که مجموعه «افرا»
روی آنتن شبکه یک است.
«افــرا» در کنــار فیلمنامه چند
وجهی خود ،ســهم پررنگی نیز برای
کاراکترها و فعل و انفعاالتشان در نظر
گرفته است .کاراکترهایی که بار واقع
نمایی روایت به دوش آنان نهاده شده
و بازیگــران با اتکا بــه هدایت دقیق
بهرنگ توفیقی و یاری گرفتن از تجره
شان ،در اجرایی شدن این هدف سهم
زیادی دارند.
اصوالً از قرن  ۱۹به این ســو نیز
تقدم شخصیت در داستان که از آن با
روایت شخصیت محور یاد میکنند،
سبب شــده تا پردازش کاراکترها به
امــری حیاتی در تعیین سرنوشــت
درام بدل شود .شــخصیتهایی که
باید شــیمی آنــان دربیاید تا تضادها
یا همگرایی شــان در طول داســتان،
نچسب و غیر قابل باور نشود و فرایند
قصه پردازی را نیز دچار خدشه نکند.
در کستینگ «افرا» با نظر به همین
موارد ،تالش شده تا بازیگرانی برای
خلق نقشها انتخاب شوند که بعض ًا
هم از حیث جغرافیای قصه در شمال
کشــور نزدیک به کاراکتر باشند و یا

توانایی بازســازی هویــت بومی را
داشته باشند .خاصه آنکه درام پرتنش
«افرا» ،لــزوم ارائه بازیهایی قاطع و
کم ایــراد را میطلبد که احاطه کامل
به ماهیت نقش داشته باشند.در ادامه
نگاهی به عملکرد تعدادی از بازیگران
«افرا»داریم ؛
مهدی سلطانی ،با سایهای
فراگیر
سلطانی اصوالً بازیگر در حاشیه
و گذرایی نیست و اغلب فیلمنامههایی
نیــز که پذیرفته ،فارغ از کمیت نقش،
سایهای فراگیر از او را روی مناسبات
ســایر آدمها میگستراند .نقش حاج
محمود هم با چنین شاخصه ای ،حتی
در سکانسهایی که او شرکت ندارد،
حضورش را ملموس جلوه میدهد.
مرد متنفذ و گاه خودپسند و متفرعنی
کــه با تکیه به ثروت و مکنتش ،صرف ًا
خانــواده و دایره محدود افراد همرده
اش را تحویل میگیرد و آدم میشمرد.
پایین دستی برای حاج محمود ،پایین
دستی است و نباید اجازه عرض اندام
چندانی پیدا کند .در غیر این صورت
باید توی ســرش کوبیــد و طبقه و
پشتش را بهش گوشزد کرد!
ســلطانی اینجا با پــدری که در
«آقازاده» داشت تفاوتهای محسوس
و ریــزی را لحاظ کــرده؛ تحکم او
چاشــنی خاصی از حــس پدرانگی
دارد و ســلطه گری اش در خانواده،
در عیــن عدم رعایت حقوق فردی و
اســتقالل شخصی ،از محبت افراطی
اش میآیــد .ذهنیت حاج محمود از
این به کرســی نشاندن حرفش ،ابراز
محبت و لطف پدرانه است که شاید نه
تنها منزلتی برای او ندارد ،بلکه شأنش

نگاهی به کیفیت بازیها در سریال جدید بهرنگ توفیقی؛

«افرا» و یک هارمونی دلپذیر
در انتخاب بازیگران
«افرا» در کنار فیلمنامه چند وجهی خود ،سهم پررنگی نیز برای کاراکترها و فعل و انفعاالتشان
در نظر گرفته است.

«افرا» در کنار فیلمنامه چند وجهی خود ،ســهم پررنگی نیز برای کاراکترها و فعل و انفعاالتشان در
نظر گرفته است .کاراکترهایی که بار واقع نمایی روایت به دوش آنان نهاده شده و بازیگران با اتکا به
هدایت دقیق بهرنگ توفیقی و یاری گرفتن از تجره شان ،در اجرایی شدن این هدف سهم زیادی دارند.
را نیز خدشــه دار میسازد .گالیه او
از عروســش ســر قضیه پنهان کردن

طالق ،در سکانســی اتفــاق میافتد
که او با حذف بازی فیزیکی ،نشســته

روی صندلی تنها با دیالوگ و میمیک
صورت ،اســتادانه احساساتی ،چون

عجز ،دلخوری و عصبانیت را چاشنی
بــازی اش میکنــد .کاراکتری که او
عینیت بخشــیده ،هرچند در جاهایی
از روایت ،همچون برخورد ســرد و
غیرمحترمانــه اش بــا پیمان (محمد
صادقی) و در جریان خواســتگاری،
دافعــه دارد ،امــا در ادامــه و قضیه
رضایت گرفتن ،دوباره تغییر کارکرد
میدهد و همدلی برمی انگیزد.
روزبــه حصــاری،
سورپرایزی شیرین
نخســتین شــگفتی در بــازی
روزبه حصاری بحث لهجه است .او
چنان زبان گیلکــی را تقلید کرده که
طبق شــنیدهها خود اهالی این منطقه
نیز درباره شــمالی بــودن او یا احیان ًا
اصلیت شــمالی اش به شک و شبهه
افتاده اند! حال آنکه این بازیگر صرف ًا
لهجه زیبای مردم این خطه سرسبز را
در قالب کاراکترش اجرا کرده است.
اتفاقــی که ممکن بود به قیمت
خراب شدن نقش و یا شاید اعتراض
گیلک زبانان منجر شــود ،اما با تسلط
عجیب حصــاری بخوبی روی نقش
نشسته و به بومی سازی شخصیت نیز
کمک شایانی کرده است.
جالب آنکه حصاری با تغییراتی
عمــدی و کمتر محســوس در ادای
این لهجه ،در هر موقعیتی به اقتضای
رویارویی با ســایر کاراکترها یا حس
پــان ،تالش کرده در ایــن زمینه به
یکنواختی دچار نشود.
از ســوی دیگــر حصاری علی
رغم آنکه نویســنده برای او دیالوگ
کم نگذاشته ،بشدت از تکنیک بازی
در سکوت هم بهره برده است.
حالت میمیــک او بویژه جنس

نگاه هایش در برخوردهای متفاوت،
احساســات کاراکتر را بدون اغراق و
زیاده گویــی به مخاطب منتقل کرده
است .هنرمندی حصاری در طراحی
کنش و واکنــش هایش ،پیش و پس
از فاجعــه ،نحــوه داوری بیننــده را
دستخوش تغییرات جالبی کرده است.
مســئلهای که کام ً
ال نقش او را از تک
بُعدی بودن رهانده و موجب شــده تا
در نیمه دوم سریال که قصه از او دور
میشود ،در لحظه لحظه سکانسهایی
که غایب است نیز سنگینی حضورش
احساس شود.
پژمان بازغی ،نوســان در
قضاوت تماشاگر
به جــرأت میتوان گفت پژمان
بازغــی در نقــش وحیــد در «افرا»
فرصتی دوبــاره برای احیای خودش
در قالب یک ســریال یافته و از آن به
کمال بهره برداری کرده است .وحید
کاراکتری دشوار است که رفتار و نوع
مناســباتش او را در مــرز میان خیر و
شر به نوسان واداشته .همین عامل در
دو ســوم پایانی سریال ،کار بازغی را
برای جذب همراهی بیننده و شــکل
دهی به قضاوتش ارزشــمند و خطیر
ساخته است.
آن جنــس از دادخواهی وحید
که در ادامه به ســوی انتقام کشــی به
هر قیمتی ســوق پیــدا میکند ،روند
هوشمندانهای در بازی بازغی داشته.
تماشــاگر در چرخشهای جالبی بر
حسب رفتار و گفتار نامتعادل وحید،
از جملــه نحوه مواجهــه با ماجرای
برادر مقتولش و شرح روابط مالطفت
آمیزش با او و کینه کشــی و دسیســه
چینی هایش ،یا پیشتر از آنها در شیوه

برخورد آزاردهنده و از موض ِع باالی
حاج محمود ،سرگردان میان همدلی با
او یا انزجار میماند! بازغی نیز اگرچه
اکت فراوانی در «افرا» دارد ،به گونهای
از عنصر «نگاه» در بازی اش سود برده
که بســیار به قوام یافتن کاراکترش و
جریان تغییر ماهیت آن یاری رسانده.
فریبا متخصص ،کلیشــه
زدایی از مادر رنجور
فریبــا متخصص در «افرا» چنان
با نقش انس دارد که گویی در دنیایی
مــوازی ،مــادر پیمان اســت و حاال
در ســوگش داغــدار و غمگین .او
هرچند در سکانسهای پیش از قتل،
حضوری کمرنگ و ناملموس داشت،
اما به یکباره بعد از بروز اتفاق مذکور،
در مجال ایجاد شده جانی تازه به نقش
اعظم بخشید.
متخصص در پردازش این نقش
با وقوف بر جنبههای تراژیک موقعیت
ِ
نفــس غم افزای مادر
او و کارکــرد و
مقتول،باتکیهبرظرفیتهایفیلمنامه،
کوشــیده بیش از آنکه به سمت زاری
و مویه گرایش پیدا کند ،حزن ناشــی
از فاجعــه را در صورت و لحن آرام
صدایش متبلور سازد.
ضمن اینکه میدانســته چنین
نقشــی با هر ســاده انگاری و آسان
گیــری ،به جهت تکرار در ســینما و
تلویزیون ممکن اســت گرفتار آفت
دلزدگی و از ســوی بیننده طرد شود.
او نــه در قامت منتقم چندان اگزجره
و غیرقابل باور است و نه پس از آنکه
به صرافت بخشش میافتد از شدت
رقت قلب شعاری میشود .متخصص
نقش اعظم را همانگونه که باید باشد،
بازی کرده؛ به اندازه و درست.

نگاهی کوتاه به سابقه فعالیت هنری فتحعلی اویسی؛

«آقای کاووسی» همچنان در ذهن و یاد مخاطبان

گــروه ســینما و تلویزیون-
فتحعلی اویسی بازیگر پیشکسوت
ســینما و تلویزیون چشــم از جهان
فروبســت؛ امــا هنرمندیهایــش
همچنــان در یاد مخاطبــان زنده و
جاودان است.
فتحعلــی اویســی بازیگــر
پیشکسوت سینما و تلویزیون ،دیده
از جهان فروبســت.فتحعلی اویسی
متولــد ســال  ۱۳۲۴بوده اســت .او

فارغالتحصیل کارگردانی و بازیگری
ســینما از دانشگاه ایالتی تگزاس بود
و آغازِ فعالیت سینماییاش ،بازی در
فیلم قدغــن از علیرضا داوودنژاد در
سال  ۱۳۵۷بود.
فتحعلی اویسی در نیمه دوم دهه
هفتاد بیشتر در تلویزیون دیده شد؛ اما
در ســینما هم آثار درخشانی داشت؛
مثل ناخدا خورشــید (ناصر تقوایی،
 ،)۱۳۶۵ســرب (مســعود کیمیایی،

 ،)۱۳۶۷هی جو (منوچهر عســگری
نســب ،)۱۳۶۷ ،بانــو (داریــوش
مهرجویــی ،)۱۳۷۰ ،جهان پهلوان
تختی (علی حاتمی و بهروز افخمی،
 )۱۳۷۶و مومیایــی ( ۳محمدرضــا
هنرمند.)۱۳۷۸،
او با فیلم های ســربلند ،مریم و
میتیل ،باو و مادر کارگردانی سینما را
هم تجربه کرد.
فتحعلی اویسی سال  ۱۳۷۹در

سریال «والیت عشق» در نقش «رجاء
ابن ابی ضحاک» نقش آفرینی کرد .این
هنرمند در سال  ۱۳۸۱با سریال «بدون
شرح» به شــهرت رسید و با حضور
در سریال هایی همچون «کمربندها را
ببندیم»و«زیرزمین»همچنانمحبوب
مخاطبان باقی ماند.
این هنرمند در مصاحبه ای بیان
کرده بود با گذشت سال ها از بازی در
سریال «بدون شرح» ،هنوز هم مردم

فیلمهایی که بیش از یک بار باید تماشا کرد

عبدالرضا اکبری عنوان کرد؛

غصه دیدن سریالهای قدیمی با یاد همکاران از دنیا رفته

گروه سینما و تلویزیون -بازیگر سریالهای تلویزیونی با اشاره به آثاری که طی دهههای پیش ساخته میشد
از دقت و وسواس برای این سریالها سخن گفت.
عبدالرضا اکبری بازیگر ســریال «تولدی دیگر» که این روزها از شــبکه آیفیلم بازپخش میشــود درباره این
ســریال اظهار داشــت :از بازی در این ســریال سالهای زیادی میگذرد اما یکی از آن کارهایی بود که با وسواس و
دقت ساخته شد .با وجودی که نویسندگان مختلفی در مقاطع زمانی گوناگون روی فیلمنامه سریال کار کرده بودند
اما داریوش فرهنگ کارگردان ســریال در هنگام تمرین ،نگاه ویژهای به فیلمنامه و دیالوگها داشــت.وی ادامه داد:
جلسات تمرینی متعددی داشتیم و بازیگران دور هم جمع شده و ضمن آشنایی بیشتر تمرین میکردند .آقای فرهنگ
برای تمرین اهمیت فوقالعادهای قائل بود ،یعنی همان موضوعی که متاسفانه این روزها مورد توجه قرار نمیگیرد
و بازیگران در دقیقه  ۹۰با هم آشنا میشوند و بدون تمرین خاصی ،کار را شروع میکنند .این واقع ًا یک ایراد است
که نتیجهاش را در هنگام پخش ســریال میتوان مشــاهده کرد اما آن زمان ،اینگونه نبود و بازیگران مثل یک خانواده
بودند که دور هم جمع میشدند و ارتباط و هماهنگی خوبی با هم داشتند.
وی با اشــاره به نقطه قوت این ســریال اظهار کرد :داریوش فرهنگ با کوله باری از تجربیات تئاتری و با دقت
و وسواس ،کار را پیش میبرد .بازیگران از قبل فیلمنامه را به شکل کامل خوانده و دیالوگها را حفظ کرده بودند.
شــناخت خوبی هم از یکدیگر داشتیم و در هنگام بازی ،فقط به ریزهکاریها توجه میکردیم .گروه تصویربرداری
هم همه تالشش را میکرد تا کاری شسته و رفته از آب دربیاید.
وجه تمایز سریالهای قدیمی مثل «تولدی دیگر» با کارهای امروزی
اکبری با اشاره به تالش برای کارهای قدیمی بر خالف امروز ادامه داد :دقت و وسواس بر روی تمام جزئیات
از لحظه نگارش فیلمنامه گرفته تا تمرینات و اجرا باعث شــد تا ســریالی ســاخته شود که مردم همچنان از تماشای
دوبارهاش لذت میبرند و برایشان خاطرهانگیز و جذاب است« .تولدی دیگر» یک درام خانوادگی است که رگههایی
از کمدی هم در آن مشاهده میشود .شادی و غم واقعی در این سریال جاری است.
در مجمــوع یــک کار حرفهای بود که همه چیز در آن فراهم شــده بود .تهیه کننده نهایت حمایت را از عوامل
داشــت و هر چیزی ســر جای خودش قرار داشت .هیچ شتاب زدگی و عجلهای هم برای ساختش نبود و همه امور
طبق برنامه پیش میرفت .همه این عوامل دســت به دســت هم داده بود تا «تولدی دیگر» به یک ســریال جذاب و
ماندگار تبدیل شود.
وی درباره اهمیت بازیگران حرفهای یادآور شد :حضور بازیگرانی مثل خانم جمیله شیخی در این سریال یک
غنیمت بود و واقع ًا از ایشان زیاد میآموختیم .بازیگران پیشکسوت و توانای دیگری همچون شادروانان نعمت اهلل
گرجی ،منصور واالمقام و فاطمه طاهری هم در این ســریال حضور داشــتند .ضمن اینکه بازیگران جوان مثل خانم
لعیا زنگنه بازیهای خوب و جذابی را در سریال از خود ارائه دادند.
غصه از دیدن سریالهای قدیمی
این بازیگر با اشاره به پخش سریالهای قدیمی عنوان کرد :دیدن سریالهایی مثل «پهلوانان نمیمیرند»« ،مزد
ترس»« ،باغ گیالس»« ،روزهای اعتراض» و همین «تولدی دیگر» ،هم برایم جذاب است و هم باعث آزارم میشود.
 ۲۰تا  ۳۰ســال از پخش این ســریالها گذشته و بســیاری از بازیگران که اتفاق ًا خیلی هم عزیز و محترم و برجسته
بودند در عالم هنر ،دیگر در میان ما نیستند.
وقتی سریالهای قدیمی را میبینم با خودم میگویم چقدر حیف که بزرگانی مثل خانم شیخی و آقایان واالمقام
و گرجی دیگر در میان ما نیستند و هیچکس هم نتوانست جای آنها را پر کند .این موضوع واقع ًا باعث غصهام میشود
و نبود همکارانم واقع ًا آزارم میدهد .البته دیدن ســریالهای قدیمی باعث زنده شــدن خاطرات شیرین هم میشود
و برایم خاطرهانگیز است .از سوی دیگر ،خوشحال میشوم که مردم همچنان این جریان را دوست دارند و از آنها
استقبال میکنند و برایشان حکم نوستالژی را دارد.
بازیگر «مزد ترس» درباره موقعیتهایی که فرهنگ با این سریال برجسته کرد ،گفت :حضور بازیگران کودک
در یک فیلم یا سریال لحظات خاص و غیرمنتظرهای را ایجاد میکند و به کارگردانی کلی ایده جالب میدهد .آقای
فرهنگ این اتفاقات غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی در بازی بازیگران کودک ســریال را تبدیل به جریان نمایشــی
میکرد و در فیلمنامه میگنجاند.
ســه بازیگر کودک داشــتیم که واقع ًا کم سن و سال بودند و ما را مثل پدر و مادر واقعی شان پذیرفته بودند .در
خانهای که تصویربرداری داشتیم استخری بود که در یکی از سکانسها به درون استخر پرت میشدم .بچهها برای
این سکانس خیلی هیجان زده بودند ،با وجودی که میدانستند صحنه ساختگی است.
از سوی دیگر ،سگی که در آن خانه بود با دیدن سقوط من در آب دورخیز کرده و تالش داشت تا خودش را
داخل استخر بیندازند و مرا نجات دهد.
وی در پایان درباره فعالیتهای این روزهایش خبر داد :در ســریال «شــب بیدار» به کارگردانی رضا ابوفاضل
مشغول بازی هستم .این سریال را علی مهام تهیه میکند و  ۳۰قسمت است.

شرکت آریا اطلس کیش

او را به نام آقای كاووسی ،مدیر نشریه
وزین شهر قشنگ می شناسند.
تكیه كالم های «دیجیتالم كجا
بود؟» یا «توجــه نکردی چی گفتم»
گفتارهایی طنزآمیز از این هنرپیشــه
اســت که برای مخاطبان،همچنان به
یادماندنی و جذاب هستند.
این هنرمند در ســال  ۱۳۸۳در
ســریال «کمربندهــا را ببندیم» در
نقش آقــای ملکی ،مدیــر فرودگاه

هنرآفرینی کرده است .در این سریال
هنرمندانی همچــون امیر جعفری،
رضــا فیض نوروزی و الله صبوری،
با او همکاری داشتند .فتحعلی اویسی
عالوه بر فعالیت در عرصه بازیگری،
در خوانندگی نیز فعالیت داشت ه است.
قطعه «میزند باران به شیشــه» از وی
بــه محبوبیت رســید .او همچنین با
فرزندش در یک آلبوم موسیقی با نام
خونه دل خوانندگی کرده است.

گــروه ســینما و تلویزیون -
فیلمهای کالســیکی در تاریخ سینما
ساخته شده اند که شاید آنها را تماشا
کرده باشــید ،اما ارزش آن را دارند که
برای دومین بار و یا حتی چندمین بار
آنها را تماشا کنید.
با توجــه به فیلمهایــی که در
ســالهای اخیر و زمان فعلی منتشر
شــده اند ،شاید بخواهید به چند سال
قبل و یا چند دهه قبل بروید و فیلمهای
کالسیک را تماشا کنید ،فیلمهایی که
نه تنها جذاب و ســرگرم کننده بودند
بلکه به ارزشهای اخالقی هم اهمیت
میدانند.
جادوگر شهر اوز
«جادوگر شهر اوز» به کارگردانی
ویکتور فلمینگ یکی از مشهورترین
آثار کالســیک در تاریخ سینماست
که در ســال  ۱۹۳۹تولید شد .جودی
گارلنــد بازیگر نقش اصلی این فیلم
اســت که دو جایزه آکادمی را از بین
 ۶بخشــی که نامزد شده بود ،دریافت
کرد .داســتان فیلم در مورد یک دختر
جوان به نام دوروتی است که دوست
دارد شهر کوچکش را ترک کند و دنیا
را ببینــد ،اما روزی کــه خانه را ترک
میکند یــک طوفان بــزرگ او را به
مکانی ناشناخته و دور میبرد.
ئی تی:موجود فرازمینی
فیلم ســینمایی «ئی تی:موجود

گــروه ســینما و تلویزیون-
فیلمبــرداری فیلم کوتــاه «زنی که
شــاعر بود» به نویســندگی صحرا
فتحی و کارگردانی ســعید دشتی به
پایان رسید.
امیــر جعفری ،صحــرا فتحی،
لینــدا کیانــی و نیمــا شــعبان نژاد
بازیگران فیلم کوتاه «زنی که شــاعر
بود» هســتند و تهیــه کننده گی این
اثر را کمپانی «Pacific United
 »Productionsونکــوور کانادا
و کمپانــی  Diyarبــا ســرمایه
گذاری دکتر امیر هوشــنگ هاشمی
برعهده داشــته و هــم چنین مهدی
کمال پور مدیر پــروژه این اثر بوده
است.
هم اکنون تدوین فیلم توســط
عماد خدابخش در حال انجام است

فرازمینی» در سال  ۱۹۸۲اکران شد و
در آن زمان در زمینه تجاری موفق بود
و منتقدان نیز از آن استقبال کردند .این
فیلم همچنیــن یک گام مهم و بزرگ
برای کارگــردان آن یعنی اســتیون
اســپیلبرگ بود که هنــوز هم آثاری
موفق را در ســینما میسازد .این فیلم
در  ۹بخش جوایز آکادمی نامزد شد و
 ۴جایزه را از جمله بهترین جلوههای
ویژه دریافت کرد.

داســتان این فیلم در مورد یک
پسربچه به نام الیوت است که به طور
کام ً
ال تصادفی با یک موجود فضایی
روبرو میشــود و قصد دارد آن را از
چشم انســانهایی که قصد دارند او
را بکشــند ،دور نگه دارد .از همینجا
دوستی بین این موجود فضایی و پسر
بچه آغاز میشود .این فیلم هم مضامین
اخالقــی و اهمیــت آنهــا را مورد

بررسی قرار میدهد.
چه زندگی شگفتانگیزی
این فیلم سینمایی به کارگردانی
فرانــک کاپرا و نقــش آفرینی جیمز
استوارت است .طرح اصلی فیلم حول
زندگی جورج بیلی اســت که به دلیل
ناکامیهای متعــدد در زندگی ،قصد
خودکشی دارد؛ اما این فرصت را پیدا
میکند که زندگیاش را بدون حضور
خودش و اتفاقاتی که در نبودش برای
اطرافیانــش روی میدهد ببیند .این
فیلم در پنج بخش از جوایز اســکار
از جمله بهترین فیلــم و کارگردانی
نامزد شــد .این فیلم از زمانی که در
ســال  ۱۹۴۶اکران شد تاکنون در
رویدادهای مختلفی به صورت
افتخاری به نمایش گذاشته شده
و اکنون یکی از الهام بخش ترین
فیلمهای تاریخ سینما است.
مری پاپینز
نسخه قدیمی این فیلم سینمایی
در ســال  ۱۹۶۴نمایش داده شــد و
شهرت گستردهای را دست و پا کرد.
به گونهای که موســیقی و آهنگهای
آن هنوز هم محبوب هستند .این فیلم
سینمایی در جوایز اسکار  ۱۳نامزدی
کســب کرد و مجموعــ ًا  ۵جایزه را
دریافت نمــود .رویدادهای این فیلم
ســینمایی در مورد یــک خانواده در
ایاالت متحده آمریکا اســت که برای

اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاهی با بازی امیر جعفری
و پس از مراحــل فنی آماده حضور
در جشنواره های داخلی و خارجی
می شود.
عوامــل این فیلم کوتاه عبارتند
از :مدیــر فیلمبــرداری  :بهــروز
بــادروج ،مدیر صدابرداری  :کامران
کیان ارثی،تدوین  :عماد خدابخش،
طراحــی و ترکیب صدا  :حســین
قورچیــان ،طراح صحنه  :مســعود
ســقالطون نیا ،طراح گریم  :توحید
خداپرست ،طراح گرافیک  :کارنگ
طیاری ،طراح لباس  :نادیا حســام،
دســتیار اول کارگــردان  :محمــد
اســماعیل زاده ها ،برنامه ریز  :زاهد
برزگر ،منشــی صحنه  :دنیا سهرابی،
عکاس  :رضا حســینی ،موســیقی :
مهرنام رســتگاری ،جلوه های ویژه
میدانی  :رسول کهنسال ،مدیرتولید:

علی برنگی،صالح شــادمانی مجری
طرح  :انجمن سینمای جوانان،دفتر

البرز

پخش بیــن الملل ایــن فیلم

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

شخصی به نام مری پاپینز کار میکنند.
مری پاپینز زن تحصیل کردهای
است که مشخص میشود قدرتهای
جادویــی نیز دارد .او در ادامه ســعی
میکند که به کودکان خانواده مذکور،
ارزشهــای اخالقــی ،صداقــت و
مهربانی را بیاموزد.
پسر بچه
«پســر بچه» یکی از بهترین آثار
کالســیک در دوران سینمای صامت
اســت که کارگردانــی آن را چارلی
چاپلیــن انجــام داده .اگرچه فیلم او
صامت اســت ،اما این موضوع باعث
نشــده که محبوبیت فیلم او به نســل
بعدی سینمادوســتان منتقل نشــود؛
طوری که بزرگساالن و کودکان زیادی
را میتوان یافت که با این فیلم چاپلین
و قهرمــان آن ارتباط زیــادی برقرار
میکنــد و حتی بدون گفتن یک کلمه
آن را میفهمند.
داستان فیلم در مورد یک ولگرد
با بازی چاپلین اســت که یک کودک
یتیــم را پیدا میکند و تصمیم میگیرد
او را بــزرگ کند ،امــا یک روز پلیس
تصمیم میگیرد که او را از این ولگرد
جدا کند و به یتیم خانه ببرد .شخصیت
چاپلین نیز تالش میکند از این اتفاق
جلوگیــری کند .این فیلــم پیامی در
مورد اهمیت خانواده و مراقبت از آن
به مخاطب منتقل میکند.

برعهده مینــروا فیلم با مدیریت الهه
گودرزی میباشد.
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