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دو روز مانده به پایان مهلت اسکار ۲۰۲۳
تکلیف ۸0 کشور روشن شد

همدلی| در حالی که ۱۱ مهر آخرین فرصت معرفی 
نمایندگان کشورهای مختلف برای حضور در رقابت 
اســکار بین المللی ۲۰۲۳ است، شمار کشورهایی که 
تاکنون وارد این رقابت شــده اند به ۸۰ کشور رسیده 
اســت. دو روز مانده به پایان مهلت آکادمی اســکار 
برای معرفی نمایندگان کشورهای مختلف، فیلیپین، 
پاکستان، هنگ کنگ، اســتونی، آرژانتین، مراکش، 
ایتالیا، ویتنام، هند و مکزیک نیز نمایندگانشان را برای 
رقابت اسکار بین المللی ۲۰۲۳ معرفی کرده اند.فیلیپین 
با فیلم برنده جشــنواره ونیز »در کار: گمشده ۸« به 
رقابت اسکار وارد شــد. این فیلم ساخته اریک متی 
اولین بار در جشنواره ونیز سال پیش به نمایش درآمد 
و جایزه بهترین بازیگری را برای جان آرسیال دریافت 
کرد. فیلم دنباله ای بر فیلم »در کار« ســاخته همین 
کارگردان است که در بخش دو هفته کارگردان های 
جشــنواره کن در ســال ۲۰۱۳ به نمایش درآمد و 
داستاش با الهام از وقایع واقعی، درباره یک روزنامه نگار 
فاسد است که به دنبال عدالت برای همکارانش است.

پاکستان با »جوی لند« ساخته سعیم صادق به اسکار 
می رود. این فیلم امسال در کن به نمایش درآمد و در 
بخش نگاه جایزه برد. داستان فیلم درباره خانواده ای 
مردساالر است که آرزویشــان داشتن فرزندی پسر 
برای ادامه نسل خانواده است.مکزیک با »باردو، وقایع 
نگاری دروغین یک مشــت حقیقــت« فیلم جدید 
آلخاندرو گونزالس ایناریتو به اسکار می رود. این فیلم 
اولین بار در جشــنواره ونیز امسال دیده شد و اولین 
ساخته ایناریتو بعد از سال ۲۰۰۰ است که در مکزیک 
زادگاه این کارگردان ســاخته شده و داستانش درباره 
یک روزنامه نگار و مستندســاز مکزیکی است که به 
زادگاهش برمی گردد و با مسایلی مربوط به هویت و 
خانواده روبه رو می شــود. مکزیک سال ۲۰۱۸ با فیلم 
»ُرما« به کارگردانی آلفونسو کوارون برنده جایزه اسکار 
بهترین فیلم بین الملل شد.مراکش با »خفتان آبی« 
ساخته مریم توزانی به اسکار می رود. این فیلم اولین 
بار در جشــنواره کن به نمایش درآمد و برنده جایزه 
فیپرشی شد و در تورنتو هم در بخش نمایش های ویژه 
دیده شد. داستان درباره زوجی است که یک فروشگاه 
ســنتی خفتان را در یکی از قدیمی ترین بخش های 
شهر مراکش اداره می کنند.هنگ کنگ »جایی که باد 
می وزد« ساخته فلیپ یونگ را به اسکار معرفی کرده 
است. این کارگردان پیشتر با »بندر تماس« در سال 
۲۰۱۵ در اسکار شرکت کرده بود. این فیلم با بودجه 
۳۸ میلیون دالری با همکاری چینی ها ساخته شده 
و از گران ترین فیلم های ســاخته شده در هنگ کنگ 
است و داستانش درباره موضوع جنایی جنجالی درباره 
۴ افسر پلیس فاســد است.استونی فیلم بسکتبالی 
»کالِف« را به اسکار معرفی کرد. این فیلم ساخته اوه 
ماســتینگ درباره سفر تیم بسکتبال استونی به دور 
نهایی مسابقات قهرمانی این ورزش در اتحاد جماهیر 
شوروی در حال فروپاشی است و با الهام از رویدادهای 
واقعی سال ۱۹۹۱ ساخته شــده است. تیم استونی 

آخرین جام بسکتبال شوروی را به دست آورد.
آرژانتین »آرژانتین ۱۹۸۵« را به اسکار معرفی کرده 
که ساخته ســانتیاگو میتره و برنده جایزه فیپرشی 
فیلم ونیز امسال اســت و جایزه منتخب تماشاگران 
جشــنواره سن سباستیان را هم به دست آورده است. 
این درام بر اســاس رویدادهای واقعی ساخته شده و 
درباره مبارزات وکیلی جوان با یک تیم حقوقی حتی 
جوان تر با حکومت نظامی آرژانتین است که در نهایت 
دیکتاتوری نظامی خورخه ویدال را به توقیف، شکنجه 
و قتــل مخالفان محکوم کرد.دانمارک نیز »عنکبوت 
مقدس« ساخته علی عباسی را به اسکار فرستاد که 
اولین بار در جشــنواره کن به نمایش درآمد و درباره 

قتل های زنجیره ای مردی در شهر مشهد است.
ایتالیا هم با فیلم »نوســتالژی« ساخته ماریو مارتونه 
راهی اسکار می شود. این فیلم که در کن امسال حضور 
داشت با نقدهای مثبت بسیار تحسین شده و درباره 
مردی میان سال است که پس از ۴۰ سال زندگی در 
مصر به شهر زادگاهش ناپل برمی گردد و با خاطرات 

مجرمانه دوران جوانی احاطه می شود.
هند »آخرین نمایش فیلم« ساخته پان نالین به زبان 
گجراتی را برای اسکار برگزید. داستان با پس زمینه های 
سینمایی درباره انتقال از سلولوئید به دیجیتال و درباره 
پسر ۹ ساله ای به نام سامی است که عاشق سینماست 
و با تماشــای اولین فیلم، زندگی اش تغییر می کند.

ویتنام نیز »۵۷۸: شلیک دیوانه« که فیلمی اکشن به 
کارگردانی لونگ دین دون است را به اسکار فرستاده 
اســت. داســتان درباره پدری راننده است که هدف 
آزار گروهی غریبه شده و در تعقیب آنهاست.آخرین 
مهلت معرفی فیلم های منتخب کشورها برای رقابت 
در بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳، سوم 

اکتبر )۱۱ مهر( است.
از ســینمای ایــران فیلم »جنگ جهانی ســوم« به 
کارگردانی هومن ســیدی برای رقابت در این بخش 
معرفی شده اســت.رای گیری برای تعیین نامزدهای 
اسکار از ۱۲ ژانویه تا ۱۷ ژانویه ۲۰۲۳ انجام می شود 
و نامزدهای امسال ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ )۴ بهمن( معرفی 
می شوند. زمان رای گیری نهایی از ۲ مارس تا ۷ مارس 
۲۰۲۳ است. اسکار نودو پنجم یکشنبه ۱۲ مارس )۲۱ 

اسفند( برگزار می شود.

 جزئیات پروژه مرمت آرامگاه 
علینقی وزیری

همدلی|  یکی از نوازندگان و پژوهشــگران حوزه 
موسیقی ضمن ارائه گزارشــی از روند بازسازی و 
بهســازی آرامگاه علینقی وزیری از برگزاری یک 
آیین تجلیل برای ایــن هنرمند فقید در آینده ای 
نزدیک خبــرداد. بهنام موحــدان از نوازندگان و 
پژوهشــگران موســیقی ایرانی که طی سال های 
اخیر مسئولیت بهســازی و مرمت آرامگاه مرحوم 
علینقی وزیری )پدر موســیقی نوین ایران( را نیز 
به عهــده گرفته، از تالش خود برای برگزاری یک 
مراسم نکوداشت برای این استاد موسیقی ایرانی و 
رونمایی از آرامگاه بازسازی شده این هنرمند فقید 
طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد: بر اساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته در تالشــیم روز 
پنجشنبه چهاردهم مهرماه آئین نکوداشت مرحوم 
علینقــی وزیری را کــه بســیاری از عالقه مندان 
موســیقی از او به عنوان پدر موسیقی نوین ایران 
یاد می کنند در فرهنگسرای اندیشه برگزار کنیم. 
حسن ناهید، میالد کیایی، بهرام گودرزی، محمد 
مقدســی، فرهاد فخرالدینی، جهانشــاه صارمی، 
لوریــس چکناوریــان، هادی منتظری، مســعود 
حبیبــی از جمله هنرمندانی هســتند که از آن ها 
بــرای حضور در این مراســم دعوت به عمل آمده 

است.
او در ادامه توضیحات خود افزود: از جمله اهدافی 
که برای این آئین نکوداشــت برنامه ریزی شده، به 
نوعی رونمایی از آرامگاه اســتاد وزیری نیز هست 
که طی ســال های گذشته تالش شده تا نسبت به 
مقام هنری و واالی این هنرمند ارزنده موســیقی 
اقداماتی برای بازســازی و مرمــت مزار او صورت 
پذیــرد. این در حالی اســت که دونــوازی هادی 
منتظری نوازنده کمانچه و مسعود حبیبی نوازنده 
دف، اجرای چند برنامه موســیقایی، پخش فیلم 
مســتند کلنل علینقی وزیری، سخنرانی علیرضا 
میرعلی نقی دربــاره جایگاه و نبوغ هنری مرحوم 
وزیری در روند تکوین و تعالی فرهنگ موســیقی 
کشور از جمله بخش های مختلف مراسم نکوداشت 
علینقی وزیری در فرهنگسرای اندیشه خواهد بود.

او ضمن ارائه گزارشــی از روند بازسازی و مرمت 
آرامگاه مرحوم وزیری طی ســال های اخیر گفت: 
از ســال ۹۸ کار بازســازی و مرمت آرامگاه استاد 
وزیری را با هزینه شــخصی و بدون مشــارکت و 
همــکاری هیچ فرد حقیقی و حقوقی و ســازمان 
و نهادی شــروع کردم. جالب است بدانید آرامگاه 
پدر موســیقی ایران از ســال ۱۳۵۸ به مدت ۴۰ 
سال به جهت فراموشی و غفلت های صورت گرفته 
از ســوی نهادهایی که می تواننــد متولی چنین 
مقوالتی باشند به مخروبه ای بدل شده بود. به هر 
ترتیب در مرحله اول بازسازی با صرف هزینه ۳۸ 
میلیون تومان آرامگاه را به طور کامل رنگ کاری 
و گچ و ســنگ آرامگاه را تعویض کردم. سردیس 
اســتاد را نیز جناب امیر موحدان هنرمند نقاش و 
مجسمه ساز کشور ساخت. این اثر هنری هم طی 
مراســمی در مهرماه ۱۳۹۸ با حضور دردانه های 
موســیقی کشــور از جمله ارفع اطرایی، حســن 
ناهید، بهرام گودرزی، میالد کیایی، کامبیز روشن 
روان، معصومه مهرعلــی و تنی چند از نوازندگان 
برجسته کشور از جمله شــهرام صارمی و مهدی 

فالح رونمایی شد.
موحدان ادامه داد: در مرحله دوم بازسازی آرامگاه 
مرحــوم وزیری که در شــهریور ماه ســال ۱۳۹۹ 
صورت گرفــت، با صرف هزینه ای بالغ بر ۶ میلیون 
تومان مجموعه نفیسی از عکس های استاد وزیری، 
روح اهلل خالقی و ابوالحســن صبا را گردآوری و بر 
دیوارهــای آرامگاه نصب و نیــز پرده ای منقوش به 
عکس استاد را روی پنجره آرامگاه نصب کردم. این 
در حالی بود که مهرماه ۹۹ دومین بزرگداشت استاد 
را نیز حضور اســتادانی نظیر ارفع اطرایی، حســن 
ناهید، میــالد کیایی و بهرام گودرزی برگزار کردم. 
سومین مرحله بازسازی و مرمت آرامگاه را شهریور 
ســال جاری پیگیری کرده و با صرف هزینه ای بالغ 
بر ۴۵ میلیون تومان نســبت به مرمت دیگر موارد 
مورد نظر آرامگاه اقدامات الزم را انجام داد. در این 
چارچوب کار مرمت و زیباســازی تقریباً تمام شده 
و تنها بخش کوچکی از عملیات زیباســازی نهایی 
باقی مانده که در آینده آن را نیز به اتمام می رسانم.

ســارا حیدرنژاد| اگر بخواهیــم به تاریخ 
موسیقی ایران در یک سده گذشته نگاهی 
نام  از کنار  به سادگی  نمی توانیم  بیندازیم، 
»علینقی وزیری« بگذریم. کلنل موسیقی 
ایران ازآن جهت چهره ویژه ای محســوب 
می شود که برخی کامالً سیاه و بعضی دیگر 
به صورت سفید مطلق به او نگاه می کنند. 
عده ای معتقدند این موسیقی دان خدمات 
داده  انجام  ایران زمین  موسیقی  به  بزرگی 
اما طیف دیگری نیز هســتند که او را به 
ایرانی  به موسیقی  بی مهری  و  غرب زدگی 
متهم می کنند. به سراغ محمد سریر رفتیم 
تا نظر این آهنگســاز و موسیقی دان را در 
مورد علینقی وزیری جویا شــویم. سریر 
جزو کسانی است که از وزیری به نیکی یاد 
می کند و او را پیونددهنده موسیقی ایرانی و 
غربی می داند. گفت وگوی ما با محمد سریر 
را یک روز پس از سالروز تولد کلنل علینقی 
وزیری درباره این چهره نامدار تاریخ معاصر 

موسیقی ایران، در ادامه می خوانید:

 با توجه به این که شما جزو کسانی هستید 
که کارهای جدی در حوزه موسیقی انجام 
داده اید، قاعدتاً از علینقی وزیری شناخت 
دارید. به عنوان یک موسیقیدان، وزیری را 

کجای موسیقی ایران می بینید؟ 
وزیری خدماتی ارائه داده که در تاریخ موســیقی 
ایران مشخص است. وزیری در حوزه های مختلف، 
آدمی اســت که خودش را جامع االطراف نشان 
می دهــد. یعنی هم در حوزه مکتوب کار کرده و 
محصل خارج از کشور بوده اما بااین وجود برخی 
از پژوهشگران موســیقی نواحی معتقدند او دل 
درگرو موســیقی نواحی ایران داشته است. پس 
از مشــروطه و حتی قبــل از آن یعنی در دوران 
فتحعلی شاه، تجددگرایی در حوزه های مختلفی 
صورت گرفــت و ارتباط بین ایرانیان و اروپاییان 
بیشتر شد. ازآن پس این تجددگرایی همیشه در 
ادبیات، آثار و مکتوبات ما که با ســاخته شــدن 
چاپخانه ها، تأســیس روزنامه ها و اندیشــه های 
انقالبی که بعدها در دوره ناصرالدین شاه رشد پیدا 
کرد، نمایان بوده است. این رویه گرایش هایی را 
در حوزه هــای مختلف ایجاد کرد که می شــود 
به موســیقی هم در این مجموعه توجه داشت. 
می دانید که در آن زمان مجالت مختلفی چاپ 
شدند و انتقادات آشکارتر شد، به خصوص بعد از 
صدور فرمان مشروطیت در سال هزار و سیصد و 
بیست وچهار هجری قمری مصادف با هزار و نهصد 
و شش میالدی و پس از این که مظفرالدین شاه 
از دنیا رفت و در حقیقت رنسانسی در اندیشه ها 

پدید آمد، تحولی در افکار ایجاد شد.
 وزیری در این تحول فکری چه نقشــی 

داشت؟
قضیه به گونه ای نبود که کســی بیاید و دخالت 
کند و موســیقی را عوض کند. این یک جریان 
فکــری بود که آمــدن آقای وزیــری از خارج و 
اندیشــه های موســیقایی غرب روی آن نقش 
داشت. به هرحال امری بود که دیگر اتفاق افتاد. در 
بیشتر کشورهایی که این مسئله رخ داد، تحوالت 
موسیقایی قابل لمس بود. موسیقی پلی فونیک و 
چندصدایی و موســیقی هایی که شرایط خاصی  
داشتند از ابتدای دوران بعد از دوران مشروطیت، 

رو آمدند. 

به هرحال موســیقی یک امر رایج و محترمی 
در زمان خــود بود و در حوزه های مذهبی هم 
خیلی به آن اهمیــت می دادند. درنتیجه این 
رشــد صورت گرفت. در ایران هم ورود صفحه 
و گرامافــون و فروش این صفحات ایرانی تأثیر 
زیادی داشت. عده ای هم در کشورهای اطراف 
شروع به چاپ صفحه کردند. از تاریخ این طور 
برمی آیــد که عده ای می خواســتند گرامافون 
بفروشــند، پس باید صفحه درست می کردند. 
به همین دلیل یک عده را بردند و شــروع به 
ساخت صفحه کردند که این صفحه ها برگردد 
تا گرامافون ها به فروش برســد. در سال هزار و 

سیصد و دو هم مدرسه عالی موسیقی به وسیله 
کالس های مختلفی که درویش خان، آقای نی 
داوود، آقای شــهنازی و ... تشــکیل شد و این 
اســاتید به تربیت شــاگرد پرداختند اما آقای 
وزیری یک آموزشگاه خصوصی در همان سال 
تأسیس کرد و کار خیلی جدید و نوینی را ارائه 
داد چون پیش از آن همه موسیقی را به صورت 
سینه به ســینه و با حضور در مکتب اســاتید 
می آموختند چون نــت مکتوبی در کار نبود و 

صحبت ها را به خاطر می سپردند.
 روش نوین وزیری با استقبال مواجه شد 

یا استادان سنتی، آن را پس زدند؟
وزیــری ضمن تدریــس جدی، نــگاه خیلی 
موشکافانه ای داشت و ظاهرسازی هم نمی کرد. 
همیشه وجاهت خود را حفظ می کرد و خیلی 
کار جدی انجــام می داد. فــرم کلنلی در کار 
آموزش او آشــکار بود. آن زمان موســیقی در 
مجالس مطرح بود و کنسرت به صورت جدی 
وجود نداشــت. در حقیقت ایشان یک اندیشه 
خیلی جدی در حوزه موســیقی داشت و آن را 
رواج می داد. به خصوص ایشان خیلی به سلفژ 
یعنی خواندن موســیقی با نت هــا و صداهای 
خودش تکیه داشت. وزیری خیلی بر این مسئله 
تأکید داشــت و ســعی می کرد ذهن را رشد 
دهــد و از کار طوطی وار پرهیز کند. این کارها 
موجب شــده بود که شاگردان اولیه مدرسه او 
به چهره هایی مانند معروفی، حسین سنجری، 
ابوالحســن صبــا، عبدالعلی وزیری، حســین 
گل گالب )شــاعر ای ایــران، ای مرز پرگهر( و 
... تبدیل شــوند. شاگردان این شاگردها هم به 
چهره های معروفی بدل شدند. شاید بعضی ها 
تالش های کلنل وزیری را ورود اندیشــه غربی 
به موسیقی تلقی کنند اما اندیشه او علمی بود،  
نــه غربی؛ مثل خیلی از علوم دیگر که از غرب 

به ایران منتقل شــد. ما در حوزه های مختلف 
مثل طب هم چنین روندی را طی کردیم. ایران 
در حوزه طب سنتی خیلی پیشرفته بود اما در 
پیوند با طب غرب توانست جایگاه ویژه تری پیدا 
کند. در آن دوره پایه گذاری یک نوع اندیشــه 
در موســیقی شــکل گرفت و اصل قضیه هم 
همین اســت. ازآن پس هم پیشــرفت زیادی 
صورت نگرفت. اگرچه به مبانی ارزشی در حوزه 
موسیقی وارد نشــدند ولی نطفه جدیدی در 
حوزه موسیقی کاشته شد تا موسیقی بر اساس 
یک چارچوب و روش علمی باید آموزش داده 
شود و یادگیری بر این اساس باید باشد. گفتند 
حتی موســیقی ملی هم باید در این چارچوب 

قرار بگیرد.
 اما بســیاری معتقدنــد وزیری  یک 
غرب زده بود و موسیقی ایرانی توسط او 

مورد بی مهری قرار گرفت...
به نظرم می آید که باید به موسیقی و پایه گذاران 
این گونه فعالیت ها چه در حوزه علمی و چه در 
حوزه هنری توجه خیلی زیادی صورت بگیرد 
و جایــگاه خاصی برای آن هــا در نظر گرفت. 
کلنل وزیری آغازگر یک نگــرش تازه در این 
زمینه است. البته ممکن است ما فکر کنیم که 
بداهه نوازی در حوزه موســیقی ایرانی به عنوان 
یک اصل ممکن است به فراموشی سپرده شود. 
درحالی که فراموش نشد و ادامه هم پیدا کرد. 
این شــناخت در خدمت این بداهه نوازی قرار 
گرفت و شــکل و فرم دادن به یک اندیشه در 
حوزه بداهه نوازی را به رشد و توانایی رساند. تمام 
کسانی که بعداً در حوزه بداهه نوازی کار کردند 
از این چارچوب ها بهره بردند. البته بداهه نوازی 
بدون حساب وکتاب و چارچوبی در ذهن نوازنده 
که به نوعی آهنگســاز هم محسوب می شود، 
نیست. بنابراین این اندیشــه ورزی و اهمیتی 
که به چارچوب های علمی و شــناخت چیزی 
که در بطن موســیقی وجــود دارد و می تواند 
منتقل شود و در ذهن مخاطب هم با چارچوب 
و فرم هایی شکل بگیرد بسیار مهم بود که این 
اتفاق به وســیله وزیری افتاد. فکر می کنم که 
قطعاً باید آقای وزیری را به عنوان یک پایه گذار 
و مبدع و کســی که از منظر موسیقی علمی 
به موســیقی ایران نگاه کرد، محترم بشمریم. 
اگرچه در دارالفنون هم عده ای فارغ التحصیل 
مثل درویش خان و دیگران به ایران آمده بودند 
ولی آن ها در حقیقت یک فرم از موسیقی نظام 
را می دیدند. در ادامه همه آن ها به اندیشه کلنل 
وزیری گرویدند و با او همکاری کردند. به نوعی 
آن هــا کمک کردند که این نــوع فکر در پایه 
آموزش موسیقی علمی متبلور شود؛ موسیقی 
که می تواند در آن خالقیت و نگرش جدی به 

موسیقی ملی وجود داشته باشد.

محمد سریر در گفت وگو با همدلی از علینقی وزیری؛ پدر موسیقی نوین ایرانی می گوید 

اندیشه کلنل علمی بود، نه غربی

همدلی| بهرام عظیمی کارگردان و انیمیشن ساز باسابقه با اشاره 
به آخرین وضعیت پروژه ناتمام »پســری بــا ابروهای ضخیم« به 
طرح ناگفته هایی درباره »تهران ۱۵۰۰« به عنوان اولین انیمیشن 
ســینمایی خود پرداخت. این کارگردان انیمیشن، درباره سرانجام 
انیمیشن »پســری با ابروهای ضخیم« گفت: قرار بود فروردین ماه 
۱۴۰۰ انیمیشن »پســری با ابروهای ضخیم« را با تهیه کنندگی 
زنده یاد محمد ابوالحسنی اســتارت بزنیم که تبدیل به فیلم دوم 
ســینمایی در کارنامه کاری من شــود. در همین راســتا با مرکز 
گســترش سینمای مستند و تجربی و پویانمایی قراردادی بستیم 
تا بخشــی از هزینه تولید از سوی این مرکز تأمین شود. متأسفانه 
بعد از درگذشت آقای ابوالحسنی که تهیه کننده این پروژه به شمار 
می رفت، هرچند مرکز گسترش پیگیری های زیادی برای تولید این 

پروژه کرد، اما این اتفاق رخ نداد.
او ادامه داد: درواقع به دوستان مرکز گسترش گفتم که با سرمایه ای 
که از سوی شما دریافت می کنیم هم نمی توانیم پروژه را جلو ببریم 
و ما نیاز به یک ســرمایه کامل داریم و جذب سرمایه هم با حضور 
تهیه کننده امکان پذیر بود و با توجه به اینکه ما تهیه کننده نداشتیم 
و نتوانستیم تهیه کننده جایگزینی نیز پیدا کنیم، این پروژه متوقف 
شد. تأکید می کنم که مرکز گسترش در این زمینه همکاری های 

بسیاری با ما داشت و تمام تالش خود را در این زمینه انجام داد.
این کارگردان انیمیشن تأکید کرد: زمانی که آقای ابوالحسنی زنده 
بود باهم به دیدن بسیاری از مدیران در دولت قبل رفته بودیم و همه 
می گفتند که برای ساخت این پروژه همکاری می کنند اما با تغییر 

دولت ها قول ها به فراموشی سپرده شد.
او ادامه داد: مسئله مهمی که در حال حاضر وجود دارد این است که 
یک انیمیشن سینمایی با نام »پسری با ابروهای ضخیم« وجود دارد 
که می توان آن را یک اثر بین المللی دانست. انیمیشنی که نگارش 
فیلم نامه آن بیش از ۸ ماه طول کشــید، بسیاری از کسانی که از 
دســت اندرکاران انیمیشن چه در بخش خصوصی و چه در بخش 
دولتی هستند، در جریان این فیلم نامه بوده و به خوبی می دانند که 
این انیمیشــن قرار بود ساخته شود و من بارها گفته ام که اگر این 
انیمیشــن ساخته شود باعث به وجود آمدن یک اتفاق بزرگ ملی 

و بین المللی می شود.
عظیمی گفت: این انیمیشن درباره تاریخ کشورمان است و بر اساس 
داستان، چند بار ســفر زمان خواهیم داشت به گونه ای که ۵ هزار 
ســال قبل از شهر سوخته، ۵۰ ســال پیش و زمان حال را داریم. 
این انیمیشــن درباره فرهنگ و هنر ایران است و مخاطب داخلی 
و خارجی با دیدن آن اطالعات بســیاری را به دست می آورد. نباید 
فراموش کنیم که تمدن شهر سوخته جزو ۵ تمدن بزرگ دنیا بوده، 
اولین جراحی مغز در این شهر صورت گرفته، اولین چشم مصنوعی 

در این شهر پیدا شده و بسیاری از اولین ها در این شهر وجود داشته 
است.

او تأکید کرد: در این داســتان یک پسربچه ای از ۵ هزار سال قبل 
به ۵۰ ســال قبل از تاریخ امروز ســفر می کند و اتفاقات جالب و 
تأثیرگــذاری را به وجود می آورد. فیلم نامه این پروژه با اســتاندارد 

فیلم نامه های آمریکایی نوشته شده است.
کارگردان انیمیشــن »سیم ششم« با اشــاره به ساخت انیمیشن 
»تهــران ۱۵۰۰« که ســاخت و نمایش آن جریــان بزرگی را در 
سینمای ایران راه انداخت و مورد استقبال قرار گرفت، توضیح داد: 
بارها گفته ام که این فیلم درست است از نظر انیمیشن سازی یک 
اتفاق بزرگ بود اما به عنوان یک انیمیشن سینمایی جذابیت های 
الزم را نداشت آن هم به دو دلیل، که اولی ضعف کارگردانی من در 
ساخت انیمیشن بلند بود که تجربه ای در آن نداشتم و بلد نبودم که 

یک انیمیشن سینمایی بسازم.
او بیان کرد: با خود فکر می کردم که انیمیشن بلند سینمایی شبیه 
همان انیمیشــن های کوتاهی است که می سازم، فکر می کردم که 
می توان انیمیشــن های کوتاه را کنار هم گذاشت و یک انیمیشن 
سینمایی ســاخت. درصورتی که من نمی دانستم چگونه باید یک 
انیمیشن سینمایی ساخت، هرچند در ابتدا فکر می کردم که می دانم! 
اما بعد از تمام شدن کار، تازه متوجه ضعف خود در کارگردانی شدم، 
بسیاری فکر می کردند که فیلم نامه »تهران ۱۵۰۰« ضعف دارد، اما 
این گونه نبود چراکه من فیلم نامه نسبتاً خوبی داشتم اما کارگردانی 

من ضعف داشت.
عظیمی گفت: دومین مشــکل بزرگ انیمیشــن »تهران ۱۵۰۰« 
سخت گیری هایی بود که به این انیمیشن کردند. ارگان، نهاد یا هر 
وزارتخانه ای که در این کشور بود انگشت خود را روی این انیمیشن 
گذاشت، چراکه »تهران ۱۵۰۰« اولین فیلم آینده نگر سینمای ایران 
بــود و تا آن زمان هیچ فیلمی در ایران وجود ندارد که بگوید مثاًل 

۱۱۰ سال آینده قرار است چه اتفاقی در این کشور رخ دهد.
او تأکید کرد: بارها و حتی در تلویزیون هم گفته ام که به کسانی که 
آن زمان به این انیمیشن گیر می دادند می گفتم که ما می خواهیم 
از ایران در این انیمیشــن بگوییم. ازجمله مواردی که من در این 
انیمیشن به آن اشاره کرده بودم این بود که ما همچنان به سنت های 
دیرینه خود وابسته هستیم و همچنین می خواستم نشان دهم که 
بسیاری از مشکالت امروز ما مانند آلودگی، هنوز برطرف نشده و باید 
به فکر آن باشیم. آن زمان هرچند چند سالی از آغاز ساخت مصال 
می گذشت اما هنوز کامل نشده بود و من می خواستم به طنز نشان 
دهم در سال ۱۵۰۰ نیز هنوز مصال ساخته نشده است و باید برای 
آن فکری کرد اما زمان از جاهای مختلفی به من فشــار آوردند که 

باید مصال را در انیمیشن خود بسازی.
این کارگردان انیمیشن توضیح داد: با تمام این خط قرمزهایی که 
برای من می کشیدند اگر همین آقای شمقدری معاون سینمایی 

وقت نبود، این انیمیشن هیچ گاه اکران نمی شد.
او ادامــه داد: تأکید می کنــم که ضعف اصلی »تهــران ۱۵۰۰« 
کارگردانی آن بود، به همین دلیل حدود ۱۰ سال مطالعه کرده و در 
کارگاه های آموزشی کارگردانان معتبر در جشنواره های بین المللی 
حضور داشتم، انیمیشن های بســیار زیادی دیدم و آن قدر تالش 
کردم و یاد گرفتم تا بتوانم فرمول ساخت یک انیمیشن بین المللی 

را فرابگیرم.
کارگردان مجموعه انیمیشــن »سیاســاکتی« تأکید کرد: با تمام 
تجربه هایی که طی این ۱۰ ســال به  دست آورده ام، فکر می کنم 
اگر »پسری با ابروهای ضخیم« ساخته شود تبدیل به یک انیمیشن 
بین المللی می شــود. هرچند بســیاری از ارگان ها و نهادهایی که 
به انیمیشــن مربوط می شــوند از این پروژه اطالع دارند، تمایلی 
بــه حمایت از این پروژه ندارند. حتی بــه برخی از این افراد گفتم 
حاضر هستم تا کارگردانی این پروژه را به تیم دیگری بدهم اما این 
پروژه ساخته شود تا آخرین کار زنده یاد ابوالحسنی نیمه کاره نماند. 
شاید بسیاری از دوســتان به این فکر می کنند که اگر قرار است، 
این انیمیشن تولید شود، افتخارش برای محمد ابوالحسنی و بهرام 

عظیمی است و چیزی به آن ها نمی رسد.
عظیمی در پایان به مهر گفت: آن قدر از این پروژه سینمایی مطمئن 
هستم که هرکســی پا پیش بگذارد و سرمایه گذاری کند و حتی 
کارگردانی آن را کسی دیگر بر عهده گیرد، اما به شرط آنکه جمله 
به جمله این فیلم نامه ساخته شود. یکی از مواردی که مانع حمایت 
از این پروژه می شــود مسئله بودجه است که معتقدند بودجه این 
پروژه بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است که می گویند انیمیشن 
در سینما نمی فروشد این درحالی است که طی سال های گذشته 

انیمیشن هایی ساخته شده که فروش خوبی داشته است.

بهرام عظیمی از آخرین پروژه اش، سخن می گوید

حسرت های پسری با ابروهای ضخیم
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