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ســــخن
ســـردبیــــر 

مدتی بود که برای نوشتن مقاله ای در باره چند نشریه سینمایی قبل از انقالب و مقایسه آن ها با نشریات بعد از انقالب 

به دنبال منبعی می گشتم که دارای مشخصات کامل نشریات سینمایی باشد. منبعی که دارای چنین مشخصه ای باشد 

نیافتم.در تمامی کتابشناسی های موجود نشریات سینمایی نیز به ترتیب الفبایی فهرست شده  اند، بنابراین یافتن آن ها 

برای مخاطب دشوار است، ضمن آن که اطالعات موجود در آن ها بسیار مختصر و در حد شناسایی اولیه است.

پی گیری های بعدی منجر به یافتن منابعی شد که عالوه بر فهرست کردن نشریات سینمایی در باره آن ها توضیحاتی 

نیز داده شده بود. از جمله: مرحوم حمید شعاعی سلسله کتاب هایی دارد با عنوان » نام آوران سینمای ایران« در 

سومین مجموعه )منتشر شده در سال 1356(که به معرفی فروغ فرخزاد اختصاص دارد سخن از نشریات سینمایی 

رفته است. شعاعی در این کتاب، با توجه به این که اکثر نشریات نامبرده شده را در زمان انتشار دیده و خوانده، ضمن 

توضیحاتی در باره چگونگی شکل گیری نشریه، مطالب منتشر شده، سردبیر و غیره، نظرات شخصی خود را نیز بیان 

کرده است.مسعود مهرابی نیز در کتاب های: »تاریخ سینمای ایران« و »کتابشناسی سینمای ایران« در باره بعضی از 

نشریات سینمایی توضیحات ارزنده ای داده است.
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اوانس اوهانیانس )اوگانیانس( در سال 1۲۷۹  در عشق آباد، ترکمنستان و به روایتی در مشهد به دنیا آمد. وی به نام اوانس 
اوهانیان هم شناخته و معروف است که البته تلفظ درست نام او را بهتر نشان می دهد.اوگانیانس در اسناد معدودی که باقی گذاشته 

خود را فارغ التحصیل دانشکده تجارت در تاشکند )1۹1۹(، حقوق در عشق آباد )1۹۲۰(، آموزشکده فیلم مسکو )1۹۲۵(، دکترای 
سینما )1۹۳۲(، دکترای علوم )1۹۴1( و دکترای طب )1۹۵۳( معرفی کرده است.

اوگانیانس دست کم از سال 1۳۰۴ تا 1۳۰۸ خورشیدی، یعنی یکی از دوره های شکوفای سینمای شوروی در ترکمنستان، 
تاشکند و مسکو بود، و احتماالً فیلم های مهم دوره 1۹۲۵ شوروی را دیده است. آوانس اوگانیانس )در سال 1۳۰۸( هنگامی که وارد 

ایران شد حتی زبان فارسی را نمی دانست. اما به لطف استعداد شگرفش در مدتی بسیار کوتاه فارسی را آموخت.
وی برای تأسیس »مدرسه آرتیستی سینما« تالش کرد. او پس از جلب موافقت سعید نفیسی، عباس مسعودی، علی وکیلی 

و چند تن دیگر برای همکاری در ۲۴ فروردین 1۳۰۹ طی اعالنی از متقاضیان هنرپیشگی خواست که همه روزه جهت ثبت نام 
به دفتر مدرسه )واقع در خیابان عالءالدوله( مراجعه کنند.رئوس »پروگرام« پنج ماهه مدرسه هنرپیشگی برای دانش آموزان و 

عالقه مندان پیگیر بدین قرار اعالم شد:

 اولین کارگردان سینمای ایران که
 بود؟
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 1( صنعت آکتری، مطابق آخرین سیستم آمریکا، 
۲( عکاسی 

۳( تکنیک سینما
 ۴( آکروباتیک

 ۵( ورزش سوئدی
 ۶( بوکس

 ۷( شمشیربازی
 ۸( بالت

 ۹( رقص شرقی
 1۰( رقص اروپایی و شنا که به توسط اشخاص بصیر و 

متخصص تعلیم داده می شود.
نخستین فارغ التحصیالن »مدرسه آرتیستی« در دی 

1۳۰۹ معرفی شدند،دوره اول مدرسه آرتیستی سینما با 
پشتکار اوگانیانس شکل گرفته به انجام می رسد و پس 

از گذشت نزدیک به چهار ماه طی آیینی با دعوت از 
نمایندگان مجلس و جراید نتیجه کوشش و فعالیتش را با 
به نمایش گذاشتن حرکات ورزشی و انجام نمایش توسط 
هنرآموزانش به معرض دید و تماشا می گذارد.آبی و رابی 
نخستین فیلم سینمای ایران با ژانر کمدی است که در 

سال 1۳۰۹ توسط اوانس اوهانیانس ساخته شد و در روز 
جمعه 1۲ دی 1۳۰۹، ساعت ۲ بعد از ظهر در سینما 

مایاک به نمایش درآمد. داستان دو شخصیت به نام های 
آبی )محمدخان ضرابی( و رابی )غالمعلی خان سهرابی 
فرد( است. آبی هنگامی که آب می نوشد، شکم رابی باد 

می کند. رابی زیر بوم غلطانی دراز می کشد و آبی با پتک 
بر سر او می زند و رابی پهن و کوتاه می شود. در رستوران 

لقانطه، آبی و رابی سفارش مرغ می دهند و وقتی قصد 
خوردن آن را دارند، آن مرغ به پرواز در می آید و 

اما حاجی آقا، آکتر سینما فیلمی کمدی و صامت )در 
هشت پرده و با میان نویس فارسی، روسی و فرانسه( بود، 

و در 11 بهمن 1۳1۲ در سینما روایال )رویال( تهران 
نمایش داده شد،اما به سبب ضعف صناعتی با اقبال 

عمومی مواجه نشد. تنها نسخه منحصر به فرد این فیلم 
در فیلمخانه ملی ایران نگه داری می شود. هیچ نسخه ای 

از آن، به دلیل آتش سوزی سینما مایاک در 1۳11موجود 
نیست.

اوهانیانس در سال 1۳۴۰ )1۹۶1( در سن شصت و یک 
سالگی در تهران به گمنامی درگذشت و در گورستان 

دوالب )قبرستان قدیم ارامنه( تهران به خاک سپرده شد. 
پس از مرگ نه فقط از او یادی نشد، بلکه به درستی 
دانسته شد او کیست و در طول حیاتش چه کارهایی 

کرده است.
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ــت از آن  ــی اس ــهل و ممتنع ــم س ــب«، فیل ــران غری »خواه
ــا  ــرد ام ــذت ب ــان ل ــوان از دیدنش ــه می ت ــی ک ــت فیلم های دس
ــی  ــب« فیلم ــران غری ــرد. »خواه ــور ک ــا عب ــادگی از آن ه به س
ــه نظــر می رســد و شــاید همیــن  اســت کــه خیلــی “ســاده” ب
ســاده بــودن باعــث شــود کــه کمتــر از لیاقتــش جــدی گرفتــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن نکت ــود، کلیدی تری ــن وج ــا ای ــود. ب ش
ــراه  ــاب آورده و دارد هم ــان را ت ــذر زم ــب« گ ــران غری »خواه
بــا مخاطبانــی کــه کودکــی و نوجوانــی خــود را بــا ایــن فیلــم 

گذرانده انــد.
کیومــرث پوراحمــد و اصغــر عبداللهــی، فیلمنامــه »خواهــران 
ــش  ــته اری ــام نوش ــن ن ــه همی ــی ب ــی از کتاب ــب« )اقتباس غری
ــته اند.  ــه پرده ای نوش ــول س ــات اص ــت کلی ــا رعای ــتنر( را ب کس
ــفاف شــخصیت های  ــی ش ــاهد معرف ــه( ش ــرده اول )مقدم در پ
ــک  ــی دراماتی ــش اصل ــت و پرس ــان، موقعی ــدی و روابط ش کلی
ــس  ــی نرگ ــس از جابه جای ــترش( پ ــرده دوم )گس ــتیم. پ هس
و نســرین آغــاز می شــود و بــه گســترش تــالش کــودکان 
بــرای بازیابــی زندگــی مشــترک والدینشــان می انجامــد و 
ــر از  ــی طوالنی ت ــه کم ــه البت ــری ک ــی )نتیجه گی ــرده پایان پ
ــر  ــه نظ ــی ب ــای فیلمنامه نویس ــده در تئوری ه ــزان توصیه ش می
می رســد( بــه جســت وجوی منصــور )خســرو شــکیبایی( و 
ناهیــد )افســانه بایــگان( بــرای یافتــن فرزندانشــان و درنهایــت 

ــاص دارد. ــر اختص ــه یکدیگ ــواده ب ــای خان ــیدن اعض رس

معرفی فیلم سینمایی
ــکل گیری  ــه ش ــر ب ــو، منج ــن الگ ــی ای ــول کل ــت اص رعای
ســاختاری شــده کــه فیلــم را از پراکندگــی و چندپارگــی نجــات 
ــه  ــن مواجه ــرک )اولی ــه مح ــه حادث ــن ک ــن ای ــد. ضم می ده
دقیق تــر  بخواهیــم  )اگــر  به ســرعت  نســرین(  و  نرگــس 
بگوییــم، ســه دقیقــه بعــد از شــروع فیلــم و یــک دقیقــه بعــد 
از پایــان تیتــراژ( اتفــاق می افتــد. نویســندگان فیلمنامــه بــدون 
فــوت وقــت و توضیحــات کســل کننده بــه ســراغ بحــث اصلــی 

می رونــد.

ــی  ــکات قابل توجه ــم ن ــم در بخــش شــخصیت پردازی ه فیل
نیســت  قــرار  کــه  هســتیم  روبــه رو  کودکانــی  بــا  دارد. 
ــات  ــی تصمیم ــد و حت ــار کنن ــال رفت ــای بزرگس ــل آدم ه مث
یــک  درمی آیــد.  نمایــش  بــه  کودکانــه  هــم  خطیرشــان 
نمونــه اش جایــی اســت کــه نرگــس و نســرین بــه ســراغ ثریــا 
می رونــد: اقدامــی کــه از دیــدی بزرگســاالنه کامــاًل غیرمنطقــی 
ــودکان  ــد ک ــا از دی ــد ام ــر می رس ــه نظ ــه ب ــا احمقان و چه بس
ــم  ــی ه ــکل دیالوگ نویس ــت. ش ــا اس ــت و به ج ــی درس حرکت
ــم  ــا اومدی ــد: »م ــته می کن ــه را برجس ــن وج ــتی همی به درس
از شــما خواهــش کنیــم کــه بریــد بــرای خودتــون یــه شــوهر 
دیگــه پیــدا کنیــد.« بــه کــودکان فیلم هــای چنــد ســال 
ــم توانســته اند  ــد فیل ــد؛ چن ــران توجــه کنی ــر ســینمای ای اخی
کودکانــی باورپذیــر خلــق کننــد؟ همچنیــن می تــوان بــه تکــرار 
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ــاره  ــف اش ــمت های مختل ــم در قس ــای فیل ــی از دیالوگ ه برخ
کــرد کــه در مــواردی بــر رابطــه صمیمانــه شــکل گرفته میــان 
دو خواهــر تأکیــد می کنــد )»شــما چــرا دو تــا شــدین؟ مــا دو 
ــور  ــان منص ــباهت های می ــم ش ــواردی ه ــم!«( و در م ــا بودی ت
ــت آن  ــه بازگش ــباهت هایی ک ــازد؛ ش ــد می س ــد را مؤک و ناهی
دو بــه یکدیگــر در انتهــای فیلــم را باورپذیرتــر می ســازد: »یــه 

ــی! باشــه واســه بعــد!« ــه پیرزن ــی، ی ــه زن دختــری، ی
امــا فیلــم نکاتــی بــرای تماشــاگر بزرگســال هــم دارد. یکــی 
از ایــن نــکات، نشــانه گذاری هایی اســت کــه شــاید بــرای 
مخاطــب کــودک چنــدان قابــل درک یــا الاقــل جــذاب نباشــد؛ 
به عنوان مثــال، منصــور خســروی در طــول فیلــم )چــه در 
ــا خانم جــان، چــه ناهیــد و چــه ثریــا( درگیــر دوگانــه  رابطــه ب
زن/ مــادر اســت و تنهــا جایــی هــم کــه درگیــری )و در لحظاتی، 
ناتوانــی( او را بــرای خلــق ملــودی مناســب می بینیــم، هنگامــی 
ــد.  ــادر کار می کن ــون م ــا مضم ــی ب ــه دارد روی آهنگ ــت ک اس
ایــن قبیــل نشــانه گذاری ها می تواننــد باعــث شــوند کــه 
ــکات  ــم ن ــا ه ــدی تماش ــای بع ــب« در مرتبه ه ــران غری »خواه

ــرای جلــب نظــر مخاطبــان داشــته باشــد. جدیــدی ب
شــاید بتــوان برخــی از مســائل را به عنــوان ایــرادات فیلمنامــه 
ــاً همان طــور کــه  ــاًل پیــش رفتــن ماجــرا عین مطــرح کــرد. مث
خانم جــان )پروین دخــت یزدانیــان( پیش بینــی کــرده بــود 
کمــی ســاده انگارانه بــه نظــر می رســد یــا برخــی از فرصت هایــی 
کــه بــرای ایجــاد گره هــای جــدی و درگیرکننــده در فیلمنامــه 
ــو  ــرین در پیان ــی نس ــال ناتوان ــد )به عنوان مث ــود می آین ــه وج ب
زدن( چنــدان جــدی گرفتــه نشــده و به ســادگی از آن هــا عبــور 
ــا  ــا یــک اســتراتژی ســاده ام ــم ب ــا ســازندگان فیل می شــود. ام
حساب شــده و متناســب، ایــن “ایــرادات” ظاهــری را بــه بخــش 
جدایی ناپذیــری از فیلــم تبدیــل می کننــد! به عبارت دیگــر، 
آن هــا به جــای تــالش بــرای مخفــی کــردن ایــن نــکات، مــدام 
روی آن هــا تأکیــد می کننــد و همیــن، لحــن سرخوشــانه ای بــه 
فیلــم می دهــد کــه بــه یکــی از ویژگی هــای مثبــت »خواهــران 

غریــب« تبدیــل شــده اســت.
از  فیلــم  تأثیرگــذار  صحنه هــای  از  یکــی  به عنوان مثــال 
ــه  ــرین )ک ــور و نس ــتی کنان منص ــه آش ــی، صحن ــر احساس نظ
ــد  ــه »ص ــش تران ــگام پخ ــدارد( هن ــس می پن ــور او را نرگ منص
نشــانه گذاری های  از  دیگــر  )یکــی  اســت  یاقــوت«  دانــه 
درســت فیلــم؛ ترانــه ای کــه به شــکلی اســتعاری  نیــاز اعضــای 
ــادآوری  ــر یــک ســقف را هــم ی ــه بازگشــت زی ــواده ب ایــن خان
ــاس،  ــن احس ــش دادن ای ــای ِک ــد به ج ــا پوراحم ــد(. ام می کن
ــور  ــد: منص ــر می کش ــه تصوی ــدی را ب ــده ای کم ــه ای بالفاصل
ــاورد  ــرای او بی ــار” را ب ــوِر “ان ــا پارتیت ــد ت ــرین می خواه از نس
ــری  ــا تصوی ــی را ب ــی نقاش ــی، تابلوی ــِر ناآگاه ــرین، از س و نس
ــت  ــار به دس ــک ان ــار ی ــان در کن ــین بن ــاد غالمحس از زنده ی
ناآگاهــی  از  اســتفاده  به جــای  درواقــع  می دهــد!  منصــور 
نســرین بــرای خلــق بحــران، پوراحمــد و عبداللهــی از آن بــرای 
ــه  ــد. نمون ــتفاده می کنن ــم اس ــنگین فیل ــای س ــتن فض شکس
دیگــر، تأکیــد بــر ایــن اســت کــه خانم جــان تمــام جزییــات در 

ــد. ــد را می دان ــور و ناهی ــان منص ــوع می ــال وق ح

به ســادگی می شــد ایــن اشــاره ها را حــذف کــرد و در ظاهــر 
ــد،  ــن تمهی ــر ای ــا تأثی ــد. ام ــم وارد نمی ش ــه فیل ــه ای ب لطم
کاهــش ســطح تنــش و حفــظ لحــن کلـّـی فیلــم اســت. درســت 
ــه اوج  ــد ب ــور و ناهی ــان منص ــری می ــه درگی ــی ک در لحظات
خــود رســیده، تماشــای نمایــی از خانم جــان کــه دارد شــرایط 
ــد،  ــح می ده ــودکان توضی ــرای ک ــتی ب ــر را به درس ــال حاض ح
ــرل  ــت کنت ــز تح ــه همه چی ــد ک ــت می کن ــا را راح ــال م خی
اســت! ایــن اســتراتژی شــاید در شــرایط عــادی )بــا توجــه بــه 
تأکیــد تئوریســین های فیلمنامه نویــس بــر لــزوم حفــظ حرکــت 
ــول  ــش در ط ــطح تن ــش س ــه و افزای ــده در فیلمنام پیش رون
اثــر( درســت بــه نظــر نرســد امــا چــه کســی گفتــه کــه رعایــت 
ــران  ــم اســت؟ »خواه ــه ســود فیل ــی همیشــه ب ــای جزی الگوه
ــه  غریــب« یــک اســتثنا اســت و اســتراتژی فیلمنامه نویســان ب
ــدا فضــای  ــم از همــان ابت دل می نشــیند چــون ســازندگان فیل
ــش  ــه ای پی ــم را به گون ــی و فیل ــا معرف ــه م ــوری ب ــم را ج فیل
ــاهد  ــی ش ــی طوالن ــت زمان ــرار نیس ــم ق ــه می دانی ــد ک برده ان
تنش هــای فزاینــده باشــیم و آگاهــی خانم جــان از مســیر 
حرکــت ناهیــد و منصــور، درواقــع دارد انتظــارات پیش ســاخته 
مــا را بــرآورده کــرده و همیــن، حســی از رضایــت در تماشــاگر 

ــد. ــاد می کن ایج
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       بیوگرافی زنده یاد استاد محمد علی  
کشاورز

محّمدعلی کشــاورز )زادٔه ۲۶ فروردین ۱۳۰۹ در اصفهان – درگذشــتٔه ۲۵ خرداد 

۱۳۹۹ در تهــران( بازیگــر ســینام، تئاتــر و تلویزیــون ایــران بــود.او دارای نشــان 

درجــه یــک فرهنــگ و هــر بــود.از محمدعلی کشــاورز، در کنــار داوود رشــیدی، 

ــه ســبب تأثیرشــان  ــان ب ــه انتظامــی، جمشــید مشــایخی و علــی نصیری عزت الل

در فیلم هــای ایرانــی بــه عنــوان پنــج بازیگــر مــرد مانــدگار تاریــخ تئاتــر، ســینام 

ــه در ســن  ــر نارســایی کلی ــر اث ــد ب ــاد می شــود.این هرمن ــران ی ــون ای و تلویزی

۹۰ ســالگی درگذشــت.او همچنیــن ژنــرال بازنشســته ارتــش شاهنشــاهی بــود.

محمدعلــی کشــاورز در محلــه ســیچان اصفهــان زاده شــد. او فرزنــد دوم 

خانــواده بــود. خانــدان وی اصالتــاً از گرجــی تبارانــی بــوده کــه در زمــان 

پیشــین  نــام خانوادگــی  آمــده و مســلامن شــد.  ایــران  بــه  عبــاس  شــاه 

توجهــی  قابــل  بخــش  اکنــون  کــه  خاندانــی  بوده اســت؛  »اصالنــی«  او، 

می دهنــد. تشــکیل  را  فریدون شــهر  و  اصفهــان  گرجیــان  جمعیــت  از 

بــه جدایــی  ازدواج  ایــن   ۱۳۵۲ ســال  در  کــه  منــود  ازدواج  بــار  یــک  وی 

انجامیــد و پــس از آن دیگــر ازدواج نکــرد. نتیجــه ایــن ازدواج دخــر وی 

بــه نــام »نلــی« اســت کــه در بلژیــک زندگــی و نقاشــی تدریــس می کنــد

تهــران  هرپیشــگی  هرســتان  فارغ التحصیــل  کشــاورز  محمدعلــی 

ــته  ــالن رش ــارغ التحصی ــود. او از ف ــک ب ــای دراماتی ــکده هره و دانش

نیــز بــود و مجری گــری برخــی برنامه هــای مربــوط  نقشــه برداری 

بوده اســت.  وی  عهــدٔه  بــه  ســیام  و  صــدا  در  نقشــه برداری  بــه 

نیــز پذیرفتــه  محمدعلــی کشــاورز یک بــار در دانشــکدٔه پزشــکی 

از  داشــت  بازیگــری  بــه  کــه  زیــادی  عالقــه  به دلیــل  اّمــا  شــد. 

پرداخــت. بازیگــری  بــه  و  داد  انــراف  رشــته  ایــن  در  تحصیــل 

تله تئاتــر  در  بــازی  کشــاورز  محمدعلــی  هــری  کار  نخســتین 

 ۱۳۳۹ ســال  در  نصیریــان  علــی  کارگردانــی  بــه  »خودکشــی« 

کره مونــا،  ویولن ســاز  همچــون  منایش هایــی  در  ســپس  بــود. 

ــرد. ــازی ک ــریندبرگ ب ــازی اس ــهریار، ب ــوس ش ــدورا، ادیپ ــون، آن آنتیگ

ابراهیــم  غفــاری،  فــرخ  چــون  نامــداری  فیلم ســازان  بــا  کشــاورز 

تقوایــی،  نــارص  بیضایــی،  بهــرام  زورلینــی،  والریــو  گلســتان، 

عبــاس  و  مهرجویــی،  داریــوش  حامتــی،  علــی  ابراهیمــی،  نــادر 

کیارســتمی همــکاری کرده اســت و بــا بازیگرانــی غیرایرانــی چــون 

بوده اســت.. همبــازی  ســیدو  فــون  ماکــس  و  کوئیــن،  آنتونــی 
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کارگردانــی  و  رفــت  تلویزیــون  بــه   ۱۳۴۷ ســال  در  کشــاورز  محمدعلــی 

هــری قســمت هایی از رسیــال خانــٔه قمــر خانــم را بــه عهــده گرفــت.

دایی جــان  تلویزیونــی  مجموعه هــای  بــه  می تــوان  وی  مانــدگار  آثــار  از   

اســتخوانی(،  شــعبان  نقــش  )در  هزاردســتان  دود،  بــدون  آتــش  ناپلئــون، 

شــبان  و  ســلطان  افســانه  قشــیری(،  خواجــه  نقــش  )در  رسبــداران 

کــرد. اشــاره  گرگ هــا  و  پدرســاالر،  اعظــم(،  خواب گــزار  نقــش  )در 

شــب  فیلــم  بــا   ۱۳۴۳ ســال  در  نخســتین بار  بــرای  کشــاورز  محمدعلــی 

قــوزی ســاخته فــرخ غفــاری بازیگــری ســینام را نیــز تجربــه کــرد و تــا 

ســال ۱۳۸۷ )خورشــیدی( در ۴۷ فیلــم ســینامیی ایفــای نقــش کرده اســت. 

 از جملــه کارهــای قابــل توجــه او می تــوان بــه رگبــار، خشــت و آینــه، 

برزخی هــا، کامل امللــک، مــردی کــه مــوش شــد، کفش هــای میــرزا نــوروز، 

ــای  ــدگان، آق ــینام، دلش ــور س ــاه آکت ــره، نارصالدین ش ــتجو در جزی ــادر، جس م

ــرد. ــاره ک ــازات اش ــه مج ــه، و کمیت ــون، روز واقع ــان زیت ــر درخت ــدار، زی بخش

کشــاورز بــرای بــازی در فیلــم مــادر ســاختٔه علــی حامتی نامــزد دریافت ســیمرغ 

ــی کشــاورز، ۳ خــرداد  ــن بازیگــر نقــش اول مــرد شــد. محمدعل ــن بهری بلوری

ــر اثــر مشــکل کلیــه در بیامرســتان آتیــه بســری شــد و در ۲۵ خــرداد  ۱۳۹۹ ب

۱۳۹۹ بــر اثــر نارســایی کلیــه، در ســن ۹۰ ســالگی درگذشــت.پیکر مرحــوم در 

تاریــخ ۲۷ خــرداد ۱۳۹۹ در قطعــه هرمنــدان بهشــت زهرا به خاک ســپرده شــد.
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ــا ــی ب ــنامه خوان ــنواره نمایش ــزاری جش  برگ

ــد 11 ــز واح ــش درمرک نمای
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آشنایی با گریمور های معروف سینمای ایران

اهمیت صنعت گریم و چهره پردازی در دنیای هنر به حدی زیاد است که باعث دیده شدن یا نشدن یک اثر میشود. 
خوشبختانه سینمای ما در زمینه گریم و چهره پردازی بسیار موفق عمل کرده و گریمورهای مشهوری در این صنعت فعالیت 

میکنند.
عبداهلل اسکندری یکی از نام های آشنا در صنعت گریم است که اثرهای ماندگاری از او در سینما و تلویزیون وجود دارد اما اگر 
بخواهیم از برترین گریمورهای ایران نام ببریم باید نامی از جالل معیریان ، بیژن محتشم ، مجید اسکندری ، مهری شیرازی ، 

ایمان امیدواری و مهین نویدی تنها بانوی برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی ببریم.
برترین گریمورهای ایرانی در دنیای هنر

عبداهلل اسکندری
اگر بخواهیم لیستی از بهترین گریمورهای ایرانی تهیه کنیم قطعا باید نام عبداهلل اسکندری را در صدر این لیست قرار 

بدهیم . عبداهلل اسکندری از برترین های صنعت گریم در ایران است که چندین بار سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی در 
جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد . عبداهلل اسکندری برای فیلم های مادر ساخته علی حاتمی ، ناصرالدین شاه اکتور سینما 
به کارگردانی محسن مخملباف، بلندی های صفر ساخته فالح لیالستانی، آخرین بندر به کارگردانی حسن هدایت، روز واقعه 

ساخته شهرام اسدی و ساحره به کارگردانی داوود میرباقری برنده سیمرغ بلورین این رشته شده است. عبداهلل اسکندری چهره 
پردازی را از سال ۵1 زیر نظر بیژن محتشم آغاز کرد و چهره پردازی فیلم و سریال های زیادی را برعهده داشته است و گریم 
های ماندگاری از او در دنیای هنر وجود دارد که از جمله آنها میتوان به گریم ماندگار اکبر عبدی در آدم برفی ، دزد عروسک 

ها  مادر ، گریم متفاوت و ماندگار محسن تنابنده در شاهگوش ، گریم مصطفی زمانی در پریناز ، محمود بصیری در فیلم 
دستفروش ، مهدی فقیه در ملک سلیمان و ... اشاره کرد.
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جالل معیریان

جالل معیریان طراح گریم و چهره پرداز مشهور ایرانی فعالیت در سینما را از سال ۴۹ با فیلم آرامش در حضور دیگران 
ساخته ناصر تقوایی آغاز کرد و پس از آن در فیلم و سریال های زیادی به عنوان گریمور و چهره پرداز حضور داشت 
جالل معیریان از برترین گریمورهای ایرانی است که سه بار توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را از آن خود کند. 
این چهره پرداز موفق برای فیلم های سرب به کارگردانی مسعود کیمیایی، غزال ساخته مجید راعی و توفان شن به 

کارگردانی جواد شمقدری سیمرغ بلورین جشنواره فجر در دوره های مختلف را دریافت کرد.
جالل معیریان چهره پردازی آثار زیادی را برعهده داشته است که از برترین های آن میتوان به گریم مهدی فخیم زاده 
در مسافران آفتاب ، گریم عبدالرضا اکبری در فرزند صبح اشاره کرد. جالل معیریان از برترین گریمورهای ایرانی است 

که سه بار توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را از آن خود کند. این چهره پرداز موفق برای فیلم های سرب به 
کارگردانی مسعود کیمیایی ، غزال ساخته مجید راعی و توفان شن به کارگردانی جواد شمقدری سیمرغ بلورین جشنواره 

فجر در دوره های مختلف را دریافت کرد.
جالل معیریان چهره پردازی آثار زیادی را برعهده داشته است که از برترین های آن میتوان به گریم مهدی فخیم زاده 

در مسافران آفتاب ، گریم عبدالرضا اکبری در فرزند صبح اشاره کرد.
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اخبار سینمایی مرکزعلمی کاربردی واحد 11

جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ُرتاری ترکیه به فیلم کوتاه به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا گلپور دانش 
آموخته کارگردانی مرکز 11 تهران رسید
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فیلم »آشو« به کارگردانی جعفر نجفی عضو فعال انجمن فیلم سازی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر 
11 تهران در بخش رقابتی هفدهمین دوره جشنواره فیلمهای مستند بیگ اسکای آمریکا به نمایش درامد.
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 اودین روشن عضو انجمن علمی دانشجویی رشته بازیگری مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 11 تهران، برای 
بازی در فیلم کوتاه جمع جزئیات به کارگردانی محمد حسنی فارغ التحصیل رشته کارگردانی مرکز 11 تهران 

،جایزه ی بهترین بازیگرِی جشنواره ی دیاموند ایتالیا را دریافت کرد.
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فیلم های کوتاه »ِستین« و »زنگ ها« به کارگردانی اصغر عباسی دانش آموخته رشته کارگردانی مرکز علمی 
کاربردی فرهنو هنر واحد 11 تهران در ادامه اکران جهانی خود به فستیوال فیلم کالیفورنیا آمریکا راه یافت.این 

فستیوال که پنجمین دوره خود را با  شعار  به جای َجنگ، هنر بساز برگزار می کند بصورت اختصاصی برای 
حمایت از آثار هنری از سراسر جهان در زمینه های مختلف سینما و تلویزیون برگزار می گردد.
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