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اکبرعالمی

منتقدسینما

ســاخت فیلم کنــارش بــودم و موســیقی آن فیلمها
را نوشــتهام و امــروز نزدیــک بــه  50ســال از آن روزها
میگــذرد و البته افتخار دیگری اســت کــه در آخرین
فیلــم ســاخته او همکاری داشــتم ،فیلمی بــا عنوان
«جزیره رنگین» که سال  1393تولید شد .نگاه خسرو
ســینایی بــه حــوزه ســینما متفــاوت از دیگــران بود و
آثــارش رنگ و بوی خــاص او را داشــت .کارهای این
هنرمنــد هیچ گاه تقلیــد و الگوبرداری از کســی نبوده
و ســعی نمیکــرد از دیگــران بهتــر یا کمتر باشــد کار
خــودش را انجــام میداد و تالش میکــرد حرفش را
با موســیقی و فیلم بیان کنــد و البته دراین زمینه هم
موفق عمل کــرد و فیلمهایی که ســاخت هیچ کدام

شــبیه یکدیگــر نبوده و نیســت و خــود را تکــرار نکرد.
ناگفتــه نمانــد دســتی هم در شــعر داشــت .هنرمند
بزرگی که اعضای خانوادهاش هم انسانهای بزرگی
بوده و هســتند و در اتمســفر بــزرگ هنــری او زندگی
کردهاند .خســرو دراکثر کنســرتهایم کــه قبل و بعد
از انقالب برگزارشــد همراه باخانوادهاش شرکت کرد
و ایــن دیدارهــا موجــب دلگرمی من بود که دوســت
و رفیــق چندیــن ســالهام را میبینم .خسروســینایی
شــخصیتی دوســت داشــتنی و رفیق درجــه یک من
است و امروز تأسف میخورم که او را در کنار خودمان
نداریــم البته کــه او رفت و دیگر برنمیگــردد اما یک
روزی ما به او میپیوندیم و دیدارآغاز میشود...
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گذر از سطح زندگی
به سطح آفرینش
ی
مهدیاحمد 

نقاش و بازیگر
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ی اســت که دیگــری امــکان ورود
هــر انســانی دنیای 
و نفــوذ بــه آن را نــدارد .همــ ه مــا در دنیــای خــود
محبوســیم و فقط هنر اســت که میتوانــد این انزوا
و تنهایی را بشــکند و صدایمــان را به گوش دیگری
برســاند .خســرو ســینایی در تمــام ایــن ســالها به
واسط ه سینما ،موسیقی و شعرش در تالش بود که

یادداشت

یادداشت
صــدای درونش را به گوش ما برســاند .او تا آخرین
لحظــه آنچــه در درونــش میگذشــت را بــه اثــری
هنری تبدیل کرد و موفق شد که از سطح زندگی به
سطح آفرینش گذر کند .حتی آنجایی که نگذاشتند
دوربینش را دســتش بگیرد ،ســازش را برداشــت و
آنجایی که صدای موســیقی او را نشنیدند ،قلمش
را برداشــت .خسرو سینایی بزرگ بود ،او هنرمندی
بــزرگ بــود که عاشــقانه زندگی کــرد ،جرعه جرعه
عشــق را نوشید و تا آخرین نفس با عشق و شور کار
کــرد و بی مهریهایی که در تمام این ســالها به او
شد را با قطره اشکی از چشمانش بیرون ریخت و با
لبخند به من گفت« :زندگی را دوست دارم».
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گــروه فرهنگــی /در خانــوادهای بــا پیشــه پزشــکی
پــرورش یافت .اگر دســت به دســت تقدیــر داده بود،
او نیز باید پزشــک میشــد و شــاید امروز در جبههای
دیگــر در جنــگ با کرونــا .البد بخت بــا فرهنگ و هنر
ایــن ســرزمین یــار بــود کــه خســرو ســینایی بــا دیدن
آکاردئون ،دلباخته موســیقی شــود و هنــر را به عنوان
حرفــه خویــش برگزینــد .اگر چــه با وجــود عالقهاش
بــه موســیقی و مطــرح شــدن نامش بــه عنــوان یکی
از آکاردئونیســتهای مطــرح تهــران در  18ســالگی
خانــواده همچنــان اصــرار دارنــد کــه بعــد از گرفتــن
دیپلم در رشته طبیعی ،برای ادامه تحصیل در کنکور
رشته پزشکی شرکتکند.
او بــه ســفارش خانواده گوش میکنــد اما در برگه
کنکــور بــه جــای پاســخ دادن به ســؤاالت آزمــون به
نقاشــی مشــغول میشــود .آن ســالها افــراد زیادی
بعــد از اخذ دیپلم بــرای ادامه تحصیل بــه خارج از
کشور اعزام میشدند .او هم برای آموزش معماری
بــه دانشــگاه فنی ویــن مــیرود و همزمان در رشــته
آهنگســازی دانشــگاه موســیقی و هنرهای نمایشــی
ویــن پذیرفتــه میشــود .منوچهــر طیاب از دوســتان
صمیمی او در دانشــکده معماری اســت .در ارکستر
جمعو جور دوســتانهای که دارنــد ،طیاب ماندولین
مینــوازد و ســینایی آکاردئــون .بــا شــکلگیری موج
نوی ســینمای فرانسه و نئورئالیســم ایتالیا ،عشق به
سینما هم در دل هر دو ولول ه میکند .طیاب پیش از
ســینایی معماری را نیمه کاره رها کرده و در آکادمی
موسیقی و هنرهای نمایشی وین به تحصیل در رشته
ســینما مشغول میشــود .او در یکی از فیلمهایی که
برای دانشکده میسازد ،از سینایی دعوت میکند که
یکــی از نقشها را بازی کنــد .محیط و فضای همین
کار آنقدر ســینایی را درگیر خود میکند که او هم قید

معمــاری را میزنــد و در امتحــان ورودی دانشــکده
ســینما شــرکت میکند .بــا رشــته اصلــی کارگردانی
و رشــته فرعــی فیلمنامهنویســی فارغالتحصیــل
میشود .عشــق به موســیقی همچنان پایدار است و
در رشته تئوری موسیقی با درجه ممتاز از کنسرواتوار
وین فارغالتحصیل میشود .سینایی عالوه بر سینما
و موســیقی ،بــه ادبیــات و شــعر هــم عالقــه دارد و
مجموعه شــعری هم از او منتشــر شــده اما ســینایی
خــودش را فیلمســاز میدانــد و حرفــه اصلــیاش
در جهــان هنــر فیلمســازی اســت .فیلمســازی که با
تأکیــد بر موضوعات اجتماعی و عمدتاً مســتندگونه
آثار درخشــانی را در ســینمای ایران به ثبت رســانده
اســت از «تهــران امــروز»« ،زنــده بــاد« ،»...هیوالی
درون»« ،مرثیــه گمشــده» کــه روایتگــر مهاجــرت
هزاران لهســتانی به ایران در ســالهای  ۱۹۴۱و ۱۹۴۲
بود و بابت ســاخت آن نشــان ویژه کشــور لهستان را
از رئیــس جمهــوری این کشــور دریافت کــرد تا فیلم
تحســین شــده «عروس آتش»« ،گفتوگو با ســایه»
و ...عشــق او بــه هنــر با عشــق به ایران عجین شــده
و نشــانه ایــن عشــق را در آثــارش و صحبتهایــش
میتوان یافت.
اگــر چــه مســیر فیلمســازیاش فــراخ نبــوده و از
آخرین ســاخته ســینماییاش «جزیره رنگین» بیش
از  7ســال میگــذرد .یکی از آرزوهای خســرو ســینایی
ســاخت «قطار زمســتانی» بود .ســینایی میخواست
در ایــن فیلم مهاجرت گــروه کثیری از لهســتانیها از
جملــه زنان و کــودکان را در دوران جنگ جهانی دوم
از کشــور شــوروی به ایران و ماجراهای پس از آن را به
تصویر بکشــد .عزتاهلل انتظامی را برای ایفای نقش
اصلی انتخاب کرده بود .در دوران مدیریت حجتاهلل
ایوبی بر ســازمان سینمایی تفاهمنامه همکاری برای

ساخت مشترک فیلم میان لهستان و بنیاد سینمایی
فارابی هم بسته شد اما بنا بر دالیل مختلف این فیلم
به مرحله تولید نرسید .از همین روست که گالیه دارد
«لقب اســتاد برایــش از فحش هم بدتر اســت» ،چرا
کــه این القاب ،نظر واقعی مســئوالن نیســت .خســرو
ســینایی اما از چهرههای همیشه محبوب و محجوب
بــرای آنهایی اســت کــه فرهنــگ را قدر میشناســند.
گواه آن دلشــورههایی اســت که با شنیدن خبر بستری
شــدن او در اهالــی رســانه و فرهنگ ایجاد شــد .برای
اولیــن بار تیرماه امســال که خبر رســید این فیلمســاز
باسابقه کشــورمان به خاطر عمل کمر در بیمارستان
بستری شــد و خبر ترخیصش امیدوارمان کرد که این
شــاعر ،آهنگساز و فیلمساز کشــورمان از تهدید بزرگ
این روزها گریخته اســت اما درگیری چند ماههاش با
عفونــت و خونریزی ریه و مشــکالت کلیوی و رفت و
آمد به بیمارســتان باعث شــد باالخره بــه کرونا مبتال
شــود .چنــدی پیــش حبیــب احمــدزاده (نویســنده،
فیلمنامهنویس و مستندســاز) با انتشار متنی کوتاه در
فضای مجازی ،ضمن درخواست دعا از مردم اعالم
کرد که خســرو سینایی به واســطه عفونت توأمان ریه
و کرونا بســتری شــده و تحت تنفس کمکی با دستگاه
ونتیالتــور اســت .خســرو ســینایی فــارغ از فعالیــت
هنــریاش بــه خاطــر ویژگیهــای شــخصیتیاش،
تواضــع ،فروتنی و ادبش جایــگاه کم نظیری در میان
دوســتداران فرهنگ داشــت آنچنان کــه در این روزها
خیلیهایمــان چشــم انتظار آن بودیم که خبر برســد
خســرو ســینایی کرونــا را شکســت داده اســت؛ امــا
ایــن امید تنهــا تا عصــر روز شــنبه  11مردادمــاه دوام
آورد .خبــر همچــون همیشــه تلــخ و کوتــاه روی خط
خبرگزاریها قرار گرفت« :کرونا خســرو سینایی را هم
با خود برد».
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با داغ رؤیایی بر دل رفت

خســرو ســینایی از معــدود کارگردانانــی اســت کــه در
رابطــه بــا حرفــهاش تخصصــی درس خوانــده بــود،
فارغالتحصیل کارگردانی و فیلمنامهنویسی و همچنین
تئوری موســیقی از وین .معاصر سهراب شهید ثالث در
همان مدرســه ســینمایی اتریش بود؛ یکی از مهمترین
علی دهباشی
ویژگیهای اخالقیاش را میتوان نظم بسیاری دانست
نویسنده
و سردبیر مجله بخارا کــه در کار بــه خــرج مــیداد و همیــن مســأله منجــر به
گزیدهکاریاش شــده بود ،از همین بابت هم آثاری که از او به یادگار ماندهاند در زمره
ساختههایی ماندگار در عرصه فرهنگ و هنرمان هستند .خسرو سینایی بیهیچ گمان
و تردید موفق به درج صفحه زرینی از ســینمای کشــورمان به نام خود شده ،او شاید از
میانمان رفته باشد اما حقیقت این است که یادش برای همیشه با آثاری که از خود به
جای گذاشته باقی خواهد ماند .آثاری که هر یک جلوهگر تواناییهای او در عرصه هنر
و سینماســت ،رشــتهای که بیشک در آن مقام استاد تمامی داشت .دریغ و درد بسیار
که ســینایی موفق به سرانجام رســاندن پروژه پایان عمرش که بیش از یک دهه در پی
ســاخت آن بود نشد ،فیلم بلند ســینمایی که قرار بود استاد عزتاهلل انتظامی هم در
آن به ایفای نقش بپردازد .متأسفانه هیچ نهاد سازمانی حاضر به سرمایهگذاری برای
ســاخت ایــن اثر که ماجرای اصلــیاش مرتبط با مهاجرت یک لهســتانی به ایران بود
نشد و سینایی در حالی با زندگی وداع گفت که حسرت ساخت این فیلم بر دلش ماند.
آن هم در شرایطی که حتی فیلمنامهاش را نوشته و دکوپاژ آن را هم طراحی کرده بود.
متولیان امر در حالی دست رد به سینهاش زدند و او را همراهی نکردند که ساخت این
فیلم ،پروژهای ملی به شمار میآمد .از همینرو سالهای آخر عمر را در حالی سپری
کرد که غمگینتر از همیشــه بود چراکه همچنان در حســرت به ثمر رســاندن این رؤیا
غرق اندوه بود .افسوس که رفت و رؤیایی باارزش را با خود برد.

را دوســت داشــتم .عالوه بر اینها ،خسرو ســینایی معلم خوبی بود و یادگارهای
خوبــی در ســینما از خــودش به جا گذاشــت و باعث دیدهشــدن چهرههایی مثل
حمید فرخنژاد شد که در فیلم «عروس آتش» سینایی بازی کرد .چند سال پیش
هم با وجود کســالت و درد ،به جشــن تولدی که برای من گرفته بودند آمد و مثل
همیشه لطفهای بســیار به من کرد .همیشه دیدنش خوشحالم میکرد و واقعاً
حیف شــد که رفت .شــباهتی که شــاید من و سینایی با هم داشــته و داریم همین
اســت که کاری به کار کســی نداریم چون خود من همیشــه به این فکر میکنم که
ن خودمان را بگذاریم برای ســر و
مگــر چقدر عمــر میکنیم که مدام انــرژی و توا 
کله زدن با دیگران یا شکستن دل و شکسته شدن دلهایمان .سینایی هم چنین
آدمی بود .کســی از خســرو سینایی در طول این همه ســال فعالیت ،حرف تلخ و
بدی نشنید یا او را وسط معرکهها ندید .آدم حسابی و درجه یکی که دیگر حضور
ندارد و باید تأسف خورد به فقدان آدمی با این مشخصات که گفتم...

آشــنایی مــن بــا زنده یاد خســرو ســینایی بــه بیش از
 60ســال پیش میرسد؛ اگر اشــتباه نکنم از سالهای
 1958تــا به امروز کــه دیگر او را در کنــار خود نداریم.
اولیــن دیدار در وین و در آکادمی هنرهای نمایشــی و
موسیقی بود ،من در زمینه موسیقی فعالیت داشتم
و خســرو در زمینــه فیلــم .البتــه همان طــور که همه
میدانند خسرو ســینایی عالوه بر شناخت و تبحر در
حرفه ســینما ،در هنر موســیقی هم متبحــر و آگاهی
بسیاری داشت وموزیسینی ارزشمند و نوازندهای توانا
درســاز آکاردئون بود؛ ســازی که همان سالها دروین
آمــوزش آن را فرا گرفت و در ســالهای پربارعمرش
همچنــان بــه آن عشــق میورزیــد .البتــه هنــر اودر
عرصه موســیقی تنها به نوازندگی خالصه نمیشد و
آهنگسازیهای بســیاری هم انجام داده است ،بویژه
برای اغلب فیلمهایی که خود ســاخته بود موســیقی
آن را هــم برعهــده داشــت ومــن نیزخوشــحالم کــه
ایــن افتخار را داشــتم تا دراولین گامهــای او درزمینه

خسرو سینایی
با رؤیای «قطار زمستانی» رفت

او سرمایه معنوی
برای جامعه هنر ایران بود
خسرو سینایی کارگردان کمنظیری بود که به هیچوجه رگههای حسادت را در او ندیدیم...
این توصیف به ظاهر ســاده ،بســیار جای تأمل دارد .وقتی تحصیالتش در اتریش به پایان
رســید ،در  ۱۳۴۴بــه ایران بازگشــت و در وزارت فرهنگ و هنر (اداره کل ســینمایی کشــور)
چندین مستند کوتاه ساخت که همگی ماندگار شدند .این هنرمند چندوجهی با وسعت
جهانبینــی در هنرهــای معاصــر ،نوازنده و آهنگســاز هم بود .بــه مدت پانزده ســال (در
ک و دانشگاههای دیگر تدریس کرد .این
کنار مستندســازی) در دانشــکده هنرهای دراماتی 
مــرد که نویســنده و ســخنور
بسیار ارزشــمندی بود هرگز
بــه هیچکــس حســادت
نکــرد .قلــب بســیار پــاک
و خیرخواهــی داشــت کــه
ک نفر
باعث رنجش حتی ی 
نشد !...این کارگردان خالق
و بسیار ارزشــمند که نامش
در ســینمای ایــران بــرای
همیشــه مانــدگار اســت بــا
منوچهر طیاب ،محمدرضا
اصالنــی همنفــس بــود و
همانند این بزرگان بیادعا،
شــاگردان زیــادی را آموزش
داد .وســعت دانــش و
نگــرش او بهقــدری بــود که
حتــی اگــر بیخبــر و بــدون
برنامــه قبلــی بــه صحنــه
میرفــت ،با ســخنان ناب و مانــدگار ،فرصت بیاعتنایی را از مخاطــب میگرفت .احاطه
او به هنرهای نمایشــی و موســیقی ایرانی و اروپایی همیشه درخور ستایش بود .در کارهای
کارگردانی همیشه تأکید میکرد که کارگردانان عالوه بر دانستن روش تحقیق ،باید تاریخ،
جامعهشناسی ،روانشناسی و بسیاری از علوم دیگر را خوانده باشند .به تمام دانشجویانش
تأکیــد میکرد کــه کارگردان ،بدون جهانبینی ،فقط هنرورز اســت .یــا میگفت :کارگردان
بدون پسزمینه مطالعاتی ،فقط یک هنرور (مانند پیشهور) است .محال بود که پای سخن
او بنشینم و هر جلسه یا هر نوبت ،یک مطلب و دیدگاه جدید از او یاد نگرفته باشم.
خرم دل آنکه از تبارش ...ماند خلفی به یادگارش...
بر زبان آلمانی و انگلیســی ،تســلط کامل داشت .میگفت :حسرت خوردن متعلق به
اندیشمندان است و حسادت ،مربوط به کوتولههاست .کوتولههای ذهنی بهجای حسرت
خوردن و خودســازی ،حســادت میکنند .شــنبه ،یازدهم امرداد  ۱۳۹۹چند دقیقه بعد از
ســاعت  ۱۶ایــن هنرمند کمنظیر ،که یک ســرمایه معنوی برای جامعه هنر ایــران بود ،در
هشتاد سالگی چشم از جهان فروبست!..
افسوس!...
افسوس که چقدر زود دیر میشود!
به خانواده این مرد پاک نهاد ،این ضایعه را تسلیت میگویم!...
***
جهان هستی همه نقش است و نقش زندگی از هر نقشی دلپذیرتر،
در گذرگاه حیات ،ما رهروان تیز پای خیالیم ،میآییم و میرویم،
و در این نگارخانه هستی از خود نقشی برجای میگذاریم.
نقش آنان که راه خود را به درستی یافتهاند ،دیر پایتر است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

2
یادداشت

خســرو ســینایی آدم بســیار خوبی بــود و کاری به کار کســی نداشــت و ایــن اولین
ی است که به خاطرم میآید .به خاطر همین اخالق و البته
ویژگی اخالقی سینای 
مهربانی بیدریغش ،من هم خیلی دوستش داشتم .متأسفانه مثل بسیار کسان
دیگــر ،مفتمفت فوت کرد؛ یعنی رفته بود بیمارســتان کتفاش را عمل کند که
آنجا متوجه میشوند در بیمارستان به کرونا مبتال شده و چون آن بیمارستان هم
بخش بیماران کرونایی نداشــته ،به بیمارستان امیراعلم منتقل میشود و دیروز
شنیدم که از دست رفته است .سینایی در خانوادهای بسیار فرهیخته و درجه یک
رشد و تربیت یافته بود .پدرش پزشک بود و خودش هم تحصیلکرده؛ ساز میزد
و کارهــای هنری زیادی انجام میداد .آشــنایی من با ســینایی بعــد از انقالب و به
واسطه همسرش فرح اصولی شکل گرفت .همسر سینایی نقاش کتاب کودک بود
و ما برای چهار پنج کتاب با هم همکاری کردیم و همین باعث شد رفت و آمدهای
من به منزل ســینایی برای ادیت و بازبینی کتابها ،زیاد شــود و در نهایت رفاقت
من با خسرو شکل گرفت و دوستی خوبی بینمان برقرار شد .بسیار آدم بیآزاری
بــود و ســرش گرم کار خودش بود و در حــوزه کار هنری و حرفهایش هم نمونهای
درســت از هنرمندهایی بود که بیهیچ حاشــیه و سر و صدایی کار میکنند و اتفاقاً
خوب هم کار میکنند .من بعد از انقالب سینما نرفتم اما فیلمهای او را کمابیش
روی ســیدی دنبــال میکردم مســتندهایش مخصوصاً «فرش ،اســب ،ترکمن»

آهنگساز و رهبر ارکستر

هنرمندی که
عاشق فرهنگ ایران بود

خســرو ســینایی را بــا
فیلــم آخــرش «جزیره
رنگین»بیشترشناختم.
فیلمــی کــه بــا اقتباس
آزاد از زندگــی مــن
احمد نادعلیان
ســاخته شــد .ایشــان
هنرمند محیطی
بــا توجــه بــه زندگــی با
همسر و فرزندان هنرمندش همیشه رابطه عمیقی
با نقاشــان داشت .همیشــه در نمایشگاه هنرمندان
مطرحــی چــون ژازه تباتبایــی و ...شــرکت میکــرد.
حتی در یکی از فیلمهایش که خود آکاردئون میزد
و ســایر هنرمندانــی چــون غالمحســین نامــی ،ژازه
تباتبایی و نقاشــان معروف دیگر حضور داشتند و با
هم شعری را زمزمه میکردند .این فیلم و رابطه او
با استاد محمدابراهیم جعفری و استاد نامی نشان
میدهد که رابطه مســتحکمی با جامعه تجســمی
دارد .او عالوه بر هنر فیلمســازی در زمینه موسیقی
هــم دســتی داشــت و دوســتی بســیاری بــا لوریس
چکناواریان داشــت .خسرو ســینایی در فیلمهایش
بــه فرهنگ ایــران میپرداخــت و به جای اســتفاده
از ســلبریتیها ،از آدمهــای واقعــی در فیلمهایــش
اســتفاده میکرد .به عنوان مثــال در فیلم آخر خود
به مسائل زنان و اشتغال و کارآفرینی زنان پرداخت
و نقش هنر تجســمی زنان در فیلم بــارز بود؛ زنانی
که مکتب ندیدهاند و ســاده و بی پیرایه کار میکنند.
زمانــی که فیلم را میســاخت ،در موزه مــا یک ماه
زندگــی کــرد و این مایــه افتخار من بود .یــک ماه در
یک فضا با هم زندگی کردیم .موضوعی که برای او
اهمیت بسیار داشت ،این بود که افرادی به مناطق
دورافتــاده برونــد و میراث فرهنگی و ملی را کشــف
کنند و به آنها فرصت تجلی بدهند.

