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ان
ساز

خبر

نگاه هفته

كمي منصف باشيم
علي افشار

ــانه ملي براى توسعه  ــئوالن رس هدفگذاري مس
شبكه هاي راديويي و تلويزيوني را نمي توان با هيچ 
ــي منافي روزآمدي، تحول، رقابت، طراوت و  منطق
ــري قلمداد كرد و نكات مثبت اين  ــي و فراگي پوياي

رويكرد را ناديده گرفت.
ــبكه هاي  ــياري از ش ــود بس ــي گفته مي ش  وقت
تازه تاسيس رسانه ملي، آنقدر در جذب مخاطب (آن 
هم طي يك فاصله زماني كوتاه) توفيق داشته اند كه 
گاه حتي از شبكه هاي سراسري نيز بيننده بيشتري 
را به خود اختصاص داده اند، چگونه مي توان كليت 
ــعه كمي را نفي كرد و  ــرد مبتني بر توس ــن رويك اي

زير سوال برد؟
ــخن ها گفت و  ــي، البته مي توان س ــد كيف در نق
موارد مختلفي را يادآور شد، چنانكه  در همين «قاب 
كوچك» بارها به اين موضوع اشاره شده كه چگونه 
ــد براي جذابيت مضاعف برنامه هاي  ــوان و باي مي ت
رسانه ملي و تداوم توفيق در بلندمدت، تالش كرد، 
اما گروهي اصوال در نقطه شروع با توسعه مشكل 
دارند و مثال ترجيح مي دهند كماكان تلويزيون مانند 
ــود و  ــبكه خالصه ش ــيدي در دو ش دهه 60 خورش
كيفيتش تضمين شده باشد. بديهي است اداره كيفي 
دو شبكه تلويزيوني و يكي دو شبكه راديويي خيلي 
ــبكه راديويي و تلويزيوني و  ــاده تر از اداره ده ها ش س
ــبكه ها در فاصله  تالش براي ارتقاي كيفي همه ش
كمي از تاسيس آنهاست، اما آيا با پاك كردن صورت 

مساله مي توان به حل آن رسيد؟
***

ديروز آي فيلم، بازار، تماشا، نمايش و شما، امروز 
ــعه شبكه هاي مختلف  ــروش؛ توس ــيم و فردا س نس
راديويي و تلويزيوني از يك سو در ايجاد موقعيت هاي 
ــل جوان و متخصص ايراني  ــغلي بويژه براي نس ش
ــوي ديگر، مي تواند بسياري از  ــت و از س اثرگذار اس
ــان مجرب تلويزيوني را كه مدت ها از كار  كارشناس

دور بوده اند، به ميدان بياورد.
ــبكه هاي جديد تلويزيوني كه از آن مي توان  ش
ــانه  به عنوان يك نهضت و انقالب ديجيتال در رس
ملي ياد كرد، با وجود همه كمبود هاي مالي و زمان 
اندك، در اين سال ها، از سرعت توليد و رشد جالب 

توجهي برخوردار بوده اند. 
ــمت و  ــانه ملي اوضاع را به س امروز مديران رس
سويي برده اند كه مخاطب با هر نوع سليقه، رويكرد 
ــني مي تواند در كنار همه انتخاب هاي  ــرايط س و ش
ــبكه تلويزيوني ايراني خود را  ــترده، ش ــيع و گس وس
براساس موضوع انتخاب كند و بر آن نمي توان جز 
ــم ديگري گذاشت.  يك موفقيت بزرگ تاريخي اس
در اين زمينه البته شايد گفته شود سرعت پيشرفت 
جهاني آنقدر باالست كه توسعه مدل ايراني هيچ گاه 
ــتان  ــيد. در اين زمينه هم دوس به آن نخواهد رس
ــد و از عينك مطالعه  ــي را بردارن ــك آفتاب ــر عين اگ
ــند كه  ــه اين نتيجه مي رس ــتفاده كنند، ب ــود اس خ
ــت تكنولوژيك و  ــائل ريز و درش جداي از همه مس
هجمه ها و هجوم ها، رسانه وطني با برخورداري از 
كدام رويكرد محتوايي درصدد رقابت با رسانه هاي 
ــت كه محتواي  ــت. آيا جز اين اس ــمول اس جهانش
ــقاب ها به داخل خانه ها مي رسد؟  ــمومي از بش مس
ــت  ــقاب را شس براي مقابله با اين جريان بايد بش

يا آن را شكست؟  
***

شايد انصاف، رمز كليدي باشد كه براي توسعه 
ــده  ــيما طراحي ش ــازمان صدا و س كمي و كيفي س
ــفانه خيلي ها نمي خواهند يا  ــت. چيزي كه متاس اس
نمي توانند بويي از آن ببرند كه اگر آن را داشته باشند 
ــئول يا ناظر يا منتقد بخواهند  و آن گاه در مقام مس
گزارش بدهند، همدلي، دلسوزي و همراهي بيشتر 

از ساير خصايل به چشم مي آيد. 

ــردان مجموعه تلويزيوني «پژمان» آخرين  كارگ
ساخته اش را يك اثر فوتبالي نمي داند و معتقد است: 
پژمان داستاني دارد كه قهرمان آن فردي فوتباليست 
ــايد به همين دليل در كار هيچ وقت زمين  ــت. ش اس
فوتبالي نشان داده نمي شود يا چندان به جزئيات اين 

رشته ورود نمي كنيم.
ــريال پژمان درباره  ــروش صحت، كارگردان س س
ــت:  ــوژه محوري اين مجموعه گفته اس موضوع و س
ــت. از اول  ــريال فوتبالي نيس به نظرم پژمان يك س
هم براساس قراري كه با مهراب و پيمان قاسمخاني 
داشتيم، نمي خواستيم يك مجموعه فوتبالي درست كنيم. به هر حال وقتي شغلي 
براي يك شخصيت تعريف مي شود، بايد تمام حواشي و ويژگي هاي آن شغل را هم 
براي او در نظر گرفت؛ بنابراين ما بايد در اين سريال براي قهرمان قصه مان يعني 
پژمان جمشيدي دوستان، همكاران و اطرافياني را در نظر مي گرفتيم و به شغل او 
هم پرداخته مي شد. وي در پاسخ به پرسشي درباره نوع پرداختن به رشته ورزشي 
ــريال هيچ اهانتي به هيچ  ــريال مي گويد: در اين س ــي آن در اين س فوتبال و حواش
فوتباليستي صورت نمي گيرد، فقط با اين رشته ورزشي شوخي كرده ايم. اگر دقت 
كنيد انتقادات مطرح شده در اين سريال كمتر است و بيشتر بر پايه تشويق پيش 
ــاختمان پزشكان» درباره علت تكرار  ــريال «چارخونه» و «س رفته ايم. كارگردان س
كاراكتر دكتر نيما افشار در سريال پژمان گفته است: ما براي انتخاب بازيگر نقش 
دكتر به دنبال كسي بوديم كه صداي خيلي خوبي داشته باشد و به افراد مختلفي 
هم فكر كرديم، اما احساس كرديم بهنام تشكر براي بازي اين شخصيت مناسب 
ــيار خوبي دارد، هم مي تواند حس بازي را بخوبي با  ــت؛ چراكه او هم صداي بس اس
لحن صدايش منتقل كند؛ در ضمن صداي او به قول شما دكتر نيما افشار سريال 

ساختمان پزشكان را هم يادآوري مي كند.

ــانى» بازيگر سريال  ــام درخش ــديد «س انتقاد ش
پربيننده «پژمان» نام او را در رديف خبرسازان هفته 

گذشته قرار داد.
اين بازيگر از مونتاژ جعلى تصوير او روى جلد يك 
مجله و تيترى كه به دليل همكارى نكردن با آن مجله 
ــده، حسابى گاليه مند بوده و عنوان  ــته ش عليه او نوش
ــات عده اى اندك براى كار  ــرده: در عرصه مطبوع ك
ديگرى آمده اند و فكر مى كنند با تهديد ما بازيگران 
كه چهره هاى فرهنگى كشورمان هستيم مى توانند از 
ــتفاده كرده و از اين طريق هم سودجويى  ــوء اس ما س

كنند. من به تازگى از سوى يك ماهنامه تهديد شدم كه بايد با آنها مصاحبه كنم 
ــتفاده از عكس هايم  ــدند بدون اطالع من اقدام به اس  و وقتى با مخالفتم روبرو ش

آن هم با نيت تخريب كردند.
اين موضوع نه فقط براى من بلكه براى بسيارى از هنرمندان از طريق ماهنامه 
صورت گرفته ولى من كوتاه نمى آيم و با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز در اين 

باره صحبت كرده ام و در حال حاضر نيز از اين مجله شكايت كرده ام.
وى گفته است: يك شب سردبير اين نشريه به من پيامك تهديد آميزى با اين 
مضمون فرستاد «آقاى درخشانى، با توجه به درخواست هاى متعدد مخاطبان نشريه 
ما، دوست داريم با شما گفت و گو كنيم، در صورت عدم همكارى مجبور مى شويم 
از عكس ها و گفت و گوهاى قديمى شما استفاده كنيم!» البته كه اين پيامك هيچ 
تاثيرى در تصميم من نگذاشت، ولى به من ثابت كرد قرار نيست در شيوه برخورد 
اين رسانه با هنرمندان تجديد نظرى اتفاق بيفتد. پيش از اين وقتى پاى حرف هاى 
خيلى از همكارانم مى نشستم، آنها نيز از برخوردهاى سردبير اين نشريه برايم گفته 

بودند، اما باور نمى كردم تا اين كه خودم  اين اتفاق را ديدم.

مجرى «اين  شب ها» كه به داليل كارى و 
شخصى از اجراى اين برنامه كناره گيرى كرده 

بود، بارديگر با قبول اجراى آن خبر ساز شد.
ــت دوباره خود  ــتكار  علت برگش علي درس
ــكالت و تجديد  ــب ها» را رفع مش به «اين  ش
ــت:  نظر در تصميمش عنوان كرده و گفته اس
ــب ها»  ــهريور 91 از اجراى «اين ش ــر ش اواخ
استعفا دادم و اكنون بزرگترين مانعى كه براى 
ــتم از سر راهم ــته روى آنتن داش  حضور شايس

 برداشته شد. 
هر چند داليل شخصى و درونى ام همچنان 
براى غيبت باقى است اما از آن جا كه موضوع 

شخصى است به خدا توكل مى كنم و از او كمك مى خواهم.
ــخصى و از جمله  در  گفت وگوى قبلى خود گفته بودم كه بنا به داليل ش
مشغوليتى كه در يك مسؤوليت اجرايى دارم،  نمى توانم تمركز و فرصت كافى 
براى حضور شايسته روى آنتن داشته باشم، اما حرفم را پس گرفتم و عواملى 

فراهم شد كه در تصميمم تجديدنظر كنم!
ــد و اميدوارم  ــر گرفته خواهد ش ــرى تغييرات از س ــب ها» با يكس  «اين  ش
ــب اول محرم تقديم  ــد كه از ش ــه افزايش جذابيت آن باش ــرات ماي ــن تغيي اي

مردم خواهد شد.

ــتى هفته گذشته با كسب جايزه   مهران دوس
ــيا و اقيانوسيه  اتحاديه راديو و تلويزيون هاى آس

خبر ساز شد.
ــه «كافه راديو» اين  ــتى، گوينده برنام دوس
ــت  جايزه را متعلق به خانواده بزرگ راديو دانس
ــان مي  ــن جايزه مهم، نش ــب اي ــت: كس و گف
ــبك هاى جديد و  ــمت س دهد كه اگر ما به س
ــور برويم،   ــخصيت مح ــه برنامه هاى ش از جمل
ــمارى را براى ايران  راديو مى تواند جوايز بى ش

به ارمغان بياورد.
ــده با تاكيد  بر اين كه برنامه هاى  ــن گوين اي
راديويى ايران در سطح خاورميانه و آسيا حرف 

ــور جهان براى اتحاديه راديو  ــد ، گفت: 58 كش ــوا مى زن ــرا و محت اول را در اج
ــال كرده بودند كه سه  ــيه برنامه راديويى ارس ــيا و اقيانوس و تلويزيون هاى آس
ــد،  اين  ــده بود و يك برنامه از ميان اينها اول ش ــال ش برنامه نيز از ايران ارس
اتفاق تالش همه بچه هاى شبكه جوان و اين برنامه است.  من هم گوشه اى 

از اين كار را گرفتم، ولى برنامه به نام من ارائه شد.

سروش صحت: پژمان يك اثر فوتبالي نيست

انتقاد شديد سام درخشانى از برخى مطبوعات

على درستكار و بازگشت به «اين شب ها»

مهران دوستى و كسب يك جايزه جهانى
هفته گذشته نشست خبري برنامه «يادگاري» با 
ــت اندركاران اين برنامه و مدير گروه تفريحات و  دس
سرگرمي شبكه سه سيما برگزار شد. مسعود فروتن، 
مجري برنامه يادگاري از حضورش در تلويزيون و اجرا 
گفت: به نام خدا، من مسعود فروتن هستم. كارگردان 
سال هاي سال تلويزيون. از نظر اداري بازنشسته، اما 
همچنان كار مي  كنم. هم اكنون كارگرداني تلويزيوني  
مي كنم. بيشترين سابقه ام در كارهاي تله تئاتر است و 
بيش از 400 كار در كارنامه كاري ام دارم. اجرا هم يك 
اتفاق در زندگي من بود؛ البته در سال هاي جواني ام 
ــتم مطرح و معروف شوم و جلوي  ــت داش خيلي دوس
ــت كه من به دنبال آن  ــم، اما پس از مدتي فكر كردم اجرا چيزي نيس دوربين باش
بودم. من به دنبال تصوير بودم. نه صداي خوبي دارم و نه قيافه خوبي كه مجري 
درجه يك باشم، به همين دليل هميشه از درجه يك نبودنم بدم مي آمد، اما سعي 
كردم هميشه كارگردان درجه يك باشم. وي همچنين برنامه يادگاري را در نشست 
ــت كه من  ــت مثل اين اس ــي آن چنين توصيف كرد: اين برنامه درس نقد و بررس
نشسته ام و براي دوستانم از خاطره 30 سال پيش خود كه كار كرده ام و خيلي از 

چهره هاي مطرح سينما، موسيقي و تئاتر كه جلوي من بودند، بگويم. 

مسعود فروتن: اجرا در زندگي ام يك اتفاق بود

ــوان هنرمند و  ــه عن ــرى ب داوود ميرباق
فيلمساز برجسته عاشورايى معرفى و تجليل 
ــار اين خبر بار ديگر نگاه ها را  ــد . انتش ش
به سمت خالق «مختارنامه» كه از بهترين 
ــت  ــورايى تلويزيون اس  آثار تصويرى عاش

معطوف كرد.
ــاخت مختارنامه،  اين كارگردان كه با س
ــافر رى و معصوميت از  ــام على(ع)، مس ام
دست رفته  به عنوان هنرمندي بادغدغه و 
صاحب سبك مطرح شده است، در يازدهمين 
ــل از پيرغالمان  ــالس بين المللى تجلي اج
ــد،  ــهر گرگان برگزار  ش ــينى كه در ش  حس

مورد تجليل قرار گرفت.
ميرباقرى از جمله هنرمندانى است كه هر گاه در زمينه توليد آثار مذهبى 
ــت . آخرين  ــت آثار را ارتقا داده اس ــتاندارد توليد اين دس به فعاليت پرداخته، اس
اثرش (مختارنامه) كه دليل تجليل از او در آستانه ايام سوگوارى امام حسين 
ــى روزآمد و روايتى تاثيرگذار، آنقدر  ــا برخوردارى از تكنيك رواي ــت، ب (ع) اس

ويژگى داشت كه توانست بغض فروخفته شيعيان جهان را فرياد بزند.

داوود ميرباقرى در اجالس پيرغالمان تجليل  شد
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محمدرضالطفي

ــون، در كنار  ــت تلويزي ــي از كاركردهاي درس يك
فرهنگسازي و سرگرم كردن مخاطب، معرفي نيروهاي 
بااستعداد و تازه نفس است. اگر به فعاليت سي و چند 
سال اخير رسانه ملي نگاهي بيندازيم، مي بينيم بسياري 
ــرح در زمينه كارگرداني، بازيگري و  ــاي مط از چهره ه
حتي تدوين، آهنگسازي و فيلمبرداري، شروع كارشان با 
تلويزيون (سريال ، برنامه هاي پالتويي و ساير برنامه ها) 

بوده است.
اگر از كارگرداني و ظهور و بروز استعدادهاي نو در 
تلويزيونـ  كه در يادداشتي ديگر به طور مفصل درباره 
آن بحث كرده امـ  بگذريم، بايد به بحث مهم بازيگري 

پرداخت كه مدتي است كامال فراموش شده است.
بزرگان اين رشته معتقدند در يك شرايط طبيعي و 
پويا، بسياري از بازيگران بااستعداد ابتدا توانايي خود را 
ــند  ــريال يا حتي تيزر تبليغاتي به رخ مي كش در يك س
ــر از  ــب تجربه و دانش كافي، كم كم س و پس از كس
سينما و فيلم هاي سينمايي درمي آورند. به عبارتي ديگر، 
ــبات باالي مالي، قدرت ريسك  ــينما به علت مناس س
ــا به  ــانه تلويزيون اساس كمتري دارد و در اين ميان رس
ــتعداد تبديل شده است كه اين  ــف اس يك كارخانه كش
ــور ما نيز  دوره اي  ــد و در كش  منطقي به نظر مي رس
به همين منوال عمل شده است. سينما در عين معرفي 
ــتعداد و  چهره هاي جديد، درصدد جذب نيروهاي با اس
ــيما نيز در دوره اي با  بادانش تلويزيون بود و صداو س
علم به اين دانش، سهم مهمي از آثار خود را به كشف 
ــالق اختصاص مي داد؛ نيروهايي كه پس  ــاي خ نيروه
ــكل حرفه اي  ــب تجربه الزم، در نهايت يا به ش از كس
جذب تلويزيون شده يا به مرور به يكي از گنجينه ها و 

داشته هاي سينما تبديل مي شدند.
ــيري غلط  ــيوه اما در يك برهه زماني به مس اين ش
ــاز و مديران وقت  ــتان سريال س رفت. تلويزيون و دوس
ــتر و نشان دادن توانايي هاي  براي جذب مخاطب بيش
ــينما رفتند. اين دوستان براي  ــراغ بازيگران س خود، س
ــتاره هايي رفتند كه  ــان دادن قدرت خود به دنبال س نش
در سينما يكه تاز بودند و براي جذب آنها دستمزدهاي 

خوبي هم پرداختند.
اين حركت در نگاه اول شايد يك حركت تحولي و 
حتي قابل تقدير بود، ولي بهتر است نگاه اين عزيزان 
حالجي شود و حتي به آنها حق داده شود كه نيت آنها 
خير بوده و قصد جذب تماشاگر حداكثري را داشته اند. اما 
چه بخواهيم و چه نه، اين رويه يك سيستم طبيعي را به 
هم زد و باعث شد تا امروزه هم سينما و هم تلويزيون، 
دچار معضلي به نام راضي نگه داشتن بازيگران چهره 
ــايد اگر اين رويكرد در همان مقطع متوقف  ــوند. ش ش
مي شد، وضع به شكل امروز بحراني نمي شد. متاسفانه 
به استمرار اين شيوه اصرار شد و سبب شد كار به جايي 
بكشد كه دوستان براي چشم و همچشمي و نشان دادن 
ــتري را در كار دارند، يك ماراتن  اين كه بازيگران بيش
ــت  ــاز كنند. اين واقعا نگاهي غلط اس ــه را آغ بي نتيج
ــته باشد،  ــريال يا تله فيلمي چهره نداش كه حاال اگر س
ــش خود از  ــت. اين كه در اولين پرس قابل پخش نيس
تهيه كنندگان بپرسند چند چهره در اين كار حضور دارد، 
ــتباه باعث شده ديگر هيچ  ــت. اين نگاه اش زيبنده نيس
ــه توانمندي در بازيگري به عرصه  ــره جديد و البت چه
ــش سال  ــود و از پنج ش هنرهاي تصويري معرفي نش
ــتفاده از نيروهاي  ــه اين طرف، ما مجبور به اس ــل ب قب
قديمي تر باشيم. همين روش غلط باعث شده بسياري 
ــتعدادها براي بروز توانايي هاي خود فرصت پيدا  از اس
نكنند و تماشاگر و مخاطب هم به نوعي تكراري بودن 
چهره ها و سوژه ها را احساس كند. به نظر مي رسد هنوز 
ــران وجود دارد و بايد اين رويه را به  ــراي جب ــت ب فرص
كلي تغيير داد تا دوباره با ورود نيروهاي خالق و جديد، 
خون تازه اي به پيكره هنرهاي تصويري تزريق شود. 
ــت كه قطعا تلويزيون قادر به انجام آن  اين اتفاقي اس

است و بايد براي آن برنامه ريزي كند. 

ركسانا قهقرايي

ــت كه از خواب بيدار   ــاعت 6 و 30 دقيقه صبح اس س
ــغول ديدن مسابقه  ــب گذشته مش ــوم. تا نيمه ش مي ش
ــروع يك  فوتبال ليگ اروپا بودم و ديگر انرژي براي ش
ــت. روال معمول  ــا چاره اي نيس ــدارم، ام روز كاري را ن
ــت. طبق  ــودآگاه مرا با خود درگير كرده اس ــي، ناخ زندگ
ــري مقدمات، روز با خوردن كمي  معمول بعد از يك س
ــود. تلويزيون اما  ــروع مي ش ــخ و نان و پنير ش ــاي تل چ
ــت در گوشه سالن پذيرايي. صداي تلويزيون  ــن اس روش
هميشه همدم خانه است. از آخرين اخبار تا يك موسيقي 
نشاط آور صبحگاهي. بعد از خوردن صبحانه يك ساعتي 
وقت دارم تا خود را براي رفتن به محل كار آماده كنم. 
ــم درس  ــال در كالس شش برادر كوچكم هم كه امس
ــام جديدترها كه نمي دانم بايد آن  ــد، از اين نظ مي خوان
را ابتدايي بخوانم يا راهنمايي، كنترل تلويزيون دستش 
ــريع با پدرم به مدرسه  ــده و بايد س ــت. اما ديرش ش اس
برود. گوشش به اين حرف ها بدهكار نيست و نگاهش 
را لحظه اي هم از تلويزيون دريغ نمي كند. انگار نه انگار 
كه قرار است فقط چند ساعت تلويزيون نبيند. در خانه 
ــت. همه تلويزيون را از آن  ما يك ديكتاتوري حاكم اس
خود مي دانند. گاهي وقت ها با خودم فكر مي كنم كاش 
ــد يا مثال يك  ــد نوع جيبي اش به بازار روانه مي ش مي ش

ــرمان جاري بود و  ــمان باالي س تلويزيون به اندازه آس
هر چند وقت يكبار خودش كانالش را عوض مي كرد تا 
ــيم به دنبال كنترل تمام خانه را بگرديم.  ما مجبور نباش
بگذريم. برادرم باالخره رضايت مي دهد و از خانه به نيت 
ــه راه مي افتد. من مي مانم و 45 دقيقه باقيمانده  مدرس
ــوم و هم نمي توانم صحبت هاي  ــم بايد حاضر ش ــه ه ك
ــبكه سه را از دست بدهم. آخر دارد  ــناس برنامه ش كارش
راجع به برنامه ريزي در زندگي روزمره صحبت مي كند. 
موضوعي كه بشدت اين روزها نيازمند آن هستم. چون 
نمي توانم به موقع به كارهايم برسم. راستش را بخواهيد 
كمي تنبلي مي كنم. خوشبختانه صحبت هاي كارشناس 

ــن هم 20 دقيقه  ــد كه بايد و م ــول مي كش ــدر ط همانق
ــراي رفتن به محل كار خودم را آماده  ــا ب ــت دارم ت فرص
كنم. چند دقيقه اي دير به شركت مي رسم. بحث بر سر 
ــوخي هاي كمدي اش در  ــت و ش ــريال «پژمان» اس س
قسمت شب گذشته. بيش از پيش به معجزه جعبه جادو 
معتقد مي شوم. مدير شركت هم مي آيد. او هم در بحث 
ــاركت مي كند و من تعجب مي كنم كه با اين همه  مش
مشغله كاري مي گويد من محال است حتي يك قسمت 
اين سريال را از دست بدهم. بله باز هم تلويزيون و باز 
ــاي بيننده. به نيمه هاي بعد از ظهر  ــم دزديدن نگاه ه ه
ــرد و نه  ــت و هوا نه س ــويم. اوايل آبان اس نزديك مي ش
ــي  ــت. تاكس ــت. وقت رفتن اس گرم اما رو به تاريكي اس
ــت و راننده  ــوم. صداي راديو تا آخر زياد اس ــوار مي ش س
ــپرده و گهگاهي آن  ــيقي در حال پخش س دل به موس
را زير لب زمزمه مي كند. با مسافران سر صحبت را باز 
مي كند: چه كار كنيم ديگر؟! اگر اين راديو هم نباشد كه 
ديگر حوصله مان سرريز مي شود. راست مي گويد. راديو 
همدم رانندگان تاكسي است و البته يك رسانه با معرفت! 
به خانه كه مي آيم آرم معروف خبر از شبكه يك در حال 
پخش است و امپراتوري پدرم مقابل تلويزيون و اين كه 
ــق نداريم كانال را عوض كنيم.  ــان پخش خبر ح ــا پاي ت
لباس هايم را عوض مي كنم. يك چاي گرم مي نوشم و 
ــود فكر كردن درباره اين كه اگر برق  ــني اش مي ش چاش
خانه مان برود ديگر چه كسي يا چه چيزي جز تلويزيون 

مي تواند برايمان اين همه حرف بزند؟!

سپهر هميشگي رسانه اي

احمدرضا عليزاده

آيا به واقع آثار نمايشي ايراني پخش شده در رسانه 
ملي طي شش ماهه نخست امسال، از آنچه تطابق با 
ــبك  ــور و پرداختن به مقوالت س زندگي رايج در كش

زندگي خوانده مي شود، دور بوده  است؟
در گزارشي كه بتازگي از سوي يكي از تشكل ها 
ــاخص هاي فرهنگ و سبك زندگي در  ــده، ش ارائه ش
دسته هاي حقوق افراد، كار و تالش، سبك زندگي، 
مقوالت اجتماعي و مقوالت ديني طبقه بندي شده  و 
پرداختن به اين موضوعات در 20 سريال ايراني جديد 

پخش شده مورد ارزيابي قرار گرفته  است.
بر اساس آنچه اعالم شده، براي اين كار به ميزان 
ــريال (بر حسب ميزان جذب مخاطب  تأثيرگذاري س
ــري) و مدت زمان پخش آن نيز توجه  ــت هن و كيفي

شده  است.
فارغ از نتايج اعالم شده در اين گزارش كه در آنچه 

روي خط رسانه هاي خبري رفته، به بازه زماني شش 
ماه نخست سال 91 اشاره شده (و مشخص نيست اين 
گزارش كه آبان 92 منتشر شده، مربوط به شش ماه 
نخست امسال است يا سال گذشته؟!) بايد به برخي 

واقعيت هاي غيرقابل انكار اشاره كرد:
ــاي تلويزيوني پخش  ــياري از مجموعه ه 1ـ  بس
ــي و عرفي و  ــه به وجوه اخالق ــيما، توج ــده از س ش
ــه فرهنگي و بومي الزم را در  ــورداري از درونماي برخ
هدف گذاري و تعريف اوليه با خود داشته اند و چه بسا 
براي مقابله با آنچه به عنوان اثر تهاجمي رسانه هاي 

برون مرزي خوانده مي شود، توليد شده  اند.
2ـ  در بسياري از سريال هاي سيما، بنا به رويكرد 
تهيه كنندگان و كارگردانان و البته مديران، پرداختن 
به مقوله مهم انقالب و دفاع مقدس يك اصل است 

ــده  ــريال ها، به محور اصلي بدل ش و اين در برخي س
ــاني كه مي توانند بر اين  ــايد بهترين كس ــت. ش اس

موضوع صحه بگذارند، خود مردم باشند.
3ـ  مقوالت مربوط به سبك زندگي، كار و تالش، 
ــي و اجتماعي در اغلب آثار مورد  توجه  ــوالت دين مق
بوده  و شايد اگر به طور مصداقي و البته با ديدگاهي 
ــريال هايي چون  توام با تخصص و انصاف درباره س
ــدارو، كاله  ــتاره حيات، دودكش، نوش ــت، س پايتخ
ــه نتايج پرباري  ــود، بتوان ب ــوي و... صحبت ش پهل
ــت يافت. نتايجي كه البته بر  ــن زمينه دس ــم در اي ه
ــوم مردم اين جامعه به  ــاس همان زندگي مرس اس

دست مي آيد!
ــده   ــي تلويزيوني موجب ش 4 ـ وقتي آثار نمايش
ــان و نوجواناني از  ــان بويژه جوان ــياري از مخاطب بس
ــانه  هاي مجازي و مدرن به پاي تلويزيوني  پاي رس
ــخن گفتن از ناكارآمدي، دور از  ــينند، س وطني بنش

انصاف به نظر مي رسد.

زهره مرداني

در خبرها آمده بود چند شبكه تلويزيوني جديد مانند سالمت، ورزش، تماشا با هدف 
ــاماندهي مفاهيم ذهني نوآورانه به راه اندازي بانك ايده اقدام كرده اند؛  جمع آوري و س

اقدامي كه از چند نگاه قابل تحليل است.
ــاركت  ــاره كرد. اين كه جلب مش ــه وجه آرماني و مطلوب اين كار اش ــد ب ــدا باي ابت
عمومي براي رسانه ملي يك نياز است و مي تواند به نزديكي رابطه رسانه با مخاطب 
ــت. در فراخوان  ــا نكته حائز اهميت روزآمدي اين رابطه اس ــد، ام ــت آن بينجام و تقوي
مربوط به تشكيل اين بانك آمده است كه مردم و اصحاب رسانه مي توانند به ارائه و 
ثبت ايده هاي خود بپردازند. شايد در نگاه اول اين پرسش به ميان آيد كه چرا مردم و 
چرا اصحاب رسانه؟ (و به عنوان مثال چرا متخصصان و كارشناسان و فيلمنامه نويسان 
نه!) اما به اين نكته بايد توجه داشت كه اينجا، بحث نگارش طرح و متن و توليد در 
كار نيست، بلكه آنچه اهميت دارد صرفا ارائه يك ايده است و جلب ايده هاي عمومي 
و نمايندگان افكار عمومي (رسانه ها) اگر از هيچ مزيتي برخوردار نباشد، قطعا از مزيت 

روزآمدي بهره خواهد برد.
ــد، جمع آوري ايده ها در يك بانك  ــه جالب توجه به نظر مي رس ــن زمين ــه در اي آنچ
ــبيه بانك فيلمنامه كه در آن، هر كس مي تواند اثر خود را قبل  ــت. يعني چيزي ش اس
از توليد شدن به عنوان يك اثر تصويري به ثبت برساند و در واقع اولين گام را براي 

برخورداري از حقوق مادي و معنوي يك تأليف بردارد.
اينجا نيز بر اساس آنچه در فراخوان اوليه آمده است، بانك ايده به گونه اي طراحي 

ــود و كد منحصر به فردي به آنها اختصاص  ــيده ثبت مي ش ــده كه همه ايده هاي رس ش
مي يابد، به طوري كه صاحب ايده مي تواند تا آخرين مراحل طراحي توليد تلويزيوني، 
ــر حفظ حقوق معنوي ايده پرداز در صورت تائيد ايده به  ــالوه ب ــد و ع ــري كن آن را پيگي

عنوان حق ايده نيز پرداخت ويژه اي در برآورد برنامه براي آن پيش بيني شود.
اين كار از سوي ديگر، شايد پاسخ محكمي به همه آنهايي باشد كه اينجا و آنجا، 
ــخن مي گويند بدون آن كه راهكار  ــبكه هاي تلويزيوني س ــعه ش دائم از ناكارآمدي توس

خاصي براي ارتقاي كيفي اين شبكه ها ارائه كنند.

بانك ايده؛بانك شما

سبك كدام زندگي؟
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 چند پالن 
از اولين روز «معراجي ها»

محسن سرافراز

پالن 1 / انتظار
ــي، همگان  ــعود ده نمك ــوايي» مس ــس از «رس پ
ــير  ــد تا ببينند اين كارگردان در ادامه مس ــر بودن منتظ
كارگرداني خود، سراغ چه قصه اي مي رود كه پس از 
گمانه زني هاي مختلف، اين كارگردان در امتداد عروج 

خود در عرصه كارگرداني به «معراجي ها» رسيد.
پالن 2 / خبرنگارها

ــن فيلم معراجي ها، اولين  هنگام ورودم به لوكيش
ــه نگاهم را جلب كرد خبرنگاراني بودند كه  ــزي ك چي
سر لوكيشن اين فيلم حاضر شده بودند تا نشان دهند 
ــت ها، پيگيري  ــراي ما به اصطالح ژورناليس ــدر ب چق
فيلم كارگردان سه گانه «اخراجي ها» مهم است. حال 
مي خواهد لوكيشن آن در موقعيتي مناسب در تهران 
ــتان خبرنگار،  ــي با دوس ــد يا نه... بعد از احوالپرس باش
ــراغ عوامل فيلم رفتم تا از نزديك در جريان چند  س
ــاخت فيلم ـ مجموعه معراجي ها  و چون ماجراي س

قرار بگيرم. 
گروه فيلمبرداري در لوكيشني بود به مساحت يك 
ــايد يك تصوير اغراق آميز  ــم! البته اين ش ــب و ني وج
ــع كار در اين  ــازنده به واق ــي براي گروه س ــد، ول باش
ــت. وقتي وارد لوكيشن شدم بسختي  فضا راحت نيس
توانستم مسعود ده نمكي را پيدا كنم. گوشه اي ايستاده 

بود و نقش آفريني امير نوري را نگاه مي كرد.
پالن 3 / شلوغي

ــد و تعداد كات گفتن هاي  ــپري مي ش دقيقه ها س
مسعود ده نمكي هم كورنومتر مي انداخت! پالن هايي 
ــد و بوضوح مي توانستي رگه هايي از كار  گرفته مي ش
اين كارگردان را ببيني... رگه هايي كه براي هر كسي 
آشناست مثال تكيه كالم ها، شوخي ها، تسبيح، پوشش 

خاص و... .
پالن 4/ يك حاشيه

رفتارهاي فردي كه بيشتر شبيه دستيار كارگردان 
ــغول  بود، به نظرم جالب آمد. در حالي كه گروه مش
ــغول صحبت كردن با  فيلمبرداري بود فردي كه مش
ــت...  ــكوت لطفا! ضبط اس تلفنش بود، اعالم  كرد: س
و مجدد به صحبت ادامه داد! با خود گفتم حتما اين 

هم نمونه جديدي است از دستياري!
پالن 5 / مسعود ده نمكي

ــوژه اي شده  ــيت ده نمكي برايم س جديت و حساس
بود تا ري اكشن هاي اين كارگردان پرحاشيه سينماي 

ايران را روي كاغذ ببرم. 
ــم وقتي نگاهش مي كني با وجود چهره  ــوز ه هن
ــا ديالوگ ها و  ــي ب ــي اش، گاه ــدي و گاه عصبان ج
ــاي بازيگرانش، مي خندد و تو  ــيوه نقش آفريني ه ش
ــاي اخراجي ها  ــت صحنه ه ــته به ياد پش را ناخواس
مي اندازد. بعد از كات نهايي مسعود ده نمكي، سراغ 
ــه خاصي به  ــا عالق ــم آي ــي روم و از او مي پرس او م
تركيب اسامي با  «ها» در عنوان كارهاي سينمايي 
ــد: انتخاب اين  ــي خود دارد كه مي گوي ــا تلويزيون ي
نام ها، شايد يك نوع كنجكاوي و ترغيب ذهني براي 
مخاطب ايجاد كند و او را به اين نتيجه برساند كه كار 
جديد من هم در ادامه همان حرف ها و دغدغه هايي 
ــود. از او  ــوال در آثارم مطرح مي ش ــه معم ــت ك اس
ــتقبال از كارهاي  ــم برخي معتقدند علت اس مي پرس
ــما، حضور ستاره ها در اين كارهاست. ده نمكي با  ش
جديت پاسخ مي دهد: ستاره ها در ديگر سريال ها يا 
فيلم هاي سينماي ايران هم هستند، پس چرا از آن 
ــود؟ دليلي ندارد ستاره هاي  ــتقبال نمي ش فيلم ها اس
ــان ضامن فروش باالي فيلم ها  ــينما با حضورش س
باشند. البته كه ستاره هاي سينما كمك خواهند كرد 
تا مضمون فيلمنامه بخوبي از آب درآيد. فيلم رسوايي 
ثابت كرد با سه بازيگر مطرح هم يك فيلم مي تواند 

به فروش خوبي نايل شود.

مائده ميري

ــت كه  نزديكي هاي ظهر يكي از روزهاي پاييزي اس
پس از طي كردن مسيري طوالني و چيزي شبيه مسافرت 
بين شهري به لوكيشن اصلي گروه «معراجي ها» مي رسم. 
اينجا در اصل يك پژوهشكده هواشناسي در حوالي چيتگر 
است كه با تغييراتي به دانشكده هنرهاي تجسمي تبديل 
ــت. گروه پس از يك ماه فيلمبرداري، اين هفته  ــده اس ش
سكانس هاي پاياني مربوط به دانشگاه را ضبط مي كند و 
سپس عازم شهرك دفاع مقدس، لوكيشن هاي خياباني و 

خانه دو شخصيت اصلي سريال مي شود.
پس از سه گانه «اخراجي ها» و «رسوايي» نوبت فيلم 
ــت. اين اثر كه با  ــعود ده نمكي اس ــريال جديد مس و س
ــن  ــدود يك ماه پيش و در لوكيش ــا» ح ــام «معراجي ه ن
ــمي كليد خورده،  اكنون همانجا  ــكده هنرهاي تجس دانش
ــش ادامه مي دهد. معراجي ها قرار بود به  ــه تصويربرداري ب
ــد و سپس نسخه سريالي اش از  ــنواره فيلم فجر برس جش
ــود، اما امروز ده نمكي حرف ديگري  تلويزيون پخش ش
ــنواره  ــيدن به جش مي زند. او مي گويد: اصراري براي رس
ــتر هدفمان اكران اين فيلم  و اكران در آن نداريم و بيش
ــيما  ــبكه يك س ــت و پس از آن از ش براي مخاطب اس

پخش خواهد شد.
ــتاني  ــن اثر برگرفته از داس ــه اي ــد: درونماي او مي گوي
ــگ اتفاق مي افتد  ــت كه پس از دوران جن ــي اس اجتماع
و حال و هواي آن زمان را به تصوير مي كشد، در ضمن 
اين سريال مانند همه آثارم فضاي كمدي را نيز در خود 
ــه در تالشم تا در كارهايم طوري  ــت. هميش گنجانده اس
ــائل را مطرح كنم كه مخاطب براحتي با آن ارتباط  مس
ــتقبال  ــاكرم كه تا االن آثارم با اس برقرار كند و خدارا ش
ــت. اين را از  ــان همراه بوده اس ــب مخاطب ــي از جان خوب
ــتقبال از مجموعه تلويزيوني  ــروش فيلم ها و اس ــار ف  آم

«دارا و ندار» مي گويم.
***

در بدو ورود به داخل ساختمان مي روم و بعد از پرس و 
جوهايم متوجه مي شوم تعدادي از بازيگران در اتاق گريم 
ــس از پيمودن پله هاي يك  ــه همين دليل و پ ــتند، ب هس
طبقه به اتاق گريم مي رسم. امير نوري و رضا رويگري از 
بازيگران حاضر در اتاق گريم هستند. دقايقي بعد از اتمام 
گريم نوري، سواالتي كوتاه از او مي پرسيم. نوري به گفته 
خودش در اين مجموعه نقش فريد، دانشجويي را كه زياد 

ــت، بازي مي كند. فريد به دليل ترس  ــخوان نيس هم درس
از نرفتن به سربازي دوست دارد دست به هر كاري بزند 
و يكي از اينها هم حضور در تشكل بسيج دانشگاه است 
ــگاه پايبند مي كند و مانع از  ــه عبارتي به دانش ــه او را ب ك
ــط مسئوالن مي شود. وي درباره حضورش  اخراج او توس
در اين اثر كه سومين تجربه همكاريش با مسعود ده نمكي 
است، مي گويد: اين عالقه باطني من است كه هميشه در 
تمام نقش هايم بخش هايي از كمدي را به كار اضافه كنم 

و اين برگرفته از شخصيت دروني خودم است.
***

ــگاه  در محوطه خارجي و به عبارتي حياط اين دانش
عالوه بر سرماي شديد هوا، تعداد زيادي هنرور هم ديده 
ــده اند. جمعيت زيادي  ــود كه از صبح زود حاضر ش مي ش
ــت در  ــت از زن و مرد و بچه و پير و جوان و قرار اس اس
ــكانس گروه فيلمبرداري را همراهي كنند كه اگر  اين س
غفلت مي كرديم، ممكن بود ما هم به اين هنرورها اضافه 

شويم و در كادر ده نمكي قرار بگيريم!
ــش در كنار  ــس از اتمام گريم ــري هم پ ــاال رويگ ح
ــكانس با هدايت  ــروع س ــتاده و منتظر ش بازيگران ايس
ــراي گپي كوتاه  ــت ب ــت. فرصت خوبي اس ــي اس ده نمك
ــگاه. همين را  ــتادان دانش ــش يكي از اس ــر نق ــا بازيگ ب
ــاهگوش»  ــم كه رويگري بتازگي به پروژه «ش درمي ياب
داوود ميرباقري ـ كه براي شبكه نمايش خانگي ساخته 
ــته و در كنار آن در سريال «زماني براي  ــود ـ  پيوس مي ش
ــين لطيفيـ  كه براي پخش در ايام  ــقي» محمدحس عاش
ــت. او  ــودـ  ايفاگر يكي از كاراكترهاس محرم آماده مي ش
ــرت خود را  ــد روز آينده اولين كنس ــرف چن ــن ظ همچني
برگزار مي كند و در حال حاضر مشغول انجام تمرين هاي 

مربوط است.
ــت تشييع پيكر چند شهيد  ــلوغي كه قرار اس در اين ش
گمنام توسط چند نفر از بازيگران و هنرورها انجام شود، 
ــه بتازگي به اين پروژه  ــه بازيگراني مي افتد ك ــمم ب چش
ــاري  ــته اند. بازيگراني چون الله صبوري، بهاره افش پيوس
ــريال  ــان در اين س و دانيال عبادي كه روز اول حضورش

است.
ــت كه در  ــكات جالب، قاب  عكس هايي اس ــي از ن يك
دست بهاره افشاري و الله صبوريـ  با عكس بازيگراني 
چون جواد هاشمي و مهران رجبي است كه گويا در قصه 
شهيد شده اندـ  افشاري و صبوري از خانواده شهدا هستند 
و قاب عكس عزيزشان را در دست گرفته اند و هر از گاهي 

هم گريه و شيون مي كنند. قاب عكس با عكس مهران 
ــال است كه گويا مادرش  ــت كودكي خردس رجبي در دس
ــي كه جواد هاشمي را  ــت و قاب عكس ــاري اس بهاره افش

نشان مي دهد، در دست الله صبوري است.
سيدمهرداد ضيايي، يكي ديگر از استادان اين دانشگاه 
ــمم به او مي افتد و چند كالمي  ــت كه ميان مردم چش اس

با او صحبت مي كنم.
ــش مي گويد: در معراجي ها نقش  ضيايي درباره نقش
يكي از استادان دانشگاه را بازي مي كنم. او فردي مثبت 
ــيار خوب و صميمي با  ــعي دارد رابطه اي بس ــت كه س اس
دانشجويانش داشته باشد و دانشجويان هم با او رابطه اي 

خوب دارند.
ــت كه با ده نمكي  او ادامه مي دهد: براي بار اول اس
ــايد  ــتم. ش همكاري مي كنم و از اين همكاري راضي هس
به عقيده بسياري، زمان طرح چنين قصه اي گذشته باشد، 
ــن قصه زمان و تاريخ انقضا  ــن همچنان معتقدم اي ــا م ام
ــتاني را به  ــود چنين داس ــرايطي مي ش ندارد و در هر ش

تصوير كشيد.
***

ــكانس با حضور بازيگراني چون الله صبوري،  اين س
بهاره افشاري، سمانه پاكدل، علي صادقي، حسين مهري، 
اصغر نقي زاده، نيما شاهرخ شاهي و  امير نوري اجرا مي شود 
و در آن بازيگراني كه در نقش دانشجوهاي اين دانشگاه 
قرار است جلوي دوربين بروند، صورتشان زخمي است و 
ــت و  ــان اس همگي با گريم هايي كه خون روي صورت ش
ــان شكسته يا جراحت برداشته در حال  ــت، پا و سرش دس

ايفاي نقش هستند.
ــوند،  پيش از اين كه بازيگران جلوي دوربين حاضر ش
ده نمكي با آنها درباره سكانس تشييع پيكر شهدا صحبت 
ــا را با آنها  ــرار گرفتن و بيان ديالوگ ه ــوه ق ــرده و نح ك

تمرين مي كند.
ــت هنرورها برگه هايي حاوي  ميان جمعيت و در دس
ــق يعني استخوان» و... نيز پالك  ــعرهايي چون «عش ش

ديده مي شود كه براي استقبال از پيكر شهداست.
درخالصه داستان معراجي ها آمده: قرار است تعدادي 
ازشهداي گمنام تفحص شده در يكي از دانشگاه ها دفن 
شوند، اما گروهي از دانشجويان با تحريك استاد گنجي 
ــگاه مي كنند كه آغاز  ــوب و جنجال در دانش اقدام به آش
ــفري  ــجويان مجبور به س ــود و گروه دانش قصه اي مي ش

ناخواسته مي شوند...
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بُرشي از جامعه پس از جنگ 
گزارشي از پشت صحنه يكي ازفصل هاي سريال «معراجي ها» 
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محمد جليلوند

پرداختن به جامعه و مسائل پيرامون آن، همواره مورد 
توجه سازندگان مجموعه هاي تلويزيوني بوده كه بخش 
مهمي از آن به جذابيت هاي بالقوه موضوع هاي ياد شده 

و ملموس بودنش براي مخاطب برمي گردد.
ــن فتحي كه اين روزها شاهد  ــاخته حس «زمانه» س
بازپخش آن از شبكه آي فيلم هستيم، قالب ملودرام را 
براي روايت قصه خود برگزيده و از چند تم اصلي و فرعي 
مانند عشق، قضاوت و... بهره گرفته است. زمانه، داستان 
جواني به نام بهزاد فروزانفر است كه شركت تبليغاتي اش 
ــت و پنجه نرم مي كند و  ــكالت مالي فراوان دس با مش
ــال هم عالقه اي به كمك گرفتن از عموي  ــن ح در عي
ــن ميان بهزاد كه  ــام) ندارد. در اي ــه دارش (حس كارخان
نامزدي غيررسمي به نام نگار (دخترعمويش) دارد، پي 

به راز قتل پدرش برده و وارد ماجراهايي پيچيده مي شود. 
جاللي، كاظمي پور و تشكري به عنوان نويسندگان اين 
ــمت هاي ابتدايي، رگه هاي كمرنگي از  مجموعه در قس
هملت را وارد داستان خود كرده و مخاطب را به دنبال 
خود مي كشانند، اما خيلي زود با چرخشي تماشايي به اين 
قصه نه چندان تازه سروشكل بومي بخشيده و تم خيانت 
ــام فروزانفر) را تقويت  ــت حس (ارتكاب قتل برادر به دس
ــندگان فيلمنامه با زمينه چيني دقيق،  ــت. نويس كرده اس
مخاطب را با بهزاد همراه مي كنند و به قضاوت درباره 
قتل پدر بهزاد مي نشاند. در اين مسير نيز با قرار دادن 
چند شخصيت مساله دار (مانند دالور معتاد به مواد مخدر 
و نيز انباردار نه چندان دست پاك كارخانه حسام) ترديد را 
در مخاطب برانگيخته و به فكر فرو مي برد. طرح دعوي 
از سوي بهزاد و آشنايي او با ارغوان به عنوان وكيل، يكي 
از نقاط عطف فيلمنامه زمانه است كه بتدريج گسترش 

يافته و به قصه اصلي تبديل مي شود. 
فتحي در كارهاي تلويزيوني اش عموما شخصيت هايي 
خاكستري رنگ خلق كرده و عمده موفقيت آثارش نيز 
ــت. در زمانه هم اين  ــات گرفته اس ــاله نش از همين مس
ــتري بوده  ــخصيت ها اغلب خاكس ــاق رخ داده و ش اتف
ــال منفعت طلبانه برخورد  ــات كام ــياري از لحظ و در بس
ــخصيت هاي زن مجموعه  مي كنند، اما ماجرا درباره ش
ــه هاي به كار  ــت و اغلب كليش زمانه، كامال متفاوت اس
ــت. به  ــراي پرداخت آنها، جواب نداده اس ــده ب ــرده ش ب
همين علت شخصيت هاي ياد شده فاقد كنش و عمق 
ــتر به آنها كاري  ــتند و مخاطب براي نزديكي بيش هس

بس دشوار پيش رو دارد.
ــات گرفته  ــزاد و ارغوانـ  كه نش ــي به ازدواج پنهان
ــوزان اما كم دوام استـ  چرخ هاي قصه را  ــقي س از عش
درست در جايي كه از نفس افتاده به حركت درمي آورد 
ــد. در واقع فتحي  ــتاب تري به آن مي بخش و ريتم پرش
بخوبي فضا را براي رفتن داستان به سمت فاجعه فراهم 
كرده كه شروعش با سكته مغزي و مرگ مادر ارغوان 
كليد خورده است. اين همان هنر كارگرداني به نام حسن 
فتحي است كه اوج و فرودها را بدرستي تخمين زده و 
به اجرا درآورده است و بخش مهمي از پرمخاطب شدن 

كار هم به او  برمي گردد.
ان

فرم
ق 

يادداشتاتا

 شبكه هاى ديجيتال
 و موفقيت درگام  نخست

احمدرضا عليزاده
اين روزها تماشاى بازپخش سريال هاى مطرح 
ايرانى و خارجى از شبكه هاى ديجيتالى، مخاطبان 
ــت.  ــانه ملى را وارد يك رقابت دلپذير كرده اس رس
از سويى همه پيگير ماجراهاى «پژمان» و «اولين 
ــوى ديگر «جومونگ» و  ــتند و از س انتخاب» هس
«زمانه» و ديگر سريال هاى مطرح تماشا و آى فيلم 
ــبكه هاى ديجيتالى را دنبال  ــاير ش ــش و س و نماي

مى كنند.
بسيارى از سريال ها زمان پخش خود طرفداران 
زيادى دارند، اما به مرور زمان، موضوعيت خود را از 
دست مى دهند و در بازپخش  سال هاى آينده توفيق 

نخواهند داشت.
ــس، بعضى مجموعه هاى تلويزيونى هم   برعك
اگر بارها تكرار شوند براى همه نسل ها و دوره هاى 
ــت دارند و عالوه بر اين كه مخاطبان  ــى جذابي زمان
ــاره ببينند، در هر دوره  ــد آن را دوب ــى حاضرن قديم

مخاطبان جديدى هم پيدا خواهند كرد.
ــينمايى  ــى فيلم هاى س ــريال ها و حت ــن س  اي
ــت زمان،  موضوعى فراگير و دائم دارند كه با گذش
ــد و از  ــت نمى دهن ــود را از دس ــى خ ارزش محتواي
ــداكارى، احترام،  ــى همچون ادب، ف ــم ثابت مفاهي
عالقه، دين و امثال اين بهره مى برند و با توجه به 
همين معيارها، گزينه هاى خوبى براى قرار گرفتن 
ــبكه هاى مختلف رسانه  در برنامه هاى بازپخش ش

ملى هستند.
ــال هاى  ــال پخش مجموعه  تلويزيونى «س امس
دور از خانه» از شبكه تماشا، به عنوان يك سريال 
ــرات در فضاى  ــز با ورق زدن خاط ــه ج ــى ك قديم
مجازى، نمى شد ردى از آن يافت، توانست عالوه بر 
مخاطبان قديمى اين سريال، نسل جديد مخاطبان 

رسانه ملى را هم باخود همراه كنند.
مقوله بازپخش برنامه ها و سريال هاى نمايشى، 
يك بازى برد برد است كه اكنون به يك ضرورت 

تبديل شده است.
واقعيت آن است كه به  رغم همه تفاسيرى كه از 
سوى منتقدان ارائه مى شود، شبكه هايى كه وظيفه 
ــازى مخاطب را برعهده دارند، مى توانند  سرگرم س
ــژه بازپخش كارهاى موفق و  ــا بازپخش ها – بوي ب
ــه دهه گذشته- در سال هاى  ــيما طى س پربيننده س
ــات، مخاطبان اختصاصى خود را جذب و  ــه حي اولي
تربيت كنند و در ادامه با تأمين بودجه الزم و البته 
نيروى انسانى مورد نياز و برنامه ريزى براى توليد، 

مخاطبان خود را گسترش ببخشند.

ونگاهى به سريال «زمانه» كه اين روزها از آى فيلم پخش مى شود ى ش پ م ن ل ر ى

يك ملودرام 
گرم و باورپذير
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ــل نواها و  ــي مث ــانه هاي مقدس ــرم با نش ــاه مح م
ــپند و گالب گره خورده  ــورايي و بوي اس پرچم هاي عاش
ــال  ــي كه امس ــقي؛ زمان ــراي عاش ــت ب ــي اس و فرصت
ــين لطيفي به تصوير  ــوي محمدحس ــقي اش از س عاش
كشيده مي شود. او قصد دارد داستاني به  نام «زماني براي 
ــكلي متفاوت ــو با فضاي محرم به ش ــقي» را همس  عاش

 تصوير كند. 
ــبتي زماني براي عاشقيـ  كه نگارش  ــريال مناس س
ــدهـ   ــوي علي اكبر محلوجيان انجام ش فيلمنامه آن از س
ــاد قائميان) بازاري  ــر زندگي حاج مرتضي (فره روايتگ
ــته  ــت كه با يك اتفاق ناخواس ــنام و اهل خداس خوش
ــود و تصميم مي گيرد به حال و هوايي كه  مواجه مي ش

سال ها از آن غفلت كرده، بازگردد... 
***

در يكي از روزهاي هفته گذشته، براي اطالع از كم 
ــريال  ــي از روند توليد اين س و كيف توليد و تهيه گزارش
ــپاه جايي كه لوكيشن  ــمت ميدان س ــمتي، به س ده قس

اصلي كار در آن واقع شده، مي روم. 
خانه اي كوچك و قديمي كه حوضي با زمينه آبي رنگ 
ــط حياطش خودنمايي مي كند، حال و فضاي سنتي  وس
به لوكيشن داده است. فرهاد قائميان، بازيگر نقش حاج 
مرتضي با گريمي متفاوت جلوي دوربين ابراهيم غفوري 
ــر  ــرداري قرار گرفته و با لباس خانه بر س ــر تصويرب مدي
سفره غذا كنار خانواده اش نشسته است. طراحي اين فضا 
ــر سفرهـ  كه تقريبا در ميان  ــان دادن خانواده بر س و نش
خانواده هاي ايراني منسوخ شده ـ در كنار فضاي سنتي 
ــت كه در  ــجام خانواده ايراني اس خانه، تداعي كننده انس

ذهن نسل جديد، محلي از اعراب ندارد. 
***

ــريال هاي  ــين لطيفي كه پيش از اين س محمدحس
متفاوتي چون سفر سبز، صاحبدالن، نردبام آسمان، وفا 
ــه كاري خود ثبت كرده، فعاليت  ــش را در كارنام و دودك

ــبكه  ــريال ويژه ماه محرم ش ــاخت س خود را اين بار با س
تهران ادامه مي دهد. 

ــقي هم  ــردان مي گويد: زماني براي عاش ــن كارگ اي
ــت  ــنايي اس مانند همه كارهاي محرمي، وامدار قصه آش
ــت تعزيه و آيين هاي دهه اول  ــه دفعات با محوري ــه ب ك
ــعي ما بر اين بوده تا  ــود. البته س ــاخته مي ش محرم س
ــم و يكي از هدف هاي  ــان هدفگذاري كني ــراي خودم ب
ــا، مروري بر صفت ها و خصايل مذمومي چون  ــزرگ م ب
كينه و غرور است كه اميدواريم با پخش اين سريال و 
ــيم. ما در  برقراري ارتباط با مخاطب به اهداف مان برس

ــريال مي خواهيم تصوير كنيم كه هر كس غرور  اين س
ــد، هر چقدر هم انسان مومني  ــته باش و كينه در دل داش

باشد، مريد مواليمان حسين(ع) نيست.
ــاره مي كند كه گرچه در اين  لطيفي به اين نكته اش
ــتيم اما اين سريال مانند  ــتجو طرف هس ــريال با جس س

سريال سفرسبز، معمايي نيست. 
ــمت  ــه در ده قس ــريالـ  ك ــن س ــد: در اي او مي گوي
ــود ـ حاج مرتضاي قصه ما  ــاخته مي ش 45دقيقه اي س
ــتان قديمي خود مي گردد  ــال به دنبال دوس بعد از 20 س
ــكلي  ــدا كردن آنها مي بيند هر كدام با مش ــس از پي و پ
روبه رو هستند. ما درباره خوباني حرف مي زنيم كه بايد 

ايرادشان گفته شود تا خودشان را اصالح كنند، چه برسد 
به بدها كه خود من جزو آنها هستم.  

ــه مي گويد: فيلمنامه اين كار  ــن كارگردان در ادام اي
ــال پيش تصويب شده، اما به داليلي كار ساخته  ــه س س
نشده است. من هم درباره چند و چون كار و داليل به 
ــدوكاو نكردم و موقعي كه آمدم،  ــيدن آن كن ــد نرس تولي

كار شروع شد و سريع درگير توليد شديم. 
***

ــقي، لوكيشن هاي زيادي دارد.  غير  زماني براي عاش
ــتان البرز كرج،  ــاده كن و بيمارس ــزاده داوود و ج از امام
بقيه لوكيشن ها داخل شهر تهران انتخاب شده اند. فرهاد 
قائميان، رضا رويگري، عنايت شفيعي، عليرضا اوسيوند، 
ــرت ميرعظيمي، كاظم هژيرآزاد، احمد عالمه دهر،  نص
ــر كاظمي، زهرا  ــراه، امي ــي، ابوالفضل هم ــن ايمان امي
ــن،  ــه روش ــعيدي، زهره حميدي، ليال بلوكات، نفيس س
ــن از  ــان برزي ــال عرف ــر خردس ــرب و بازيگ ــعيده ع س
 بازيگراني هستند كه در زماني براي عاشقي ايفاي نقش

 كرده اند.
ــد از:  ــه عبارتن ــن مجموع ــد اي ــل تولي ــر عوام ديگ
ــن لبافي، مدير  ــتيار كارگردان: حس مجري طرح و دس
ــر تصويربرداري: ابراهيم  ــن مصطفوي، مدي توليد: حس
ــيباني،  ــوري، تصويربرداران: مهدي اميري، رضا ش غف
موسيقي متن: يحيي سپهري شكيب، مدير برنامه ريزي: 
اميرعباس لطيفي، طراح چهره پردازي: ايمان اميدواري، 
گروه چهره پردازي: حميد مرادي، نويد ميرالي، محبوبه 
تاتالري، طراح صحنه و لباس: بابك پناهي، صدابردار: 
ــر حاتمي، گروه صدا: پرويز جليلي، مصطفي هاتفي،  امي
گروه كارگرداني: بهنام اعلمي و عليرضا فرحزادي، منشي 
ــتيار توليد: هادي سعيدي،  ــپيده سپهرآرا، دس صحنه: س
ــه: بهنام جعفري طادي، امير بيگي، عليرضا  ــروه صحن گ
ــن ناحي، تدوين:  ــحر اصغرزاده، عكاس: حس پناهي و س
اميرشيبان خاقاني، تداركات: نيما مجتهدي، گروه توليد: 
شهاب اشعريون، علي اصغر بازگشا، ميثم سوري و روابط 

عمومي: محمد ميرابي.

***
ــت و حاج مرتضي و همسرش  ــام پهن اس ــفره ش س
ــان مشغول خوردن غذا هستند. دوربين  همراه فرزندانش
ــات، خانواده را در قاب خود دارد. آنها  در نماي النگ ش
درباره آتش سوزي تكيه صحبت مي كنند و هركس نظر 

خود را مي دهد.
زينب (كه نقش او را نفيسه روشن بازي مي كند) رو 
به پدر مي كند و مي گويد: خود به خود كه آتيش نگرفته 

آقاجون، البد يكي يه كاري كرده ديگه!
ــخ دخترش مي گويد:  ــاد قائميان) در پاس ــدر (فره پ
ــود آتيش بگيره.  ــا هم ممكنه خود به  خ ــي وقت ه بعض
ــير گاز  ــت كنتور اتصالي كنه يا ش ــيم پش كافيه دو تا س

نشتي بده.
ــكر  ــه صحبت هاي پدرش خدا را ش ــب در ادام و زين
ــي در تكيه نبوده  ــوزي كس ــه موقع آتش س ــد ك مي كن

است.
 * * *

ــره حميدي بازي  ــر حاج مرتضي را زه ــش همس نق
مي كند، در فرصتي مناسب بين دو سكانس از مجموعه، 
ــاره به اين كه  ــا او مي زنم. حميدي با اش ــاه ب ــي كوت گپ
نقش مادر خانواده بنام عاليه را بازي مي كند، مي گويد: 
ــتيم و عروس و مادر شوهر  ــنتي هس خانواده اي كامال س
در يك خانه با هم زندگي مي كنيم. در اين خانواده مادر 
وظيفه سختي را به عهده دارد چرا كه نقش ميانجيگري 
ــوهر و بقيه افراد خانواده را دارد و  بين عروس و پدر ش
بايد مدبرانه بين همه صلح و صفا ايجاد كند، بخصوص 
بين عروس و پدر شوهر كه بر سر مسائلي با هم اختالف 

نظر دارند.
وي كه براي اولين بار است نقش مادر بزرگي را كه 
يك نوه كوچك دارد بازي مي كند، از نقش خود راضي 
است و مي گويد: اوايل به نظرم ايفاي چنين نقشي كار 
ــرايط كنار آمدم و خودم را با نقش  ــختي بوداما با ش س
ــادر را بازي كرده ام،  ــه نقش م ــق دادم. گرچه هميش وف
ــم ندارم ولي بايد  ــن كه نوه بزرگي ه ــا اي ــن كار ب در اي

«زماني براي عاشقي» غرور و كينه را نقد مي كند 
گزارش پشت صحنه سريال جديد محمدحسين لطيفي  كه براي ماه محرم آماده مي  شود

لطيفي:
  اگرچه در  سريال

« زماني براي  عاشقي » با جستجو 
طرف هستيم اما اين سريال مانند 

سريال سفرسبز،  حال و هواي 
معما گونه  ندارد  
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حنه
ت ص

ــير جاهايي كه از پش ــم و در اين مس به حس ديگري برس
ــوم يا فراموش مي كنم، آقاي لطيفي با  حس دور مي ش
تذكرهايش به كمكم مي آيد و در نوع راه رفتن و حرف 
ــزد مي كند  ــدنم به من گوش ــتن و پا ش زدن و حتي نشس

كه نقش مادربزرگ را بايد ايفا كنم .
او با توجه به اين كه در زندگي واقعي خود مادربزرگ 
ــوز به حس مادر بزرگ بودن  ــا در اين باره هن ــت، ام اس
ــت نقش اصلي مادر بزرگ را  ــيده، چرا كه معتقد اس نرس
ــودش كه الحمدهللا هنوز در قيد  ــي مادر خ ــن زندگ در اي
حيات است، بازي مي كند، تا جايي كه نوه اش نيز باور 
ــي، زهره حميدي  ــت و گاه ــد او مادر بزرگ اس نمي كن
ــه خطاب مي كند،  ــاي مادربزرگ، خال ــه ج ــه ب را در خان
ــن خانوادگي اش  ــوان بودن س ــت از ج ــن حكاي ــه اي ك
ــش ــواده محترم ــراي او و خان ــالمت ب  دارد و آرزوي س

 داريم .
حميدي كه براي اولين بار است با لطيفي همكاري 
ــت  ــه كارهاي آقاي لطيفي را دوس مي كند، گفت: هميش
ــان همكاري  ــي بودم تا با ايش ــر فرصت ــتم و منتظ داش
ــريال اين فرصت ايجاد شد .  ــم و در اين س ــته باش داش
ــاي لطيفي كارگرداني با اخالق و كاربلد  ــه نظر من آق ب
ــت و مي داند ــردرگم نيس ــت و بازيگر در كارش س  اس

چه كار بايد بكند.
  *  *  *

ــرار دارد و  ــان ق ــاد قائمي ــه روي فره ــن روب دوربي
ــريال ضمن صحبت با اعضاي خانواده  حاج مرتضاي س
ــوه اش نيز غذا مي دهد. در اين ميان حاج مرتضي  ــه ن ب
ــده و به اتاقي ديگر  ــفر بلند ش با گفتن ديالوگش از سرس
مي رود. عرفان، نوه حاجي نيز از سر سفره بلند مي شود 
و به دنبال او حركت مي كند و مي گويد، آقاجون باهاتون 
ــتگي خود به پدر  ــا اين حركت و ديالوگ وابس ــام و ب مي

بزرگ را به نمايش مي گذارد.
مادر خانواده كه با نگاه خود حاجي را دنبال مي كند، 

از او مي پرسد: كجا حاجي، شامت رو نمي خوري؟
ــال بلوكات در نقش عروس خانواده نيز اميرعباس  لي
را ترغيب به نشستن سر سفره مي كند، اما او به كارش 
ــا آقاجون رو  ــو ديگه كجا ميري ؟ بي ــد: ت ــه مي ده ادام

اذيت نكن .
و سرانجام در پايان اين پالن از سكانس 20، حسين 
پسر خانواده كه نقش آن را امين ايماني بازي مي كند رو 

به حاجي مي گويد: آقاجون باهاتون بيام؟ 
حاجي هم از داخل اتاق كه در حال پوشيدن كت و 
ــت مي گويد: نه، يه كاري دارم مي رم زود  ــلوارش اس ش

برمي گردم .
 * * *

ــب با  ــود و دوربين متناس ــرايط نور تغيير داده ش تا ش
دكوپاژ كارگردان جاي خود را پيدا كند، سراغ زينب كه 
ــته مي روم. نفيسه  ــت و كنار مادر نشس دختر خانواده اس
روشن بازيگر خوش اخالقي است و من نيز گپى كوتاه 

با او را در اين فرصت غنيمت مي دانم .
او معتقد است زينب كه در يك خانواده سنتي بزرگ 
شده است دغدغه هاي پدر و مادرش را دغدغه هاي خود 
ــنتي، با  ــت در اين خانواده س مي داند و برايش جالب اس
پدري سختگير، شغل پرستاري را اختيار كرده و بر خود 
وظيفه مي داند، محبت و مهرباني و صبرش را بين خانه 

و محيط كارش تقسيم كند .

وي در ادامه  مي گويد: نقش زينب را مي پسندم ولي 
ــت كه  ــواري نيس اين نقش هم آن نقش پيچيده و دش
ــيدم... با اين حال،  ــال انتظار آن را مي كش بعد از ده س
ــاي لطيفي را بي نظير مي دانم چرا كه مدت ها  ــا آق كار ب

منتظر وقوع آن بودم.
ــبتي خود با موضوع  ــومين كار مناس اين بازيگر كه س
ــور و  ــبتي ش محرم راتجربه مي كند، مي گويد: كار مناس
ــرژي خاصي به آدم  ــه دارد كه ان ــود نهفت ــقي در خ عش
ــت و چه  مي دهد. تايم پخش چنين كارهايي معلوم اس
ماه مبارك رمضان و چه فضاي خاص دهه اول محرم 
ــود با حس و حال و هوا و دعاي  وقتي كار پخش مي ش

مردم شريك مي شويم.
ــختي هاي  ــن ادامه مي دهد: البته اين كارها س روش
ــد آن در زمان كوتاه  ــم دارد و تولي ــودش را ه ــاص خ خ
ــش به هم نزديك  ــي زمان ضبط و پخ ــوص وقت بخص
مي شود، دشواري هاي خود را دارد؛ مثال ما االن روزي 
ــتراحت داريم و خودتان شاهد هستيد  ــاعت اس چهار س
ــت شايد موقع كار فرصت نشستن  ــرده اس كار آنقدر فش
و حتي چايي خوردن را هم نداشته باشيم. ولي با وجود 
ــردگي ها، در كارهاي مناسبتي، به  ــختي ها و فش اين س
ــت كه كار مي كنيم  ــين (ع) اس ــق به امام حس دليل عش
ــويم و همين به ما  ــريك عزاداري هاي مردم مي ش و ش

انرژي مي دهد .
ــي گويد: همين كه  ــش زينب در ادامه م ــر نق بازيگ
براي محرم كار مي كنيم، حال و هواي كار وارد زندگي 

ــت كه  ــود و در اين موقع اس ــخصي مان هم مي ش ش
ــايد در  ــي كه ش ــي را تجربه مي كنيم، حس ــس زيباي ح
ــش خاصي ندارد، به  ــن كه زمان پخ ــريال هاي روتي س

آدم دست ندهد .
  * *  *

ــفره  ــر س دوربين از زاويه ديگر جمع خانواده را برس
مي گيرد از پس از ديالوگ زينب كه خدارا شكر مي كند 
موقع آتش سوزي كسي در تكيه نبوده است، و حسين 
ــوزي  ــي ديگران از اين آتش س ــي از ناراحت ــر حاج پس
ــش مي گويد: حق  ــي در جواب فرزندان ــد. حاج مي گوي

دارند! باالخره كليددار تكيه ما بوديم .
و در ادامه، در حالي كه مي گويد «نگران نيستم، يقين 
دارم صاحب اصلي تكيه خودش مشكل رو حل مي كنه» 

از جايش برمي خيزد و به سمت اتاق مي رود.
عاليه همسرش با نگاهش حاجي را دنبال مي كند و 
صداي حاجي از داخل اتاق مي آيد كه بابت شام از عاليه خانم 

تشكر مي كند .
ــت كه در دكوپاژ  ــكانس 20 اس اين پالن هم جزو س

ــده ــكيل ش ــك زيادي تش ــاي كوچ ــي از پالن ه  لطيف
 است .

  * *  *
ــاي حرفه اي  ــت وارد دني ــال اس ــن ايماني 9 س امي
ــريال كاله پهلوي  ــده و اولين كارش را با س بازيگري ش
شروع كرده است. او در اخراجي هاي 2 و 3 نقش متفاوتي 
ايفا كرده و تجربه كار با تهمينه ميالني را در فيلم «يكي 

از ما دونفر» در كارنامه خود دارد.
ــقوط  ــبتي تلويزيوني چون «س او در كارهاي مناس
ــان و«ملكوت» محمدرضا  ــته» بهرام بهرامي يك فرش
ــودش حضور پررنگي  ــرده و به گفته خ ــازي ك ــج ب آهن
ــت .ايماني  ــال خواهد داش ــنواره فيلم فجر امس در جش
ــه اي ديگر در كارهاي  ــي و تجرب ــور در كار لطيف از حض
مناسبتي ابراز خشنودي مي كند و مي گويد: وقتي بازي 
در اين سريال به من پيشنهاد شد خوشحال شدم، چون 
آقاي لطيفي چه در زمينه تلويزيون و چه سينما كارنامه 
پربارى دارد و در واقع از سرمايه هاي سينما و تلويزيون 
ــتند و براي من كه در سينما و تلويزيون  ــورمان هس كش
ــاگردي مي كنم، همكاري با چنين كارگرداني افتخار  ش

بزرگي است.
ــين را بازي  ــريال، نقش حس او ادامه داد: در اين س
ــت. در واقع  مي كنم. پدري كه به خانواده  عالقه مند اس
ــرش با پدر  ــم به اتفاق همس ــد از ازدواج ه ــون او بع چ
ــروز اختالفاتي  ــد، همين باعث ب ــي مي كن ــادر زندگ وم
ــه اتفاقاتي  ــود تا جايي ك ــرش مي ش ــدر و همس ــن پ بي
ــري معادالت را  ــتان رخ مي دهد و يك س در ادامه داس
ــع پخش مخاطب  ــت موق ــم مي ريزد كه بهتر اس ــه ه  ب

پيگير آن شود .
ــبتي مي گويد: تا كنون  ــر درباره كارمناس ــن بازيگ اي
ــته ام ولي  ــاه مبارك رمضان حضور داش ــاي م در كاره
ــريال هاي  ــه من در زمينه بازي در س ــن تجرب ــن اولي اي
ــاه پيش از محرم،  ــت كه از چند م ــاه محرم اس ــژه م وي
ــوازش رفته ايم و دروغ  ــده و به پيش وارد فضاي آن ش
ــته ــت اگر بگويم كه اين كار روي من تاثير نگذاش  اس

 است .
وي ادامه مي دهد: يكي از چيزهايي كه در اين سريال 
به آن پرداخته شده و بيشتر روي من تاثير گذاشته است 

تعزيه خواني است، چيزي كه متاسفانه زياد به آن پرداخته 
ــود و اهميت  ــود و روزبه روز كمرنگ تر هم مي ش نمي ش
اين سريال تلفيق يك درام اجتماعي با مراسم مذهبي، 

سنتي تعزيه است كه به آن بخوبي مي پردازد.
  * * *

ــاج مرتضي را در قاب  ــي نزديك ح ــن در نماي دوربي
ــلوار و جليقه خود را به تن كرده  خود دارد كه كت وش
ــاس نوه حاجي جلو  ــرود. امير عب ــرون ب ــد دارد بي و قص
ــرم برايش زنجير  ــراي مح ــد ب ــي دود و از او مي خواه م
ــي صحبت  ــرش درگوش بخرد. حاجي كه عروس و پس
ــفره در  ــر س مي كنند، مورد خطاب قرار مي دهد كه س
ــي  ــفره درگوش ــي صحبت نكنند و مي گويد: سرس گوش
صحبت كردن و پچ پچ كردن بركت رو ازبين مي بره . 
عروس خانواده كه از اين برخورد ناراحت مي شود و با اخم 
 پسرش را بغل كرده، با عصبانيت به او مي گويد: تو ديگه 

كجا؟
  *  *  *

ليال بلوكات كه در اين سريال نقش نرگس عروس 
خانواده را بازي مي كند معتقد است نقش عروس متفاوتي 
را ايفا مي كند چرا كه با افكار و عقايد و سنت گرايي هاي 
ــكل دارد و از آنجا كه مي خواهد به روز  اين خانواده مش

زندگي كند، كمي با حاج مرتضاي قصه درگير است.
وي كه زماني براي عاشقي اولين تجربه اش با لطيفي 
ــندي مي كند و يكي  ــت، از اين همكاري ابراز خرس اس
ــريال و پذيرفتن اين نقش را  از داليل حضورش در س
ــن كارگردان مي داند. او درباره كاراكتر نرگس  ــور اي حض
ــخصيتي پر از كنش و واكنش هايي  مي گويد: نرگس ش

است كه من دوست دارم.
ــبتي عالقه دارد،  ــازي در كارهاي مناس ــه ب ــه ب او ك
ــاي نقش در كارهاي  ــه اين كه ايف ــه ب ــد: باتوج مي گوي
ــخت است، اما كار براي ماه مبارك رمضان  ــبتي س مناس
ــي كه به فضاي روحاني  ــه دليل ارادت خاص ــرم ب و مح
ــت و  ــه حال و هوا و عالقه ام نزديك تر اس ــا دارم، ب آنه
ــبت ماه رمضان  ــحالم كه پس از چند كار به مناس خوش
براي اولين بار فرصت تجربه بازي در كاري به مناسبت 

محرم برايم ايجاد شده است.
سكانس 20 در پالن هاي متعدد و از زواياي متنوعي 
ــاعت 10 شب همزمان با پايان كار،  ــود و س گرفته مي ش

گروه لوكيشن را ترك مي كنم.
***

در ادامه لطيفي با اشاره به مشكالت توليد، از كمبود 
ــد گاليه  مي كند و ادامه مي دهد: عوامل واقعا  ــان تولي زم
ــت بي وقفه و بدون  ــتند، چراكه 50 روز اس ــته هس خس
ــند  ــتراحت و تعطيلي، زحمت مي كش حتي يك روز اس
ــاري كه داريم، اين  ــا نيز با تمام فش ــد و م و كار مي كنن
ــرايط را تحمل مي كنيم. نكته جالب اين كه با وجود  ش

ــريال به پخش  ــت س  همه اين تالش ها، باز ممكن اس
نرسد. 

ــرداري زماني براي  ــي، كار تصويرب ــه لطيف ــه گفت ب
ــمت  ــورا ادامه دارد. او مي گويد: پنج قس ــقي تا عاش عاش
ــي در حال  ــيبان خاقان ــط اميرش ــريال كه توس اوليه س
ــود،  ــت، تا چند روز آينده تحويل داده مي ش تدوين اس
ــريال است.  ــبي اين س اما نگراني اصلي ما، پخش هر ش
ــدوارم بتوانيم كار را به پخش  ــام اين اوصاف، امي ــا تم  ب

برسانيم.

نفيسه روشن :
 كار مناسبتي شور و عشقي

 در خود نهفته دارد كه انرژي 
خاصي به آدم مي دهد و  حال و 

 هواي  محرم  وارد زندگي 
شخصي مان هم مي شود
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ــي را همانند هر نماد  ــاي متفاوت ــيقي كاركرده موس
ــاي مختلف و در  ــرايط و زمان ه ــر در ش ــي ديگ ارتباط
ــان  ــي از نيازها و ايده آل هاي انس ــير برآوردن بخش مس
ــيقي لذت،  ــتفاده موس به عهده دارد. گاهي هدف از اس
ــرگرمي، شادي، شور و نشاط و...  ــيدن به آرامش، س رس
ــيقي  ــت و گاهي مخاطب با انتخاب يك نوع موس اس
ــكالت،  ــالش مي كند راهي براي فراموش كردن مش ت

دردها و ناراحتي هاي خود بيابد.
ــر همه حاالت روحي،  ــيقي بيانگ ــه طور كلي موس ب
احساسي و عاطفي يك ملت و جلوه اي از آداب، رسوم 
ــي كه نقش و  ــت، در حال ــي ملت هاس ــدن فرهنگ و تم
ــانه ها متفاوت است. با نگاه به  ــيقي در رس كاركرد موس
ــال 1319، متوجه مي شويم  ــيس راديو در س تاريخ تاس
ــت و  ــيقي بوده اس يكي از عناصر مهم در راديو، موس
نخستين متوليان راديو از چند سال قبل از افتتاح راديو 
ــيقي و امكانات الزم بوده اند، به  در پي تهيه منابع موس
ــتانه افتتاح  ــفند 1318 و در آس طوري كه در نوزدهم اس
ــيون راديو به خريد صفحات گرامافون از  راديو، كميس

داخل و خارج كشور اقدام كرد.
ــو از زمان  ــر جريان هايي كه رادي ــي تامل ب ــا كم ب
ــت سر گذاشته، به اهميت وجود و  ــيس تاكنون پش تاس
تاثير موسيقي در جذب مخاطبان راديو در شرايط رقابت 
ــليقه هاي  ــم؛ بنابراين آگاهي از عاليق و س ــي  مي بري پ

مخاطبان بسيار ضروري است.
ــك موسيقي يكي از مهم ترين و موثرترين  بدون ش
ــناخت و  ــه ش ــت ك ــازي راديوس ــل در برنامه س عوام
ــازي  ــح آن نقش مهمي در برنامه س ــري صحي به كارگي
ــناخت كامل از  ــازان راديو بايد با ش راديو دارد. برنامه س

آثار موسيقي در برنامه هايشان استفاده كنند.
ــاره برنامه هاي  ــددي درب ــا مباحث متع ــن روزه اي
ــيقي محور راديو مطرح است مباحثي مانند اين كه  موس
راديو  بايد از حضور كامل و گسترده تري از كارشناسان 
عرصه موسيقي در برنامه هاي موسيقي محور خود بهره 
ــه برنامه ها با  ــه نيازمند افزايش اين گون ــا اين ك ــرد ي بب
توجه به غناي موسيقايي در كشور ما و همچنين عالقه 
ــياري از  ــت؛ در حالي كه بس مخاطب به اين حوزه اس
ــرايط خوبي  ــيقي در راديو ش ــان معتقدند موس كارشناس
ــتفاده  ــب تر در جهت اس دارد و فقط نيازمند بودجه مناس

كاربردي از كارشناسان بيشتر است.

عنصري پويا در راديو
اين موضوعات و همچنين جايگاه فعلي موسيقي در 
راديو، ميزان تنوع و تخصص آن در برنامه هاي مختلف، 
كيفيت و كميت آثار موسيقايي، ميزان توجه به موسيقي 
نواحي و اقوام، بهره گيري از آثار بي كالم و كيفيت آثار 
ــتند كه  ــي و مذهبي مباحثي هس ــام مل ــبتي در اي مناس

ــي به مخاطبان و  ــا مي تواند در جهت ده ــي آنه بررس
افكار عمومي نقشي موثر داشته باشد.

بي ترديد موسيقي از مهم ترين و موثرترين ابزار دست 
ــت. شناخت  ــازي راديويي اس تهيه كننده ها در برنامه س
كاربرد و نقشي كه موسيقي مي تواند در برنامه ها داشته 
باشد از اصولي است كه برنامه سازان راديويي بايد نسبت 

به آن آگاه باشند. 
ــيقي از راديو پخش  ــده وقتي موس امروزه ثابت ش
مي شود مخاطبان بيشتر به اين رسانه توجه مي كنند و 
ــئوليت عوامل  ــوند.به همين دليل مس با آن همراه مي ش
برنامه ساز بيشتر مي شود، چراكه بايد شناخت كامل تري 
ــيقي هايي كه در برنامه هاي خود ارائه  ــبت به موس نس
ــاف برنامه هاي  ــا اين اوص ــند. ب ــته باش مي كنند، داش
ــاي پرمخاطب اين  ــيقي محور راديو جزو برنامه ه موس

ــيقي هاي سنتي و  ــت و به ويژه موس ــانه  قديمي اس رس
اصيل مخاطبان زيادى را به خود جذب كرده اند.

با توجه به پويايي موسيقي و اين كه با گذشت زمان 
ــود آمدن تغييرات در جامعه، هنر نيز تغييراتي  ــه وج و ب
ــي از اصلي ترين  ــيقي به عنوان يك ــرد و موس را مي پذي
گرايش هاي هنر از اين تحول مستثنا نيست و نمي توان 
به طور مشخص به مشكالتي كه در زمينه برنامه هاي 

موسيقي محور راديو وجود دارد، اشاره كرد.
ــت كه مخاطبان انتظار پخش   اين يك واقعيت اس
ــد و منتظرند تا  ــا دارن ــيقي هاي روز را در برنامه ه موس
ــبك ها و آهنگ هاي متنوع  ــا، س ــا از صداه در برنامه ه
ــود. طي سال هاي اخير اين اتفاق  ــتفاده ش و مختلف اس
ــيقي محور تنوع  ــا حدودي رخ داده و برنامه هاي موس ت

يافته  و حضور كارشناسان به شكل پژوهشي و بررسي 
حوزه هاي تخصصي در راديو بيشتر شده است. شايد در 
گذشته پرداختن به برنامه هاي موسيقي محور به حضور 
افراد انگشت شماري محدود مي شد، اما طي سال هاي 
ــناخت  ــان و افرادي كه در اين حوزه ش اخير كارشناس

دارند، حضور كامل تري دارند. 
ــت كه بايد  ــيقى اقوام از جمله زمينه  هايى اس  موس
ــتر از اين مورد توجه قرار گيرد. رويكرد مخاطبان  بيش
ــليقه اي و بيشتر متوجه فحواي  ــيقي س به اين نوع موس
ــيقي محلي و مقامي با توجه به  ــت، اما موس كالم اس
ــاني مي توانند از  ــكل گرفته، بنابراين كس نوع كالم ش
ــتفاده كنند كه مربوط به  ــيقي يك منطقه اس كالم موس
ــي كه ما بايد همه مخاطبان  ــند، در حال ــه باش آن منطق

خود را در نظر بگيريم. 

موسيقي محلي پايه و پشتوانه موسيقي ماست. بايد 
ــياري  ــيقي محلي را جدي بگيريم و از آنجا كه بس موس
از آثار موسيقي  ما به شكل شفاهي به نسل هاي بعدي 
ــتند. موسيقي  ــده اند، در حال از بين رفتن هس منتقل ش
ــانه ملي نياز  ــوي رس ــتري از س محلي به حمايت بيش
ــيقي محلي و  ــتردگي موس دارد. هر چند با توجه به گس
بضاعت محدود راديو، هر قدر هم در اين حوزه فعاليت 
ــور كامل همه مباني اين  ــم نمي توانيم به ط ــود بازه ش
ــيقايي را پردازش كنيم.  اين را بپذيريم كه  گونه موس
ــامل حال فرهنگ و  ــوع كوتاهي در اين زمينه ش ــر ن ه

هنر سرزمين ما خواهد شد.
***

در كنار شبكه هاي راديويي پيام و آوا كه به موسيقي 

از جنبه تفريحي و پسند مخاطب عام مي نگرند ، راديو 
فرهنگ از جمله شبكه هايي است كه با محوريت توجه 
به موسيقي فاخر، اهداف آرماني تري را در فرهنگسازي 

جستجو مي كند .
ــو فرهنگ روزهاي  ــت اقليم» در رادي ــه «هف برنام
ــتر  ــن برنامه بيش ــردازد. اي ــيقي مي پ ــه موس ــه ب  جمع
تحليلي - خبري است و حول هنر موسيقي مي چرخد.  
دست اندركارا ن اين برنامه با اهالي و استادان موسيقي، 
ــئوالن ساماندهي برنامه هاي  ــران موسيقي و مس مباش
موسيقي در كشور گفت وگو مى كنند. بخش هاي مختلف 
ــي، فيلم و...  ــيقي محل ــم داريم كه به موس ــري ه ديگ

مي پردازند.
همچنين برنامه «سرآهنگ» شنبه ها و دوشنبه ها از 
راديو فرهنگ با رويكرد موسيقي محلي و نواحي پخش 

مي شود. در اين برنامه سعي مى شود معرفي درستي از 
مقام ها صورت گيرد. هدف اين برنامه چندان پژوهشي 
ــات نواحي و ترجمه آنها را  ــط معرفي قطع ــت و فق نيس
ــيقي  مد نظر دارد. يعني وقتي مخاطب مثال يك موس
آذري يا گيالني را مي شنود، متوجه فحواي كالم آن نيز 
ــيقي در چه تاريخي و با چه رويكردي  ــود و اين موس ش
و از سوي  چه افرادي خلق شده يا شأن نزول آن چه 

بوده است.
امواجي كه آرامش را انتقال مي دهد 

ــازي در  ــن عناصر برنامه س ــيقي از اصلي تري موس
راديو به شمار مي رود. به دليل همين اهميت، دغدغه 
ــازان راديو تامين و  ــئوالن و برنامه س ــگي مس هميش
ــت، چه آن گاه كه سال 1318  ــيقي بوده اس توليد موس

ــانه،  ــيقي اين رس ــيون راديو براي تامين موس  كميس
3000 صفحه از صفحات گرامافون را از داخل و خارج 

كدام موسيقي شنيدني است؟
 شبكه هاى راديويى  موسيقى فاخر ايرانى را مورد توجه قرار داده اند

موسيقي محلي به حمايت 
بيشتري از سوي رسانه ملي نياز 
دارد. هر چند نمى توانيم به طور 

كامل همه مباني اين گونه 
موسيقايي را پردازش كنيم
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ــنوندگان خود ق ــور تهيه مي كند تا به گوش اندك ش كش

ــياري از آثار  ــاند و چه اكنون كه هر روز حجم بس برس
ــي هاي اوليه در اختيار  ــور پس از بررس ــيقي كش موس
ــا در قالب هاي  ــرار مي گيرد ت ــو ق ــدگان رادي تهيه كنن
ــيقي  ــمار موس ــتداران بي ش ــون به گوش دوس گوناگ

برسد.
ــايد از داليلي كه امروزه همچنان مردم از ميان  ش
ــانه ها، راديو را انتخاب مي كنند، لذت  هياهو و انبوه رس
ــيقي در فضايي  ــنيدن موس ــت كه از ش ــي اس و آرامش
ــت  ــاخته از نقش و رنگ و تصوير ذهني به دس خودس
مي آيد. ژان ميشل ژار كه در ابداع و گسترش موسيقي 
الكترونيك در گستره جهاني نام و آوازه دارد، معتقد است 
موسيقي در فعالسازي تخيل شنونده نقش بي بديلي دارد 

و راديو با استفاده صحيح از اين ابزار تاثيرگذار مي تواند 
پيوسته رسانه اي بي رقيب بماند.

 دراين زمينه بايد به كاركردهاي موسيقي در راديو  
توجه كرد. موسيقي در راديو، كاركردهاي متفاوتي دارد. 
ــود، گاه  ــتفاده مي ش ــيقي اس گاه براي معرفي خود موس
ــود و  ــنيده مي ش براي بيان حس و حالتي مفهومي ش
ــتراحت ذهني به كار  ــاد يك فاصله و اس ــراي ايج گاه ب
مي رود. گاه اعالني مي شود براي آغاز و گاه نشانه براي 

پايان يك برنامه.
ــاختارهاي  ــاعته در همه س ــبكه فرهنگ 24 س ش
ــيقي دستگاهي ايران،  ــازي خود صرفا از موس برنامه س
موسيقي كالسيك جهان و موسيقي نواحي ايران بهره 
مي برد و ضمن معرفي پديدآورندگان اين آثار در ارتقاي 
ذوق هنري و موسيقايي مخاطبان براي خود مسئوليتي 
ــتمرار و  ــرده و بر اجراي اين تعهد اس ــف ك ــر تعري خطي

تاكيد دارد.
 يكى از شبكه هاى فعال راديويى در عرصه موسيقى 
ــت كه آيين نامه موسيقي  اين شبكه  ــبكه فرهنگ اس ش
طي جلسات كارشناسي با حضور جمعي از اهالي فرهنگ 
و موسيقي كشور تدوين و تصويب شده است و موازين 

پخش موسيقي را در اين شبكه مشخص مي كند.

برنامه هاي موسيقي محور راديو با حضور كارشناسان، 
آهنگسازان، خوانندگان و نوازندگان نامي كشور طراحي، 
ــيقي امروز  ــود. حضور ناقدان موس تهيه و پخش مي ش
ايران در برنامه ها اين امكان را براي شنوندگان فراهم 
ــم دقيق براي  ــيقي و فه ــيوه نقد موس ــد تا با ش مي كن
تشخيص تمايز موسيقي سالم از موسيقي سخيف آشنا 
ــارت و كنترل بر پخش  ــن نظ ــبختانه اي ــوند و خوش ش
ــده است  ــبب ش ــبكه فرهنگ س ــيقي جدي در ش موس
ــوراهاي نظارت بر  ــته در ارزيابي هاي مردمي و ش پيوس
ــازمان، جايگاه مقبول و مطلوبي  ــيقايي س عملكرد موس

كسب كند.
ــيقي هاي آييني نواحي ايران  ــن پخش موس همچني
ــوم اقوام مختلف ايراني  كه معرف باورها و آداب و رس
ــرزمين  ــت، مخاطبان را با خرده فرهنگ هاي اين س ا س
ــبكه طيف  ــنوندگان اين ش ــنا مي كند و از اين رو ش آش
وسيعي از ساكنان اقصي نقاط ايران هستند كه به شوق 
ــيقي منطقه خود اين شبكه  ــنايي با موس ــنيدن و آش ش

راديويي را انتخاب مي كنند.
ــيقي  ــش عنوان برنامه موس ــگ با ش ــبكه فرهن ش
ــوگ (در  ــراهنگ، آواي س ــتان، س محور با نام هاي نيس
مناسبت هاي سوگواري مذهبي)، هفت اقليم موسيقي، 
ــول هفته و پخش  ــاي ايراني در ط ــوب، گل ه شهرآش
ساعت ها موسيقي فاخر در فواصل برنامه به ذوق و ذائقه 

شنيداري مخاطبان فرهيخته خود ارج مي نهد.

مخاطب چه چيز را ترجيح مي دهد؟
ــيقي معيارهاي  در توليد يك برنامه در عرصه موس
ــعي  ــازان راديويى س متعددي وجود دارد كه برنامه س
ــبكه و مخاطبان  ــته هاي ش ــد با توجه به خواس مى كنن
ــيقي سنتي  ــتر به موس حركت كنند به همين دليل بيش

كشورمان و كالسيك اروپا مي  پردازند.
ــه در همه حال  ــيقي محور هميش برنامه هاي موس
ــنتي  ــيقي س مخاطب دارند و اگر يك برنامه فقط موس
ــل كننده بيايد، اما بسرعت  ــايد به نظر كس پخش كند ش

داراي تعداد زيادي مخاطب مي شود.
 با بايد توجه داشت ساختن برنامه موسيقايي در راديو 
كار سختي است. ما با ساليق متعددي روبه رو هستيم، 
ــت، اما در راديو براي هر  هرچند تعداد برنامه ها كم اس

نوع سليقه  موسيقايي برنامه وجود دارد.
راديو برخالف رسانه هاي ديگر، مخاطب خوبي دارد 

و بايد سعي كرد تا اين مخاطب از دست نرود. 
ــد به لحاظ كمي تعداد برنامه ها را افزايش  ــو باي رادي
ــبكه آوا پاسخ مناسبي به نياز  ــايد راه اندازي ش دهد و ش

و تقاضاي مخاطبان باشد.
ــنود حتي اگر  ــيقي بش مخاطب ترجيح مي دهد موس
يك قطعه بي كالم باشد نه آن كه درباره موسيقي براي 
او صحبت شود، اما يك نكته بسيار مهم است، اين كه 
ــم آهنگساز،  ــود، حتما اس اگر يك قطعه كوتاه پخش ش
ــنونده جذابيت  ــود تا براى ش ــازها  اعالم ش قطعه و س

خود را داشته باشد.
ــناخت  ــت كه هنوز در راه ش  اين را بايد در نظر داش
ــنايي  ــت ناآش ــيك جهاني ضعيف اس ــيقي كالس موس
ــي را اصلي ترين  ــيك جهان ــا با آثار كالس تهيه كننده ه
ــبكه ها  چندانى  ــت و اين كه مدير ش ــف  اس ــن ضع اي
به پرداختن به اين سبك موسيقايى از خود نشان نمى 
ــليقه اي است و شايد ربطى  دهند. اين بي عالقگي ها س
ــد، چراكه  اصوالمميزي  ــته باش هم  به مميزي ها نداش

دست و پا گيرى در راديو  وجود ندارد.

يكى از داليلي كه امروزه 
همچنان مردم از ميان هياهو و 
انبوه رسانه ها، راديو را انتخاب 
مي كنند، لذت و آرامشي است 

كه از شنيدن موسيقي 
 به دست مي آيد

موسيقي، اصلي ترين عنصر نيست
برنامه هاي موسيقايي راديو از نگاه اميرحسين محمودي 

اميرحسين محمودي، تهيه كننده برنامه موسيقي 
كالسيك در راديو معتقد است كه بايد نگاهى جدى تر 

به هنر موسيقى نگريست. 
ــيقي  ــتفاده از موس وى در اين زمينه مى گويد: اس
ــكل  ــم به دو ش ــي را مي تواني ــاي راديوي در برنامه ه
ــت كه  ــته برنامه هايي اس ــم. يك دس ــي كني بررس
ــيقي  ــه اي و تخصصي درباره موس ــه صورت حرف ب
ــگاه مهمي در اين  ــيقي جاي ــت مي كند و موس صحب
ــكيل دهنده  ــا دارد. در واقع عنصر اصلي تش برنامه ه
اين برنامه ها موسيقي است. برنامه هاي ديگر شامل 
ــيقي  ــود كه از موس برنامه هاي عمومي راديو مي ش
به عنوان پركننده فواصل برنامه ها استفاده مي كنند و 
براي ربط دادن بخش هاي مختلف برنامه از موسيقي 

ياري مي گيرند.
او با تاكيد بر اين كه برخالف ديگران، اصلي ترين 
ــيقي  ــه راديو را موس ــب ب ــذب مخاط ــر در ج عنص
ــيقي نبايد  ــان مي كند: به نظر من موس ــد، بي نمي دان
ــود  ــي ش به عنوان عنصري در جذب مخاطب بررس
ــيقي محور و تخصصي، اما  مگر در برنامه هاي موس
ــي،  ــري كه رويكردهاي سياس ــاي ديگ در برنامه ه
اجتماعي، آموزشي، فرهنگي و... دارند و از موسيقي 
براي پر كردن فاصله ميان برنامه ها استفاده مي كنند، 

موسيقي چنين مفهمومي نخواهد داشت.
ــه مي دهد: محتوا و  ــن باره ادام ــودي در اي محم
اطالعاتي كه برنامه ها مي دهند سبب جذب مخاطب 
مي شود، چراكه اگر غير از اين باشد يعني مخاطب به 
ــيقي  محتواي برنامه توجهي نكند و تنها پيگير موس
باشد ما نتوانسته ايم برنامه اي با محتواي مناسب ارائه 
ــته تا موسيقي هاي  ــنونده پاي راديو نشس كنيم و ش

فواصل برنامه را بشنود!
ــن تهيه كننده برنامه هاي راديويي مي افزايد: به  اي
همين دليل معتقدم نبايد در برنامه هايي كه رويكرد 
اصلي آنها موسيقي نيست تا اين حد موسيقي پخش 
شود. فرض كنيد يك ساعت ميزگرد داريم و در اين 
يك ساعت چهار بار به مدت 30 ثانيه موسيقي پخش 
ــت؟ 30 ثانيه حتي  مي كنيم. هدف از اين كار چيس
ــان و...  ــي براي مخاطب و كارشناس نمي تواند تنفس
ــود. مخاطبي كه موضوع برايش جذاب  ــوب ش محس
ــد، ترجيح مي دهد برنامه را دنبال كند تا مدام با  باش
موسيقي كه ربطي به موضوع ندارد حس و شور و حال 
ميزگرد يا بحث كارشناسانه اي كه مورد توجه اش قرار 

گرفته از بين برود، بنابراين در اين نوع برنامه ها نبايد 
موسيقي پخش شود.

ــيقي محور  ــان اين كه تعداد برنامه موس ــا بي او ب
ــت، اضافه مي كند: با  راديو محدود، اما باكيفيت اس
ــا و عالقه مندان  ــور م ــيقي كش توجه به غناي موس
بي شمار اين حوزه بايد تعداد برنامه هاي تخصصي در 
حوزه موسيقي افزايش پيدا كند. همچنين بايد انواع 
ــيقي در دنيا را پردازش  ــبك ها و جريان هاي موس س
كرد، بنابراين بهتر است تنوع اين برنامه ها را به لحاظ 

محتوايي بيشتر شود. 
ــيقي  ــتر به موس ــه محمودي، راديو بيش ــه گفت ب
كالسيك و سنتي كشورمان مي پردازد و كمتر مثال 
موسيقي جاز يا موسيقي ملل مختلف را مورد بررسي 

قرار مي دهد.
او درباره موسيقي سنتي مي گويد: موسيقي اقوام 
ــتردگي عميقي  و نواحي هم با توجه به اين كه گس
دارند بايد بيشتر و بهتر مورد توجه برنامه سازان قرار 
ــيقي به عنوان عنصر  ــتباه به موس بگيرند. ما به اش
ــه سعي  جذب مخاطب توجه كرديم، بنابراين هميش
داشتيم ريتم هاي تند، شاد و جذا ب تر را پخش كنيم 
تا مخاطب بيشتري با ما همراه شود. اين سبب شده 
برنامه سازها به موسيقي پاپ روي بياورند كه عموما 

محتواي آنچناني ندارند.
اين تهيه كننده ادامه مي دهد: ما بايد به فكر ارتقاي 
سطح سليقه مخاطبان باشيم و حتي اگر فقط به دنبال 
ــاد كردن مخاطب هستيم، موسيقي هاي محلي از  ش
ــتند،  ــاي خوبي در اين زمينه برخوردار هس ويژگي ه

بنابراين مي توانند بيشتر مورد توجه قرار بگيرند.
ــليقه هاي  ــه س ــش هم ــاره پوش ــودي درب محم
ــليقه ها  ــد: اگر بخواهيم همه س ــيقايي مي گوي موس
ــيقي پاپ  ــش دهيم بايد خيلي كمتر به موس را پوش
ــا به عنوان تاثيرگذارترين  ــم، ضمن آن كه م بپردازي
رسانه كشور بهتر است بيشتر از آن كه به فكر پوشش 

تمام سليقه ها باشيم خودمان سليقه ساز شويم.
ــد در برنامه ريزي هاي كالن صدا و  ــن باي بنابراي
سينما اين بحث مطرح شود كه چگونه سليقه جامعه را 
بسازيم و هدايت كنيم. ما بايد به گونه اي برنامه ريزي 
كرده باشيم كه بدانيم مردم ما قرار است در پنج يا ده 
سال آينده چه نوع موسيقي  را گوش دهند و در راهي 
گام برداريم كه به عنوان تاثيرگذارترين رسانه، سليقه 

مردم كشورمان را در ده سال آينده ارتقا دهيم.
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ــته  ــيقي، يك بحث كامال فني و آكادميك داش ما مي توانيم درباره موس
ــگاه ها، رشته اي  ــفانه به دليل نبود بنيان هاي غني در دانش ــيم؛ اما متاس باش
باعنوان موسيقي شناسي نداريم و دانشجويان فارغ التحصيل رشته موسيقي 
ــناس؟ در اروپا  ــتند يا كارش ــان را نمي دانند. آيا نوازنده هس تكليف خودش
ــان معرفي موسيقي به مردم  ــگاه وجود دارد كه هدفش ــته هايي در دانش رش
ــعدي  ــت. البته چند نمونه كتاب در اين زمينه مثال از مرحوم فروغ س اس
حسني چاپ شده است، اما فكر نمي كنم كسي ديگر او را بشناسد، چراكه 

موسيقي كالسيك ديگر جايگاه گذشته را در راديو ندارد. 
سعدي حسني، آغازگر معرفي موسيقي كالسيك ايراني به قشر روشنفكر 
ــت انتظار نداريم  ــل دوره پهلوي اس ــي كه متعلق به نس بود. البته ما از كس
موسيقي مقامي را معرفي و جمع آوري كند، چون به هر حال در آن زمان 
بيشتر به موسيقي كالسيك توجه مي شد. فوزيه مجد سال 54 آغاز به ضبط 
كردن آثار مقامي كرد و در سال 54 و  55 تلويزيون يكسري كارهاي مقامي 
پخش كرد، اما اين ماجرا به دليل تحوالت اجتماعي مانند انقالب اسالمي 
و جنگ تحميلي ادامه نيافت و جريان رسانه ملي با توجه به نياز مخاطب به 

سمت پخش موسيقي هايي با مضمون و رويكرد مقاومت رفت. 
ــال ها موسيقي جدي را معرفي مي كرد و سپس  ــني در آن س سعدي حس
مهدي فروغ اين را با كتاب هاي چون «مردان موسيقي» ادامه داد و باخ، 
ــته هايي  ــت رش ــگاه هم بهتر اس بتهوون، برانش و... را معرفي كرد. در دانش

ــد كه به معرفي رشته هاي مختلف موسيقي بپردازد. مثال  ــته باش وجود داش
ــناخت صفحات موسيقي» يعني آنچه ضبط  ــته discography «ش رش

شده است؛ اما ما چنين رشته اي را در دانشگاه هايمان دنبال نمي كنيم. 
بزرگ ترين راديوهاي جهان آرشيوهاي بزرگ و وسيعي از موسيقي هاي 
ــوند، اما  ــيوها مدام به روز مي ش ــر جهان دارند و اين آرش مختلف در سراس
مشكل اين است كه اوال بسياري از اين صفحات ترميم نشده اند به همين 
دليل ممكن است چسبندگي پيدا كرده يا شكسته شده باشند و بحث هايي 
ــود؛ يعني  ــدن دارد مطرح مي ش مانند اين كه كدام ارزش ترميم و به روز ش
ــي  ــنايي دارند بايد بتوانند به اين مكان دسترس افرادي كه با اين حوزه آش
داشته باشند تا بتوانند سره از ناسره را تشخيص دهند. اين كه راديو برنامه 
«گل هاي ايراني» را همچنان پخش مي كند اتفاق خوشايندي است، چراكه 
ــت و بايد در پي آن  ــتالژي دارد اما به نظرم كافي نيس براي مخاطب نوس

تحليل بيايد تا به فرهنگسازي برسيم.  
راديو فرهنگ نسبت به ديگر شبكه هاي راديو نگاه كامل  و تخصصي تري 
ــكل  ــيقي نگاه مي كند. مش ــيقي دارد، مثال راديو پيام عام تر به موس به موس
ــود؛ گروهي  ــم بندي بين گروه ها آغاز مي ش از همين جا يعني جدل و تقس
ــت و جرياني كه  ــيقي پرداخ ــد كامال تخصصي به موس ــد باي ــد بودن  معتق
ــز محمود» به وجود  آورده بودند دنبال كنند  ــان» و «پروي ــن گريگوري «روب

كه اين كشمكش در عرصه رسانه  هم وجود داشت.
ــخصي را دنبال كنيم،  ــد هدف مش ــي هم باي ــيقي مل ــاره موس ــا درب ام
ــد كه بتواند همچنان با تغييرات  ــته باش ــاخصه هايي داش اين كه بايد چه ش

ــنتي ما دچار پديده جديدي با  ــيقي س روز مخاطب خود را حفظ كند. موس
عنوان موسيقي تلفيقي شده است، اما رسانه بدون تحليل به اين ژانرهاي 

جديد مي پردازد. 
اما يكي از محدوديت هاي رسانه در پخش موسيقي هاي مناسبتي است، 
چراكه ما نياز به موسيقي هاي مناسب و با كيفيت ملي و مذهبي بيشتري 
براي پخش داريم و در انتخاب و پخش موسيقي هايي كه كيفيت مناسبي 
داشته باشد، محدوديت داريم. گاهي وقت ها برنامه هاي ما به مناسبت اعياد 
و سوگ ها الزام آور مي شوند كه به نظرم كيفيت اين موسيقي ها دست خود 

ماست و برنامه سازان راديويي بايد كمي كار را جدي تر بگيرند. 
واقعيت است كه تا در دانشگاه ها و هنرستان هاي خود تحولي علمي و 
تخصصي ايجاد نكنيم، نبايد توقعي از برنامه ريزان رسانه اي داشته باشيم. 
ــود بايد حتما  ــيقي پاپ از راديو پخش ش ــت مثال موس معتقدم اگر قرار اس
ــود.  ــيقي پاپ به مخاطب ارائه ش ــي هرچند كوتاه از موس ــي و تحليل معرف
ــيقي  ــتن زواياي تخصصي يك موس ــايد بگويد مخاطبان عالقه به دانس ش
ــايد واقعا اين طور باشد، اما  ــتند. ش ــي هس ندارند و فقط به دنبال حال خوش
ــتن  ــيم كه به دانس ــته باش اگر ما در ميان مخاطبان مان تنها چند نفر را داش
شناسنانه و تحليلي از موسيقي عالقه مند باشند موظف به ارائه اين نكات 
هستيم، چراكه همين چند نفر عالقه مند و آگاه هستند در آينده عامل اثر 

در سياست هاي هنري و فرهنگي خواهند شد. 
درباره مميزي هم معتقدم كه بايد حتما وجود داشته باشد و اصال امكان 
ندارد كه آثاري را بدون مميزي و بررسي هاي الزم پخش كنيم، اما مميزي 
براساس مضمون است نه ساختار، در واقع مميزي بر اشعار صورت مي گيرد نه 
ساختار. در حالي كه مشكل در ساختار بروز مي كند نه فقط در شعر. منظورم 

ساختار انتزاعي موسيقي يعني فواصل،  ريتم و شيوه اجراست. 

نجيبه معصوم زاده 
 مدير گروه طرح و توليد راديو فرهنگ 

خوشبختانه موسيقي نه تنها يكى از مواد مصرفي در 
ــوان يكي از موضوعات ويژه  ــازي، بلكه به عن برنامه س
در برنامه هاي راديو جايگاه خاصي دارد. ما برنامه هاي 
ــان پخش موسيقي  ــيقي محوري داريم كه هدفش موس
ــت و فكر  ــيقايي مخاطب اس ناب و ارتقاي ذائقه موس
مي كنم بيشتر شبكه هاي راديويي با توجه به وظايفشان 
ــيقي در نظر گرفته اند. به  ــي را براي موس ــن فضاي چني
ــيقي در راديو را خوب و حرفه اي  ــگاه موس ــي جاي عبارت

ارزيابي مي كنم. 
ــيقي در شبكه هاي مختلف با  گونه هاي متعدد موس
توجه به نوع ماموريتشان به مخاطب ارائه مي شود و ما 
موسيقي هاي متنوعي را از راديوهايي همچون آوا، پيام، 
ــبكه ها راهبرد موسيقي  ــنويم. ش فرهنگ و جوان مي ش
دارند و بر مبناي آنها نواهاي مختلف را انتخاب و پخش 
ــمند  ــيقي ارزش مي كنند؛ در واقع آنچه ما به عنوان موس

از آن ياد مي كنيم.  
ــتفاده از آن براي  ــيقي دو كاركرد دارد كه اس موس
ــوب مي شود.  ــازي در راديو يك كاركرد محس برنامه س
در مواردي كه ما براي انتقال مطلب نياز داشته باشيم 
ــتفاده كنيم به طور حتم از اين گونه  ــيقي محلي اس موس
موسيقي بهره مي بريم و در بسياري از شبكه ها، موسيقي 
محلي در برنامه هاي موسيقي محور و همچنين در ديگر 

برنامه ها شنيده مي شود. 
ــترده اي براي به  ــو  فرهنگ، فضاي گس ــال رادي مث
ــت.  ــيقي محلي و مقامي ايجاد كرده اس كارگيري موس
ــعي تهيه كنندگان افزايش كمي و كيفي موسيقي در  س
ــرايط  ــت آيا امكان دارد ش ــت، اما نكته اين اس راديوس
بهتري براي عرضه اين نوع موسيقي فراهم شود؟ بايد 
ــه امكان ارتقا وجود دارد و ما بايد بر اين  بگويم هميش

اساس حركت كنيم. 
ــوم يا  ــم آلب ــور منظ ــه ط ــدا ب ــت ص ــيو معاون آرش
مجموعه هاي مناسبتي را به مجموعه هاي  قبل اضافه 
ــيو  مي كند. دقيقا نمي دانم تعداد قطعات موجود در آرش
ــار مجموعه هايي  ــت. فقط مي دانم در كن ــا چقدر اس م

ــبتي نيز  ــود آلبوم هاي مناس ــيو اضافه مي ش كه به آرش
ــبت ها  ــيو جلوتر از مناس جايگاه ويژه اي دارد و حتي آرش
حركت مي كند. مثال قطعات انتخابي براي ايام محرم، 
ــر، ويژه نوروز و... از چند هفته پيش در اختيار  ــه فج ده
ــازها قرار مي گيرد، البته اين قطعات عالوه بر  برنامه س
ــت كه تاكنون در آرشيو وجود داشته  ــيقي هايي اس موس

و از راديو  پخش شده است. 
تهيه كنندگان با ذوق كه حساسيت بيشتري دارند با 
ــتفاده مي كنند بويژه  ــواس از اين آلبوم ها اس دقت و وس
ــيقي  ــازاني كه در زمينه توليد برنامه هاي موس برنامه س
ــتند. البته برخي تهيه كنندگان هم  ــغول هس محور مش
ــد نمي روند كه علت را  ــن مجموعه هاي جدي ــراغ اي س
بايد از خودشان جويا شد، هرچند اين موضوع به معناي 

نبود كيفيت كافي در برنامه هايشان نيست. به هر حال 
ــاز  تهيه كنندگان را به آنها ارائه  ــات مورد ني ــو قطع رادي

مي كند.
ــي» به بازپخش  ــه «گل هاي ايران ــن برنام همچني
ــت و به عنوان  ــاص يافته اس ــا اختص ــه گل ه مجموع
برنامه اي موسيقايي براي مخاطب نوستالژي به همراه 
ــيقايي  ــاي موس ــه اي از برنامه ه ــا مجموع دارد. گل ه
ــروع  ــت كه از دهه 30 توليد و پخش آن از راديو ش اس
ــامل  ــط دهه 50 نيز ادامه يافت كه ش ــد و تا اواس ش
ــاخه گل، گل هاي جاويدان،  ــي چون يك ش برنامه هاي
گل هاي رنگارنگ، برگ سبز و گل هاي صحرايي بود. 
ــيقي فاخر در  به اين ترتيب راديو، بنيانگذار توليد موس
 كشور است. در اين برنامه آثار خوانندگان و نوازندگان 

طراز اول ايران را مي شنويم؛ به عنوان مثال نمونه هايي 
از آثار ابوالحسن صبا، حسين ياحقي، پرويز ياحقي، جليل 

شهناز، بنان و تاج اصفهاني.
ــر مي كنم مجموعه گل ها حدود 1500 برنامه را  فك
ــري اصالحات  ــرد. ما اين قطعات را با يكس ــر بگي در  ب
كه عمدتا شامل اصالح از نظر كيفيت فني مي شود به 
پخش مي رسانيم، چراكه اين آثار بسيار قديمي هستند 
و ما بايد آنها را بازشنوي كنيم و با كيفيت فني مناسب 
به گوش مخاطب برسانيم. تا حد امكان تغييري در قطعه 
ــود.  ــعي داريم اصالت كار حفظ ش ايجاد نمي كنيم و س
همچنين تنوع را در انتخاب هاي خود در نظر داريم و از 
آهنگسازان، خوانندگان و مجموعه هاي متفاوت متعلق 

به ادوار مختلف استفاده خواهيم كرد.

هميشه امكان ارتقا وجود دارد
راديو  فرهنگ، فضاي گسترده اي براي به كارگيري موسيقي محلي و مقامي ايجاد كرده است

موسيقي، نيازمند تحول آكادميك



11شنبه 11   آبان 92/ قاب كوچك

ش
زار

گ

آبتين شيوا

ــبكه قرآن را  ــه عصر ها برنامه هاي ش ــي ك بچه هاي
تماشا مي كنند، اين روزها شاهد پخش «خانه كتابي ها» 
هستند. اين برنامه كه هر روز ساعت 15 تقديم كودكان 
مي شود در 75 قسمت 30 دقيقه اي به تهيه كنندگي پرويز 
اميري و كارگرداني و نويسندگي مرضيه منصوري توليد 

شده است.
كتاب، قصه و نمايش

منصوري، دانش آموخته كارشناسي كارگرداني سينما 
ــي برنامه هايي همچون  ــش از اين نيز كارگردان ــه پي ك
ــام مهرباني» را تجربه  ــه» و «ام ــتانه»، «كودكان «دوس
كرده است در مورد طرح اوليه برنامه مي گويد: از مدت ها 
پيش شخصيت بابا كتابي را در ذهن داشتم و مي خواستم 
آن را پرورش دهم و برايش خانواده در نظر گرفتم. ماجرا 
ــه از ميان قصه ها و كتاب ها  ــت ك ــاره خانواده اي اس درب
بيرون آمده اند. يك آقاي مجري هم كه بتازگي مدرك 
ــال جايى براي اجراي  ــه و دنب ــري اش را گرفت مجري گ
ــود و  ــه كودك مي گردد، وارد خانه كتابي ها مي ش برنام
ــتفاده كند.  ــتوديو اس مي خواهد از اين خانه به عنوان اس
ــه به برنامه  ــرد و با تعريف قص ــي هم مي پذي ــا كتاب باب
كمك مي كند. مجري يك همكار هم دارد كه ما فقط 
 دستش را در برنامه مي بينيم. اين دست، نماينده بچه هاي 
پشت صحنه است و به رفع نيازهاي مجري آماتور برنامه 
ــه نسل مواجهيم؛ بابا  ــتان ما با س مي پردازد. در اين داس

كتابي، مجري و اميد. 
ــياري  ــت و بس ــل اس مجري، رابط ميان اين دو نس
ــان به يك مجري  ــد و در پاي ــل مي كن ــائل را ح از مس
ــود. منصوري در باره اهداف توليد  حرفه اي تبديل مي ش
ــا اين بود كه  ــد: اولين هدف م ــه مي افزاي ــن مجموع اي
بچه ها را با فرهنگ كتابخواني كه در روزگار اخير با آن 
 بيگانه شده اند، آشنا كنيم. به قصه گويي توجه كرديم و 
ــز به اندازه  ــم، چون هيچ چي ــش را برگزيدي ــب نماي قال
ــب نخواهد كرد. به  ــتان، مخاطب را جل ــش و داس نماي
ــاد باشند و  ــني طنز هم نياز بود، زيرا بچه ها بايد ش چاش
در شادي آنچه را الزم است ياد بگيرند. هدف ديگر ما 
آموزش درست و دقت نسبت به طبيعت، اجتماع، اتفاقات 

اطراف و آشنايي كودكان با پيامبر(ص) و پيشوايان دين 
و حتي دانشمندان بزرگ است.

عروسك هاي دستكشي
ــك هاي برنامه مي گويد: ابتدا  منصوري درباره عروس
بهتر است درباره دكور كار بگويم كه سپيده شريفي آن 
ــاخته  ــلمي آن را از چوب س را طراحي كرده و امين مس
است.خانه كتابي ها دو طبقه است كه شامل محل زندگي 
باباكتابي و خانواده اميد و يك تراس است. حياط و حوض 
ــده  ــاخته ش دارد و چون همه چيز در اندازه كوچك س
كار عروسك گردان ها بسيار دشوار است. عروسك ها از 
ــتند كه براي بچه ها جالب است زيرا  ــي هس نوع دستكش
دست ها مي توانند خيلي از كارها را به طور طبيعي انجام 
ــال مامان كتابي راحت خياطي مي كند و ظرف  ــد مث دهن
ــيوه، قدرت مانور عروسك باالست  ــويد. در اين ش مي ش

و جذابيت كار هم زياد مي شود.
شخصيت هاي عروسكي

ــك  ــش عروس ــا ش ــه كتابي ه ــه خان  در مجموع
نقش آفريني مي كنند:

بابا كتابي: پيرمردي اهل كتاب و مطالعه است و ادعا 
مي كند هزار و سيصد و نود و خرده اي سال است كه در 
ــه و كتاب رفت و آمد دارد. كمي بي حوصله  ــاي قص دني
است و سر به سر مجري مي گذارد، اما با بچه ها ارتباط 
خوبي دارد و دركشان مي كند. كم موست و عينك مي زند 
ــاعت جيبي هم در جليقه اش دارد. او نماينده  و يك س
ــل قديم است. عروسك گردانش هديه حاج طاهري  نس

و صداپيشه  آن ميثم يوسفي است.
مامان كتابي: پيرزني شيرين و دوست داشتني است 
كه فراموشي دارد. كارهاي بامزه انجام مي دهد. به رغم 
ــم مي داند.  ــا لپ تاپ را ه ــت و كار ب ــه روز اس ــنش ب س
اهل ورزش است و به فعاليت هاي اجتماعي مي پردازد. 
عروسك گردانش پريا عليمحمدي و صداپيشه آن مريم 

عباسعلي است.
اميد: پسربچه اي ده ساله و مدرسه روست. شخصيت 
مستقلي دارد و مي كوشد وظايفش را خودش انجام دهد. 
ــتش مي دهد. عاشق نقاشي  ــادگي  اش كار دس گاهي س
ــك گردانش مهرنوش  ــت. عروس ــال و كتاب اس و فوتب

شريعتي و صداپيشه اش فهيمه باروتچي است.
ــت. پسري  ــي اميد اس ــايه و همكالس بهادر: همس
ــد. او تپل  ــكاري مي كن ــيطنت و خراب ــت و ش شكموس
ــرش دارد.  ــاخه موي فرفري روي س ــت و يك ش اس
ــعدايي و صداپيشه آن سما  ــك گردانش سوده س عروس

محسني است.
ــال از او بزرگ تر و  بنفشـه: دختر عموي اميد، دو س
درسخوان و مودب است. به اصطالح روي اعصاب اميد 
است و گاهي حسادت او را برمي انگيزد. عروسك گردانش 

سوده سعدايي و صداپيشه اش ركسانا گل زاده است.
ــت و كال در دنياي  ــيار پير اس بابابزرگ كتابي: بس
ــر  ــي مي كند و گاهي به خانواده كتابي س ــا زندگ قصه ه
ــت. دست  ــه روي ديوار اس مي زند. قاب عكس او هميش
ــال قصه گويي  ــرزد و ادعاي ده هزار س ــش مي ل و صداي
ــوده سعدايي و صداپيشه   آن  ــك گردانش س دارد. عروس

ميثم يوسفي است.
پنجره قصه ها

ــي در اين مجموعه  ــردان درباره قصه گوي ــن كارگ اي
مي گويد: اساس كار ما داستان بوده و بيشتر به قصه هاي 
پيامبر(ص) و پيشوايان دين و ادبيات كهن توجه كرده و 
از كتاب هايي همچون داستان راستان، پيامبر عزيز ما و 
قصه هاي خيلي قشنگ بهره برده ايم. اما نكته مهم نوع 
تعريف كردن قصه است كه كودكان را به كتاب خواندن 
ــويق مي كند. در برنامه يك قاب پنجره 50 در 70  تش
سانتي متر داريم. مجري مقابل آن مي نشيند و بابا كتابي 
ــخصيت هاي  ــپس مجري، ش قصه را تعريف مي كند. س

داستان را كه دوربر شده اند و پشت شان آهنرباي كوچكي 
ــباند. زمان اين  ــه قاب پنجره مي چس ــد، روي زمين دارن
قسمت حدود سه دقيقه است و همه اين كارها را انجام 

داده ايم تا براي بچه ها كسل كننده نباشد.
متن هايي كه نقطه قوت كار است

ــه توضيح  ــاي كار اين گون ــاره متن ه ــوري درب منص
ــتر به موضوعات اخالقي  ــعي كرده ايم بيش مي دهد: س
ــالم كردن، آداب غذاخوردن،  ــرت، س مانند آداب معاش
استفاده درست از پول، احترام به بزرگ ترها و چگونگي 
ــبت هاي  كار گروهي بپردازيم. همچنين توجه به مناس
خاص مانند اعياد ملي و مذهبي مد نظرمان بوده است. 
متن ها توسط خودم و خانم ها نيوشا صدر، سميه تاجيك 
ــده  است. فكر مي كنم از  ــته ش ــهيال محمودي نوش و س
مهم ترين نقاط قوت اين كار فيلمنامه آن است. در متن  
رگه هاي طنز وجود دارد و ساده و روان نوشته شده  است 
و خط خاص قصه را دنبال مي كند و صرفا ديالوگ هاي 

تكراري ميان مجري و عروسك نيست.
گزارش هاي داستاني

ــت كه به  يكي از بخش هاي اين برنامه، گزارش اس
ــود. منصوري در توضيح  ــورت پلي بك پخش مي ش ص
ــه عهده مقداد  ــد: تهيه گزارش ب ــمت مي گوي ــن قس اي
شاهد است و زمان آن حدود پنج دقيقه است كه سعي 
ــو با موضوع اصلي برنامه باشد. براي گرفتن  ــده همس ش
ــون پرورش فكري  ــه ها و مراكز كان ــزارش به مدرس گ
ــط با بچه ها  ــل از ضب ــم. قب ــان رفتي ــودكان و نوجوان ك
ــه قوت گزارش ها طبيعي بودن  ــن مي كرديم. نقط تمري
بچه هاست، گويي اين بخش فرم داستاني گرفته و فقط 
پرسش و پاسخ گزارشگر و استفاده از ميكروفن نيست. 
درواقع بچه ها داستان را بازي مي كنند و با زبان خودشان 
ــيديم  ــانند. ديگر اين كه كوش پيام را به مخاطب مي رس
ــول بزرگان يا  ــرده و نقل ق ــز ك ــتقيم گويي پرهي  از مس

آيات قرآن و احاديث را جايگزين كنيم.
يك مجري سفيد

ــي از انتخاب عليرضا چاوش براي اجراي برنامه  وقت
مي پرسم، مي گويد: به دنبال چهره اي بوديم كه شناخته 
ــد تا بچه ها با ديدنش ياد برنامه هاي ديگر  ــده نباش ش
ــك هم داشته  ــابقه كار تئاتر و عروس نيفتند. در ضمن س
و با تجربه باشد. از افراد زيادي تست گرفتيم تا به ايشان 
رسيديم. اين مجري درواقع يك شخصيت سفيد است و 
كم كم پخته مي شود. هم بازي بدني خيلي خوبي دارد و 

هم مهارت بااليي در ديالوگ گويي.
برنامه هاي خداپسندانه

در پايان از اين نويسنده و كارگردان مي خواهم كمي 
ــبكه قرآن  ــاره برنامه هاي كودك و نقش تربيتي ش درب
صحبت كند كه مي گويد: ابتدا بايد به ظاهر برنامه توجه 
ــگ گرفته تا مجري و بازيگر  ــور و نور و رن ــود. از دك ش
ــد. نكته بعدي،  ــك بايد براي بچه ها جذاب باش و عروس
ــد و نه خشك و  ــاد باش ــت كه بايد ش محتواي برنامه اس
جدي. برنامه بايد به روز باشد و بچه ها چيزهايي را ببينند 
ــائل خودشان  ــتند. وقتي بچه ها مس كه با آن درگير هس
ــاس راحتي مي كنند.  ــد با آن احس ــه مي بينن را در برنام
ــات غيرقابل پيش بيني هم در نوع  ــخصيت ها و اتفاق ش
خود جالب است. وقتي شخصيت ها كليشه اي باشند يا به 
تيپ تبديل شوند حدس زدن پايان ماجرا سخت نيست، 
ــتي صورت گرفته  ــخصيت ها به درس ولي اگر طراحي ش
ــد. در برنامه ها ي  ــد ديدن برنامه  جذاب تر خواهد ش باش
قبلي ما هميشه تعدادي كودك مهمان داشتيم و خيلي 
ــاده ترين و ابتدايي ترين  ــا پيش مي آمد بچه ها س وقت ه
مسائل ديني و اطالعات مذهبي را نمي دانستند. حال اگر 
شبكه قرآن بتواند برنامه هايي بسازد كه هم از جذابيت 
كافي برخوردار باشد و هم آموزش هاي ديني به كودك 
ــت، زيرا برخي  ــيار باارزش انجام داده اس بدهد كاري بس
ــودك تلويزيون نه تنها به تربيت كودكان  ــاي ك برنامه ه
نمي پردازد حتي در مواردي بدآموزي نيز دارد. تجربه چند 
ساله كار در شبكه قرآن نشان مي دهد قوانين اين شبكه 
مفيد و قابل احترام است، مثال اين كه در برنامه كودك 
ــك يا بازيگر) به  ــبكه هيچ وقت يك بچه (عروس اين ش
بزرگ تر كه مي تواند مجري باشد بي احترامي نمي كند  و 
با لحن بد حرف نمي زند و معموال كسي دروغ نمي گويد، 

لذا معتقدم برنامه هاي شبكه قرآن خداپسندانه است.

خانواده اي ميان كتاب ها
گزارشي درباره مجموعه «خانه كتابي ها» توليد شبكه قرآن

منصورى: 
برنامه بايد به روز باشد و بچه ها 

چيزهايي را ببينند كه با آن درگير 
هستند. وقتي بچه ها مسائل 

خودشان را در برنامه مي بينند با 
آن احساس راحتي مي كنند
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ــت و بايد از  ــتان گويي اس ــكلي از داس كمدي ش
ــد.  ــخصي برخوردار باش ــاختار و نظم منطقي مش س
ــوق باشد يا   ــور و ش خواه اين اثر هجويه اي بدون ش
ــطه دست گذاشتن بر  ــا به واس يك مضحكه. چه بس
موضوعات جدي از دريچه شوخي در اين نوع آثار بايد 
جانب احتياط را بيش از پيش رعايت كرد و با استناد 
به اصول داستان نويسي و قصه گويي، دليلي محكم و 

منطقي براي لحظه هاي كميك اثر ارائه كرد. 
ــد با زبان  ــك بخوبي مي دانن ــندگان كمي نويس
ــبت به برخي خصوصيات  پند نمي توان مردم را نس
ــان را از حقيقت هايي  ــي آگاه كرد يا آن ــي اخالق منف
ــان مي گذرد باخبر ساخت اما به سخره  كه پيرامونش
ــوه دادن صفات بد، راهكار  ــن و بي اهميت جل گرفت

مناسب تري براي ايجاد تعادل در نظر آنان است.
ــاده دارد. اگر تماشاگر  كمدي همچنين فرمي س
بخندد، و به فكر فرو رود؛ كمدين موفق عمل كرده 
ــت خورده  ــت و اگر نه، بايد او را در اين راه شكس اس
ــايد اينجا نقد بي معني به نظر  ــت. بنابراين ش دانس
برسد، زيرا موفقيت و شكست در اين حيطه با يك 
ــردم، قابل درك و  ــاده و از جانب عموم م ــار س معي

دريافت است. 
ــاد اجتماعي خاصي را  ــنده كمدي غالبا نه نويس
ــده  ــاس مي كند دچار زنگار بي تدبيري ش ــه احس ك
ــانه مي رود و نهاد هدف نقد قرار گرفته  ــت، نش اس
ــم برمي آيد. اگر جامعه اي  ــوال از عنوان فيل ــز معم ني
ــوم خود را مورد نقد قرار  نتواند نهادها و آداب و رس
ــت. كمدي در ذات خود  دهد، قادر به خنديدن نيس
ــت. به همين  ــمگين و ضداجتماعي اس هنري خش
ــت از  ــنده كمدي در گام نخس ــت كه نويس دليل اس
ــمگين هستم و  ــد من از چه چيزي خش خود مي پرس
ــت كدام ويژگي منفور اجتماعي يا اخالقي  قرار اس
ــرم، بنابراين  ــانه بگي ــازمان را نش ــدام نهاد و س و ك
تعيين هدف در كمدي حرف اول را مي زند. داشتن 
ذهن دغدغه مند نسبت به محيط پيراموني و انگيزه 
ــم بردن، از مهم ترين  ــت به قل ــوي اوليه براي دس ق
ويژگي هاي يك كمدين است. او همچنين بايد بتواند 
ــادي، تعريف نامتعادل و  ــي بظاهر ع از موقعيت هاي
غيرعادي ارائه كند. درواقع يك كمدين با برعكس 
ــعي در برانگيختن خنده و تفكر  كردن موقعيت ها س
ــت كه مي توان كمدي را  مخاطب دارد. از اين روس
يك خنده تلخ دانست. هرچند بايد كمدي و طنز را 
هم تفكيك كرد و دومي را داراي رويكرد و هدفي 
ــاني و اجتماعي  نقادانه تر و بر پايه دغدغه هاي انس

گسترده تري دانست.
ــتايش انسانيت است و اين  ــي اما در س درام نويس
ــرايطي  ــر در هر ش پيام را در خود دارد كه روح بش
شكوهمند و ستودنى است. در درام، بيننده به آينده 
چنگ مي اندازد و دائم مي خواهد بداند عاقبت ماجرا 
چيست، اما كمدي به نويسنده امكان مي دهد حركت 
ــگويانه بيننده را  ــتان يا ذهن پيش ــده داس پيش رون
ــه اي را وارد قصه كند كه هيچ  نوع  ــف و صحن متوق
ــدارد و صرفا براي خنده  ــتاني ن ــدف يا منظور داس ه

طراحي شده است.

محمدرضا لطفي

تعطيالت هفته گذشته به دليل تقارن با عيد غدير، 
رنگ و بوي خاصي برداشت و غالب آثار، شاد و مفرح 
ــده «هوگو» تا فيلم  ــين ش بودند. از پخش فيلم تحس
ــينمايي قديمي اما جذاب «دو نفر و نصفي» و «زرد  س
قناري» همگي از اين موضوع حكايت داشتند كه نيت 
ــكل  ــر كردن اوقات فراغت مخاطب به ش ــران، پ مدي

مناسب براي عيد غدير بوده است.
همچون گذشته در كنار فيلم هاي سينمايي ايراني، 
ــريال ها، حتي تله فيلم هاي شبكه  ــده س ــخ فيلم ش نس
ــده اند)،  ــاخته نش ــش خانگي (كه در تلويزيون س نماي
ــهم عمده اي از  ــن، س فيلم هاي خارجي و آثار انيميش
ــي به فيلم هاي تلويزيوني يا همان  محصوالت نمايش
تله فيلم ها تعلق داشت كه در اين يادداشت به تعدادي 
از آنها خواهيم پرداخت، با اين تفاوت كه در اين شماره 
ــت،  ــيماي استان هاس ــه آثاري كه توليدات س ــا ب صرف
ــتان فكر مي كنند كمترين  ــم كه ظاهرا دوس مي پردازي

نگاه و توجهي به آنها نمي شود.
***

ــوم آبان  زانيار: اين فيلم تلويزيوني ظهر جمعه س
ــما روانه آنتن شد؛  ــبكه ش ــاعت 13 و 30 دقيقه از ش س
ــي حميدرضا لوافي و تهيه كنندگي  ــي به كارگردان فيلم
غالمحسين محبي كه از توليدات سال 89 صداوسيماي 
مركز كرمانشاه به شمار مي رود و در آن ابراهيم مرادي، 
ــيروس بري و برومند كراني  ــه ميرزايي، س ــم عطي مري
ايفاگر نقش هاي اصلي هستند و داستان آن نيز درباره 
اهالي روستاي زانيار است كه هر كدامشان سر در الك 
ــه منافع خود فكر مي كنند.  ــرو برده اند و فقط ب ــود ف خ
ــتاييان  ــاورزي، روس با ورود كامران، مهندس جهاد كش
ــد. كامران كه از  ــي جدي قرار مي گيرن ــر دو راه ــر س ب
ــتاده شده ماموريت  ــتا فرس طريق  دايي اش به اين روس
ــتاييان را براي طرح  ــه روز، موافقت روس دارد ظرف س
ــازي  زمين هاي كشاورزي جلب كند. انجام  يكپارچه س
اين ماموريت براي كامران كه آينده شغلي اش در گرو 
موفقيت در اين روستاست، اهميت زيادي دارد. كرمي 
ــوراي روستا تالش مي كند موافقت مخالفان  رئيس ش

را جلب كند، اما تالش او بي اثر است.
ــت، فيلمنامه و ريتم  ــف و ايراد اس ــر از ضع ــار پ زاني
مشكل اساسي دارد. فاقد جذابيت كامل براي مخاطب 
ــت، اما دو امتياز  تلويزيون در ظهر يك روز تعطيل اس
ــيار بزرگ دارد كه حتي پرادعاترين تله فيلم ها هم  بس
ــت آن كه بدرستي از بازيگران  ــتند. نخس فاقد آن هس
استاني و محلي استفاده كرده و در عين حال كه فضا 
ــتند  ــازي و به نوعي فضاي مس ــمت بومي س را به س

ــم در اختيار نيروهاي  ــيار خوبي را ه ــت بس برده،فرص
ــب تجربه  جوان و مترصد موقعيت قرار داده تا با كس

بتوانند مسير خود را پيدا كنند.
اين يك حركت بسيار ارزشمند و قابل ستايشى است 
كه به هر دليلي - اعم از كمبود بودجه يا واقعا به نيت 
كشف استعداد - در توليدات استان ها به بازيگران بومي 
فرصت عرض اندام داده شود و زانيار نيز با هوشمندي 

اين مهم را به انجام رسانده است.
ــت كه  ــه مثبت بعدي و اصلي ترين، اين اس ــا نكت ام
زانيار از انگشت شمارترين توليدات استان هاست كه به 

معناي واقعي جغرافيا كاركرد درستي دارد.
در كمال تاسف بيش از 90 درصد توليدات استان ها، 
ــراي گرفتن تصويبيه در اين  ــندگان و طراحان ب نويس
مراكز، شهر و استان مورد نظر را به زور به قصه سنجاق 
مي كنند كه هيچ ربط و فضايي هم نمي دهد، اما زانيار 
ــمندي  ــت. اين دو هوش جغرافيا دارد و مختص خود اس
ــياري از  ــود براحتي از بس ــگاه باعث مي ش ــت ن و ظراف

ايرادهاي فيلم بتوان چشم پوشيد.
***

ــن مهدي پور و  ــه كارگرداني فرزي ــي ب اميـد: فيلم
ــنبه دوم  تهيه كنندگي بهرام صادقي مزيدي كه پنجش

آبان ساعت 23 از شبكه شما پخش شد.
اميد از توليدات سال 1386 صداوسيماي مركز يزد 
ــي، محمدرضا ياوري،  ــه در آن عليرضا صادق ــت ك اس
فريبرز سمندرپور و رضا ضيافي ايفاگر نقش هاي اصلي 
هستند و داستان آن درباره صادق، دانشجوي سال آخر 
ــت. وي در تالش براي توليد كاشي  ــيمي اس ــته ش رش
ــادي و هم از  ــم از لحاظ اقتص ــت كه ه ــه اي اس نمون
ــد. صادق طرح خود  ــيار به صرفه باش نظر تكنيكي بس
ــازي ارائه مي كند، ولي با  ــك كارخانه كاشي س ــه ي را ب
مخالفت و سختگيري بعضي اعضاي شوراي مديريت 
ــود. در همين حين صادق با  اين كارخانه روبه رو مي ش
ــنتي به نام استاد  ــال و تنها كاشي ساز س ــتاد كهنس اس
خواجه نيا آشنا مي شود و با تالش و كوشش و استفاده 
ــا مي تواند به فرمول هاي  ــتاد خواجه ني ــات اس از تجربي

جديدي از ساخت كاشي دست يابد و...
«اميد» فيلمي است كه متاسفانه شعار بدجوري ترمز 
ــت. با اين كه فيلم قصه بدي  حركت آن را گرفته اس
ــرگرم كند و حتي در  ــت مخاطب را س ندارد و مي توانس
لحظاتي دايره جهان بيني اش به بخش عظيمي از جامعه 
تعميم داده مي شد، اما شعارگويي مستقيم در فيلم، اثر 

را ضعيف كرده است.
ــوش كرد هدف اول يك  ــه نبايد فرام ــن زمين در اي
ــت و پيام و  ــازي مخاطب اس فيلم تلويزيوني سرگرم س
فرهنگسازي در اليه هاي بعدي قرار دارد كه اين اليه 

ــت، بلكه اين  بعدي به معناي بي اهميت بودن آن نيس
ــرگرم  ــت عمل مي كند كه مخاطب س پيام زماني درس
ــپس در ناخودآگاه خود به پيام مورد  ــد و س ــده باش ش
ــد. متاسفانه وقتي براي گرفتن  نظر توليدكنندگان برس
ــيم و  صددرصدي كد توليد، فيتيله پيام را باال مي كش
ــل مي كنيم و اولويت را به آن  ــه اول منتق ــه الي آن را ب
ــعار تبديل  ــود كه پيام به ش مي دهيم، نتيجه اين مي ش
ــتيم كه نه سرگرم و  ــود و با محصولي مواجه هس مي ش
نه فرهنگسازي مي كند و نه پيام درستي مي دهد و اين 

بزرگ ترين ضعف فيلم تلويزيوني اميد است.
***

ــي  ــه كارگردان ــي ب روز از نـو، روزي از نـو: فيلم
محمدجواد مرادي و تهيه كنندگي مشترك محمدجواد 
ــنبه دوم آبان  ــرف طباطبايي كه پنجش مرادي و سيداش

ساعت 13 و 30 دقيقه از شبكه شما پخش شد.
در اين فيلم ايمان افشاريان، سوده شرحي، مسعود 
ــريف و علي مقصودي ايفاگر نقش هاي اصلي بودند  ش
و داستان آن درباره دزدي خرده پا به نام سيروس است 
كه از همه جا رانده به دنبال دزديدن كيف پيرزني راهي 
زندان شد و آنجا براي دزدي از خانه پيرمردي متمول 
اجير مي شود. او پس از آزادي همراه مراد، برادر همسر 
ــوت نظافتچي به استخدام شركتي  و همكارش در كس
خدماتي درآمده تا نقشه ورودي به خانه همايون پيرمرد 

ثروتمند را عملي كند، اما...
ــيماي  ــال 1390 صداوس ــم از توليدات س ــن فيل اي
ــزرگ و دو ضعف  ــت و يك امتياز ب ــارس اس ــز ف مرك

عمده دارد.
نكته مثبت فيلم، قصه گويي آن است كه قصد دارد 
ــرگرم كند و با خود به دل قصه بكشاند،  ــاگر را س تماش
ــطحي و بى بهره  ــوع به دليل نگاه س ــن موض ــا همي ام
ــده خود به  ــخصيت پردازي صحيح باعث ش بودن از ش
يكي از نكات منفي كار تبديل شود. در كنار اين موارد 
برخوردار نبودن از فضا و جغرافيا باعث شده كار لطمه 

بخورد و نتواند هويت داشته باشد.
ــخصيت پردازي نادرست،  ــفانه در اين فيلم ش متاس
ــواب زيادي به وجود آورده كه حركت و  ــاي بي ج چراه
ــخصيت ها بيشتر از روي تاكيد نويسنده است  كنش ش
ــه لزوم كاركرد  ــه مقصود نهايي و ن ــيدن ب ــراي رس و ب
ــطحي  ــن، كار را س ــده و همي ــي ش ــخصيت طراح ش
ــطحي در فيلمنامه  ــت. در ضمن اين نگاه س كرده اس
ــل كننده كرده  ــرايت و اثر را كس به كارگرداني هم س

است.
ــخصيت پردازي در فيلم هاي  ــكل ش ــفانه مش متاس
ــن كار  ــي در اي ــالت اساس ــي از معض ــي يك  تلويزيون
به شمار مي رود و بايد فكري اساسي به حال آن كرد.

چند امتياز اميدواركننده و مشكالت تكراري
نگاهي به 3 فيلم تلويزيوني كه هفته گذشته روي آنتن رفت
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ــال 92 با مديريت شهريار  ــبكه راديويي تهران س ش
ــاي خود به وجود  ــي در رويكرده ــاء آذري، تغييرات ضي
ــوالت، ايجاد گروه فرهنگ  ــي از اين تح ــه يك آورده ك
ــت. پوريا معلم، مدير  ــبكه راديويي اس و هنر در اين ش
گروه فرهنگ و هنر راديو تهران كه از سال 73 به عنوان 
ــري راديو كار  ــبكه سراس ــردبير با گروه ادب و هنر ش س
ــمي روزنامه  خود را آغاز كرده، پيش از اين كارمند رس
ــات ادب و هنر اين روزنامه  ــر ادبي صفح ــان و دبي كيه
ــدازي بخش ادب و هنر راديو 2  ــت. او با راه ان ــوده اس ب
(راديو فرهنگ فعلي) كار خود را با راديو آغاز و در راديو 
ــري به عنوان مدير گروه ادب و هنر فعاليت كرد.  سراس
ــامگاهي وارد راديو  ــال 84 به عنوان مدير گروه ش از س
تهران شد و مديريت استوديو صداي شهر راديو تهران 
را نيز به عهده گرفت. برنامه هاي مرتبط با كتاب راديو 

تهران را از زبان وي مي شنويم.
با آغاز به كار مديريت جديد شبكه راديويي تهران، 
گروه شامگاهي از ابتداي سال به طور تخصصي با عنوان 
گروه فرهنگ و هنر هر روز از ساعت 21 تا ساعت 2 و 

30 دقيقه بامداد به توليد و پخش برنامه مي پردازد. 
ــر، طراحي محتوايي را آغاز  ــال اخي ــي يكي دو س ط
كرديم. طراحي محتوايي سال 92 در حوزه فرم اينچنين 
ــم، يعني بخش  ــنيداري را توليد كني ــه كتاب ش ــود ك ب
ــيم كه به تهيه و توليد كتاب هاي  ــته باش توليدي داش
ــيني اين روزها،  ــردازد. در زندگي ماش ــنيداري مي پ ش
ــدن دارند، اما  ــر وقت و حوصله كتاب خوان ــردم كمت م
در فاصله ساعتي كه در ترافيك هستند يا ساعاتي كه 
ــكل شنيداري  ــغول كارند، مي توانند كتابي را به ش مش
ــت،  ــد. اين كار از چند جنبه حائز اهميت اس ــرور كنن م
ــي امروز و آموزش  ــر هماهنگي با ريتم زندگ ــالوه ب ع
ــبي براي آرشيو  ــنوندگان، ذخاير مناس ــتقيم ش غيرمس

معاونت صدا محسوب مي شود. 
بسياري از مولفان به راديو دعوت مي شوند و كتاب 
ــنيداري روايت مي كنند. اين جنس  ــكل ش خود را به ش
ــاه از پنج تا 15 دقيقه، با  ــا زمان هاي كوت ــا ب از برنامه ه
ــن از نقطه اي آغاز و در نقطه اي معلوم به  ــوع معي موض

فرجام مي رسد.  
برنامه هاي توليدي

ــكل زنده  ــاي عمده ما كه به ش ــر برنامه ه ــالوه ب ع
روي آنتن مي رود (همانند برنامه «چراغ» كه از ساعت 
ــود) ما پنج بخش  ــه پخش مي ش ــا 23 و 30 دقيق 21 ت
ــه روي آنتن مي رود و  ــم كه هر 30 دقيق ــدي داري تولي
ــاعت  ــت در هر نيم س ــناس برنامه نيز موظف اس كارش
ــازان هر  ــد. در اين برنامه، برنامه س ــي كن موضوع گردان
ــاختار و عوامل مجزا به  ــب با يك موضوع، محتوا، س ش
تهيه و توليد برنامه اهتمام مي ورزند. مثال چراغ شنبه ها 
درباره سينما و تئاتر است و هر نيم ساعت برنامه تغيير 

محور و موضوع مي دهد. 
نيم ساعت نقد فيلم، نيم ساعت ديگر تئاترهاي روي 
صحنه و نيم ساعت ديگر و... همچنين با توجه به اين 
ــالم و  ــه يكي از اولويت هاي پايتخت، هواي س ــم ك مه
تميز است، برنامه يكشنبه ها به دوستداران محيط زيست 
ــنبه ها  و طبيعت اختصاص دارد. برنامه هاي چراغ دوش
با موضوع نجوم روي آنتن مي رود تا يادآور شود هر از 
گاهي به دشت و كوير برويم و با آسمان آشتي كنيم و 
نظاره گر آن باشيم. سه شنبه ها نيز فرهنگ و ادب معاصر 
را داريم كه به داستان ها و تازه هاي نشر در حوزه ادب 
ــندگان  ــردازد و ضمن نقد آثار، با نويس ــگ مي پ و فرهن

گفت  وگو مي كند.
 با توجه به ادبيات غني كشورمان و سابقه درخشاني 
ــنبه ها تاملي  ــگ اين مرز و بوم دارد، چهارش ــه فرهن ك
ــا كتاب ها و آثار  ــيك و كهن داريم ت ــات كالس ــر ادبي ب

ــي و معرفي شود. همان روز كه پيشتر  ــتگان بررس گذش
هم گفته شد اين برنامه (چراغ) چند بخش يا به عبارتي 

چند برنامه مجزا در دل خود نهفته دارد. 
ميان برنامه ها

برنامه «كاغذ اخبار»، «گنج سخن»، «آمبيانس» و 
«عصر آشنا» از برنامه هاي 15 دقيقه اي است كه در دل 
برنامه چراغ پخش مي شود. در برنامه عصر آشنا، شعراي 
معاصر از آثار خود بهترين ها را انتخاب مي كنند و خود 
به روايت آن مي پردازند. برنامه گنج سخن هر شب در 
ــاعت 23 و 25 دقيقه ميان برنامه چراغ و  دو بخش س
ــاعت يك و 55 دقيقه بامداد با بازخواني  بخش دوم س
متون نظم و نثر كهن پارسي به منظور آشنايي شنوندگان 
ــود. اين  ــيك ايران تهيه و پخش مي ش با ادبيات كالس
برنامه با خوانش دوباره متون كهن از جمله اشعار سنايي 
ــاهنامه فردوسي، منطق الطير، تاريخ بيهقي،  غزنوي، ش
قابوسنامه، انوار سهيلي، روضه خلد مجد خوافي، خاقاني 
شرواني و... با هدف آشنايي بيشتر عالقه مندان به ادبيات 
كالسيك با حضور كارشناسان فرهنگ و ادب روي آنتن 

راديو تهران مي رود.
برنامه آمبيانس، هر شب ساعت 22 به ارائه گزارشي 
از اخبار و اتفاقات هنري مي پردازد. در اين برنامه نه تنها 
ــنوندگان از جشنواره ها، نمايش ها، فيلم هاي در حال  ش
ــد بلكه  اكران و تئاترهاي روي صحنه آگاه خواهند ش
ــكان، چگونگي و  ــي از اجرا، زمان و م ــات كامل اطالع
چرايي برنامه مورد نظر خود خواهند داشت. اين برنامه 
هر شب با يكي از موضوعات ادبيات ـ شعر و داستان، 
ــمي،  ــاري، هنرهاي تجس ــه، معم ــنامه، فيلمنام نمايش
نقاشي، خطاطي، هنرهاي حجمي نظير مجسمه سازي 
ــه اطالعات علمي و هنري روز در اين مورد  ــه ارائ و... ب

مي پردازد.
ــب» مورد توجه  ــتانگويي در برنامه «كتاب ش داس
ــه هر هفته با  ــت. اين برنام ــرار گرفته اس ــان ق مخاطب

انتخاب معروف ترين رمان هاي ايراني و خارجي ساعت 
23 و 30 دقيقه  با صداي بهروز رضوي و نويسندگان 

حوزه داستان روايت مي شود.
ــت كه جديدترين  «صفر و يك» برنامه ديگري اس
ــي  ــتاوردهاي فناوري هاي نوين را با رويكرد آموزش دس
ــن برنامه  ــود دارد. اي ــتور كار خ ــاني در دس و اطالع رس
ــواع اطالعات و  ــا ارائه ان ــاعت 21 ب ــنبه س ــر پنجش ه
ــاي مختلف كامپيوتري و  ــاي روز در زمينه ه آموزش ه
ــا و تلفن همراه به مدت  ــه، بازي ه ــت، رايان IT، اينترن
ــياري از بازي هاي  ــود؛ مثال بس 90 دقيقه پخش مي ش
ــايد مناسب  ــتفاده قرار مي گيرد ش رايانه اي كه مورد اس
نباشد. بازي ها در برنامه صفر و يك براساس سن و سال 
افراد طبقه بندي مي شود تا ضمن معرفي نرم افزار روز در 

اين زمينه مشاوره هايي به خانواده ها بدهد. 
استقبال مردم از چهره ها 

از ميان برنامه هاي فرهنگي و هنري شبكه راديويي 
ــئوالن،  ــيار مورد اقبال مس ــه اي كه بس ــران، برنام ته
ــان عادي قرار گرفته، برنامه اي  ــگان و مخاطب فرهيخت
ــته و ماندگار  ــت كه مهمانان آن چهره هاي برجس اس
ــتند. برنامه تمام قد  فرهنگي، هنري، اجتماعي و... هس
ــت كه جمعه ها از  روايتي از بزرگان فرهنگ معاصر اس
ساعت 22 و 30 دقيقه به مدت يك ساعت روي آنتن 

شبكه راديويي مي رود.
ــاب» با حضور هنرمندان جمعه ها  ــه «آب و ت  برنام
ساعت 21 تا 22 و 30 دقيقه پخش مي شود. برنامه اي 
ــود را دارد و هر هفته به  ــاص و عام خ ــب خ ــه مخاط ك

روايت صالح عال ارائه مي شود.
صيانت از زبان فارسي

ــيب خود را از جانب زبان  جامعه فرهنگي اولين آس
مي خورد. جامعه اي كه نتواند زبان خود را صيانت كند، 
ــي»  ــرعت زيان مي بيند، با اين ديدگاه، «قند پارس بس
برنامه اي شامل گفت وگوهايي پيرامون زبان با استادان 
ــنبه ها از ساعت  ــت كه پنجش ــي اس زبان و ادبيات فارس
21 به بررسي زبان معيار و زبان پارسي مي پردازد. قند 
پارسي عنوان برنامه بر گفته تلميحي از اين بيت خواجه 
است كه مي فرمايد:  شكرشكن شوند همه طوطيان هند 

/ زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود 
«تهران در شب»، يك جنگ فرهنگي ادبي و هنري 
است و به دليل ساعت پخش، روايت ساده تري نسبت 
به چراغ دارد و حوزه عمومي تري را تحت پوشش قرار 
ــنبه تا جمعه 30 دقيقه بامداد  مي دهد. اين برنامه از ش
ــود و تا 2 بامداد ادامه دارد. گويندگان اين  ــروع مي ش ش
ــكندري، رضا خضرايي،  برنامه وحيد رونقي، منصور اس
ــليماني، حافظ  ــف رحيمي، دكتر نيما تجبر، علي س يوس

آهي و سعيد باراني هستند. اين مجموعه در بخش هاي 
ــان مرتبط به ارائه تازه ترين  متنوع و با حضور كارشناس

اخبار سينمايي، ادبي، هنري و فرهنگي مي پردازد. 
ــوگواري  ــي ماه محرم و ايام س ــه به نزديك ــا توج ب
ــگ و هنر مجموعه  ــروه فرهن ــين(ع) گ ابا عبداهللا الحس
ــقايق»، «مقتل خواني»، «خورشيد بر  ــبنم» و «ش «ش
نيزه» و شماري ديگر از آثار را در دستور كار خود دارد 
ــم مورد مقبول طبع مخاطبان صاحب نظر  ــه اميدواري ك

اين شبكه راديويي باشد.
برنامه سازي توام با تحول

ــبكه راديويي  ــروه فرهنگ و هنر ش ــاي گ برنامه ه
ــواره بتوان درون  ــده  كه هم ــان طراحي ش ــران، چن ته
ــياري هماهنگ كرد، بدون اين  برنامه را با تغييرات بس

كه قالب و عنوان آن به تغيير نياز داشته باشد. 
ــا توجه به  ــت كه ب ــل اس ــه آن دلي ــي ب ــن طراح اي
ــان و  ــه، همس ــر برنام ــدون تغيي ــاي روز، ب ضرورت ه
ــه در ذهن مخاطب جاي  ــيم، زيرا برنام ــگ باش هماهن

گرفته و با آن عجين شده است.
كتاب هاي صوتي با قواعد روزآمد

در فصل كتاب هاي صوتي ما براي توليد محدوديتي 
ــه در فرم و چه در  ــراي كار چ ــي ب ــم و قاعده هاي نداري
ــت. به عنوان مثال يكي از شروط  ــده اس محتوا وضع ش
ــه برنامه بايد مبتني بر  ــت ك ــب يكي اين اس كار در قال
ــد و به هيچ روي از گوينده در  ــناس باش روايت كارش
ــود. به اين ترتيب اگر قرار باشد  ــتفاده نش اين زمينه اس
ــود حتما دكتر ضميران  ــفي روايت ش ــه هاي فلس انديش
ــفي در هزاره دوم آن  ــه هاي فلس صاحب كتاب انديش

را روايت مي كند. 
تاريخ شعر نو را دكتر مرتضي كاخي مي گويد، شرح 
ــاهنامه  ــتاد علي معلم روايت مي كند، ش ــوي را اس مثن
ــزازي كار  ــتاد جالل الدين ك ــت اس ــه رواي ــي ب فردوس
ــود كه هر كدام از اينها در كار خود كاردان و دانا  مي ش
ــياري ديگر از اين آثار است كه به  ــمار بس ــتند و ش هس
نحوي شگفت، قابليت سرمايه گذاري دارند كه به شكل 
ظرفيت هاي ديگري از مديا مثال دي وي دي يا سي دي 
توليد و در بازار فرهنگي عرضه شوند. ما معتقديم راديو 
بايد در ارائه آثار صوتي به بازار نقش مهمي را ايفا كند 

و در اين حوزه بهترين باشد.
ــاي صوتي كه در برنامه چراغ پخش  ــد كتاب ه تولي
مي شود در دستور كار ماست. تاكنون 20 مجموعه توليد 
و بخشي از آن نيز پخش شده و هنوز چنان كه قدر و 
شأن آن ايجاد مي كند، شناخته نشده است و اميدواريم 
ــناخته شود و مورد عنايت  ــتر معرفي و ش بعد از اين بيش

بزرگان قرار گيرد.

پاي قفسه هاي يك كتابخانه شنيداري
در گروه فرهنگ و هنر شبكه راديويي تهران چه مي گذرد؟

در زندگي ماشيني اين روزها، 
 مردم در فاصله ساعتي كه 

 در ترافيك هستند
يا ساعاتي كه مشغول كارند 

 مي توانند كتابي را 
به شكل شنيداري مرور كنند
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سيما پويا

ــف راديويي و  ــبكه هاي مختل ــرم، اين روزها ش ــاه مح ــتانه م در آس
ــتند.  ــيني هس تلويزيوني در حال توليد برنامه هايي با مضمون قيام حس
ــرح بي نهايت» همچون سال گذشته از سه شنبه،  ــال نيز برنامه «ش امس
چهاردهم آبان (مصادف با اولين روز ماه محرم) شب ها از ساعت 20 تا 
ــگا هرتز از راديو گفت وگو پخش  ــف 5 / 103 م ــوج اف ام ردي 21 روي م

مي شود؛ برنامه اي كه توليد آن از اواسط مهر آغاز شده است. 
ــه، در يكي از آخرين  ــش اين برنام ــروع پخ ــا ش ــه 15 روز ت در فاصل
ــتوديوي ضبط اين برنامه (واقع در ساختمان  ــري به اس روزهاي مهر، س

شهداي راديو) مي زنم تا با عوامل برنامه گفت وگو كنم. 
***

فرزان خانجاني افشار، طراح، محقق، نويسنده و مجري ـ كارشناس 
ــه به وجه تمايز نهضت  ــت مي گويد: در اين برنام ــرح بي نهاي ــه ش برنام
حسيني با ديگر نهضت هاي جهاني، بحث پيرامون احياي مجدد سنت 
ناب اسالمي در جوامع اسالمي، امر به معروف و نهي از منكر و مباحثي 
ــين(ع)  ــت قيام امام حس ــود. بايد توجه داش از اين قبيل پرداخته مي ش
ــورا  ــه هاي تاريخي دارد، زيرا نگاه عاش ــياري با ديگر حماس تفاوت بس
ــت و به همه  ــت، متعلق به مليت خاصي نيس ــاني اس يك نگاه فراانس

بشريت تعلق دارد. 
ــال،  ــرح بي نهايت محرم امس ــد: محوريت برنامه ش ــه مي ده او ادام
ــين(ع) و اهداف مقدس اين  ــفه نهضت و قيام امام حس ــه فلس ــه ب توج
ــيم با ارائه آموزه هاي مكتب اهل بيت عصمت و  ــت و مي كوش قيام اس

ــيني و فرهنگ  ــفه قيام حس ــترش فلس طهارت درخصوص ترويج و گس
صحيح عاشورا گام برداريم و از طريق مباحثي كه با كمك كارشناسان 
ــار جامعه را با خرافات و بدعت هايي كه  ــود، اقش در برنامه مطرح مي ش

وارد فرهنگ ناب حسيني شده است، آشنا كنيم. 
خانجاني افشار همچنين مي گويد: يكي از دغدغه هايي كه در برنامه 
ــود، جلوگيري از ورود خرافات و بدعت هاست  ــال به آن توجه مي ش امس
زيرا متاسفانه گاه شاهديم در برگزاري برخي مراسم  مربوط به محرم، از 
متن و محتوا فاصله گرفته  و بيشتر به مسائل حاشيه اي توجه مي كنيم. 
ــاس  ــاده و براس ــرح بي نهايت با كالمي س به همين منظور در برنامه ش

مستندات درباره فلسفه قيام عاشورا بحث مي كنيم.
***

حميد بيرانوند، يكي از تهيه كنندگان قديمي راديو به عنوان تهيه كننده 

برنامه شرح بي نهايت فعاليت مي كند. او مي گويد: شرح بي نهايت در واقع 
ــت كه نهايتي براي اين گفتار  ــين(ع) اس ــرح قيام امام حس تمثيلي از ش
نمي توان تصور كرد. ساختار برنامه، گفت وگومحور است و در اين زمينه با 
حضور كارشناسان مجرب دانشگاه و حوزه بحث و گفت وگو مي كنيم. 
وي در ادامه مي گويد: در ساخت اين برنامه هنرمنداني همچون استاد 
انوشيروان ارجمند، اردالن شجاع كاوه، جهانگير الماسي، مريم رادپور و 
بهروز رضوي همكاري داشته  و روايت، شعر و نثرهايي را خوانده اند كه 
متناسب با ايام محرم است. هدف ما اين بود كه با تنوع صدا، اجراهاي 
ــبتي  ــك برنامه هاي مناس مختلف و آنونس هاي گوناگون، از قالب خش
فاصله بگيريم و با شيوه اي جديدتر، پيام حماسه حسيني را به مخاطبان 
ــن گزارش تخصصي از  ــت انتقال بدهيم. همچني ــرح بي نهاي ــه ش برنام
ــالمي فعاليت  ــجويان و محققاني كه در زمينه تاريخ و معارف اس دانش

دارند، تهيه شده كه در فواصل برنامه ها پخش مي شود. 
ــرح بي نهايت  تهيه كننده اين برنامه همچنين مي گويد: در برنامه ش
ــاي اجتماعي و تحريف ها در  ــي برخي بدعت ها، رفتاره ــه آسيب شناس ب
ــده براي توليد برنامه  ــيم ش عزاداري ها مي پردازيم. يكي از اهداف ترس
شرح بي نهايت اين است كه ما بتوانيم در كنار توجه و تبليغ ارزش هاي 
معنوي و اعتقادي قيام عاشورا، به رسالت آگاهي  بخشي و اطالع رساني 

خود به عنوان يك رسانه نيز عمل كنيم. 
ــت.  ــورا متعلق به زمان و مكان خاصي نيس بيرانوند مي گويد: عاش
ــانه راديو  ــرح بي نهايت با كمك همكارانم و بضاعت رس ما در برنامه ش
مي كوشيم تحقيقات و مستنداتي كه در اختيار داريم در ساختار برنامه اي 
ارائه كنيم كه داراي محتوا باشد و مورد توجه مخاطبان راديو گفت وگو 

قرار گيرد.
تهيه كننده برنامه راديويي شرح بي نهايت مي گويد: هم اكنون در حال 
ضبط بخش هاي پاياني برنامه هستيم و همزمان با آغاز پخش اين برنامه 
ــت مي كنيم ضمن تماس با روابط عمومي راديو  ــنوندگان درخواس از ش

گفت وگو، ما را از نظرات خود درباره برنامه شرح بي نهايت آگاه كنند.

رضوان اناري

براي همه ما پيش آمده يك بار يا چند بار با باز كردن 
پيچ راديو به نمايش هاي راديويي كه براي مخاطبان اين 
ــت، گوش دهيم. البته حاال خيلي  ــده  اس ــانه توليد ش رس
ــد و با تلفن همراه،  ــت راديوها ديگر پيچ ندارن ــت اس وق
ــيله تلويزيون صدايش را به گوش  ــين يا به وس داخل ماش
مخاطب مي رساند و نمايش هاي راديويي همچنان يكي 

از بخش هاي پرتوليد و البته پرمخاطب راديو هستند. 
ــته با حفظ ژانرهاي مختلف برنامه سازي  راديو توانس
ــي به حيات خود ادامه دهد تا بر  ــش راديوي ــه نماي از جمل
خالف آنچه بعد از آمدن تلويزيون به خانه ها گفته مي شد، 
ــد  ــد، بلكه وارد فاز جديدي ش عمر راديو نه تنها تمام نش
ــترس بودن،  ــتفاده از فرصت در دس ــعي كرد با اس و س
ــا و بخصوص در مكان هايي كه از تلويزيون  ــه ج در هم
ــد، يكي از اين  ــتري پيدا كن ــري نبود، فراگيري بيش خب
 فرصت ها هم درگير كردن شنونده ها با داستان هاي روايي 
كوتاه مدت بود كه راديو توانست به خوبي از اين فرصت 

استفاده كند.
ــال 1321 مربوط  ــاي راديويي به س ــن نمايش ه اولي
ــال ها پس از آن، نمايش  ــود. در اين زمان و تا س مي ش
ــش راديويي  ــوان نماي ــه امروز به عن ــا آنچ ــي ب راديوي
ــمگيري داشت. به اين صورت  ــيم تفاوت چش مي شناس
كه بيشتر نمايش ها به تك گويي به وسيله بازيگران تئاتر 
ــت. بازيگر، متن نمايش را با تيپ گرفتن  اختصاص داش
ــخصيت هاي نمايش به تنهايي اجرا مي كرد و  به جاي ش
از افكت يا موسيقي هاي نمايشي خبري نبود. در ضمن 
نمايش هايي كه در تئاتر تهران و به وسيله سيدعلي خان 
نصر و بازيگران نامدار تئاتر تهران روي صحنه مي رفت 
ــه راديويي زنده در  ــه همان صورت تئاتري و ن ــا ب تقريب
ــد. ديگر نمايش هاي راديويي هم در آن  راديواجرا مي ش
زمان به صورت زنده روي آنتن مي رفت و اين طور نبود 
كه برنامه هاي نمايشي مثل امروز از قبل تمرين و ضبط 

شده باشد. البته بعدها در دهه 30 و بتدريج با آمدن نوار 
ضبط صوت به راديو و ضبط برنامه ها، نمايش هم ابتدا 
ضبط و سپس از راديو پخش مي شد. در اين دوره است 
كه افكت و موسيقي هاي مناسب با متن و اجراي نمايش 
ــريال نمايشي از  ــود. در همين زمان اولين س همراه مي ش

راديو ايران روي آنتن رفت.
اولين نمايش سريالي اوايل سال 1337 با نام «دختر 
ــق و جنگ» به كارگرداني صادق  ــايد «عش آفتاب» يا ش
ــي و تهيه كنندگي  ــندگي عزيزاهللا حاتم ــي و نويس بهرام
ــاعت 22 از راديو ايران  ــد كه س ــميعي ضبط ش ــا س پاش
ــا مدت ها  ــبت هم ت ــن مناس ــه همي ــد. ب ــش گردي  پخ
ساعت 22 به عنوان ساعت رسمي پخش نمايش از راديو 
باقي ماند و مردم هم به شنيدن نمايش راديويي در اين 

ساعت عادت كردند.
اما حاال اوضاع نمايش راديويي به طور كلي متفاوت 
شده و مخاطبان نبايد هر شب تا ساعت 22 منتظر بمانند، 
بلكه يك شبكه 24 ساعته دارند كه هر زماني از شبانه روز 
آن را روشن كنند مي توانند به نمايش هاي راديويي گوش 
دهند و اين جدا از ساعات زيادي است كه شبكه هاي ديگر 
راديو، نمايش پخش مي كنند. راديو نمايش ششم تير90 
در ميان شوق و ذوق اهالي راديو به راه افتاد تا خانه اي 
ــد كه عمري در راديو گذراندند و  براي همه آنهايي باش
ــي را  ــد براي مخاطباني كه برنامه هاي نمايش جايي باش

هميشه در دسترس داشته باشند.
ــد انبوه نمايش هاي راديويي هم به  ــه همين تولي البت
يكي از نقاط ضعف آن تبديل شده به طوري كه نمايش ها 
عموما با دقت پايين و سبك مشابه در ظرف مدت كوتاهي 
توليد مي شود. به عنوان مثال يك نمايش تنها بعد از چند 
جلسه تمرين ضبط مي شود و مرحله توليد آن ممكن است 
كمتر از دو يا سه جلسه باشد كه اين كمبود زمان در كنار 
بودجه پايين نمايش هاي راديويي روي كيفيت آن تاثير 
منفي دارد.  شايد همين موارد بوده كه باعث شده راديو 
نمايش در كنار روند معمول نمايش هاي راديويي به پخش 

راديويي سريال هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي روي 
بياورد. البته اين نوع از پخش فيلم ها و سريال ها در راديو 
ــب كرد به طوري كه راديو  ــان را به خود جل ــر مخاطب نظ
فيلم توانست در زمره پرمخاطب ترين هاي راديو نمايش 

قرار گيرد. 
با اين حال،  راديو فيلم نقطه ضعف هايي دارد كه از 
ــته  ــت كه راديو هنوز نتوانس جمله مهم ترين آنها اين اس
ــي پويا و  ــي را به نقش ــاي راديوي ــش راوي در فيلم ه نق
ــل كند، به طوري كه  ــال مرتبط با فيلم تبدي ــن ح در عي
ــاب  ــتر موارد عنصري اضافه روي فيلم حس راوي در بيش

ــود و مخاطب نمي تواند با او بخوبي ارتباط برقرار  مي ش
كند؛ ضمن اين كه معموال در انتخاب صدا و لحن راوي 
ــود. اين امر در  به متن، موضوع و ژانر فيلم توجه نمي ش
كنار توضيحات بعضا اضافه و ناقص راوي به يك نقطه 

منفي براي شنيدن راديو فيلم محسوب مي شود.
ــا پخش صداي فيلم هاي  ــد راديو فيلم ب ــاال هرچن ح
ــته اما مواردي از اين قبيل  ــينمايي به دهه 30 برگش س
ممكن است با بازنگري ها و اصالحاتي باعث جذب دوباره 
مخاطب به راديو شوند و بتوانند به همه گيرتر شدن اين 

رسانه كمك كنند.

نمايش؛ پيوند راديو و روايت
نگاهي به شكل گيري و آسيب شناسي نمايش هاي راديويي در ايران

دوري از قالب هاي مرسوم برنامه هاي مناسبتي
گفت وگو با عوامل برنامه «شرح بي نهايت» كه ماه محرم روي آنتن راديو گفت وگو مي رود
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قاب در پيامك ها / 300011221
3846---0935: با عرض سالم و خسته نباشيد 
خدمت كاركنان محترم قاب كوچك. از شما خواهشمندم 

با فريبا طاهري گوينده راديو گفت وگو كنيد.
8991---0938: اگر امكان دارد پرونده اي درباره 

برنامه هاي ورزشي سيما در قاب كوچك منتشر كنيد.
ــماره 373 پرونده اي در اين زمينه  پيش از اين در ش
ــتردگي و جذابيت موضوع،  ــته ايم گرچه به دليل گس داش
در آينده امكان انتشار مطالب ديگري در قالب پرونده با 

اين موضوع وجود دارد.
ــر امكان دارد ترتيبي دهيد تا  7890---0912: اگ
ــاي تلويزيون را در قاب كوچك  ــدول پخش برنامه ه ج

مجدد ببينيم.
ــر روز در صفحات مياني  ــش برنامه ها ه ــدول پخ ج

روزنامه جام جم منتشر مي شود. 
6722---0917: لطفا گزارش هاي پشت صحنه 

سريال هاي ايراني را بيشتر منتشر كنيد. 
ــد حيف كه در قاب كوچك،  5533---0935: ص

خبري از قاب موسيقي نيست.
ــيقي در راديو  در ضميمه قاب كوچك بارها به موس
ــماره نيز صفحات  ــده و در اين ش و تلويزيون پرداخته ش

ويژه اي به اين مساله اختصاص داده ايم.
5926---0935: با سالم خدمت شما و همكاران 
ــتم تقاضا كنم راه هاي ورود به راديو و  محترم. مي خواس
تلويزيون و مجري شدن را از طريق قاب كوچك به ما 

نشان بدهيد و ما را راهنمايي كنيد.
ــه اي با  ــا مصاحب ــالم. لطف 4584---0919: باس

جمشيد هاشم پور بازيگر مطرح داشته باشيد.
ــماره  ــوب جلد ش ــي خ 4399---0912: از طراح
ــتاد چهره پردازي  ــو با اس ــك و گفت وگ ــاب كوچ 412 ق

ايران عبداهللا اسكندري تشكر مي كنم.
ــه  ــد ب ــدگان عالقه من 1117---0919: از خوانن
ــتم. به نظرم صفحه  ــم قاب كوچك هس ــه تله فيل صفح

خوبي است.
4178---0912: مطالب خوبي درباره شبكه نسيم 
كه قرار است راه بيفتد در قاب كوچك خواندم. به نظرم 

مطالب بجايي بود و حرف دل ما را زده بوديد.   
ــته نباشيد.  ــالم و عرض خس 3844---0911: س
ــات به روزتري  ــد با اطالع ــي زارع بفرمايي ــاي ول ــه آق ب
ــمخاني صحبت كنند، چراكه متون و  درباره برادران قاس

ديالوگ هاي اين دو برادر يك برند خاص دارد.
ــعيد نيكپور كه  ــاي س 1846---0912: كاش آق
سريال هايي چون «اميركبير» و «شاه شكار» را ساخته بود 
يا آقاي افخمي كه كوچك جنگلي را ساخته بود، سريال 
ــاخت سريال هاي تاريخي  ــازند. به نظرم س تاريخي بس

دست چند كارگردان افتاده و نگاه ها متنوع نيست.
ــر  ــاري، بازيگ ــاره افش ــا به 3433---0912: ب
ــريال «معراجي ها»  ــينما و تلويزيون به بهانه س موفق س

گفت وگويي منتشر كنيد.
ــجوي كارگرداني دانشگاه  3509---0912: دانش
سوره هستم. خواستم ببينم امكان ارسال مطالبي درباره 
كارگرداني سريال هاي تلويزيوني را دارم يا خير؟ راهنمايي 

بفرماييد.
ــم مطالب و حجم كم  ــه دليل تراك ــز. ب ــت عزي دوس
صفحات قاب كوچك، امكان انتشار تمامي مطلب شما 
ــتي ضميمه  ــاني پس وجود ندارد، اما مطالب خود را به نش
ــرايط قاب كوچك از آنها  ــال كنيد تا با توجه به ش ارس

استفاده شود.
ــن  ــاب كوچك به انيميش 1718---0912: در ق

بيشتر بها بدهيد.
1887---0936: چرا قاب كوچك مسعود ده نمكي 
را تحريم كرده و هيچ اطالعاتي از كار تلويزيوني تازه او 

در اين ضميمه چاپ نشده؟
ــريال در  ــت عزيز! اخبار اين س ــت دوس اين گونه نيس
قالب خبرسازان در اين ضميمه انعكاس يافته و اتفاقا در 
اين شماره مي توانيد گزارشي درباره يكي از سريال هاي 

آقاي ده نمكي بخوانيد.
ــتم از طريق قاب كوچك  7870---0912: خواس
از آقاي مسعود فروتن براي توليد برنامه خوب و ديدني 

«يادگاري» تشكر كنم.

زهره زماني

ــماره 18 ساختمان شهداي راديو،  ــتوديو ش اينجا اس
ــرق احساس» است. آرم برنامه  محل ضبط برنامه «مش
ــيد  ــت با صداي س ــعري از خليل ذكاوت اس كه قطعه ش
ــت مغرب تمامي  ــود: «عاقب ــد اطري پخش مي ش محم
ــرق مي شود /  عاقبت غربي ترين دل نيز عاشق  محو مش
مي شود». در ادامه، محمد محسني (كارشناسـ  مجري 
برنامه) بحث را با موضوع مشخصه هاي جامعه مهدوي 

و تقابل احزاب آغاز مي كند.
ــاس به همت گروه انديشه راديو ايران،  ــرق احس مش
ــت ظهرهاي جمعه از راديو ايران  ــال اس ــه س بيش از س

پخش مي شود. 
ــگاه امام  ــتاد دانش از دكتر محمدهادي همايون، اس
ــناس برنامه درخصوص ويژگي هاي  صادق(ع) و كارش
ــه اي مي پرسم كه مي گويد:  يك برنامه مذهبي و انديش
ــاي ديگر بايد  ــي مثل همه برنامه ه ــه مذهب ــك برنام ي
ــاس ويژگي هاي  ــد و براس ــودش را بشناس ــب خ مخاط

مخاطب، رده سني و شغلي آنها را طبقه بندي كند. 
مي پرسم راديو چطور مي تواند اعتقاد به امام زمان(عج) 
را در دل و يقين مردم بيشتر كند كه مي گويد: راديو يك 
رسانه است. يك وسيله ارتباط جمعي است و كارش اين 
است حوزه هايي را كه در انديشه، فرهنگ و رفتار مردم 
ــانه گسترش دهد. طبيعتا  ــت، از طريق رس تأثيرگذار اس
ــه در ادبيات امروز ما چه  ــات مهمي ك ــي از موضوع يك
ــي و چه ميان مردم وجود دارد، موضوع  ــع علم در مجام
مهدويت است و قاعدتا راديو هم مثل هر رسانه ديگري 
ــطح علمي دارد  ــت بحثي را كه در س وظيفه اش اين اس
ــت در سطح عمومي تر مردم  ــود و ممكن اس انجام مي ش
به خرافات كشيده شوند با حفظ ويژگي هاي علمي ولي 
در حدي كه بتواند در سطح فرهنگ مردم گسترش يابد، 

توليد كند و انتشار دهد.
ــود، از محمد  پيش از اين كه برنامه ديگري ضبط ش
محسني مي پرسم با چه لحني برنامه را اجرا مي كند كه 
ــاس جمعه ها از  ــرق احس مي گويد: از آنجا كه برنامه مش
امواج راديو ايران پخش مي شود، سعي كرديم براساس 
ــه در نظر گرفته ايم،  ــي كه براي اين برنام ــوع محتواي ن
ــي  ــت را به صورت معرفتي و عقلي بررس ــث مهدوي بح
ــاي جمعه  ــن برنامه، ظهره ــن چون اي ــم. همچني كني
ــلما نوع مخاطبش كامال متفاوت  ــود، مس پخش مي ش
ــعي مي كنيم برنامه به نوعي با حال و  ــت. بنابراين س اس

هواي روز جمعه سنخيت داشته باشد.
ــه ادامه مي دهد: دور جديد برنامه  ــده اين برنام گوين

مشرق احساس را پشت سر مي گذاريم و فكر كنم تا به 
ــت.  حال حدود 90 هفته اين برنامه روي آنتن رفته اس
ما در اين مدت سعي كرده ايم يك روال كامال منطقي و 
حساب شده را پيش بگيريم. هر برنامه راديويي اقتضاي 
خاص خودش را دارد. مجري ـ كارشناس كه برنامه را 
ــاس نوع مخاطبي كه دارد آن برنامه  اجرا مي كند، براس
ــه در برنامه حاضر  ــا نوع مهماني ك ــد ي ــوش مي كن را گ
ــعي مي كند به گونه اي برنامه را هدايت كند و  ــت، س اس
ــرد كه هم مهمان برنامه و هم مخاطب برنامه  ــش بب پي
هر دو بتوانند راحت باشند و برنامه را به نوعي بپذيرند. 
از آنجا كه بحث نگاه عقلي به حوزه مهدويت به نوعي 
از بحث هاي جديد است كه در برنامه هاي صدا و سيما 
ــته باشيم.  ــروع كرديم، مي طلبد نگاهي متفاوت داش ش
ــطح كار را خيلي باال نبريم و  ــعي مي كنيم س بنابراين س

خيلي هم پايين نياوريم. 
ــم چه موضوعاتي در  وقتي از دكتر همايون مي پرس
برنامه راديويي مشرق احساس مطرح مي شود، مي گويد: 
ــاس در برابر همه رويكردهاي  ــرق احس ما در برنامه مش
ديگري كه در حوزه مهدويت وجود دارد،  سعي كرديم 
ــك رويكرد تمدني به موضوع مهدويت نگاه كنيم.  ــا ي ب
ــه به دفاع از رويكرد  ــد مثال وقتي كالمي ك ــرض كني ف
مهدويت مي پردازد يا ذكر حوادث و نشانه هاي ظهور يا 
ــتان ها، خاطره ها  ديدگاه ادبي و عاطفي كه به بيان داس
ــرد تمدني دارد، موضوع  ــته ها مي پردازد، رويك و دلنوش
ــك زاويه ديگر نگاه مي كند و فرضش  ــت را از ي مهدوي
بر اين است كه در اين چند هزار سال كه از زندگي بشر 
روي زمين مي گذرد، هدف اصلي انبياء زمينه سازي براي 
تشكيل اين حكومت بوده است و تا پايان تاريخ به اين 

حكومت خواهيم رسيد. 
ــرق  ــردبير برنامه مش ــم، اولين س ــد پورابراهي محم
احساس با اشاره به اين كه اولين بار مهر سال 89 برنامه 

از آنتن راديو ايران پخش شد، مي گويد: آن زمان برنامه 
به صورت زنده تهيه و پخش مي شد و ما براي اولين بار با 
حضور استاداني از دانشگاه هاي قم و تهران (كه در حوزه 
ــت و امام زمان(عج) تحقيقاتي انجام داده بودند)  مهدوي
ــناخت امام زمان(عج)  ــله مباحث با رويكرد ش يك سلس

را در برنامه مطرح كرديم.
پورابراهيم بحث در مورد ظهور، مقدمات و نشانه هاي 
ــبهات  ــخصه هاي جامعه مهدوي و ش ــور، بيان مش ظه
ــر موضوعات اين برنامه  ــه مهدويت را از ديگ ــوط ب مرب

دانست.
ــردبير دوم اين برنامه،  ــن عبداهللا عاليي، س همچني
موضوعات مشرق احساس را به بررسي كتاب هايي كه در 
مورد مهدويت و ظهور نوشته شده بود، اختصاص داد.

او مي گويد: نويسنده برخي از كتاب هايي كه در مورد 
ــز به برنامه  ــته تحرير در آمده بود ني ــه رش ــت ب مهدوي
ــد تا درباره اثر خود صحبت كند. آنجا بود  دعوت مي ش
ــالمي و جامعه مهدوي»   كه با كتابي به نام «تمدن اس
به نويسندگي دكتر محمدهادي همايون استاد دانشگاه 
امام صادق(ع) آشنا شدم. از آن پس با حضور دكتر همايون 
مباحث حزب شيطان و حزب اهللا و مطابقت آن را با تاريخ 
ــرت آدم(ع) تا خاتم(ص) در برنامه مطرح  ــاء از حض انبي
كرديم. اين كه هدف غايي انبياء تشكيل حكومت عدل 
و قسط جهاني بوده و همه انبياء در كتاب هايشان وعده 
ظهور منجي را داده بودند. بررسي تاريخي تقابل حزب 
شيطان و حزب اهللا و اين كه در كجاها اين دوحزب قوي 
شده اند، حزب شيطان از چه راه هايي قوي مي شود و چه 
چيزهايي باعث شده حزب اهللا ضعيف شود، آسيب شناسي 
جريان هاي الهي و راه هاي رسيدن به وحدت كلمه براي 
مقابله با نقشه هاي شيطاني درس از تاريخ و اين كه تاريخ 
تكرار مي شود، بيان مصاديق تاريخ و نقش صهيونيست 
ــرف كردن تمدن اصيل الهي و راه هاي  ــي در منح جهان
مقابله با آن از ديگر موضوعاتي بود كه در برنامه مشرق 

احساس مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
ــيقي در برنامه  ــتفاده از موس عاليي درخصوص اس
ــاس مي افزايد: بيشتر از موسيقي هاي فيلم  ــرق احس مش
ــت و جامعه منجي بود،  ــب با موضوع مهدوي ــه متناس ك
ــم از كالم علماء  ــردم، در بخش هايي ه ــتفاده مي ك اس
ــعر خواني كوتاه  ــراي تلطيف فضا از ش ــم ب ــي ه و گاه

درخصوص امام زمان(عج) بهره مي بردم.
حسين معصومي، سومين سردبيرـ  تهيه كننده برنامه 
مشرق احساس نيز مي گويد: اين برنامه با رويكرد سلسله 
مباحث مهدويت توليد  و تالش مي شود در آن مطالب 

تاريخي متقن بيان شود. 

روايت راديو از جامعه منتظر 
گزارشي از تنها برنامه راديويي مختص مهدويت

هيم
 ابرا

وذر
س: اب

عك

همايون:
 ما در برنامه مشرق احساس 
در برابر همه رويكردهاى 

موجود،  سعي كرديم با يك 
رويكرد تمدني به موضوع 

مهدويت نگاه كنيم
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ــوژه فيلم هاي  ــينما براي س در حالي كه صنعت س
ــق تلويزيوني مي رود،  ــراغ مجموعه هاي موف خود س

ــناس  ــتوفر مك كوآري، فيلمنامه  نويس سرش كريس
ــك فيلم  ــه ي ــي را ب ــه انگليس ــك مجموع ــه ي قص

ــال قبل  ــينمايي تبديل مي كند. مك كوآري كه س س
ــت، كارگرداني  ــينما هم پيوس به جمع كارگردانان س
درام اجتماعي «نابخشوده» را به عهده گرفته است. 
نابخشوده سينمايي براساس قصه فيلمنامه مجموعه 
ــال  ــود كه س ــاخته مي ش پربيننده اي به همين نام س
2009 روي آنتن تلويزيون رفت. اين مجموعه كه به 
ميني سريز معروف است ـ مجموعه هايي كه در سه 
يا چهار اپيزود ساخته مي شود ـ هم تحسين منتقدان 
ــم مختلف  را برانگيخت و هم تعدادي از جوايز مراس
ــيله  ــخه تلويزيوني به وس ــت. نس ــي را گرف  تلويزيون
ــد. فيلمنامه اين مجموعه  ــد ايوانز كارگرداني ش ديوي
را سالي وين رايت نوشته بود. تماشاگران تلويزيوني، 
ــه اي دنبال  ــمت 45 دقيق ــه قس ــوده را در س نابخش

كردند. 
سوزان جونز در قصه اين مجموعه پرتنش در نقش 
زن چهل ساله اي به نام روث استلر بازي كرد كه پس 
از 15 سال از زندان آزاد مي شود. وي به اتهام قتل يك 
افسر پليس زنداني شده بود و حاال در بازگشت به خانه 
بايد با خواهر جوان خود كه از يك بيماري سخت رنج 
مي برد، همراه شود و زندگي از دست رفته اش را دوباره 

ــاني قرار  ــازد. روث بزودي مورد حمله كس از اول بس
مي گيرد كه قصد انتقام  گرفتن از وي را دارند، اما وي 
نمي داند اين افراد چه كساني هستند و دليلشان براي 
ــتوفر مك كوآري كه سابقه  ــت. كريس حمله به او چيس
ــانه تلويزيون را نيز دارد بر اين عقيده  همكاري با رس
است كه قصه مجموعه هاي تلويزيوني، دستمايه خوبي 
براي توليد فيلم هاي سينمايي باارزش و موفق است. 
تهيه كنندگان مجموعه تلويزيوني نابخشوده در توليد 
نسخه سينمايي آن هم مشاركت دارند، ولي كسي از 
ــد مجموعه با اين فيلم همكاري نخواهد  ــل تولي عوام

كرد.
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«نابخشوده» در يك سفر هنري

ورايتي / مترجم: كيكاووس زياري

واحد تلويزيوني شركت فيلمسازي مارول در تدارك 
ــت. اين  ــه تلويزيوني «مامور كارتر» اس ــد مجموع تولي
ــاراتي  ــتان هاي معروف واحد انتش ــه مثل داس مجموع
ــازي، حال و هوايي كميك استريپي  ــركت فيلمس اين ش
ــدان تلويزيوني  ــران و منتق ــه دارد. تحليلگ و ابرقهرمانان
مي گويند حاال كه اين شركت اولين مجموعه تلويزيوني 
ــيلد» را آماده پخش مي كند، همگان  خود «ماموران ش
چشم انتظار توليد مجموعه بعدي آن هستند. خط اصلي 
ــتان  هاي ماجراجويانه  ــبيه داس قصه مامور كارتر هم ش
ــت كه با  ــي و ورزيده اس ــن ماموران ضدجاسوس و اكش
ــدل و هويت پنهان، راهي ماموريت هاي  ــاي مب لباس ه
ــوند. شخصيت اصلي  مهم، خطرناك و غيرممكن مي ش
مجموعه تازه شركت مارول يك مامور خانم به نام پگي 
ــخصيت اولين بار در فيلم سينمايي  ــت. اين ش كارتر اس
ــاگران  «كاپيتان آمريكا: اولين انتقامجو» به ديدار تماش
ــور وي در اين فيلم  ــاگران از حض ــتقبال تماش ــد. اس آم

ــده و  ــركت مارول تهيه ش ــيله ش ــينماييـ  كه به وس س
ــد  كريس ايوانز در نقش اصلي آن بازي كردـ  باعث ش
ــتقل هنري  ــئوالن مارول به فكر توليد يك اثر مس مس
براساس شخصيت وي بيفتند، اما آنها احساس مي كنند 
ــدن به  اين مامور ماجراجو، توانايي و ظرفيت تبديل ش
يك شخصيت سينمايي را ندارد و بهتر است او را راهي 

يك مجموعه تلويزيوني كرد.
لوئيس ال اسپيزيدوـ  يكي از مسئوالن شركت مارول 
ــه  ــت. او با همكاري س ــئول توليد مامور كارتر اس ـ مس
فيلمنامه نويس تلويزيوني مشغول نگارش فيلمنامه اين 
مجموعه تلويزيوني است. اپيزود اول مجموعه مثل تمام 
ــينمايي تلويزيوني يك  كارهاي تلويزيوني، يك فيلم س
ــاعت و نيمه خواهد بود. اين فيلم تلويزيونيـ  كه در  س
ــم مي برندـ   اصطالح تلويزيوني از آن با نام Pilot اس
ــخصيت پگي كارتر خواهد پرداخت  به معرفي كامل ش
ــاگران معرفي خواهد  و فضاي كلي مجموعه را به تماش
ــي كارتر در دوران جنگ جهاني دوم كه قصه  ــرد. پگ ك
ــينمايي كاپيتان آمريكا در آن رخ مي داد، در  ــخه س نس

نقش نامزد ابرقهرمان قصه يعني كاپيتان آمريكا ظاهر 
ــت و قصه  ــد. او در اين فيلم حضوري كوتاه مدت داش ش

فيلم، توجه خيلي زيادي به وي نكرد.
ــم در دوران جنگ  ــور كارتر ه ــه مام ــه مجموع قص
ــاق مي افتد و در اپيزودهاي مختلف آن،  ــي دوم اتف جهان
ــا آدم ها و موجودات  ــي قصه به مبارزه ب ــخصيت اصل ش
ــر  ــردازد كه براي مردم كره زمين دردس ــروري مي پ ش
ــدل كه در كاپيتان  ــاد مي كنند. هايلي آت ــكل ايج و مش
آمريكا در نقش پگي كارتر بازي كرد، قرارداد همكاري 
با تهيه كنندگان مجموعه تلويزيوني را امضا كرده و يك 
ــتان مجموعه  ــود. داس بار ديگر در اين نقش ظاهر مي ش
يك سال پس از پايان ماجراهاي قصه كاپيتان آمريكا رخ 
مي دهد و شخصيت پگي كارتر براي انجام ماموريت هاي 
خود همكار و همراهي نخواهد داشت. هايلي آتدل درباره 
نقش خود در اين مجموعه مي گويد: زماني كه مشغول 
بازي در كاپيتان آمريكا بودم، احساس كردم شخصيت 
پگي كارتر جاي زيادي براي كار دارد و مي تواند به يك 
شخصيت مستقل تبديل شود كه ماجراجويي هاي خويش 

را به تنهايي در جلوي دوربين انجام مي دهد. او جواني 
فعال و ماجراجوست كه با ظلم و جنايت مبارزه مي كند و 
مخالف بي عدالتي است. ما در مجموعه هاي تلويزيوني و 
فيلم هاي سينمايي تعداد زيادي شخصيت قهرمان مونث 
نداريم. وقت آن رسيده كه به خانم ها فرصت عرض اندام 
ــود آنها هم مثل مردان مي توانند با  ــود تا ثابت ش داده ش

نيروي پليدي و سياهي مبارزه كنند.
ــزود تهيه خواهد  ــور كارتر در 13 اپي ــل اول مام فص
ــت كليد فيلمبرداري اپيزود اول آن اوايل  ــد. قرار اس ش
ــراي پخش در  ــمت ب ــن قس ــود. اي ــار 2014 زده ش به
تابستان همين سال آماده خواهد شد. اپيزودهاي بعدي 
مجموعه كمي پس از پخش اپيزود اول آن جلوي دوربين 
ــركت مارول مي خواهند اول  ــئوالن ش خواهد رفت. مس
ــبت به اپيزود اول  ــاگران تلويزيون نس نوع واكنش تماش
ــس از آن درباره  ــي كنند و پ ــده و ارزياب ــه را دي مجموع
چگونگي توليد قسمت هاي بعدي آن تصميم بگيرند. به 
احتمال زياد لوئيس دي اسپوزيدو، كارگرداني اپيزود اول 
و چند اپيزود ديگر اين مجموعه را به عهده بگيرد. با توجه 
ــخصيت كاپيتان آمريكا نامزد پگي كارتر  به اين كه ش
ــش مطرح شد  ــت، براي منتقدان تلويزيوني اين پرس اس
كه آيا وي در قصه مجموعه تلويزيوني مامور كارتر هم 
حضور خواهد داشت يا خير؟ در عين حال، اين پرسش 
هم مطرح است كه در صورت حضور اين شخصيت در 
ــش او را كريس ايوانز بازي خواهد كرد يا  ــه، نق مجموع

بازيگر ديگري به ايفاي اين نقش مي پردازد.
با آن كه اين پرسش در سطح وسيعي مطرح شده و 
براي منتقدان و تحليلگران تلويزيوني از اهميت زيادي 
ــت، مسئوالن شركت فيلمسازي مارول در  برخوردار اس
ــكوت كرده اند. برخي منابع مي  گويند از  رابطه با آن س
ــده، احتماال  آنجا كه فيلمنامه مجموعه هنوز كامل نش
خود مسئوالن مارول هم نمي دانند در اين باره بايد چه 
بگويند و چه اظهارنظري كنند؛ در حالي كه كريس ايوانز 
در گفت وگويي حضور خود در هر مجموعه تلويزيوني را 
در حال حاضر منتفي دانسته و گفته قصد بازي در نقش 

اصلي يا مكمل هيچ كار تلويزيوني را ندارد.
ــال  ــدل، بازيگر نقش پگي كارتر، متولد س ــي آت هايل
1982 انگلستان است. او پس از بازي در تعدادي نمايش 
ــد و در فيلم هايي مثل  ــينما ش ــي دنياي س ــري راه تئات
«دوشس ها» و «روياي كاساندرا» بازي داشته كه جزو  
ــينما هستند. او يكي از بازيگران  ــتقل صنعت س آثار مس
اصلي مجموعه پربيننده تاريخي «ستون هاي زمين» هم 
ــال هاي 2005 تا 2013  ــت. آتدل در فاصله س بوده اس
ــينمايي  ــه تلويزيوني و فيلم س ــش از 20 مجموع در بي
ــش  ــت و براي حضور در ش ــازي كرده اس ــي ب تلويزيون
ــده  تاي آنها، نامزد دريافت جوايز امي و گلدن گلوب ش
است. او هم اكنون مشغول بازي در قسمت دوم كاپيتان 
آمريكاست كه براي نمايش عمومي در ايام تابستان سال 

آينده ميالدي آماده مي شود.

«مامور كارتر» به تلويزيون مي آيد


