
گزارشي از پشت صحنه مجموعه در حال توليد «همه  چيز آنجاست» 

چيزهايي هست 
كه نمي داني  

ـ  نب ه 14 تير1393 شماره 445ش

صفحات 8 و 9 

مي
افخ

سا 
 پري

س:
 عك

ت/
جاس

ز آن
ه چي

 هم
يال

 سر
ي از

ماي
 درن

اني
دگ

ن زن
و امي

ي 
ميد

م ح
الها



شنبه14تير93/ قاب كوچك 2

ان
ساز

خبر

نگاه هفته

يك مستند غافلگيركننده
مهدي غالمحيدري

ــيما،  ــبكه هاي مختلف س ــته ش يـك: هفته گذش
ــپردند كه در نوع خودش  ــتندي به آنتن پخش س مس
يك شگفتي تمام عيار بود. از آن مستند هايي كه مجال 
ديدنش هر چند وقت يك بار دست مي دهد و با اين وجود 
ــتندي  مزه اش براي مدت ها زير زبان آدم مي ماند. مس
ــا موضوعي امروزي و  ــخ و تكان دهنده ب ــاگرانه، تل افش
جذاب كه مي كوشيد سمت تازه اي از سوژه اي تكراري را 
در معرض ديد مخاطب قرار دهد و جالب اين كه، اين كار 

را هم باشايستگي و خالقيتي مثال زدني انجام داد.
ــميه» عنوان اين  ــي براي دخترم س ــم ناتمام  «فيل
ــود كه بدون  ــوع خود بي نظير ب ــي و در ن ــتند ديدن مس
ــت و البته خيلي ها را  ــه يكباره روي آنتن رف ــات ب تبليغ
ــيار حساسيت  ــته از موضوع بس غافلگير كرد چون گذش
برانگيزش، اين مستند حاوي نكاتي بود كه ممكن بود 
ــب تشخيص داده  ــا براي پخش از تلويزيون مناس اساس
نشود، اما پخش آن از چند شبكه سراسري در بهترين 
ــوي كه به علت پخش اين  ــن و نيز ج ــاي ممك زمان ه
اثر در فضاي مجازي به راه افتاد،نشان داد كه احتماال 
ــتند هاي تابوشكن از  ــاهد پخش اين گونه مس بازهم ش

تلويزيون خواهيم بود.
ــميه» ــراي دخترم س ــي ب ــم ناتمام ــتند «فيل  مس
 به موضوع ملتهبي مثل گروهك منافقين از دريچه اي 
ــتجو»  كامال تازه مي نگرد. تم اصلي فيلم درباره «جس
ــم يعني پدر  ــخصيت اصلي فيل ــت. همچنان كه ش اس
ــرف  ــت فرزندانش در پايگاه اش خانواده به دنبال سرنوش
مي رودـ  كه به نوعي گروگان گرفته شده اندـ  مخاطب 
نيز به جستجوي «حقيقتي» مي رود كه سال ها آن را به 
صورت تصوير نديده است و اينجاست كه معجزه فيلم 
ــتند به تمامي چهره مي نمايد؛ جزئياتي كه آرام آرام  مس
ــتر از آن  ــوك آور و بيش ــاند كه ش ما را به كليتي مي رس
ترساننده است. وقتي فيلم هاي مستندي كه پدر خانواده 
ــرف گرفته همچون  ــرش در پادگان اش از دختر و پس
ــوند، تصويري  ــي در كنار هم چيده مي ش ــات پازل قطع
ــه ذهن مخاطب منتقل  ــازماني ب ــق و كوبنده از س عمي
ــود كه ديگر روزهاي پاياني اش را مي گذراند و تا  مي ش
ــتند در  ــي كامل فاصله چنداني ندارد.از اين مس فروپاش

آينده بسيار خواهيم شنيد.
ــتان و  ــته را مي خوانيد داس ــه اين نوش ــاال ك دو: ح
شخصيت هاي بسياري از سريال هاي ماه رمضان امسال 
معلوم شده اند. در بين سريال هاي امسال احتماال بيشترين 
توجه به كار كارگردان هاي شناخته شده تلويزيون خواهد 
بود. سيروس مقدم از جمله كارگردان هايي است كه ماه 
ــت. سابقه مقدم  ــال هم به خانه ها آمده اس رمضان امس
نشان داده كه ذائقه مخاطب را خوب مي شناسد و مي داند 
ــال با  چگونه او را پاي گيرنده ها ميخكوب كند. او امس
ــبكه يك آمده و قرار است 30 شب  ــريال مدينه به ش س
ما را با جدال دو زن از دو خانواده مختلف بر سر ماترك 
مردي كه غرق شده است، سرگرم كند. مي دانيم او اين 
ــزو آن چند كارگردان  ــر حال ج ــه ه ــي را دارد و ب تواناي
ــبخت تلويزيون است كه مي داند چگونه مخاطب  خوش

را طوري اسير كند كه نتواند از كار دل بكند.
ــريال «هفت  ــان هم با س  به جز او عليرضا بذرافش
ــيما سپرده است. او را  ــنگ» كاري به آنتن پخش س س
ــيم. او در اين كار  ــريال نابرده رنج مي شناس ــتر با س بيش
ــد روي  ــتر آپارتماني مي رس جمع و جور كه به نظر بيش
ــده و تالش كرده  ــاي قصه اش متمركز ش ــط آدم ه رواب
ــاط، موقعيت هاي تازه اي را  ــف اين ارتب ــالل تعري در خ
ــق اين موقعيت ها از همان  ــد البته او براي خل ــق كن خل
ــتفاده كرده  ــال ها اس هنرمندان امتحان پس داده اين س
و حتي زوج مجموعه پر مخاطب «ساختمان پزشكان» 
را در بست به اين سريال آورده است. مهدي سلطاني و 
شبنم مقدمي هم از جمله بازيگران مشترك سريال هاي 
ــتند كه در نقش هاي كامال  ــنگ هس مدينه و هفت س
ــد از ماراتن جام جهاني حاال  ــده اند. بع متفاوتي ظاهر ش
ــريال هاي ماه رمضان وطني  ــد ماراتن س به نظر مي رس

آغاز شده است.

به همان اندازه كه دنياي ما آدم ها، ماشيني مي شود 
به همان اندازه هم شرايطي را فراهم مي كند تا راحتي 

ما را فراهم سازد.
ــه قافله  ــت كه ب ــي مدت هاس ــاس راحت ــن احس  اي
ــت. وفور كتاب هاي  ــيده اس ــاي ما هم رس كتابخوان ه
ــور به  صوتي، اين امكان را براي جامعه كتابخوان كش
ــنتي با كتاب مواجه  ــكل س وجود آورده كه ديگر به ش
ــري دريافت كنند. در  ــورت ديگ ــه ص ــوند و آن را ب نش
ــت كه به بهترين  ــو از اين امكان، سال هاس ــوزه رادي ح

نحو استفاده مي شود. 
«كتاب شب» يكي از برنامه هاي شناخته شده راديو 
در بين مخاطبان فرهيخته اين رسانه است كه به مدد 
ــاخص جهان و البته  ــيك ش انتخاب آثار ادبي و كالس

ــروز رضوي با آن صداي خاص خودش، به  ــور به حض
اين برنامه وزني داده است كه آن را از ساير برنامه هاي 

مشابه كامال جدا مي كند.
ــب چنان  ــب و فن بيان دلچس ــن غري ــا آن لح  او ب
ــندگان بزرگ جهان را عالي و جذاب  كتاب هاي نويس
ــنيدن  ــه مخاطب بي اختيار ش ــد ك ــش» مي كن «خوان
ــاي فرهنگي اش قرار  ــتور كار ه ــه را در دس ــن برنام اي

مي دهد. 
ــانه به اواين قابليت را داده  ــال ها كار در عالم رس س
كه به لطف صداي رسا و گيرايش، به هر اثر هنري بعد 
ــد. شنيدن برنامه هاي «كتاب شب» اين  ديگري ببخش
ــه براي خيلي ها به يك خاطره خوش  ــت را دارد ك قابلي

آيند شبانه تبديل شود.

مرد حنجره طاليي

ــيما براي مخاطبان ــياري از چهره هاي صدا و س  بس
ــتند.  ــدازه خاطرات ماندني آنها عزيز و محترم هس ــه ان  ب
ــي از اين چهره هاي محبوب، فؤاد بابان، گوينده  ــا يك قطع

شناخته شده، صدا و سيماست. 
او درباره چگونگي ورودش به حرفه گويندگي به ايسنا 
ــال ها قبل  ــت: ورودم به تلويزيون و راديو به س گفته اس
برمي گردد، زماني كه تست گويندگي از من گرفته شد و 
ــدم، اما چون پدرم گوينده راديو و كارمند صدا  من رد ش
ــت من را گرفته بود، تماس  ــي كه تس ــيما بود با كس و س
گرفت و گفت چرا پسر من را رد كرديد. او نيز گفت من 
نمي دانستم پسر شماست، اما اگر برايش سوپرماركت باز 
ــال به  ــود كه من نيز پس از 33 س كنيد، موفق تر مي ش

حرف او رسيدم. 
ــود، اما از ــر ب ــم بهت ــتم وضعيت ــوپرماركت داش ــر س  اگ

ــي را  ــوم و هر كس  همان  جا تصميم گرفتم كه گوينده ش
هم كه بخواهد گوينده اش مي كنيم.

اما خب اين تنها يك سوي ماجراست و حتما 30 سال 
كار گويندگي كردن در صدا و سيما براي او خاطرات جالبي 
ــت. او درباره يكي از خاطراتي كه در حين  ــته اس هم داش
خواندن خبر برايش پيش آمده بود، نيز چنين گفته است: 
ــز دوربين بود و فيلمبردار  ــز خبر بودم، روي مي ــت مي پش
فراموش كرده بود چرخ هاي دوربين را قفل كند و پايش 
ــرايطي كه پيش  را روي قفلش بگذارد كه با توجه به ش
ــروع به راه افتادن كرد و از  ــن خود به خود ش ــد، دوربي آم

استوديو خارج شد.
 از طرفي صندلي من هم خوشبختانه دستگيره نداشت، 

يعني اصوال صندلي گوينده خبر نبايد 
دستگيره داشته باشد. زماني كه 

ــروع به راه  ديدم دوربين ش
ــادن كرد، همان طور در  افت
حالت نشسته به اندازه يك 
متر از جايگاهم خارج شدم 

و كسي متوجه نشد.

 
    

چند هفته قبل بود كه رضا شفيعي جم از نحوه برخورد مهران مديري با وي گاليه كرده بود، حاال داريوش 
كاردان بازيگر و كارگردان حوزه طنز نيز تلويحا مهران مديري را مورد انتقاد قرار داده است.

ــته ام بيش از 70  ــحالم كه تاكنون توانس ــت: خوش  كاردان گفته اس
نفر را به عالم بازيگري بويژه حوزه طنز وارد كنم و ناراحتم از 
ــه بعضي ها در برنامه هاي نوروزي اعالم مي كنند كه  اين ك
ــه تلويزيون برمي گردند و «نوروز 72» را هم به  ــد ب دارن

نام خودشان تمام مي كنند.
ــت كه  ــاره او به صحبت هاي مديري اس  ظاهرا اش
گفته بود قرار است بعد از چند سال به تلويزيون برگردد. 
ــهر  داريوش كاردان اين روزها برنامه زنده «ش
ــرا مي كند،  ــبكه دو اج ــاران» را در ش ب
ــتر تجربه اجراي موفق  او پيش
ــي داغ را هم  ــه صندل برنام

داشته است.

بعضي از برنامه ها خيلي راحت با مخاطب ارتباط برقرار مي كنند و او را غيرمستقيم وادار مي كنند تا از تماشاي 
برنامه دست برندارد و بعضي از برنامه ها هم بخش هايي پيش بيني مي كنند كه خود به خود جذابند.

ــيند و با  ــاگران مي نش ــده روبه روي تماش ــمتي وجود دارد كه فرد دعوت ش  مثال در برنامه «خندوانه» قس
آنها صحبت مي كند. در قسمتي كه شقايق دهقان مهمان برنامه بود او در همان ابتدا گفت كه به اين شكل 

ــود تا به  ــيده ش ــوالي پرس نمي تواند صحبت كند و حتما بايد از او س
آن پاسخ دهد. همين طور هم شد يعني از او سوال پرسيده شد 

و او هم به آنها پاسخ داد. 
در مقابل مهمانان ديگري هم بودند كه اصال نياز نداشتند 
ــود وخود آنهاـ  از همان ابتداـ   ــيده ش ــوالي پرس تا از آنها س
ــروع به صحبت و گرم كردن مجلس مي كردند، يكي از  ش
ــد  ــفيعي جم بود كه بدون اين كه نيازي باش اين آدم ها رضا ش

تا از او سوالي پرسيده شود، شروع به صحبت كرد و تا توانست 
همه حضار و ازجمله مجري برنامه را حسابي خنداند.

ــرد، از يادآوري يك خاطره  ــاره ك ــي چيزها اش ــه خيل  او ب
ــاي بامزه. خنده هاي حضار هم  ــي تا گفتن لطيف ه قديم

ــفيعي جم خيلي خوب توانسته  ــان مي داد كه ش نش
ــه مهم تر چهره و  ــا از هم ــس كار برآيد،ام از پ

ميميك خود رضا شفيعي جم بود كه با وجود 
ــده دار خيلي جدي به  ــن حرف هاي خن گفت
نظر مي رسيد و نشان مي داد كه چقدر بر 

روي خودش و كارش تسلط دارد.

گاليه آقاي مجري

تصميم گرفتم گوينده شوم موفق در خنداندن مردم

در چند روز گذشته خبري روي خروجي برخي از سايت ها آمد كه خيلي ها را متعجب كرد. اين كه قرار است پاره اي 
از قسمت هاي يكي از پرمخاطب ترين سريال هاي تلويزيون كوتاه شود كه البته خيلي زود تكذيب شد. 

ــتايش» از معدود  ــينما گفته بود: «س ــوره س ــريال در گفت وگويي به س حتي آرمان زرين كوب، تهيه كننده اين س
ــب روي آنتن مي روند. با اين  ــتر مجموعه هاي تلويزيون هر ش ــت، درواقع بيش مجموعه هاي هفتگي تلويزيون اس
وجود از نظر جذب مخاطب و ميزان بيننده بين اين دو نوع مجموعه تفاوت وجود دارد. طبق نظرسنجي تلويزيون 

«ستايش 2»، 64 درصد بيننده دارد.
ــان مي دهد مخاطبان تلويزيون فصل دوم اين  ــت و نش  اين براي يك مجموعه هفتگي آمار قابل توجهي اس

مجموعه را به دليل داستان پركشش و جذاب آن مي پسندند. 
ــايعه ها توجه نكنيد. معموال  ــت: به اين ش ــريالش نيز گفته اس ــده درباره س ــر ش وي همچنين درباره مطالب منتش

سريال هاي پربيننده و موفق درگير اين حاشيه ها مي شوند.

به اين شايعات توجه نكنيد
ي 

ود 
ين 
ون 

ين 

وال 
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سحر مظفري

ــريال هايي كه  ــروع ماه رمضان ماراتن پخش س با ش
ــتري  ــال و هواي اين ماه جنبه معنوي بيش ــل ح ــه دلي ب
ــال هاي  ــال برخالف س ــود اما امس هم دارند آغاز مي ش
گذشته نه خبري از سريال هاي ماورايي و حضور شيطان 
ــان و نه از رضا  ــريال هاي ماه رمض ــن س ــته در بي و فرش
عطاران و حميد لواليي و تيم هميشگي شان نيست. ماه 
رمضان بعد از نوروز فرصتي است كه مخاطبان بيش از 
ــر زمان ديگري پاي برنامه هاي تلويزيون و بخصوص  ه
ــينند و تلويزيون به ويتريني براي  ــريال هاي آن مي نش س
ــريال هايي با ژانرهاي مختلف تبديل مي شود.  نمايش س
پس از نوروز حاال نوبت رمضان است كه عالقه مندان به 
طنز با تكيه كالم ها و موضوعات تلخ و شيرين سريال ها 

همراه شوند.

عالقه به خنديدن
ــب پاي  زماني بود كه طرفداران برنامه هاي طنز هر ش
برنامه هاي طنز مي نشستند و نود شب با آن همراه مي شدند، 
ــبي، حاال نوروز و ماه  ــتن طنزهاي نود ش اما با رخت بر بس
رمضان به دو زمان عمده پخش اين سريال ها تبديل شده 
است. بسياري از آنها كه پاي برنامه هاي تلويزيون مي نشينند 
ــت دارند موضوعات جدي و واقعي زندگي را در قالب  دوس
طنز از زبان بازيگران فيلم ها و سريال ها ببينند و بشنوند 

ــتگي يك روز گرم و روزه داري را  و براي دقايقي خس
به دركنند. 

اين روزها سريال هاي طنز محبوبيت بي سابقه اي 
ــريال هايي در  ــت اما آن س بين مردم پيدا كرده اس
ــد خنداندن و به  ــد كه فقط  قص ــا مي مان ذهن ه
ــند و در دل خود به  ــته باش اصطالح طنازي نداش
يكي از موضوعات روز كه جزئي از درگيري ذهني 
مردم است بپردازند. مردم دوست دارند بخندند 
ــان داده آنها  ولي نه به هر قيمتي. تجربه نش
سريال هايي كه فاقد خالقيت باشند را پس 

مي زنند. چند سالي از پخش سريال هايي 
ــت»، «بزنگاه»،  ــل «متهم گريخ مث
ــه به دوش» كه در ماه رمضان  «خان
ــون  ــته از تلويزي ــال هاي گذش س
ــته است اما هنوز  ــد، گذش پخش ش

اين سريال ها در خاطر خيلي ها مانده است. اگر از مخاطبان 
تلويزيون دليل عالقه زياد آنها به سريال هاي طنز را بپرسيد 
ــدن خانواده  ــرگرمي و جمع ش ــتر آنها س احتماال براي بيش
ــترين دليل  ــكالت با زباني طنز را بيش دور هم و بيان مش

عالقه شان به اين سريال ها مي دانند. 

طنز آپارتماني
به غير از سريال هاي پايتخت 3 و زيرزمين كه در ژانر طنز 
مي گنجند و شب هاي ماه رمضان از شبكه  آي فيلم پخش 
ــال سه سريال طنز براي پخش از شبكه هاي  ــود امس مي ش
ــده بود كه دو مجموعه به  ــيما در نظر گرفته ش مختلف س
داليلي به پخش در شب هاي ماه رمضان نرسيد ولي ما در 
ــي به دو مجموعه ديگر هم داريم كه هر كدام  ــا نگاه اينج
موضوعي را دستمايه خود قرار داده اند. هرچند ممكن است 
در نگاه اول همه اين سريال ها طنز به نظر نرسند اما بيشتر 
ديالوگ هاي آنها مي تواند خنده را به 
لب مخاطب بنشاند زيرا 

ــتان دستمايه قرار  ــاده اي را براي روايت داس موضوعات س
ــت كه در  ــدف آنها و نمايش همان چيزي اس ــد و ه داده ان
زندگي واقعي هركسي ممكن است اتفاق بيافتد. در هفت 
سنگ به كارگرداني عليرضا بذرافشان كه تنها سريال طنز 
شب هاي رمضان است، پدر، مادر و پسر در يك آپارتمان و 
دختر همان خانواده همراه با همسر و فرزندانش در آپارتماني 
ــر و عروس در آپارتماني ديگر زندگي مي كنند.  ديگر و پس
در هر قسمت اتفاقي در يكي از خانه ها مي افتد كه با لحني 
آموزنده پي گرفته مي شود و هر از چندي هم مي تواند آدم 
را به خنده بيندازد. هفت سنگ سريالي آپارتماني ست كه 
خيلي ها را ياد خانه سبز مي اندازد و عده اي ديگر را كه اين 
روزها مشغول ديدن سريال هاي خارجي هستند ياد خانواده 
ــريال زده مي شود شبيه  ــايد حرف هايي كه در س مدرن. ش
ــد اما زبان و بياني نو دارد و زنان  ــبز باش حرف هاي خانه س
ــه با خانه سبز دارند به  ــريال نقش پررنگ تري در مقايس س
ــالوه خيلي ها را  ع

ياد 

ــان، «نابرده رنج»، مي اندازد كه  كار قبلي عليرضا بذرافش
از سريال هاي به يادماندني تلويزيون است. 

دردسرهاي حضور يك گاو
حتما ساعت شني را يادتان هست، همان مجموعه اي 
ــت كه  كه درباره خانم دكتري (با بازي رويا نونهالي) اس
متخصص زنان و زايمان است، اما خودش بچه دار نمي شود 
و تصميم مي گيرد يك رحم (اجاره اي) پيدا كند. حاال بهرام 
بهراميان با كار تازه اش جاده قديم مهمان خانه ها شده تا 
ــتند روايت كند.  ــه نفر را كه صاحب يك گاو هس قصه س
ــهر  ــت به ش نعمت و زينت با گاوي كه جهيزيه زينت اس
مي آيند و مي خواهند گاو را بفروشند اما در جريان اتفاقاتي 
كه برايشان مي افتد به اين نتيجه مي رسند كه بايد از همين 
ــت از خير  ــتفاده كنند و بهتر اس گاو و فرآورده هايش اس
ــتفاده از حيوانات در لوكيشن هاي  فروختن آن بگذرند. اس
ــريال مي تواند موقعيت هاي خنده داري را به وجود  يك س
آورد. در حقيقت حضور يك گاو در فيلم و دردسرهايي كه 
بعد پيش مي آيد يكي از خالقيت هايي است كه كارگردان 
ــريال هاي  ــت و طنزي متفاوت از س فيلم به خرج داده اس

ديگر را نشان مي دهد.

كل كل هاي پدر و پسري
سروش صحت اين روزها در تلويزون پر كارتر از هميشه 
است. پس از سريال پژمان كه با استقبال خوب مواجه شد 
حاال سراغ موضوعي رفته كه ممكن است مساله خيلي از 
ــريال  ــد. هرچند س خانواده ها بخصوص پدر و فرزندان باش
«شمعدوني» به پخش براي ماه رمضان نرسيد و جايش 
را به هفت سنگ داد اما بعد از پايان ماه رمضان 
مخاطبان تلويزيون سريالي را مي بينند كه 
شايد تا حدود زيادي با كليشه ها فاصله 
ــته باشد. صحت، اين بار كل  داش

ــدر و فرزندي را  ــاي پ كل ه
ــود قرار  ــتمايه كار خ دس
ــدر و  ــت پ داده و رفاق
ــر را نمايش مي دهد.  پس
ــمعدوني  ــت در ش در حقيق
ــر عوض  ــدر و پس ــاي پ ج
ــود و از حالت خشك  مي ش
و رسمي هميشگي درمي آيد 
و كالفگي پدر در سريال به 
نمايش گذاشته مي شود كه 
خود در موقعيت پاسخگويي 
و توجيه و جواب پس دادن 
ــرد و بايد مثل  ــرار مي گي ق
ــوازش به  ــت ن ــه دس بچ

سرش كشيد. 

ش
زار

خنديدن به دردهاي بي درمانگ

شهاب عباسي، كارگردان، بازيگر و نويسنده مجموعه طنز خنده بازار درباره پرمخاطب بودن 
ــتر بوده  ــه بيش ــريال هاي طنز مي گويد: مردم خنده مي خواهند و مخاطب كارهاي طنز هميش س
است به دليل اين كه مشكالت اقتصادي و اجتماعي مردم زياد است و آنها به دنبال بهانه اي براي 
خنديدن هستند.  عباسي كه تجربه حضور در مجموعه هاي دار و ندار و شكر پنير را هم در كارنامه 
دارد، درباره دليل اقبال مردم به سريال هاي طنز مي گويد: مردم به دنبال برنامه هايي هستند كه 
ــعاري را پس مي زنند و برعكس به  ــان داده آنها كارهاي ش ــد. تجربه نش ــته باش نگاه انتقادي داش
ــان مي دهند. ريتم  ــائل دارد توجه نش برنامه هايي كه نگاه انتقادي به مس
ــتان زود پيش مي رود در صورتي  ــت و داس برنامه در كارهاي طنز تند اس
ــتان را كش مي دهند با  ــتند و بي دليل داس كه كارهايي كه طوالني هس

شكست مواجه مي شوند. 
ــاز كم  او درباره ضعف كارهاي طنز هم مي گويد: ما كمدي س
ــاختند  ــه قبال در ژانرهاي ديگر فيلم مي س ــاني ك ــم و كس داري
ــريال هاي كمدي آمده اند. حتي در دانشگاه و  ــراغ ساخت س س
ــود و بنابراين در  ــگاه ها هم اصول طنز تدريس نمي ش آموزش
پرورش كمدي ساز با مشكل مواجه هستيم. به عالوه بازيگران 
در كارهاي طنز چندان متكي به متن نيستند و به صورت بداهه 
ــود كار با  برخي از ديالوگ ها را مي گويند و اين خود باعث مي ش
شكست مواجه شود و بيننده را نخنداند. خنداندن مردم و كارگرداني 

كارهاي طنز سخت است. 

خندان مردم سخت است
ــريال هاي  ــرح، كمربندها را ببنديد، بانكي ها و لطفا دور نزنيم درباره س ــريال هايي مثل بدون ش مهدي مظلومي، كارگردان س
ــت كه اين تصور غلط را در مخاطب ايجاد كرده ايم كه هزل، هجو و لودگي  ــكال بزرگ ما اين اس طنز مي گويد: به نظر من اش
ــان توقع هجو و هزل را از آن دارد و فكر مي كند بايد  ــي كار طنز اصولي توليد مي كنيم مخاطب هم ــد وقت ــت. بع ــز اس ــان طن هم
ــيرين و  ــيب هاي روز اجتماعي با زبان ش ــنود. در صورتي كه كار طنز، نمايش آس به تمام لحظه هاي آن بخندد و مدام لطيفه بش
به نقد كشيدن آنهاست. براي مثال مجموعه بدون شرح موقعيت اجتماعي زمانه خود را به تصوير مي كشيد. در لطفا دور نزنيم 
ــتند و اين يكي از ويژگي هاي واقعي  ــرايط فعلي مردم درگير آن هس ــت و در ش ــده كه به روز اس ــائلي طرح ش ــكالت و مس هم مش
ــير و در بيان موضوعات طنز به بيراهه  ــود. اما ما در اين مس ــت كه بايد در كارهاي طنز لحاظ ش ــت. اين نكته مهمي  اس طنز اس
ــت با توجه  ــعي نكردم در كارهايم مخاطب را به زور وادار به خنده كنم و اگر او در لحظاتي خنديده اس رفتيم. من هيچ وقت س

به موقعيت، اين حس برايش شكل گرفته است. همواره سعي كرده ام اتفاقات داستان را شيرين بيان كنم.
ــت و من  ــه تلخ اس ــود هميش مهدي مظلومي ادامه مي دهد: حرف هايي كه در طنز عنوان مي ش

ــوع مانند لطيفه تعريف  ــيرين نمي كنم. اين موض ــن تلخي را با هجو و هزل ش ــان اي ــن بي لح
كردن است، شما يك لطيفه مي شنويد همان لحظه شايد خيلي بخنديد اما اين لطيفه خيلي 

ــود،  ــود، دنبال كردن اين  نگاه در كارهاي طنز باعث مي ش ــما پاك مي ش زود از ذهن ش
آن اثر مخاطب را متاثر نكند. من هميشه سعي مي كنم لحني را انتخاب كنم كه روي 
مخاطب تاثيرگذار باشد به طوري كه بيننده پس از ديدن آن، نگويد كه چي؟ هميشه 

ــود  ــم. خيلي راحت مي ش ــان دهد، مي ترس ــي نش از اين كه مخاطب چنين واكنش
مخاطب تلويزيون را در مجموعه هاي دنباله دار سرگرم كرد. اما بايد كاري توليد 

كرد كه تاثير خود را داشته باشد.

نمايش آسيب هاي اجتماعي با زبان شيرين

اين روزها سريال هاي طنز پررنگ تر از هميشه در تلويزيون خودنمايي مي كند
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در بررسي محتواي ويژه برنامه هاي ماه افطار رمضان 
و مقايسه آن با برنامه هاي سال هاي دور، تغييري بنيادي 

نگاه ها را به سمت خودش جلب مي كند.
ــانه ملي در گذر از سال ها به اين  ــت اندركاران رس دس
نتيجه رسيده اند كه بايد كفه شادي آفريني و نشاط برنامه ها 
ــرگرم كند. نگاهي به  ــنگين تر كرد تا مخاطب را س را س
ــال و سه چهار سال گذشته اين  ــت برنامه هاي امس فهرس

نظر را تائيد مي كند.
تفاوت بارز ويژه برنامه هاي افطار و سحر در اين است 
كه در برنامه هاي سحر مردم دوست دارند لحظاتشان را 
ــخنراني هاي علمي و  ــپري كنند و از س با دعا و نيايش س
ــره ببرند؛ اما در ويژه برنامه هاي افطار در كنار  ــي به مذهب
ــوژه هاي اجتماعي و  ــخنراني، س بخش هاي نيايش و س
فرهنگي در قالب هاي گزارش و مستند و مصاحبه سهم 
ــد. البته همه اين  ــراي خودنمايي پيدا مي كنن ــتري ب بيش
ــوژه ها درونمايه اي اخالقي دارند و از اين منظر مطرح  س
كردنشان در ماه مبارك رمضان منطقي به نظر مي رسد.

مصاحبه خانوادگي با چهره ها در «شهر باران»
امسال ويژه برنامه هاي افطار با تغييراتي نسبت به سال 
ــود. تنها برنامه ثابتي كه مجري  ــته روانه آنتن مي ش گذش
ــت «ماه عسل»  ــت نخورده باقي مانده اس و عواملش دس
ــده اين برنامه هم در رويكردش  ــت كه البته قرار ش اس

تغييراتي داشته باشد.
شهر باران امسال با تهيه كننده جديدش، حامد عقيلي 
ــود. نكته كنجكاوي برانگيز  ــبكه يك پخش مي ش از ش
ــوش كاردان بر صندلي اجراي  ــتن داري ــن برنامه نشس اي
برنامه است. او از مجريان قديمي و پيشكسوت تلويزيون 

ــوب مي شود كه  محس
پنج سال است در اين 
برنامه اي  رسانه هيچ 

نداشته است.
ــام كاردان  ن وقتي 
ــه  ــا ب ــد ذهن ه مي آي
سمت اجراهاي راديويي 
ــن  ــي رود و همچني او م
ــزي كه  ــاي طن برنامه ه
ــون  ــن تلويزي ــراي آنت ب

تدارك ديده است.
ــي  ــي داغ» يك «صندل
از محبوب ترين برنامه هاي 
ــود كه در آن  ــن مجري ب اي
ــت  با اهالي فرهنگ و سياس
ــت و  ــه گفت وگو مي نشس ب
ــش هاي چالشي را با آنها  پرس

مطرح مي كرد. اين برنامه گرچه الگو گرفته از شبكه هاي 
خارجي بود؛ اما در شكل ايراني اش بسيار خوب جاافتاد و 

مورد استقبال بينندگان قرار گرفت.
ــوال مي پرسيد و ترس و  ــورانه س داريوش كاردان جس
واهمه اي از واكنش طرف مقابل نداشت. شايد به همين 
دليل بود كه خيلي زود صندلي داغ دچار حاشيه شد و او 

جايش را به مجري ديگري داد.
ــاي كاردان  ــه كاره ــادي در هم ــد و نق ــاي نق رد پ
ــز  ــه طن ــش مجموع ــال پي ــد س ــود. او چن ــده مي ش  دي
«شبكه سه و نيم» را در شبكه سه  راه انداخت كه وضع 
برنامه سازي در تلويزيون را زيرتيغ نقد مي برد. برنامه اي 
كه داستان شبكه خصوصي اي به رياست استاد خرناس را 
نمايش مي داد و كاردان، نويسندگي، كارگرداني و بازيگري 

آن را به عهده داشت.
ــكيبا اجراي برنامه رمضاني  ــته شهرام ش ــال گذش س
ــبكه دو به عهده گرفت. با اين  ــي» را در ش ــت اله «ضياف
حساب داريوش كاردان دومين طنزپردازي است كه سر 
و كله اش در يك ويژه برنامه افطار ديده مي شود. گزينش 

ــان مي دهد  اين مجري ها براي يك برنامه رمضاني نش
كه اجراي شاد و باطراوت اين گونه برنامه ها براي مديران 

تلويزيون اهميت بااليي دارد.
سال گذشته احسان ارغواني، تهيه كننده برنامه «شهر 
باران» بود و امسال اين مسئوليت به حامد عقيلي واگذار 
شد. ساختار برنامه تقريبا شبيه به همان چيزي است كه 
سال گذشته شاهد بوديم. هر روز يك مهمان در استوديو 
حاضر مي شود و درباره مسائل معنوي زندگي اش صحبت 
ــته اين  ــال گذش ــبت به س مي كند. تفاوت اين بخش نس
ــور مهمان اصلي،  ــه در رمضان 93 قبل از حض ــت ك اس
خانواده او رودرروي مجري مي نشينند و درباره ويژگي هاي 
اخالقي او نكاتي را مي گويند. صحبت با خانواده هنرمندان 
ــت كه از مجالت خانوادگي به  ــمي اس و بازيگران، رس

تلويزيون  فضاي 
ــده است. خيلي از چهره ها تمايل ندارند مردم  ــيده ش كش
با خانواده شان آشنا شوند و اين اتفاق را ورود رسانه ها به 
ــان مي دانند. از آن طرف برخي ديگر  حريم خصوصي ش
ــتقبال مصاحبه هاي  ــه منعي ندارند و به اس ــن زمين در اي
ــر بمانيم و ببينيم تركيب  ــد. بايد منتظ ــي مي رون خانوادگ
مصاحبه با چهره هاي سرشناس و خانواده هايشان امسال 

چگونه جواب مي دهد.
جمشيد مشايخي، داريوش ارجمند، پروانه معصومي، 
ــاالري،  ــعود ده نمكي، امير درياس ــي، مس فتحعلي اويس
ــرادي از  ــهاب م ــالم ش ــايي و حجت االس ــد شمس وحي
ــه قطعي  ــان در برنام ــه حضورش ــتند ك ــي هس  مهمانان

شده است.
ــق دارد، بايد  ــه همه ايرانيان تعل ــك چون ب ــبكه ي ش
ــاب بدهد و  ــور را بازت ــار كش ــه و كن ــنن گوش آداب و س
ــان  ــبات خودش ــاي ايراني بتوانند مناس ــه قوميت ه هم
ــته گزارش هايي از  ــال گذش ــبكه ببينند. س را در اين ش
ــن  ــتاني هاي روزه دار در اي ــاري شهرس ــفره هاي افط س
ــم پخش آن ادامه  ــال ه ــد كه امس ــه روانه آنتن ش  برنام

خواهد داشت.

ضيافت الهي به «دم افطار» منتقل شد
ــار  افط ــات  لحظ در  دو  ــبكه  ش ــته  گذش ــال   س
«ضيافت الهي» را برپا كرد كه امسال اين برنامه با شكل 
و شمايلي جديد به شبكه تهران منتقل شده است. شبكه 
ــاخت ويژه برنامه افطار  ــال ترجيح داده به جاي س دو امس
ــاعت با كربال ارتباط زنده  ــاعت 20 به مدت نيم س در س
ــه كه «كوي محبت» نام دارد، در  ــد. اين برنام ــرار كن برق
مدت زماني كوتاه مردم را در جريان حال و هواي معنوي 

كربال قرار مي دهد.
ــي» را به  ــال «ضيافت اله ــي امس ــي فاضل محمدتق
 شبكه تهران برده و البته عنوانش را هم تغيير داده است. 
«دم افطار» به صورت زنده هر روز ساعت 19 و 45 دقيقه 

از شبكه تهران پخش مي شود.

ــتند در  ــه مي خواس ــرادي ك ــته اف ــال گذش س
ــتي حضور داشته  ــازمان بهزيس كارهاي خيريه س
باشند، با يك پيامك خالي آمادگي شان را اعالم 
مي كردند. امسال نيز سازمان بهزيستي و سراي 
ــاخت برنامه مشاركت  ــان كهريزك در س احس
دارند. برنامه «دم افطار» در ماه رمضان ميزبان 
ــم افشار، مجيد اخشابي،  خوانندگاني چون قاس
محمد عليزاده، رضا صادقي، فريدون آسرائي، 
ــا، حامي، بهرام  ــراج محمدي، ماني رهنم مه
پاييزي، بنيامين بهادري، حميد خندان، چنگيز 
حبيبيان، بابك جهانبخش، رحيم شهرياري، 
ــوارزاده، بهنام علمشاهي، امير  مهرداد شهس
ــهرام زندي  ــار عصري و ش ــك، مازي تاجي

خواهد بود.
ــه را مجيد يراق بافان به عهده دارد  ــراي اين برنام اج
ــور، ديدار با  و دعوت از خوانندگان و بازيگران مطرح كش
مددجويان سازمان بهزيستي و سراي احسان و تجليل از 
ــهداي مفقوداالثر از بخش هاي مهم اين  خانواده هاي ش

برنامه است.
ــبكه قرآن  برنامه «ضيافت» نيز ويژه برنامه افطار ش
ــيره  ــناخت بهتر از س ــت كه با هدف ش  و معارف سيماس
ــت.  ــده اس ــان قرآني توليد ش 30 نفر از مراجع و كارشناس
ــه از فرزندان و بازماندگان اين بزرگان براي  ــن برنام در اي
ــده و با آنها گفت وگو خواهد  ــتوديو دعوت ش حضور در اس
شد. اين برنامه به زندگي و شخصيت بزرگاني نظير آيت اهللا 
ــت، آيت اهللا فاضل، آيت اهللا تبريزي، آيت اهللا اراكي،   بهج
ــي، آيت اهللا بروجردي،  ــت اهللا گلپايگاني، آيت اهللا صاف آي
ــت اهللا بهاالديني، آيت اهللا مجتهدي،  ــت اهللا حائري، آي آي
ــي، عالمه جعفري،  ــي، عالمه طباطباي ــت اهللا تهران آي
ــيخ عباس قمي،  ــاري، ش ــه اميني، آيت اهللا خوانس عالم

عالمه مجلسي، بانو امين و... مي پردازد.
راديو ايران نيز برنامه «مهمان آسمان شو» را در ماه 
ــتر از  مبارك رمضان و به منظور بهره گيري هرچه بيش
بركات اين ماه پخش مي كند. اين برنامه كه رويكردي 

ــاني دارد، روزه داري و چگونگي تقويت روح و  اطالع رس
روان براي پرهيز از محرمات را از زواياي مختلف بررسي 
مي كند. حسين معصومي تهيه كننده و اميرحسين مدرس 

گوينده برنامه هستند.

نمايش شكوه مهرباني در «ماه عسل»
ــن ويژه افطار بدون  ــده ترين و محبوب تري شناخته ش
شك «ماه عسل» است كه از نظر استمرار و ماندگاري 
ــت. اين  ــبقت را از ديگر برنامه ها ربوده اس نيز گوي س
ــود  ــاعت 19 و 45 دقيقه آغاز مي ش ــال از س برنامه امس
ــد. «ماه  ــد دقيقه مانده به افطار به اتمام مي رس ــا چن و ت
ــال هاي  ــل 93» از همان قواعدي كه خودش در س عس
ــته بنا كرده پيروي مي كند. اصلي ترين قاعده اين  گذش
برنامه گفت وگو با آدم هاي معمولي است كه كار مهمي 

در زندگي شان انجام داده اند.
ــان عليخاني، تهيه كننده و مجري برنامه اصال  احس
تمايلي به حضور چهره ها و ستاره ها در برنامه اش ندارد. 
چند باري هم كه ستاره ها به برنامه آمده اند، انگيزه شان 
صحبت درباره محتواي ماه عسل بوده است. به عبارت 
ديگر آنها خودشان سوژه برنامه نشده اند و صرفا درباره 
ــت كرده اند. البته  ــده، صحب ــه قبال پخش ش ــزي ك چي
ــدان هم وقتي روبه روي  ــت كه همين هنرمن ــب اس جال
ــتند، رازهاي دلشان را برمال كردند. مثال   عليخاني نشس
ــك مي ريخت توضيح  بهنوش بختياري در حالي كه اش
ــته و براي تامين  ــختي داش داد كه در نوجواني روزگار س

مخارج زندگي اش مجبور به منشي گري شده است.
ــوژه هاي مناسب قبل از آغاز  ــل با انتخاب س ماه عس
ــير زيادي از راه موفقيت را طي مي كند. اين  برنامه، مس
سوژه ها در هر قالب ديگري هم كه عرضه شوند (روزنامه، 
ــي، گزارش و...) جذاب و دوست داشتني  ــتند، نمايش مس
هستند. ضمن اين كه ماه عسل پرداخت خوبي هم دارد 
و جذابيت سوژه ها را دو چندان مي كند. عليخاني در هر 
برنامه شخصيتش را در قالب يك فيلمنامه داستاني قرار 
داده و صبر مي كند تا او بازي واقعي خودش را ارائه كند. 
به همين دليل خيلي از اتفاقات اين فيلمنامه داخل همان 
استوديو اتفاق مي افتد و شخصيت اصلي فقط توصيف گر 
و روايت كننده ماجرا نيست. در داخل استوديو البه الي 
ــي، كنش هايي را مي بينيم كه بعضا  ــاي كالم توصيف ه
ــكيل مي دهند. مثال در يكي  ــتان را تش نقطه عطف داس
ــم كه روي آنتن زنده از  ــردي را ديدي ــمت ها پيرم از قس
ــتگاري كرد. ماجراي پدر و مادري كه  يك پيرزن خواس
صاحب فرزند نمي شدند و از فرزندي معلول به نام ميالد 
نگهداري مي كردند نيز تا مدت ها نقل محافل بود. پس 
ــئوليت  ــان عليخاني مس از آن كه ميالد از دنيا رفت احس
ــاهين» را به  ــت به نام «ش نگهداري فرزندي بي سرپرس
آنها واگذار كرد و صحنه هايي تماشايي از خوشحالي اين 

پدر و مادر را به تصوير كشيد.
ــايد در نگاه اول ارتباط  ــل ش محتواي كلي ماه عس
ــد؛ اما با  ــته باش چنداني با ماه رمضان و روزه داري نداش
كمي دقت درمي يابيم كه در محتواي هر داستان طيف 
متنوعي از ارزش هاي انساني نهفته شده است. آدم هاي 
ــندي كه رفته اند اظهار پشيماني  ــتان از راه ناپس اين داس
ــكوه مفاهيمي چون  ــن عظمت و ش ــد و همچني مي كنن
ــتي، مهرباني و صلح را  ــت، همياري، صداقت، آش گذش

به ياد همگان مي آورند.
ــت كه در آن همه  ــل به معناي فرصتي اس ماه عس
ــد. در اين ماه  ــيرين جلوه مي كن ــوب و زيبا و ش ــز خ چي
دست و پاي شيطان در زنجير است و مؤمنان به لطف 
ــد. اگر چه  ــه اميدوارترن ــد از هميش ــي خداون و خطاپوش
ــياه به نظر  ــل در نگاه اول تلخ و س ــوژه هاي ماه عس س
مي رسند، اما مجري برنامه تالش مي كند هر بار روزنه اي 
از نور و اميد را به سوي بينندگان و مهمانان بگشايد. دفتر 
ماه عسل معموال اميدوارانه بسته مي شود و افرادي كه در 
استوديو هستند عنوان مي كنند با وجود همه مشكالت و 

سختي ها، منتظر اتفاقات خوب و شيرين هستند.

لباس نشاط بر تن ويژه برنامه هاي افطار
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مي گويند پله، اسطوره فوتبال برزيل، نتوانسته است دو 
ــورش را از نزديك ببيند. يكي از آنها  ــم ملي كش ــازي تي ب
جام جهاني 2014 بود كه پله در ترافيك اطراف ورزشگاه 
گير كرد و از طريق راديو مسابقه فوتبال را دنبال كرد.  اين 
ــد فناوري و فراگير شدن  ــان مي دهد با وجود رش مثال نش
آن، ممكن است دسترسي آسان به تلويزيون و رسانه هاي 
ــد، به همين دليل هم پخش گزارش  ديداري فراهم نباش
رقابت هاي حساس ورزشي از شبكه هاي راديويي اهميت 

بسيار بااليي پيدا مي كند. 
ــام جهاني برزيل و  ــابقات ج ــم كه در اوج مس ــاال ه ح
ــبكه هاي  ــال قرار گرفته ايم، ش ــگ جهاني واليب ــه لي البت
مختلف تلويزيوني و راديويي، بخش عظيمي از آنتن خود 
ــي اختصاص داده اند، يعني  ــش رقابت هاي ورزش را به پوش
ممكن است درحالي كه ميليون ها مخاطب پاي تلويزيون 
نشسته اند تا از كوچك ترين جزئيات تصويري فوتبال عقب 
ــي را  ــده اي هم با راديو اين رويداد بزرگ ورزش ــد، ع نمانن

دنبال مي كنند.
برخي مثل پله در ترافيك مي مانند و بموقع به خانه يا 
ورزشگاه نمي رسند، برخي هم ممكن است در محل كار يا 
جايي باشند كه دسترسي به تلويزيون برايشان امكان پذير 
نباشد. به همين دليل ساده، شنيدن چگونگي انجام بازي ها 
از راديو هم مي تواند گاه به اندازه ديدن آنها جذاب و تماشايي 
باشد. از ميان شبكه هاي راديويي داخلي، اين وظيفه را شبكه 
راديويي ورزش برعهده گرفته تا روند مسابقات را به گوش 

مخاطبان مشتاق برساند.
ــي  ــابقه ورزش اما بايد توجه كرد كه دنبال كردن مس
ــاي زيادي با هم دارد كه به  ــو تفاوت ه ــون و رادي از تلويزي
ماهيت رسانه برمي گردد. از اين رو وظايف يك گزارشگر 
در گزارش تلويزيوني با وظايف گزارشگر راديويي دو شكل 
كامال متفاوت به خود مي گيرند تا بتواند نيازهاي مخاطب 

را تامين كند و به آن پاسخ بدهند.
ــزار اصلي انتقال  ــو و تلويزيون، اب ــي رادي ــاوت اصل تف
ــر تصوير تاكيد  ــت. تلويزيون ب ــات به مخاطب اس اطالع
ــت.  ــه راديو از تصوير بي بهره اس ــي ك ــادي دارد در حال زي
ــه دليل همين تفاوت ماهوي، مخاطب برنامه تلويزيوني  ب
حتي بدون وجود گزارشگر و با صداي بسته تلويزيون هم 
ــود و  ــازي را دنبال كند، از روند اتفاقات آگاه ش ــد ب مي توان
نتيجه نهايي را بداند اما در راديو كامال برعكس است؛ راديو 
بدون بهره گيري از تصوير، تنها روي صدا تكيه مي كند و 
اگر مخاطب، صداي راديو را قطع كند، انتقال پيام به طور 

كامل قطع مي شود. 
بر مبناي همين تفاوت كلي، وظيفه گزارشگر تلويزيوني، 
ــگر راديويي  ــت اما مثل گزارش هرچند هنوز هم پررنگ اس
ــي مي تواند  ــگر تلويزيون ــت. گزارش ــي و الزامي نيس حيات
ــكوت كند و به  ــي س در بخش هايي از يك رقابت ورزش
ــودش روند بازي را دنبال كند و از  ــازه دهد خ ــب اج مخاط
آنجا كه مخاطب، خود به طور مستقيم شاهد چيزي است 
كه گزارشگر هم آن را مي بيند، گزارشگر مي تواند در كنار 
ــدودـ   به آناليز  ــم به صورت مح ــتـ  آن ه ــف رقاب توصي
ــا و بازي ها، احتماالت بعدي  ــينه تيم ه بازي، معرفي پيش

و... بپردازد. 

از سوي ديگر، وظيفه گزارشگر تلويزيوني است كه بر 
ــابقه ورزشي  ــاس آنچه دوربين هاي حاضر در يك مس اس
شكار مي كنند و نمايش مي دهند، اطالعاتي را به مخاطبان 
منتقل كند. از اين رو، تصوير، پررنگ ترين جزء يك گزارش 
تلويزيوني است. البته يك گزارشگر باهوش، به روز و آشنا 
ــانه اي مي تواند آنچنان حس هم ذات پنداري  به قواعد رس
مخاطب را برانگيزاند كه به يكي از قهرمان هاي مستطيل 

سبز تبديل شود. 
ــت؛ تنها منبعي كه  ــتان راديو كامال متفاوت اس اما داس
ــان بازي در اختيار دارد،  ــدن از جري ــب براي آگاه ش مخاط
ــت. در اينجا نقش  ــداي بازي اس ــگر و ص ــداي گزارش ص
توصيفي گزارشگر كامال برجسته مي شود چرا كه برخالف 
تلويزيون، گزارشگر راديو چشم مخاطب است و مخاطب 
از طريق گزارشگر بازي را در تخيل خود مجسم مي كنند 
ــگر  و به نوعي بازي را مي بيند به همين دليل، اگر گزارش
ــي راديو و تلويزيون  ــه اين تفاوت اساس ــود متوج در كار خ
نشود و نتواند حوادث و وقايع بازي را بموقع و با توصيف 
مناسبي ارائه دهد، مخاطب را از ادامه دنبال كردن جريان 

يك واقعه ورزشي منصرف مي كند. 
گزارشگر راديويي بايد بتواند با استفاده از كمترين واژه ها، 
ــاس را گزارش كند تا از روند بازي عقب  صحنه هاي حس
نماند. او بايد به زبان، تسلط كافي (و شايد فراتر از كافي) 
ــته باشد. اين گزارشگر نسبت به گزارشگر تلويزيوني،  داش
وظيفه بيشتري دارد چرا كه عالوه بر توصيف دقيق بازي، 
اطالعات الزم و تحليل مناسب را هم بايد به مخاطب منتقل 
ــت از زياده گويي و  ــگر راديويي، الزم اس كند.  يك گزارش
ــو بپرهيزد و با توجه به نياز مخاطب و تصميمات در  حش
ــت به او  ــايند مخاطب اس لحظه، بتواند آنچه را كه خوش
ــته اي كه  منتقل كند. نگاه دقيق و اطالعات كافي از رش
ــزارش مي كند نقش تعيين كننده اي در  ــگر آن را گ گزارش
ــزارش راديويي و در نتيجه رضايت  ــت يك گ ــود كيفي بهب

مخاطب خواهد داشت. 
سه عنصر مهم راديو در برنامه  سازي عبارتند از: صدا، 
سكوت و افكت. در گزارش يك مسابقه فوتبال يا واليبال 

يا هر ورزش ديگري به دليل خاصيت زنده بودن، از افكت 
ــكوت اهميت بااليي پيدا  ــود اما صدا و س ــتفاده نمي ش اس
مي كنند. گزارشگر بايد بداند چه زماني صحبت كند و چه 
ــگاه  ــكوت خود، اجازه دهد مخاطب با جو ورزش زماني با س
ــود و خود را در  ــتوديو همراه ش ــاچيان حاضر در اس و تماش

صحنه احساس كند. 
ــاي بنيادي بين  ــه كنيم اين تفاوت ه ــد توج ــه باي  البت
ــباهت ها و اصول  ــگري راديو و تلويزيون جدا از ش گزارش
مشترك گزارشگري در هر رسانه اي است. هر گزارشگري 
ــداري نكردن، صحت  ــل بي طرفي، جانب ــد اصولي مث باي

اطالعات، تناسب، وحدت و عينيت را رعايت كند. 
ــات صحيح به  ــده ارائه اطالع ــه از عه ــگري ك گزارش
ــخص و واضحي،  ــكل مش ــد يا به ش ــب برنمي آي مخاط
ــد در درازمدت و حتي  ــل مي كند نمي توان ــه عم جانبداران
كوتاه مدت، اعتماد مخاطب را جلب كند و چه بسا موجب 
انتقاد مخاطب به عملكرد كلي رسانه و گسترش بي اعتمادي 

در ميان مخاطبان نسبت به اهالي يك رسانه شود. 
اين اصول مشترك، اساس كار هر گزارشگري را تشكيل 
مي دهند اما گزارشگر بايد با توجه به نوع رسانه، حساسيت 

ــبكه،  ــا، مخاطبان، هدف گذاري ش رقابت ه
نوع رقابت ها، اطالعات به روز و مهم تر از 
ــانه اي كه براي آن گزارش  آن، ماهيت رس

ــد به همه معيارهاي مورد نياز  مي كن
و عوامل تعيين كننده توجه كند تا 
ــود و  ــد در كار خود موفق ش بتوان

گزارشي در خور نياز مخاطب و شان 
رسانه ارائه دهد.

توجه به اين نكته نيز ضروري است كه رسانه 
در جريان يك مجموعه از رقابت ها كه چندين روز 
ــد مي تواند از عادت مخاطبان براي  به طول مي كش

ــتفاده و آنها را در پايان اين  ــنيدن يا ديدن برنامه ها اس ش
مجموعه رقابت ها با خود همراه كند. البته اين مساله، بستگي 
مستقيمي به عملكرد رسانه و بخصوص گزارشگران در اين 

دوره دارد.

جام جهاني برزيل و ويژه 
برنامه هاي ديدني

محمد جليلوند
جام جهاني فوتبال به عنوان يك جشن واقعي براي 
دوستداران اين رشته ورزشي، هر چهار سال يكبار تب 
ــانده و مخاطبان  ــطح خود رس فوتبال را به باالترين س
ميليوني را پاي تلويزيون ها مي نشاند.  شبكه هاي مختلف 
سيماي جمهوري اسالمي ايران نيز مانند دوره هاي قبل 
ــراي اين ايام تدارك ديده كه از  ــي را ب ــژه برنامه هاي وي
مهم ترين آنها مي توان به برنامه 2014 به تهيه كنندگي 
ــي پور و ورزش از نگاه دو با اجراي ميثم  عادل فردوس
ــر دوي آنها در قياس با  ــاره كرد كه ه ــادي اش زمان آب
ــيار بهتر و  ــين خود كيفيت بس ــابه پيش برنامه هاي مش
باالتري داشته اند. 2014 را مي توان طوالني ترين برنامه 
زنده تلويزيوني قلمداد كرد كه از 19 و 30 دقيقه شب 
آغاز  و گاه تا 7 و 30 صبح روز بعد به طول مي انجامد! 
ــي جام بر اين برنامه  ــه هنگام دور مقدمات ــي ك وضعيت
حاكم بوده و انصافا گروه 2014 بخوبي از عهده انجام 
آن برآمده اند، بي آن كه اثر چنداني از خستگي در چهره 

افراد جلوي دوربين به چشم بخورد. 
برگ برنده برنامه ياد شده حضور مهمان هاي ويژه 
ــم ملي برزيل) به  ــابق تي ــون: دونگا (كاپيتان س همچ
ــن بود كه با اجراي خوب  ــاي روي آنت ــب بازي ه تناس
فردوسي پور همراه شد. البته اين امر در شب هاي بعد 
ــتقيم اينترنتي با صاحبنظران و  كمرنگ و ارتباط مس
ــب هاي نخست  ــد. ش مربيان به مرور جايگزين آن ش
عادل فردوسي پور با توجه به وظايف تهيه كنندگي اش 
ــردرگم به نظر مي رسيد كه گاه به از  ــفته و س كمي آش
ريتم افتادن برنامه منجر مي شد.  البته اين موضوع در 
شب هاي بعدي تا حدودي رفع شد و 2014 با ضعف هاي 
كمتري روي آنتن رفت. استفاده از كارشناس هاي ثابتي 
همچون امير حاج رضايي، محصص و حميدرضا صدر 
ــي حاكم كرد  نيز يكنواختي را به بحث هاي كارشناس
كه در بسياري مواقع حوصله مخاطبانش را سر مي برد! 
حضور گرم و پرانرژي محمدحسين ميثاقي در بخش 
ــام جهاني، يكي ديگر از نقاط قوت برنامه  ــاي ج خبره
است كه فضاي پرشور و هيجان جام را به مخاطبان 

تلويزيوني منتقل مي كند.
ــش خود به  ــد پخ ــگاه دو در دوره جدي ورزش از ن
ــيوه اي كامال متفاوت عمل كرده و با بهره گيري از  ش
ــاي نامداراني همچون لوتار  ــرهاي قدرتمند، پ اسپانس
ــاز كرد. آنها در ويژه برنامه هاي  ــوس را به ايران ب ماتي
جام جهاني خود به برزيل رفتند و استوديويي را براي 
ــد راه انداختند كه حاصل آن گزارش هاي  ــه و تولي تهي
جذابي از سطح شهر پيش از بازي هاي مهم جام بود. 
ــادي  ــان آب ــت زم در حقيق
ــش بخوبي  ــروه جوان و گ

ــاط برزيل به  ــاد و پرنش روح ش
هنگام جشني جهاني را به تصوير كشيدند و در خالل 
ــي نامداري همچون  ــت هاي قديم ــاي فوتباليس  آن پ
به به تو راـ  كه بينندگان سن و سال دارتر برنامه، خاطراتي 
از آنان دارندـ  را نيز به استوديوي خويش باز كرده اند. در 
ــان تنها ضعف عمده اين ويژه برنامه به اجراي  ــن مي اي
شادمان و دهقاني در استوديوي تهران بازمي گردد كه 
ــم انداخته و آن را به اصطالح  ــه را از ريت ــي برنام گاه
ــت. ضعفي كه تهيه كنندگان برنامه را  دوپاره كرده اس
واداشته تا از بابازاده (مجري جوان تلويزيون) در كنار 
اين دو بهره گيرد كه در يكي دو برنامه اخير، آثار مثبت 

آن كامال به چشم مخاطب آمده است. 

گزارش به وقت مسطتيل سبز
گزارشگري مسابقات ورزشي در راديو وتلويزيون تفاوت ساختاري دارد
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رضوان اناري

فوتبال مدرن چگونه شكل گرفت و جرقه ساخت  
چنين انيميشني از چه زماني زده شد؟

ــتريپ هايي براي  من دهه 70، مجموعه كميك اس
ــم  ــتم كه آن موقع به اس ماهنامه طنز و كاريكاتور داش
ــردم. در آن زمان، خواننده  ــال كار مي ك ــه فوتب مدرس
زيادي داشت و يكي از ستون ها و صفحات پرطرفدار 
مجله بود. ديگر كاريكاتور كار نكردم و حدود ده سالي 

است كه از آن زمان مي گذرد.
آقاي علي اكبريان پيشنهاد كردند بخشي از آنها را 
ــفند بود و  ــن تبديل كنيم. حدود بهمن يا اس به انيميش
فرصت خيلي كمي داشتيم. ايشان به من انگيزه دادند. 
من هم شروع كردم بخشي از كميك استريپ ها را كه 
ــت، استوري  بورد زدم  ــن داش قابليت تبديل به انيميش

و كاراكتر ساختم.
ــروع كار هم قرار بود خودم كارگرداني كنم.  در ش
جنس حركت ها و زمان بندي را تا حدوي درآوردم ولي 
چون گرفتار بودم و نمي رسيدم، خود آقاي اكبريان ادامه 

كارگرداني را برعهده گرفتند.
كاراكترهايـي كـه طراحـي كرديـد بـر مبنـاي 
كاراكترهـاي 10 سـال قبـل بـود يا چيـزي هم به آن 

اضافه كرديد؟
ــبت به آن موقع  ــبك كاري من نس به هر حال س
ــت. آن موقع هم كاراكترهايي  ــده اس خيلي متفاوت ش
شبيه اين داشتم، شايد كمي متفاوت تر و ضعيف تر اما 

حال و هوا همان حال و هواست.
وقتـي كار را شـروع كرديـد، بـه جـام جهاني هم 

نيم  نگاهي داشتيد؟
ــراي جام جهاني  ــود كه كار را ب ــد اين ب ــه، قص بل
برسانيم. فكر مي كرديم وقتي مردم در اين جو هستند، 

كارمان بهتر و بيشتر ديده مي شود. 
فكـر مي كرديـد كارتان تا اين حد مورد اسـتقبال 

قرار گيرد؟
ــنه ديدن  ــته ام؛ مردم تش من قبال هم تجربه داش
انيميشن خوب هستند. البته منظورم اين نيست كه كار 
ما خوب است. اين كار در مقايسه با خيلي كارهاي خوب 

ــان توليد كرده اند مي تواند  ــر كه همكاران ديگرم ديگ
ــن  ــد ولي وقتي يك كار انيميش ــط باش يك كار متوس
ــود و موضوعش براي مردم  ــع پخش ش ــوب و بموق خ
ــئوالن  ــد مردم مي بينند؛ اين خود براي مس جالب باش
ــانه است كه كمي  ــن يك نش و متوليان بخش انيميش
ــتر  ــتر توجه كنند و بودجه اين بخش را كمي بيش بيش
ــه خود كميت و كيفيت  ــن صورت، خود ب ــد. در اي كنن

كارها باال مي رود. 
تا به حال چند اپيزود توليد شده است؟

ــي به خاطر  ــد ول ــود 150 اپيزود كوتاه باش ــرار ب ق
ــود، 100 اپيزود  ــد و وقتمان كم ب ــه فرصت نش اين ك
ــده  ــد كرديم كه بخش عمده اش هنوز پخش نش تولي
ــت. فكر مي كنم تعداد محدودي تا به حال پخش  اس
شده كه حدود 4 تا 5 دقيقه است. ما حداقل 20 دقيقه 

كار را توليد كرده ايم كه آماده پخش است.
ايده هاي طنز چطور به وجود آمد؟ كميك استريپ به 
هر حال داستاني را روايت مي كند. آيا از داستان هايي 
كـه در مجلـه اسـتفاده كرديد، در اينجا هم اسـتفاده 
كرديد يا با توجه به شرايط االن فوتبال، داستا ن هاي 

جديدي خلق كرديد؟
بيشتر داستان ها را از صفر شروع كردم يعني اين طور 
نبود كه برگردم و ورق بزنم ببينم چه ايده هايي در مجله 
ــتم. خيلي از داستان هاي كميك  استريپ به كالم  داش
وابسته بود، اما بايد در اينجا ايده هاي كامال تصويري 
مي داشتيم. درست است كه گزارشگر بانمكي هم روي 
ــن ها گزارش مي كند كه كار را خيلي بانمك تر  انيميش
كرده ولي به هر حال اتفاقات كامال تصويري است. 

ــال قبل را به كار  تعداد معدودي از ايده هاي ده س
ــتم و از صفر فكر كردم. اين  گرفتم يعني خودم نشس
ــد  ــعي كردم همه كار نوتر باش فقط جرقه كار بود و س
ــب غيرايراني هم بتواند با آن ارتباط  ــه مخاط ــن ك و اي

برقرار كند يعني به كالم وابسته نباشد. 
مي شد كار را با موسيقي و افكت به نتيجه رساند، 

«گزارشگر» چگونه به فوتبال مدرن اضافه شد؟
من فقط مي خواستم گزارشگر صدايي در زير داشته 
ــتم خيلي روي آن مانور بدهم. فقط  ــد و نمي خواس باش
مي خواستم فضا را كمي برايمان پر كند، منتهي آقاي 

صولتي آنقدر خالقانه گفتند كه گزارشگر هم وزن پيدا 
ــتم يك گزارش آمريكاي  كرد. در واقع فقط مي خواس
التيني در پس زمينه كار باشد و حال و هواي برزيلي به 
كار بدهد، اما آقاي صولتي خودش اين ايده را آورد كه 
كلمات فارسي بگويد كه به نظرم خيلي بانمك شد. اين 

ايده خودشان بود و بنده نقشي در آن نداشتم.
از خروجي كار راضي هستيد؟

ــتري  ــده. البته اگر زمان بيش ــي خوب ش ــه، خيل بل
ــد، اما در همين زمان  ــتيم قطعا كار بهتري مي ش داش
ــده است. همين كه  ــتاندارد و بانمكي ش كوتاه، كار اس
شما مي گوييد مردم خوب آن را مي بينند، نشان مي دهد 

كار خوبي شده است.
يعني مي گوييد مردم تشخيص مي دهند چه كاري 
خوب است و چه كاري خوب نيست. نمي توان براي 

مردم تعيين تكليف كرد.
ــتند.  ــب اصلي در هر صورت مردم هس ــه، مخاط بل
البته بايد حواسمان باشد. من هم هميشه در كارهايم 
مراقب اين هستم كه هيچ وقت موج سواري نكنم يعني 
اگر پديده اي همه گير شده بدون اين كه تحليل خودم 
ــعي  ــه س را درگير كنم راجع به آن كار نمي كنم. هميش
ــت راجع به  كرده ام از باال نگاه كنم كه آيا صالح هس

يك مسأله كار شود يا نه. 
شايد پديده اي بين مردم گل كند و مردم جذب آن 
ــازنده نباشد.  ــوند، اما اين پديده در واقعيت، خيلي س ش
ــأله اي نشوم ولي  خوب ترجيح مي دهم وارد چنين مس
فوتبال بخصوص جام جهاني يك جشن جمعي است، 
ــت و خوشبختانه  موضوعش براي من خيلي جالب اس

مردم هم استقبال كردند.
االن چه كار جديدي در دست توليد داريد؟

ــم «ابزار  چند مجموعه داريم. يك مجموعه به اس
ــري صبا كار  ــركت فرهنگي هن ــراي ش ــا» ب ماهي ه
ــتيم. اين كار  ــه در حال صداگذاري اش هس ــم ك كردي
ــت. مجموعه ديگري به نام بيمار كار  براي كودك اس
كرديم كه براي كودك و نوجوان است. آن كار را هم 
ــي اكبريان انجام داديم. مجموعه ديگري  ــا آقاي عل ب
ــه اپيزود دوم آن را  ــت ك ــه نام گزارش هاي اوتي اس ب
در دست اتمام داريم. كار جديدي هم داريم كه پيش  
ــت. يك كار بزرگ و  ــدن اس توليد آن در حال تمام ش

جديد است كه سعي مي كنيم جذاب باشد. 
اگر پيشـنهاد كاري جديدي داشـته باشيد، باز هم 

در سبك فوتبال مدرن كار خواهيد كرد؟
ــت گرفتيم اگر خوب پيش رود فكر  كاري كه دس

مي كنم اجازه ندهد درگير كار ديگري شوم. 
ما مسابقات ليگ جهاني واليبال را هم داريم؛ مردم 
هم استقبال زيادي به عمل آوردند. چرا براي واليبال 

آيتم نساختيد؟
به هر حال بايد تهيه كننده و سفارشي وجود داشته 
ــت و خود ما كه توليد  ــن هزينه بر اس ــد. انيميش باش
ــم اول خودمان هزينه كنيم و بعد  ــم، نمي تواني مي كني
ــن در  ــتري انيميش ــيم مخصوصا كه مش كار را بفروش
ــت مي توانيم بگوييم فقط صداوسيما  ايران محدود اس
مشتري انيميشن است. انجام اين كار كمي با ريسك 

همراه است.
ــاخت آيتم براي واليبال هم  با وجود اين من از س
ــاط و  ــي پر از نش ــتقبال مي كنم. موضوعات ورزش اس
ــت و ايده هاي  ــوش و رقابت اس ــب و ج ــان و جن هيج
ــي در اين زمينه  زيادي براي كار مي دهند. اگر سفارش

باشد، من حتما اين كار را انجام مي دهم. 

 گو
ت و

گف

گفت و گو با خالق آيتم هاي 
تلويزيوني «فوتبال مدرن»

برزيل
 با طعم 
فوتبال

فوتبال مدرن را  امروز خيلي از مخاطبان تلويزيون مي شناسند؛ كاراكترهاي 
بانمكي كه در آيتم هاي چندثانيه اي فوتبال بازي مي كنند و با حركات عجيب 
و غريب شـان بر لب مخاطب خنده مي نشـانند. علي درخشـي، طراح و 
نويسنده «فوتبال مدرن» است. او ايده اين طرح را از كميك  استريپ هاي 
فوتبالي گرفته كه خودش سال ها پيشـ  زماني كه كاريكاتوريست بودهـ  
طراحي كرده است. همين جرقه باعث شد پاي فوتبال مدرن به تلويزيون 
باز شـود و اين روزهاـ  كه با پخش مسـابقات جام جهاني فوتبال، بازار 
فوتبال داغ اسـتـ  ميان برنامه هاي«فوتبال مدرن» هم توانسته اند جاي 
خود را در دل مخاطبان باز كنند. آيتم هاي فوتبال مدرن، سرشار از خالقيت 
و سادگي است كه با تركيب شدن با كارتون هاي دوبعدي، حسي خوب و 
لذت بخش به مخاطب منتقل مي كند.به بهانه پخش فوتبال مدرن، با علي 

درخشي گفت وگوي كوتاهي انجام داديم  كه در ادامه مي خوانيد:
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ــت» كاري از گروه فيلم  ــريال «همه چيز آنجاس س
ــت كه به تهيه كنندگي  ــه سيما اس ــبكه س ــريال ش  و س
ــي را روايت  ــواده اي قديم ــتان خان ــمي، داس داوود هاش
ــان به علت ورود كاالهاي  مي كند كه كارگاه توليدي ش
ــود. اين موضوع باعث  ــيده مي ش خارجي به تعطيلي كش
ــر و دار رفع  ــر بزرگ خانواده درگي ــدي پس ــود مه مي ش
مشكالت به وجود آمده به بسياري از رازهاي خانواده 
پي ببرد. متن اين سريال توسط فيروزه قشقايي در حال 

 نگارش است و تاكنون بيش از 25 قسمت آن به پايان 
رسيده است. سيدمجيد ميرميران و عليرضا افخمي نيز 
ــريال گروه را همراهي  ــاوران فيلمنامه و س به عنوان مش

مي كنند.
ــي  ــراي تهيه گزارش ب

ــه اين  ــت صحن از پش
ــد  ــريال در روز كلي س
ــه  ــروژه ب ــوردن پ خ
ــن آن  ــن لوكيش اولي

خانه اي  مي زنم.  سري 

قديمي و سه طبقه واقع در خيابان وليعصر كه گويا دفتر 
ــه اتاق و شيشه هاي  ــت. خانه اي با س ــينمايي نيز هس س
مشبك رنگي كه پنجره هاي آن رو به فضاي حياط باز 
مي شود. محسن و خانواده اش در قصه به طبقه همكف 
ــباب و اثاثيه  ــكان كرده اند. اين نكته را از اس ــل م آن نق
ــه روي زمين  ــي ك و كارتن هاي
ــور نامنظمي رها  به ط
ــت، متوجه  شده اس

مي شوم.
ــه اي از اتاق  ــادي جعبه كفش نيز در گوش ــداد زي تع
ــغل و حرفه يكي از  ــه احتماال ش ــرار دارد ك ــي ق پذيراي
ــي اعضاي  ــد. تمام ــان مي ده ــواده را نش ــاي خان اعض
ــر تصويربرداري،  ــني مدي ــه محمد محس ــروه از جمل  گ
ــن دارسنج  مرتضي اصالن زاده مدير صدابرداري، محس
ــراح گريم، مهدي بدرلو مديرتوليد، مجيد موثق مدير  ط
ــتيار اول كارگردان،  ــين خضوعي دس برنامه ريزي، حس
ــا افخمي عكاس و  ــعيد عطايي مدير تداركات، پريس س

بقيه عوامل در لوكيشن حضور دارند.
ــت. در  يكي از روزهاي تعطيل و پاياني خردادماه اس
ــح مي گذرد، بازيگران  ــاعتي از 10 صب ــي كه نيم س حال
ــده و منتظر نقش آفريني مقابل دوربين هستند.  گريم ش
ــريال مشغول تنظيم  ــهرام شاه حسيني، كارگردان س ش
دكوپاژ براي شروع تصويربرداري است. او وقت و دقت 
ــن كار مي كند. آيدين ظريف، طراح  ــادي را صرف اي زي
صحنه و لباس پروژه نيز نكات الزم را به دستياران خود 
ــتان در  يادآوري مي كند. بازيگران خانواده محوري داس
ــان امروز  محل تصويربرداري حضور دارند و همگي ش

مقابل دوربين مي روند.

پربازيگرترين سريالم را مي سازم
به نظر مي رسد در روز تصويربرداري، گروه هماهنگي 
خوبي با يكديگر پيدا كرده اند و به گفته تهيه كننده، اين 
مسأله به دليل پيش توليد مناسبي است كه قبل از شروع 
ساخت سريال در نظر گرفته شده است. از داوود هاشمي 
مي خواهم تا پيش از ضبط اولين سكانس كه تا دقايقي 
ديگر آغاز مي شود، درباره شرايط توليد توضيحاتي را ارائه 
كند. او صحبتش را با اشاره هايي مختصر به قصه آغاز 
ــتان خانواده محسن  ــريال با داس كرده و مي گويد: اين س
ــود. امين زندگاني در  با بازي محمد عمراني آغاز مي ش
ــين مهري در نقش مهران،  ــر او، حس نقش مهدي، پس
ديگر فرزند او و حديث ميراميني در نقش مهرنوش، دختر 
ــن الهام حميدي در اين  ــن بازي مي كند. همچني محس
سريال بازيگر نقش پرستو همسر مهدي است و مهرانه 

مهين ترابي نقش اكرم مادر خانواده را بازي مي كند.
وي درباره فضاي كلي داستان نيز مي گويد: سريال 
ــت و  ــت» يك ملودرام اجتماعي اس «همه چيز آنجاس
محور آن خانواده است و 50 قسمت 40 دقيقه اي دارد. 
ــريال پربازيگرترين سريالي است كه من تاكنون  اين س
ــته ام. در اين پروژه  ــه عهده داش ــي اش را ب تهيه كنندگ
حدود 23 بازيگر اصلي و 20 بازيگر مهمان نقش آفريني 

مي كنند. بخشي از داستان با قصه خانواده محسن پيش 
مي رود و در ادامه داستانك ها و قصه هاي فرعي متعددي 
در دل قصه اصلي به وجود مي آيد. اميدواريم كه سريال 
با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا قبل از شروع 

زمستان به پايان برسد و آماده پخش شود.
ــمي، فرمان صدا، دوربين،  ــه صحبت با هاش در ميان
ــريال از سوي  ــد. زنگ افتتاح س حركت به گوش مي رس

كارگردان به صدا درآمده است.

داخلي. روز. سكانس هجدهم 
در اين سكانس مهرانه مهين ترابي، الهام حميدي و 
امين زندگاني در نقش هاي اكرم، پرستو و مهدي بازي 
دارند. صداي زنگ در به گوش مي رسد. اكرم با شتاب از 
اتاق بيرون آمده و به سمت آن حركت مي كند، در را باز 
كرده و به مهدي كه چمدان به دست دارد كمك مي كند. 

اكرم با مهدي و پرستو سالم و احوالپرسي مي كند.
اكرم: خيلي وقته منتظرتون هستم. خوش اومدين.

مهدي (روبه مادر): چمدون ها رو كجا بذارم.
حاال مادر از كادر خارج مي شود. پرستو چند قدم جلوتر 
ــت، نگاهي به  آمده و در حالي كه چهره اش غمگين اس

اطراف مي اندازد.
 ضبط اين سكانس بعد از چند بار تمرين و دو برداشت 

با تائيد كارگردان، نهايي مي شود.

همه چيز از جنس فيلمنامه است
ــهرام  ــكانس بعدي با ش ــروع تصويربرداري س تا ش
ــيني، كارگردان اثر گفت وگو مي كنم. او درباره  شاه حس
ــح مي دهد: با  ــن مجموعه توضي ــن اي ــاي مت ويژگي ه
ــل تالش و زحمت هاي  ــتيم كه حاص ــي مواجه هس متن
ــت و  ــقايي اس آقايان افخمي و ميرميران و نيز خانم قش
ــار خواندن هركس را به اين  ــت با يكي دو ب ــن اس ممك
ــس اين همه معمولي  ــت در پ ــدازد كه قرار اس ــر بين فك
ــه آن قدر  ــود، اما وقتي قص ــزي بيان ش ــه چي ــودن چ ب
ــباهت دارد و از درام ها و  ــت ش ــه واقعي ــت، ب ــال اس رئ
 ملودرام هاي معمولي پرهيز مي كند، كار كارگردان كمي 

سخت مي شود. 
همچنين زماني كه داستان از پيچيدگي هاي معمول 
ــت و سعي كرده به آدم هاي  ــوم فاصله گرفته اس و مرس

ــخت تر  ــود، كار كارگردان را بايد س قصه نزديك ش
هم دانست: «من هم تمام تالشم بر اين است 

كه در اين سريال دكوپاژي را به كار گيرم كه 
ــد. همچنين بقيه  از جنس خود فيلمنامه باش
عوامل از جمله جنس بازي ها، گريم و حتي 

صدا نيز از فيلمنامه بيرون نزند.»
ــريال  اين كارگردان كه پيش از اين س

ــيما  ــه س ــبكه س «تاوان» را براي ش
ــه  ادام ــرده،  ك ــي  كارگردان

مي دهد: از طرفي بازيگران 
ــت ده دور  گاهي ممكن اس

ــم تمرين كنند و  ــتر ه يا بيش
به دليل اهميت و حساسيت كار، 

ديالوگ را حس و حفظ كنند.
او به تغييراتي كه به پيشنهاد او در متن ايجاد شده، 
ــري پيشنهاد داشتم  ــاره مي كند و مي گويد: من يكس اش
كه با عليرضا افخمي مطرح كردم. اين پيشنهادات بسيار 
ــه فيلمنامه وارد  ــكالي هم ب ــود و البته هيچ اش ــي ب جزي
ــن فيلمنامه را  ــن جهت بود كه م ــه در اي ــرد. بلك نمي ك
ــت يا  ــم و درك كنم كه قصه از چه قرار اس ــر بفهم بهت
ــه اضافه و كم كردن،  ــا يك جمل ــدم ب ــر آن را نفهمي اگ
ــفانه دليل پايين  ــودم باورپذير كنم. متأس ــراي خ آن را ب
ــه اش در  ــينما يا تلويزيون ريش آمدن كيفيت آثار در س
ــر كارهايي حاضر مي شوند  ــت كه همكاران ما س اين اس
ــت ندارند. همين موضوع به خروجي كار  كه آن را دوس
آسيب مي زند. بيننده بسيار فهيم است و زود اين نكته را 
درك مي كند در نتيجه با كار هم ارتباط برقرار نمي كند. 
ــراي بهتر ارتباط برقرار  ــنهادات من هم ب ــن پيش بنابراي

چيزهايي هست كه نمي داني
گزارش پشت صحنه از مجموعه تلويزيوني در حال توليد «همه چيز آنجاست»
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كردن خودم با قصه بود.
ــيني با اشاره به اين كه «سنت» به تنهايي  ــاه حس ش
ــت»  ــي از ويژگي هاي عمده متن «همه چيز آنجاس يك
است، اضافه مي كند: هركاري كنيم، نمي توانيم سنت را 
از قصه هاي ايراني حذف كنيم و به هر حال اين عنصر 
هميشه حضور دارد. ضمن اين كه در همه چيز آنجاست 
ــل جنس كاراكتر ها گاهي به عقب برمي گرديم و  ــه دلي ب

آنها را بيشتر از نزديك مي بينيم.

خرده داستان هاي خانوادگي 
ــغول آماده كردن صحنه و قراردادن  گروه هنوز مش
ــكانس بعدي  ــب براي ضبط س ــن در جاي مناس دوربي
ــت تا با محمد عمراني  ــت و اين فرصت مغتنمي اس اس
ــه آرام و متين است و  ــم. او مثل هميش ــته باش گپي داش
ــخ مي دهد: من نقش  ــواالتم پاس با حوصله به همه س
ــريال بازي مي كنم.  ــواده را در اين س ــدر خان ــن پ محس
ــر  ــود. پس ــروع مي ش قصه با ماجراهاي اين خانواده ش
بزرگ محسن، مهدي نام دارد و بسياري از داستان هاي 
ــتان اصلي وارد  ــط او در داس كوچك و فرعي نيز توس
ــت.  ــريال زياد اس ــمت هاي اين س ــود. تعداد قس مي ش
بنابراين براي كشش قصه و ايجاد جذابيت در آن الزم 
ــتان ها و قصه هاي فرعي و حاشيه اي به كار  ــت داس  اس

اضافه شود.
ــن او افرادي معتقد و پايبند به آداب  ــدي و والدي  مه
ــان هستند. خود  ــنن ايراني و مذهبي ش و س
ــل جديد  ــز گرچه از نس ــدي ني مه
ــنت ها  ــت، اما به فرهنگ و س اس
عالقه زيادي دارد. ضمن اين كه 
ــزرگ و مادربزرگ او نيز در  پدرب
ــي از  ــتند و بخش قيد حيات هس
داستان به دليل تعامل كاراكترها 
با آنها، بيننده را به فضاي قديمي و 

نوستالژيك هم مي برد.

ــي از  ــا بخش اينه
ــي  عمران ــات  توضيح
ــاي  ويژگي ه ــاره  درب
ــتان و البته نقشش  داس
است. عمراني در پاسخ به 
ــوال كه «همه چيز  ــن س اي
ــك مجموعه  ــت» ي آنجاس
ــت يا اجتماعي،  خانوادگي اس
خاطرنشان مي كند: اين سريال 
داستاني ساده و خانوادگي دارد، 
اما نمي توان نگاه اجتماعي را هم 
ــياري از  ــدا كرد، زيرا بس از آن ج
مسائل ما در خانواده متاثر از مسائل 

ــه يابي تأثير  ــتان به ريش ــت. به نظرم داس اجتماعي اس
مسائل اجتماعي بر فضاي خانواده مي پردازد و برعكس 
ــي باالتر از اين مي توان ــي مي كند. حت ــم بررس  آن را ه

ــائل سياسي بر خانواده ها هم  ــتقيم مس  به تأثير غيرمس
اشاره كرد. براي مثال اگر مشكالت اقتصادي و سياسي 
ما باعث شده است كه وارداتي از كشورهاي ديگر داشته 
باشيم تأثير آن را ناخودآگاه و به صورت غيرمستقيم بر 
ــتيم. اين اتفاق توليد ملي را هم  ــاهد هس خانواده هم ش
ــر خانواده هم  ــد و از طرفي ب ــرار مي ده ــعاع ق تحت الش
ــريال  ــت. بنابراين فضاي خانوادگي يك س تاثيرگذار اس
ــوهر با عروس خود  ــت كه ببينيم مادرش فقط اين نيس

دچار اختالف است. 
ــان و طراحي روابط  ــاره به چيدم ــر با اش ــن بازيگ اي
ــح  ــريال تصري ــن س ــن اي ــتان در مت ــا و داس كاراكتره
مي كند: به نظر من در داستان «همه چيز آنجاست» به 
ــده است  ــائل توجه ويژه اي ش روابط علت و معلولي مس
ــت كه يك اختالف يا گره بدون توجيه  و اين طور نيس
ــود. من وقتي متن را  ــتان مطرح ش در داس
مي خواندم احساس كردم كه اين ويژگي ها 
ــته از  ــت. گذش ــال در آن نمود يافته اس كام
ــود و تمايل  ــز برايم جذاب ب ــش ني ــه نق اين ك
ــتان هم برايم  ــتم آن را بازي كنم كليت داس  داش

جالب توجه بود.
ــته  ــاي خيابان خلوت كن، گذش ــر من كاره ــه نظ ب
ــد، از  ــته باش ــوي داش ــه اي ق ــد فيلمنام ــه باي از اين ك
ــخصيت هاي متعددي هم بايد برخوردار باشد، ضمن  ش
اين كه كاراكترها و قصه ها محدود نباشند. اين نوع آثار 
نياز به داستان هاي فرعي جذاب و تازه دارد كه به نظرم 
ــريال رعايت شده است. شخصيت هاي فرعي  در اين س
ــتن  ــوند. همين طور داش زيادي بتدريج وارد قصه مي ش
ــيار  ــريال بس تركيب بازيگران خوب و توانمند در يك س
مهم است زيرا باعث مي شود تا بيننده كار را در شب هاي 
متوالي دنبال كند. گره ها و تعليق و كشمكش هاي قصه، 
سريال را از حالت يكنواختي خارج مي كند و وقتي بيننده 
ــتان هاي  ــت مي دهد در واقع داس ــمت را از دس چند قس

زيادي را از دست داده است.
ــر متن نيز مي گويد: نزديكي  ــي ديگ ــاره ويژگ او در ب
داستان ها به زندگي مردم بسيار اهميت دارد، وقتي آنها 

ــان و مسائل شان را در يك سريال  ــان، زندگي ش خودش
مي بينند، جذب كار مي شوند، زيرا احساس مي كنند فقط 
آنها نيستند كه با مشكالت دست و پنجه نرم مي كنند. 
بنابراين صبورانه تر با مشكل خود برخورد و انگيزه پيدا 

مي كنند براي رفع آن تالش كنند.

هنر يك مقوله تشريفاتي نيست
ــن  ــن زندگاني ازجمله بازيگران حاضر در لوكيش امي
است كه با وجود رفت و آمدهاي بسيار در محل مصاحبه 
ــخ سواالت ما را  ــلوغى آنجا پاس و فضاي پرهمهمه و ش

مي دهد. 
او درباره نقش خود در اين سريال مي گويد: من نقش 
ــريال بازي مي كنم؛ مردي كه  ــرخانواده را در اين س پس
تازه قرار است به دهه چهارم زندگي اش ورود پيدا كند، 
داراي دغدغه ها و ايده  آل هايي است كه با سرعت زندگي 
ــت، اما  ــده اس امروزي ديگر تبديل به يك آرزو و رويا ش
ــت و در جريان آن  ــير در حال حركت اس در همين مس
ــود كه بعدها  ــا اتفاقات و ماجراهايي روبه رو مي ش ــم ب ه

در سريال خواهيم ديد.
ــريال هم مي گويد:  ــتان س  او درباره فضاي كلي داس
به نظر من سادگي هر داستان مي تواند دليلي بر نقطه قوت 
آن باشد زيرا سادگي يك داستان از اوج پختگي انديشه 
و تفكر نويسنده اش بر مي آيد. ممكن است قصه ساده به 
ــد، اما دغدغه هايي كه هر يك از كاراكترها در  نظر برس
ــته  ــتان دارند، مي تواند بين مردم عموميت داش متن داس
ــش قرار  ــترده اي از آنها را تحت پوش ــد و طيف گس باش
ــر مي كنم با توجه به المان هاي مختلف اين اثر  ــد. فك ده
و گروه بازيگران و همين طور تيم پشت دوربين، همگي 
بر اين باور هستند كه ماحصل و نتيجه كار، سريالي خوب 
و پرمخاطب است. من فكر مي كنم جزئيات هم به خوبي 
در داستان براي نقش ها در نظر گرفته شده و نقش مهدي 

هم به اندازه خود داراي هويت است.

در جستجوي آرزوهاي از دست رفته
ــن زندگاني به  ــا امي ــم ب ــان صحبت هاي ــس از پاي پ
ــه اي از حياط  ــين مهري مي روم كه در گوش ــراغ حس س
ديالوگ هاي خود را مرور مي كند. او بازيگر نقش مهران 
ــاره اين كه مهران را  ــت. مهري درب ــريال اس ــن س در اي

ــك از گروه نقش هاي مثبت  ــق به كدامي ــوان متعل مي ت
ــرم نبايد هيچ وقت  ــت، مي گويد: به نظ ــي دانس ــا منف ي
ــته  ــته بندي هايي اينچنيني داش ــبت به بازيگري دس نس
ــيم. اين كه عده اي مي گويند فالن بازيگر تكنيكي  باش
است يا حسي، غلط است يا براي مثال مي گويند بازيگر 
سينما يا تلويزيون هم نادرست به نظر مي رسد. بازيگري 
تعريفي فراتر از اين چيزها دارد. اين اتفاق درباره منفي 
يا مثبت خطاب كردن يك كاراكتر هم حاكم است. يك 
ــخصيت مي تواند براي عده اي مثبت و براي عده اي  ش

ديگر منفي به نظر برسد.
ــريال هم توضيح  ــخصه هاي متن س وي درباره مش
ــت و جزو  ــيار روان اس ــريال بس مي دهد: قصه اين س
ــت. ديالوگ ها  ــا اين ويژگي اس ــتان هايي ب ــدود داس مع
ــا در بعضي  ــد. م ــال و واقعي به نظر مي رس ــدت رئ بش
ــران و روحيات  ــتان به جزئيات زندگي مه ــع داس مقاط

او ورود پيدا مي كنيم. 
ــري كارهايي  ــي دارد؛ يك س ــد دغدغه اساس او چن
ــراي خود  ــد، آرزوهايي را ب ــد انجام ده ــه باي ــت ك اس
ــيدن به آنها تالش مي كند.  متصور مي داند و براي رس
بلندپروازي هايي هم در سر دارد و همه اينها در تركيب 
ــت. حال اين  ــده اس با هم براي مهران در نظر گرفته ش
ــود و  ــتباه مي ش ــير زندگي اش دچار اش كه چقدر در مس
ــت در طول  ــت اس ــي از كارهايش درس ــه بخش هاي چ
ــا مي توانند خود  ــراي مخاطب جا مي افتد و آنه ــه ب  قص

قضاوت كنند. 
ــت، اما خانواده نقشي  ــريال اجتماعي اس قصه اين س
ــد:  ــه مي كن ــري اضاف ــين مه ــي در آن دارد. حس اساس
ــمتي حركت مي كند  ــفانه جامعه ما اين روزها به س متاس
ــود را رفته رفته از  ــت و اهميت خ ــواده محوري ــه خان ك

دست مي دهد.
ــت. انگار   اين يكي از دغدغه هاي خود من نيز هس
آدم ها ديگر سر جاي خود قرار ندارند و گاهي احترام ها 
ــواده در زندگي آدم ها  ــود و خان ــته مي ش ــا گذاش ــر پ زي
ــت. اين سريال اما بر بنيان خانواده  ــده اس كمرنگ تر ش
ــيار مثبت و مهمي  ــه نظرم اتفاق بس ــه ب ــد دارد ك تاكي
ــه اصطالح باحال جامعه  ــران جزو آدم هاي ب ــت. مه اس
است. بر شغل او تاكيد خاصي صورت نمي گيرد، اما اگر 
بخواهيم قصه «همه چيز آنجاست» را به لحاظ اقتصادي 
ــي كنيم مي توان گفت به بحث توليد داخلي هم   بررس

پرداخته است.
ــخ به اين كه تعدد  ــريال «تا ثريا» در پاس بازيگر س
قسمت هاي اين كار به جذب مخاطبان كمك خواهد كرد 
يا نه، اين گونه پاسخ مي دهد: اگر جريان  سريال سازي روز 
ــه با آثار خارجي را در نظر بگيريد متوجه  ــژه در رابط بوي
مي شويد كه سريال هايي با استقبال زياد مواجه مي شوند 
كه تعداد قسمت هاي بسيار زيادي دارند و حتي مي بينيم 
ــمت كم كم با  ــت 30 يا 40 قس ــاگر بعد از گذش كه تماش
كاراكترها ارتباط برقرار مي كند و داستان برايش جذاب 

و دنبال كردني مي شود. 
ــاي ايراني هم  ــم بر قصه ه ــاق را حاك ــن اتف  وي اي
ــت هم  ــته و مي گويد: به نظر من همه چيز آنجاس دانس
ــت  در زمينه متن قابليت هاي اينچنيني دارد، اما زود اس
ــر بدهيم. زيرا  ــه طور قطعي نظ ــاره ب ــم در اين ب بخواهي
 تصويربرداري كار بتازگي شروع شده است و بايد تا پايان 

منتظر ماند.
ــود. در اين  ــروع مي ش ــكانس بعدي ش حاال ضبط س
ــت. اكرم  ــيده اس ــكانس مهران روي تخت دراز كش س
باالي سر او مي آيد و بيدارش مي كند. عصباني است و 
از اتاق خارج مي شود. محسن به دنبال او مي دود. دوربين 

حركت وي را دنبال مي كند.
ــد و بازيگران  ــاعته ام با گروه تولي ــي چند س همراه
ــد. به قول حسين  ــريال همين جا به پايان مي رس اين س
مهري بايد منتظر ماند و خروجي سريال را در زمستاني 
ــني قصه هاي گرم خانوادگي و اجتماعي  ــرد با چاش س

نظاره گر شد.
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بهرنگ ملك محمدي

ــازمان هاي  ــازمان منافقين يكي از مخوف ترين س س
تروريستي تاريخ ايران است.  مستند «فيلم ناتمامي براي 
دخترم سميه» به كارگرداني مرتضي پايه شناس، مي تواند 
ــازمان به دست دهد.   ــني از وضع فعلي اين س تصوير روش
ــتان اين مستند تكان دهنده درباره زندگي خانوادگي  داس
يكي از هواداران سازمان به نام مصطفي محمدي است؛ 
كسي كه به خاطر القائات او، فرزندش سميه نيز به سازمان 
ــرش نيز براي  ــدد. مدتي بعد محمد پس ــن مي پيون منافقي
ــرف مي رود  اطالع از وضع خواهر و بازگرداندن او به اش

و او هم بازنمي گردد.
ــه در مقطعي حاضر به  ــر پدر خانواده ك ــوي ديگ از س
خودسوزي مقابل سفارت فرانسه در كانادا مي شود، متوجه 
مي شود كه در حقيقت فرزندانش در اردوگاه اشرف زنداني 
ــده اند. اين آغاز تحول فكري و ايدئولوژيك اين فرد و  ش
خانواده اش است. او در جريان تحقيقات و پيگيري هايش 
ــي پي مي برد.  اين كه تعداد زيادي از افراد  ــكات تلخ ــه ن ب
ــتند كه هيچ  ــي جوياي كار هس ــر در اردوگاه جوانان حاض

اعتقاد دروني و قلبي به سازمان ندارند.  
مصطفي محمدي پدر سميه به دليل فعاليت هاي مثبتي 
كه از نظر سازمان داشته موفق مي شود با دختر و پسرش 
ديدار كند و  آنجاست كه متوجه اتفاقي هولناك مي شود؛ 
در آنجا به پسرش تجاوز شده است و همين دليلي مي شود 
تا پسرش را از اردوگاه اشرف خارج كند اما سميه كماكان 

در اشرف مي ماند.
ــميه و نگاه  ــي براي دخترم س ــم ناتمام ــت فيل  اهمي

هوشمندانه سازنده اش در نكات زير است:
اول: نشان دادن مناسبات دروني سازمان و شيوه هاي 
ــه مهاجرت به  ــه بهان ــاي كار ب ــان جوي ــال جـــوان اغف

كشورهاي اروپايي.
ــتند از درون اردوگاه  ــان دادن تصاويري مس دوم: نش

اشرف در زمان حضور منافقين در اين قرارگاه.
ــازمان به شيوه سال هاي دهه  ــلما جذب نيرو براي س مس

50 يا 60 اكنون امكان پذير 
ــازمان  ــن س ــت و اي نيس
ــاي جديدي  ــه روش ه ب
ــي از  ــت؛ يك روآورده اس
ــن روش ها فريب افراد  اي

ــس از اين مرحله  ــت. پ ــاك عراق اس ــه خ ــا ب و ورود آنه
ــر  ــازمان در اقدامي ناجوانمردانه فرد مورد نظر را بر س س

دو راهي دستگيري توسط پليس عراق يا حضور در اشرف 
قرار مي دهد.  عالوه براين، اين مستند بخوبي به موضوع 
ــوي مغزي و قطع ارتباط اعضا با جهان خارج  شست وش
ــميه براحتي رو  ــردازد. مثال در صحنه هاي پاياني س مي پ
ــت مي خواند و  در روي پدر، عقايد او را احمقانه و نادرس
ــت. يكي  ــنيدن صحبت هاي پدرش نيس حتي حاضر به ش
ــايد به شخصيت دروني پدر  ــتند ش از جذابيت هاي اين مس
خانواده يعني مصطفي محمدي برمي گردد. او فردي است 
كه به طور غريزي همانند يك مستندساز در تمام سال هاي 
ــم از تمام رويدادها فيلم  ــا يك دوربين هندي ك ــته ب گذش
ــال ها صرفا فيلم هايي  ــت. اين فيلم ها در آن س گرفته اس
ــت  ــته اس خانوادگي بوده كه تنها براي چند نفر ارزش داش
ــدن سميه و محمد در قرارگاه، حكم  ــير ش اما يكباره با اس
ــازمان منافقين را پيدا كرده  ــنادي تاريخي از جنايات س اس

است.
ــمندي در صحنه اي كه از  ــي محمدي با هوش مصطف
ــرف كتك مي خورد ، ــراق روبه روي قرارگاه اش ــس ع  پلي

 رو به دوربين مي گويد اين را براي تاريخ نشان مي دهم 
تا دخترم بداند براي او چه كرده ام.

ــت  ــبب جذب فرزندانش اس پدري كه خود مقصر و مس
زماني كه متوجه ماهيت اين سازمان مي شود سعي مي كند 
ــش آن به تمام  ــت وقايع و نماي ــا ثب ب
خانواده هاي درگير اين سازمان كمك 
كند.  يادآوري اين نكته ضروري است 
ــاخت آثار پرارزش همچون اين  كه س
مستند، احتياج فراواني به نگاه وسيع و 
ــجاعانه مديران فرهنگي دارد؛ چراكه  ش
ــان دادن تصاويري تلخ و دردناك  با نش
مي توان جلوي فاجعه اي بزرگ را گرفت. 
به نظر مي رسد اين مستند بخوبي توانست 
ــده يكي از  زواياي ناپيدا و كمتر گفته ش
ــتي جهان  مخوف ترين فرقه هاي تروريس

را به بهترين شكل به نمايش بگذارد.

درباره مستند تكان دهنده «فيلم ناتمامي براي دخترم سميه» 

داستان چهار دهه فريب

سيدرضا صائمي

شايد در تماشاي يك فيلم يا سريال به پس زمينه شهر 
ــه دهه  در دل درام توجه نكنيم، اما وقتي آثاري از دو س

پيش را در قالب مستند يا فيلم و سريال داستاني 
مي بينيم به واسطه تفاوت هايي كه به چشم مي آيد 
شهر و مختصات و مناسباتش در آن دوره برجسته 
شده و از حاشيه به متن مي آيد. لذا امروز با حاكميت 
تصوير در زيست جهان آدمي شايد هيچ ابزاري بهتر 
از فيلم و سريال براي شهرشناسي و بازخواني تاريخ 

شهر مناسب نباشد.
ــا تلويزيوني ما  ــينمايي ي ــا واقعا آثار س ام
ــت  ــهر اس تا چه حد بازتاب دهنده تصوير ش

ــناخت  و مي تواند مدركي معتبر براي ش
شهر در سال هاي بعد باشد.

ــهر در يك فيلم سينمايي فقط  ــايد ش ش
به عنوان يك عنصر نمايشي و مولفه  دراماتيك 
مورد استفاده قرار گرفته و شناخته شود، اما در 
تلويزيون مي توان شهر را به عنوان يك موضوع 
واحد و اصلي كه درونمايه و مضمون محوري 

يك برنامه را تشكيل مي دهد، شناخت.
به عبارت ديگر برنامه هاي تلويزيوني در 
ــتاني  ــهر به دو گروه عمده داس ارتباط با ش
ــيم مي شود كه در اولي شهر  ــتند تقس و مس
ــاخت  ــي در س به عنوان يك عنصر نمايش

ــاي  فيلم ه ــا  ي ــريال ها  س

ــتفاده قرار مي گيرد و در دومي خود  تلويزيوني مورد اس
ــن بخش نيز باز  ــود.  در اي ــوژه اصلي بدل مي ش ــه س ب
ــاي ديگري را اضافه كرد. به اين معني  ــوان آيتم ه مي ت
كه بخشي از تصوير شهر از طريق برنامه هاي خبري يا 
گزارش هاي خبري بازنمايي مي شود كه بويژه در اخبار 
استاني و شهري كه به مسائل و مشكالت جامعه شهري 
ــت و دوم برنامه هايي كه به  مي پردازد، قابل رديابي اس

شهر و مسائل آن مي پردازد.
اين مساله بويژه در ارتباط با كالنشهرهايي مثل تهران 
مصداق بيشتري داشته و تعميم پذيرتر است. مثال اگر همين 
تهران را به عنوان يك كالنشهر و پايتخت در نظر بگيريم، 
بخشي از تصوير تهران در قالب اخبار اين شهر مثل برنامه 
ــهر و به طور كلي اخبار استان تهران  ــت، در ش تهران بيس
بازنمايي مي شود و بخشي ديگر كه عمق و كاركرد شناختي 
بيشتري دارد به مستندهاي شهري ارتباط مي يابد كه اين 
ــاحت هاي  ــا و س ــهر را در جنبه ه ش

گوناگون بررسي مي كند.
ــي مثل «تهران  ــه برنامه هاي البت
ــويه  ــهر» هم  س ــت» يا «در ش بيس
ــر خيالي،  ــتندگونه دارد و تصاوي مس
ــده از  گرافيكي و مونتاژ ش
ــت نمي كند،  ــهر را رواي ش
ــي از برنامه هاي  ــا برخ ام

ــكل آگاهانه و  اختصاصي تر مثل برنامه «محله ما» به ش
ارادي و به قصد معرفي و شناسايي شهر ساخته مي شوند 
كه به صورت مستقيم و محققانه به شناسايي و بازنمايي 
ــال نمي كنند.  اما  ــي ديگر را دنب ــه و اهداف ــهر پرداخت ش
ــم اين گونه برنامه ها  ــت كه تعداد و حج ــت اين اس واقعي
ــد جذابيت هاي  ــت، يا فاق ــا خيلي كم اس ــون م در تلويزي
دراماتيكي و سرگرم كننده است، اما برنامه محله ما واجد 
ــت كه به شكلي عميق و  ــانه اي اس برخي خصلت هاي رس
ــائل آن را به تصوير مي كشد و تاريخ  ــهر و مس عيني تر، ش
ــهري را به نمايش مي گذارد،  و هويت مناطق مختلف ش
ــائل  ــهر و مس اما اين برنامه به تنهايي نمي تواند تصوير ش
ــه نمايش بگذارد و به همه نيازهاي  ــاي آن را ب و چالش ه

مخاطب در ارتباط با شهرشان پاسخ دهد.
ــتندهاي تلويزيوني در ارتباط با شهر  ضعف عمده مس
ــت كه  ــك بودن آن اس ــيني وجوه علمي و خش و شهرنش
موجب عدم جذب برخي مخاطبان يا ريزش آنها مي شود. 
در حالي كه اگر قرار است يك برنامه تلويزيوني به مسائل 
شهر و شهرنشيني بپردازد، بايد به وجوه سرگرم كنندگي و 

جذابيت هاي رسانه اي نمايش آن هم توجه كند.
ــود و  ــبكه تهران پخش مي ش برنامه محله ما كه از ش
به معرفي محله هاي قديمي مي پردازد، اين امتياز را دارد 
ــي به مخاطب از  ــاني و آگاهي بخش كه در عين اطالع رس
قدرت سرگرم كنندگي هم برخوردار بوده و با گفتار متني 
كه منوچهر والي زاده آن را خودماني و صميمانه مي خواند به 
ارتباط بيشتر و همدالنه مخاطب با اين برنامه دامن مي زند، 
ــن اين كه با رفتن به  ضم
ــاي  ــه پس كوچه ه كوچ

ــبه محل، تصوير واقعي  ــهر ومالقات با  اهالي و كس ش
ــهر ارائه مي كند كه همراهي و همدلي  و عميق تري از ش

مخاطب را در پي دارد.
ــهرهاي مختلف ايران  ــه مي تواند درباره ش ــن برنام اي
تسري يافته و دامنه وسيع تري به خود بگيرد. سوژه هاي 
جذاب فراواني در سطح شهر نهفته است كه اگر نگاه تيزبين 
و ذهن هوشمندانه اي در كار باشد، مي توان ساالنه شاهد 
توليد و پخش برنامه هاي متعددي در تلويزيون بود كه با 
محوريت شهر و زندگي شهري ساخته مي شوند و سيماي 
جامع تري از شهر را در تلويزيون به تصوير مي كشند.  به 
نظر مي رسد بايد به نوعي از برنامه سازي كه ما را بيشتر 
ــنا مي كند، بها داد، بخصوص كه  با محيط اطرافمان آش
اين نوع از برنامه سازي مي تواند اطالعات جامع و مفيدي 
ــا بدهد. گاهي اوقات، جذاب ترين آدم ها و  ــراف به م از اط
ــد، اما به خاطر اطالع  ــي ما وجود دارن ــالت در نزديك مح
نداشتن از وجود چنين مكان هايي كمتر به آنها پرداخته ايم. 
درواقع در پرداختن به موضوعات شهري از همه  مهم تر 
اصل سوژه يابي است. هرچه اين سوژه بكر و ناآشناتر باشد، 

مي تواند براي مخاطب جذاب تر باشد.

تجلي شهر در تلويزيون
افق
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نحوه آشنايي شما با مصطفي محمدي سوژه اصلي 
اين مستند كجا و از چه طريقي بود؟

در خالل سال هاي 87 و 88 بود كه ما مشغول ساخت 
مستندي در ارتباط با گروهك منافقين بوديم، با عنوان 
ــير توليد اين اثر از طريق  ــرف. در مس ــت ديوار اش پش
ــتقيم با مصطفي محمدي  ــپس مس فضاي مجازي و س
آشنا شدم، با اين كه فيلم سفارش تهيه كننده بود، شخصا 
ــبت به فعاليت هاي اين سازمان  نيز دغدغه اي جدي نس
داشتم و معتقدم نسل من سوال هاي بسياري در ارتباط 
ــته اند و  ــال ها داش با عملكرد اين گروهك طي اين س
ــت در كل، شناختي از  ــا حتي برخي نيز ممكن اس چه بس

فضاي اين سازمان نداشته باشند. 
ــتر با او به اين نتيجه رسيدم كه  ــنايي بيش پس از آش
ــته ظرفيت  ــال گذش ــير زندگي محمدي طي 15 س مس
ساخت يك اثر مجزا و متفاوت درخصوص اين گروهك 
ــكل  ــن فيلم به ش ــد اي ــه تولي ــا جرق را دارد و از همانج

جدي زده شد.
نـوع برخـورد مصـــطفـي محمدي بـا اين مقوله 
بعد از مطرح كردن پيشـنهاد سـاخت يك اثر مسـتند 

چگونه بود؟
از ديد رهبران گروهك منافقين، مخالفان از دو شكل 

خارج نيستند، شكل اول نظام جمهوري اسالمي ايران و 
شكل دوم بنا به تعبير مستقيم خودشان مزدوران رژيم 
ــاني به كار مي رود كه از  ــتند و اين تعبير درباره كس هس
ــاگري  ــتند و حال به افش ــدگان اين گروهك هس جداش
اعمال ضد انساني سازمان مي پردازند و گاه اين ذهنيت 
وجود دارد كه اين افراد هستند و وادار شده اند تا درباره 
ــك منافقين به دروغ پراكني بپردازند. در  ــرد گروه عملك
حالي كه همه مي دانند واقعيت اين نيست و جداشدگان 
از اين تشكل به دنبال فشارهاي روحي و رواني متحمل 
ــك قطع كرده و حال  ــكاري خود را با گروه ــده، هم ش
ــازمان مي پردازند. مصطفي  ــريح جنايت هاي س ــه تش ب
محمدي با توجه به اين كه خود در خارج از كشور زندگي 
ــت كه فيلم كامال بيطرفانه  مي كند، دغدغه اين را داش
ساخته شود و  به منظور تاثيرگذاري جهاني اثر، كار به 
گونه اي ساخته شود كه حتي هسته رهبري سازمان نيز 

ــته باشد كه  ــبت دادن ها نداش بهانه اي براي اين گونه نس
خوشبختانه به مرور اين اعتمادسازي انجام شد و هر دو 

به اشتراك رسيديم و توليد فيلم شكل گرفت.
شـاكله اصلـي فيلـم ناتمامي براي دخترم سـميه، 
فيلم هاي خانوادگي اسـت، چگونه به اين شـيوه روايي 

جديد رسيديد؟
در روند آشنايي با پدر سميه متوجه شدم  او فيلم هاي 
ــف زندگي خود و خانواده اش  ــع مختل ــددي  از مقاط متع
ــميه از كانادا تا  ــيري كه س ــي از مس ــرده و حت ــه ك تهي
ــت،  ــرف پيموده اس آخرين ديدار پدر با او در اردوگاه اش
ــي از اين  ــدد و نابي وجود دارد. البته بخش ــر متع تصاوي
ــود و من مطمئن  ــرار گرفته ب ــت ق ــر روي اينترن تصاوي
ــت در نتيجه در  ــتر اس بودم تعداد اين فيلم ها خيلي بيش

ــخه كاملي  ــان مذاكرات با محمدي او پذيرفت نس جري
ــاهده  از اين تصاوير را در اختيارم قرار دهد و بعد از مش
ــيدم تنها زبان گويا و  چند باره اين فيلم ها به يقين رس
ــازي هاي رايج در  ــذار اين فيلم ها وراي كليشه س تاثيرگ
آثار مستند، همين فيلم ها هستند و كار به همين شكل 

آغاز شد و به پيش رفت.
برخورد همكاران حرفه اي تان با اين مساله چگونه 

بوده است؟
ــده و مي شود كه اين فيلم  ــفانه عموما عنوان ش متاس
ــدارد چون بخش عمده آن تصاوير از پيش  ــي ن كارگردان
ضبط شده است آن هم با كيفيت هاي نه چندان مطلوب، 
اين برخورد در عين اين كه باعث ناراحتي ام شده است.

اما از سوي ديگر به دليل اين كه معتقدم كارم را درست 
ــتم، زيرا وظيفه مستندساز  ــنود نيز هس انجام داده ام خش
ــوژه يابي و توجه به  ــدن به جهان موضوع، س نزديك ش

مخاطب است و از اين كه مي بينم مخاطبان از طيف هاي 
مختلف زبان كار را فهميده اند، خوشحالم زيرا مخاطب 
در برخورد با چنين موضوعي قطعا با يك قضاوت اوليه 
ــيند، اما با ديدن اثر تمام معادالتش  به ديدن كار مي نش
به هم مي ريزد و درمي يابد با اثري متفاوت مواجه است. 
من در رسيدن به اين نقطه، پروسه سخت و پيچيده اي 
ــردم، زيرا فيلم هاي خانوادگي واقعيت محض  ــي ك را ط
ــاخته نشده اند همه چيز صادقانه  ــتند و براي فيلم س هس
است، اما در عين حال نحوه استفاده از اين تصاوير بسيار 

مهم و كليدي است. 
من به فضاي ذهني مصطفي محمدي رسيده بودم و 
همين امر كمك مي كرد تا بتوانم تصاوير را به گونه اي 
در كنار يكديدگر قرار دهم تا شكل روايت گونه به خود 

ــخه اي از  ــميه براي اولين بار نس ــي پدر س ــرد  . وقت بگي
ــد و گفت تصور نمي كنم هيچ  فيلم را ديد حيرت زده ش
ــوژه خود  ــازي تا اين حد به ضمير ناخودآگاه س مستندس
ــود و تو با موفقيت اين مرحله را طي كردي.  نزديك ش
ــخم به منتقدان حرفه اي ام اين است  ــوي ديگر پاس از س
ــم اين بوده است كه  ــكل گيري اين اثر تالش كه طي ش
ــود و مخاطب تصور كند يك  ــاز در فيلم ديده نش فيلمس
فرد آماتور با دو دوربين ويدئو به سمت سوژه رفته است، 
مهم اين است كه اين پازل تصاوير بدرستي كامل شود 

و همين براي من كافي بود.
شـما با يك شـيوه روايت متفاوت سـراغ اين سوژه 
رفتيد. شيوه شما ايجاب مي كرد از مميزي هاي بسياري 
عبـور كنيـد، در عيـن اين كـه مي دانسـتيد كار بـراي 
تلويزيـون اسـت و  امـكان داردبخش هاي عمده اي از 
فيلم به دليل مسائلي مانند حجاب يا برخي جمالتي كه 

در فيلم ادا مي شـود پخش نشـود. در مورد اين فرآيند 
قدري توضيح دهيد.

در ابتدا سيمافيلم سفارشي را با تهيه كننده كار (محمد 
ــك منافقين، با  ــرح كرد با ماهيت گروه ــكيبانيا) مط ش
ــير و پس  از  ــول مس ــا در ط ــرف، ام ــوان اردوگاه اش عن
ــه ذكر كردم فضا كامال تغيير كرد و به فيلم  ــي ك اتفاقات
ديگري تبديل شد، حتي وقتي تهيه كننده بخش هايي از 
كار جديد را ديد، عنوان كرد بعيد است اين تصاوير پخش 
ــت؛ يا مديران  ــود. من گفتم از چند حالت خارج نيس ش
ــوند و همين كار  ــه ذهنيت ما نزديك مي ش ــون ب تلويزي
را مي پذيرند يا اصالحاتي به فيلم وارد مي كنند كه اگر 
اصالحات اندك باشد، ما اين تغييرات را اعمال مي كنيم 
ــير داده و  ــي بود در آن زمان تغيير مس ــي كل ــر خيل و اگ
فيلم ديگري مي سازيم كه خوشبختانه با سعه صدر با اين 
مساله برخورد شد و فيلم بدون حذف حتي يك پالن از 

شبكه هاي مختلف سيما پخش شد.
تدوين كار به چه شكل بود؟ 

ــيار  ــميه» بس تدوين «فيلم ناتمامي براي دخترم س
دشوار بود. من بارها و بارها فيلم را تدوين كردم. شايد 
ــر روز 6 صبح وارد  ــد، اما ه ــخت باش ــاورش كمي س ب
ــب خارج مي شدم و از تهيه كننده  ــدم و11 ش دفتر مي ش
ــال هيچ نسخه اي از  ــته بودم تا يك س و تلويزيون خواس
من نخواهند كه خوشبختانه پذيرفتند و وقتي بعد از يك 
سال اولين اتودهاي كار را ديدند، با رضايتمندي خواستند 

همين مسير را ادامه دهم.
چقـدر بـه ديـــده شـدن كار در آن سـوي مرزها 

فكر مي كرديد؟
ــود. ببينيد  ــداف اصلي ام همين ب ــي از اه ــا يك اتفاق
ــراي تبليغات در ايران ندارد،  ــك منافقين تواني ب گروه
به همين دليل تمام نيروي خود را براي تبليغ در خارج 
ــعارهاي زيبا بعضا  ــت و با ش ــور متمركز كرده اس از كش
توانسته برخي جوانان را هم جذب كند؛ به عبارت ديگر 
يك ويترين زيبا اما توخالي. قصد من اين بود كه توخالي 
بودن اين ويترين را به تصوير بكشم، به همين دليل شايد 

خيلي هم به خطوط قرمز توجه نمي كردم.
بـا توجـه به موفقيـت «فيلم ناتمامـي براي دخترم 
سـميه» كه حتي اظهارنظر رسانه هاي غربي نيز نشان 
مي دهد در كشورهاي ديگر نيز ديده شده است تمايلي 
بـه ادامـه ايـن مسـير و سـاخت آثار بيشـتري درباره 

گروهك منافقين داريد؟
ــكل گيري اش در دهه 40  اين  گروهك از ابتداي ش
ــتن حوادث بسيار بوده  ــال آبس تاكنون يعني حدود 50 س
ــاخت  ــت و آن قدر زواياي مبهم و تاريك دارد كه س اس
ــم درباره آن نيز نمي تواند تمام ماهيت آن را  ــا فيل صده
در خالل اين سال ها تشريح كند، من در حدود 12 سال 
يعني از زمان اشغال عراق توسط آمريكا روي اين مساله 
ــانگر عالقه من به اين موضوع  تحقيق مي كنم كه نش
ــاخت فيلم هاي بعدي در اين رابطه بستگي  ــت، اما س اس

به شرايط دارد.
از سرنوشت سميه اطالعي داريد؟

ــه خانواده محمدي امروز مرا عضوي از  ــا ك از آنج
خانواده خود مي دانند، همين قدر مي دانم كه در ليبرتي 
ــت دارد يا  ــت، اما اين كه آيا واقعا تمايلي به بازگش اس
مقهور شرايط است  به قدري پيچيده است كه كسي 
ــد كما اين كه مخاطب از طريق همين فيلم ها  نمي دان
ــتر حال و روز  ــتيصال او مي برد و از آن بيش پي به اس
پدري را مي بيند كه حضور دخترش در بين اين افراد 
آن هم با اتفاقي كه براي پسرش افتاده (تجاوز جنسي) 
و ماجراي حيرت انگيز رقص رهايي، دغدغه هايش را 
ــدان مي كند. من تالش كردم در اين فيلم  ــد چن دوص
با نگاهي انساني، تبعات منفي فرقه گرايي هاي منحط 
را در فروپاشي بنيان خانواده و  افسردگي و استيصال 

افراد به تصوير كشم.

با مرتضي پايه شناس؛ كارگردان مستند «فيلم ناتمامي براي دخترم سميه»

تو خالي بودن ويترين منافقين
«فيلم هاي خانوادگي  فيلم هاي  عجيبي هسـتند. مي شـود دسـته جمعي روبه رويشـان نشسـت و در 
عرض چند سـاعت تمام يك زندگي را مرور كرد؛ گاهي با دور آهسـته، گاهي هم با دور تند. فيلم هاي 
خانوادگي چيزهاي باارزشـي هسـتند. هرچه از عمرشـان مي گذرد باارزش تر هم مي شـوند؛ بخصوص 

براي آدم هايي كه سرگذشت عجيبي مثل ما داشته باشند.»
اينهـا جمالتـي اسـت كه مرتضي پايه شـناس كارگردان فيلم تكان دهنـده  «فيلم ناتمامي براي 
دختـرم سـميه» در تعريـف مضمـون اثر خـود مي گويد. در گفت وگويي اجمالـي با او پس از پخش 
اين فيلم از تلويزيون و اسـتقبال گسـترده مخاطبان، روند شـكل گيري اين مسـتند را از ايده تا اجرا 

بررسي كرديم.
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ــريال  ــتان، يك س ــن اوگي و دوس ــريال انيميش س
ــه است كه  ــن كمدي بزن بكوب محصول فرانس انيميش
ــاخته  ــط كمپاني هاي «گاموت فيلم» و «ژيالم» س توس
ــت. اين مجموعه به شيوه انيميشن دوبعدي و  ــده اس ش
ــبكه پويا نيز  ــده و اين روزها از ش بدون كالم تهيه ش

پخش مي شود.
ــر ژان ماري» و  ــن مجموعه «اليوي ــردان اي كارگ
ــت. اين مجموعه  تهيه كننده آن «ژان ايو ريمباد» اس
ــل و 296  ــار فص ــون در چه ــال 1998 تاكن از س
ــده است. به دليل  ــاخته ش ــمت هفت دقيقه اي س قس
ــاالي آنها،  ــرعت ب ــوخي هاي جذاب و س ــي ش فراوان
ــاي خانواده  ــوب كار، همه اعض ــخصيت پردازي خ ش

مخاطب اين كارتون هستند.
ــتقل و  ــي مس ــك كمپان ــن» ي ــالم انيميش «ژي
ــت كه  قدرتمند اروپايي توليد محصوالت فرهنگي  اس
محصوالتش را در سراسر جهان به فروش مي رساند. 
ــه بعدي «كائنا»  ــن بلند س اين كمپاني با توليد انيميش
ــينمايي «الكي لوك» و فيلم سينمايي «اوگي  فيلم س
و سوسك ها» توانايي خود را در ساخت انيميشن هاي 
دوبعدي و سه بعدي  تلويزيوني و فيلم سينمايي نشان 

داده است.
معروف ترين توليدات تلويزيوني اين شركت عبارتند 
از: «اوگي و سوسك ها»، «موش ها»، «ماجراهاي جديد 
ــي» و «دالتون ها» و  ــي لوك» و «گاف هاي فضاي الك

ماجراهاي «بوشوك» با نام اصلي «رين تين دام».
مجموعه «اوگي و سوسك ها» تاكنون از كانال هاي 
ــه، آمريكا،  ــورهاي متعددي مثل فرانس ــي كش تلويزيون
ــيافو و  ــپانيا، فنالند، بلژيك، آس كانادا، آلمان، ايتاليا، اس
ــت. در ايران هم اين  ــده اس آمريكاي التين پخش ش
ــبكه تهران پخش شد و اكنون هم در  ــريال ابتدا از ش س

فهرست برنامه هاي شبكه پويا قرار دارد.
محبوبيت اين برنامه به استفاده از شخصيت هاي آن 
ــت. براي مثال  ــده اس در عرصه هاي ديگر نيز منجر ش
ــيقي با نام  ــه يك آلبوم موس ــال 2010 در فرانس در س
ــد و باز در همين سال  ــر ش ــك ها» منتش «اوگي و سوس
ــتريپ برگرفته از ماجراهاي اين كارتون  ــه كميك اس س
ــندگي «ديه گو ارانه گا» و طراحي «فره وين»  به نويس

منتشر شد. در سال 2009 دو شماره مجله با نام 
ــال 2011 نيز يك  ــك ها» و در س «اوگي و سوس

شماره ديگر منتشر شد.
ــينمايي به همين نام  ــال 2013 نيز يك فيلم س در س
ــه رفت كه مدت زمان آن 80  ــينماهاي فرانس بر پرده س
دقيقه بود و جدال پايان ناپذير «اوگي و سوسك ها» را در 
چهار دوران مختلف تاريخي ماقبل تاريخ، قرون وسطي 
ــتان، دوران ويكتوريا و دوران آينده در جنگ  در انگلس

ستارگان را به تصوير مي كشد.
ــك ها» روي  ــازي آنالين «اوگي و سوس ــدادي ب تع
سايت هاي مختلفي مثل كارتون نت ورك سايت ديزني، 
ــايت گيم اوگي و سوسك ها وجود دارد و چند  ــيا و س آس

بازي هم براي موبايل طراحي شده است.
داستان هاي اين مجموعه درباره اوگي، گربه اي آبي 
رنگ، راحت طلب، تنبل و چاق است؛ او معموال اوقاتش 
ــپزي سپري مي كندـ  البته  ــاي تلويزيون و آش را با تماش
ــك مزاحم، جويي، دي دي و ماركي (نام  ــه سوس اگر س
آنها از اعضاي گروه پانك «ريمونز» گرفته شده است)، 

راحتش بگذارند.
ــه مزاحم، از اين كه اوگي را  ــد اين س به نظر مي رس
ــك ها از دزدي از  ــد، لذت مي  برند. آزار سوس ــت كنن اذي
ــافرت  يخچال تا دزديدن قطاري كه اوگي با آن به مس

مي رود، متغير است.
سبك اين كارتون متكي بر شو خي هاي بزن و بكوب، 
ــد، تنها درجه  همانند زوج معروف «تام وجري» مي باش
ــت: در كارتون هاي  ــو خي ها باالتر رفته اس ــونت ش خش

ــندان  ــامي مثل س قبلي، دو طرف ترجيح مي دادند اجس
ــا در اين برنامه گاهي  ــم بيندازند، ام ــر روي ه ــو ب و پيان
اوقات كار به اتوبوس يا زيردريايي نيز مي كشد. به غير 
ــاگر كودك نيز قابل  ــو خي ها براي تماش از موارد فوق، ش
ــت و البته نمي توان پايان كارتون  درك و لذتبخش اس
ــه منتظر  ــود هميش ــر اين كه نمي ش ــدس زد و ديگ را ح
پايان خنده دار بود. تمام صداهاي برنامه توسط «مارك 
دو پونتاويس»، صداپيشگي شده است، اما هيچ گفتاري 
ــخه آلماني، اشعار خنده داري  ــد. در نس به گوش نمي رس
ــط «درك باخ» بازيگر،  ــن تصاوير توس مرتبط با اكش
ــد. در ايران  بدون حذف صداي اصلي خوانده مي ش
ــده است كه  ــاخته ش هم ترانه اي براي تيتراژ فيلم س
ــيطونش»  ــتاي فرز و ش تكيه كالم آن «اوگي و دوس

است.

شخصيت هاي اين مجموعه
ــت و  ــه آبي رنگ چاق و تنبل اس ــك گرب اوگـي: ي
همان طور كه قبال گفتيم مواقعي كه در تعقيب سوسك ها 
ــق ديدن تلويزيون و انجام كارهاي خانه  ــت، عاش نيس
ــت. باوجود مزاحمت هاي دائم كه سوسك ها برايش  اس
ايجاد مي كنند، او نسبت به آنها احساس دوگانه دوستي 
ــت كه خودش را در خانه تنها  ــه هر وق ــر دارد؛ چراك تنف
مي بيند، دلش براي سوسك ها تنگ مي شود. اوگي اجبارا 
ــت كه بدون سوسك ها هيچ گونه  ــيده اس به اين باور رس

تفريح و هيجاني در زندگي اش اتفاق نمي افتد.
ــر بنفش  ــك با بدن صورتي و س جويي: يك سوس
ــت. او  ــم هايش يك رنگ اس ــت كه هركدام از چش اس
رهبر خودشيفته سوسك هاست. با وجود آن كه از لحاظ 
جثه از همه كوچك تر است، اغلب نقشه هاي خرابكاري 
از فكر او نشأت گرفته است گرچه بعضي مواقع مجبور 
ــتانش نقشه هاي او را  ــت تنهايي جلو برود چون دوس اس

احمقانه مي دانند.
ــبز با  ــك غمگين مؤدب كله س ماركي: يك سوس
ــت. او قد بلندترين عضو گروه  ــم هاي صورتي اس چش
ــت و معموال اهميتي نمي دهد كه آن دو تاي ديگر  اس
چه مي كنند؛ البته او هم مثل آنها عاشق خرابكاري است 
و از آزار دادن اوگي لذت مي برد. او عاشق كتاب خواندن 

و قرار گذاشتن با عروسك هاست.
دي دي: او سوسك كله نارنجي با بدن بنفش است 
ــتهاي واقعا باور نكردني  ــنه است و اش ــه گرس كه هميش
ــق  ــر چيزي را بخورد. او عاش ــد ه ــا مي توان دارد و تقريب

اوپراست.
ــت و روحيه اي كامال  ــر عموي اوگي اس جك: پس
ــن و خودخواه  ــا اوگي دارد. او كم تحمل، خش ــاوت ب متف
است كه هدف مناسبي براي آزار و اذيت سوسك هاست. 
ــين آالت بزرگ مثل  ــاخت ماش جك معموال در حال س
ــك گير است. عالوه بر اين به علم شيمي  ــتگاه سوس دس
ــت. او  مخصوصا بخش هاي انفجاري آن عالقه مند اس
ــي مي خوابد و به او  زور مي گويد. او  ــه اوگ ــب در خان اغل

عاشق خودنمايي و مبارزه با سوسك هاست.
باب: يك بولداگ قهوه اي و همسايه اوگي است. او 
در كنترل عصبانيتش مشكل دارد و كارهايي كه اوگي 
ــيدن  ــب به برخورد با باب يا تراش ــد اغل ــك مي كنن و ج
ــود و  ــدن خانه اش منجر مي ش ــم هاي او يا خراب ش پش
باب خارج از صحنه به خدمت اوگي يا جك مي رسد. او 

عاشق بوكس بازي است.
ــق  ــت. او عاش ــوي اوگي اس ــر دوقل مونيـكا: خواه

اسكيت سواري است.
اوليويا: گربه ماده همسايه اوگي كه عاشق طبيعت و 
حتي سوسك هاي مردم آزار اوگي است و هر وقت او در 

آن حوالي است، اوگي با سوسك ها مهربان مي شود.
ــه در خانه اوليويا  ــك ماده ك ليـدي كـي: يك سوس

زندگي مي كند.

ويا
ب پ

قا شوخي با «حيات وحش»
ــت كه  «حيات وحش» نام مجموعه اي طنز اس
ــي و تهيه كنندگي محمد  به كارگرداني علي درخش
ــل انديشه سبز» توليد  ــني در شركت «نس ابوالحس
ــبكه  آي فيلم  ــما و آي فيلم از ش ــده و در برنامه ش ش

به نمايش در آمده است.
ــال 1355 در تهران متولد شده  ــي س علي درخش
ــالم» يا همان «اژدر آقا و قند  ــهر س ــت و «ش اس
عسل» و مجموعه كارتوني «آقا معلم و بچه ها» از 

معروف ترين آثار انيميشني علي درخشي هستند.
ــت كه مدت ها در  ــني اس حيات وحش، انيميش
فضاي اينترنتي مطرح بود و در نهايت نيز از رسانه 
ملي پخش شد. درخشي معموال طراحي شخصيت، 
تدوين و نويسندگي آثاري را كه خودش كارگرداني 
ــي  ــبك كاري علي درخش مي كند، بر عهده دارد. س
ــت چنان كه او در  ــديدا متاثر از جواد عليزاده اس ش
ــه طنز و كاريكاتور گفته بود در  ــه اي با مجل مصاحب
ــده بوده كه  ــبك ش دوره اي چنان مجذوب اين س
سبك هاي كاريكاتور را به دو سبك جواد و غيرجواد 

براي خودش تقسيم بندي كرده است.
ــن «كاراكتر  ــري را در انيميش ــبك بص ــن س اي
انيميشن» يا «انيميشن شخصيت پردازانه» مي نامند 
ــخصيت هاي كارتوني  كه در آن تمركز اثر روي ش
بدون توجه و پرداختن به زمينه ها و ديگر فضاهاي 
ــت. سادگي اين سبك  ــن اس مربوط به يك انيميش
موجب مي شود تا سريع با مخاطب عام ارتباط برقرار 
كند و البته توليد آن نيز آسان باشد؛ گرچه اين سبك 
ــه ايده هاي قوي و مؤثر دارد تا بتواند در عين  ــاز ب ني
سادگي، مخاطب را جذب كند ولي معموال هنرمندان 

كاريكاتوريست به آن تمايل بيشتري دارند.
ــرار بود در  ــات وحش ق ــن حي ــه انيميش  مجموع
52 قسمت توليد شود؛ اما به دليل مشكالتي كه در روند 

توليد پيش آمد، تا قسمت 17 بيشتر ساخته نشد. 

ــاده  ــيوه دو بعدي با طراحي هاي س اين كار به ش
ــت. داستان هاي اين مجموعه،  ــده اس و جذاب كار ش
ماجراهاي فانتزي و خنده داري به سبك مستند هايي 
ــمت زندگي  ــت و در هر قس از حيوانات مثل راز بقاس
يك گونه از حيوانات مثال بزهاي كوهي، سوسمارها، 
ــي قرار  ــا  مورد بررس ــا و گرگ ه ــا، عقاب ه گورخره
ــكالت آنها و  ــيوه طنزآميزي به مش مي گيرد و به ش
نحوه زندگي شان كه گهگاه بي شباهت به دنياي آدم ها 
ــس از ديدن بزهاي كوهي در  ــت، مي پردازند. پ نيس
سالن مد يا شيوه خواستگاري آنها اصال تعجب نكنيد 
يا اگر داليل انقراض دايناسور ها و علت بي خاصيتي 
شتر مرغ ها يا دليل راه راه بودن گورخر ها را نمي دانيد، 

حتما ديدن اين قسمت ها را از دست ندهيد.
ــتقل انيميشن خانه  ــن مس در پانزدهمين «جش
ــه نام  ــه ب ــن مجموع ــمت از اي ــك قس ــينما» ي س
ــراض برنده تنديس  ــره در حال انق ــوس، جزي پاالگ
ــن  ــتگي و ديپلم افتخار بهترين فيلم انيميش شايس
ــد. عالوه بر اين، اين كار  و بهترين طراحي صدا ش
در بخش هاي بهترين كارگرداني، بهترين فيلمنامه، 
ــن نيز نامزد  ــازي انيميش بهترين لي اوت و فضاس

دريافت جايزه بوده است.
ــك چين برنده  ــنواره انيم ــات وحش در جش حي
ــنواره  ــن جش ــأت داوران و در هفتمي ــزه هي  جاي
پويا نمايي تهران عنوان بهترين مجموعه تلويزيوني 

را به خود اختصاص داد.

درباره يكي از انيميشن هاي محبوب بچه هاآينه

گربه اي به نام «اوگي»
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ــال هاي اوليه خود فقط به پخش آثار  تلويزيون در س
چاپلين، لويد، لورل و هاردي، ويزدام و بقيه كمدين هاي 
ــهور خارجي در ايران محدود نمي شد،  ــده و مش شناخته ش
بلكه گاه و بيگاه از بازيگران كمدي كه در ايران غيرمشهور 
ــناخته  شده  ــيدند يا به اندازه افراد مذكور ش به نظر مي رس

نبودند نيز فيلم هايي پخش مي كرد.
ــد «گاو  مثال يك كمدي ناطق كه چند بار پخش ش
و زنداني» با شركت فرناندل بود. ذكر يك نكته تاريخي 
درباره سينماي ايران (مرتبط با همين فيلم) چندان خالي 
از لطف نيست؛ نگارنده به درستي نمي داند كه آيا كمال 
ــه گمانم يكي از  ــده يا نه، اما ب ــم را دي ــن فيل ــزي اي تبري
صحنه هاي كمدي خوبشـ  «ليلي با من است»ـ  تحت 
تاثير صحنه اي مشابه در «گاو و زنداني» خلق شده، آنجا 
ــدل  وقتي مي خواهد از يك دوراهي عبور كند،  ــه فرنان ك
ــا تاثير موج انفجار گلوله اي، جهت يك تابلوي  ــت ي اصاب
ــمت مخالف خودش تغيير  راهنماي فلش  مانند را به س
مي دهد و او به اشتباه، مسيرش را به همان سمت تغيير 
ــره وارد مخمصه  جهت  يافته  تابلو عوض مي كند و يكس

تازه اي مي شود.
نكته ديگر پرداختن (يا به نوعي) بازي با مفهوم شلوغي 
ــاي مدرن بود كه به عنوان يكي از موارد  ــام در دني و ازدح
ــازان سينماي كمدي در فيلم هاي پخش   محبوب فيلمس
ــال ها به آنها پرداخته مي شد. مثال در فيلمي  ــده آن س ش
ــاك زنانه در يك  ــنده پوش از هارولد لويد، او نقش فروش
فروشگاه بزرگ را بازي مي كند. هارولد مدام ده ها زن را 
ــغول  پيش روي ميز غرفه خود مي بيند كه همزمان مش
ــتند؛  ــت و انتخاب لباس  هس ــيدن قيم ــرف زدن، پرس ح
ــا بر همزماني  ــه پيگيري و اصرار آنه ــن هم ــه اي بي آن ك
ــنده پرانرژي و  ــراي اين فروش ــه اي ب ــان نتيج كارهايش
ــد و حتي به يك فقره خريد  ــته باش اميدوار(!) در بر داش

منجر شود!
عاقبت در صحنه اي، هارولد كه از اين اوضاع به تنگ 
ــد و (از طريق ميان نويس  ــه اي تدارك مي بين ــده، حيل آم

مي فهميم كه با صداي بلند) مي پرسد:
اين 50 دالري مال كيه؟!

آن وقت و در چشم به هم زدني، همه  آن 20-10 نفر 
خانم، به خيال تصاحب 50 دالر خيالي، متوجه فضاي دور 
ميز هارولد و مشغول گشتن آنجا مي شوند. نتيجه اي كه 
دلخواه هارولد است و او موفق مي شود براي دقايقي هم 

كه شده از آنجا بگريزد و نفسي تازه كند...
«روزي طوالني تر از يك سال» هم يكي از فيلم هايي 
ــد و با لحني آميخته با  ــال ها زياد پخش ش بود كه آن س
ــلوغي هاي پس از وقوع حادثه اي  تراژدي و كمدي به ش
وحشتناك مي پرداخت و مي كوشيد موضوعي صد درصد 
انساني را به تصوير بكشد. فيلمي با يك مضموني داستاني 
كه در نوع خودش جالب و كمياب بود و هنوز هم مي تواند 
دستمايه فيلمسازان قرار گيرد: «زلزله اي مهيب در شهري 
رخ مي دهد، در اثر فروريختن ديوارهاي زندان شهر، چند 
ــابقه كه در بين آنها آدم هاي خطرناكي هم  محكوم باس
ديده مي شوند از فرصت سود جسته و مي خواهند فرار كنند، 
ــان هاي  اما هنگام عبور از ميان ويراني ها و با ديدن انس
ــه نياز به كمك دارند،  ــان و فرزنداني ك ــيب ديده و زن آس
احساسات انساندوستانه شان بيدار مي شود و تا آنجايي كه 

در توان دارند به  همنوعان خويش كمك مي كنند. 
ــاني نيز دريغ  بعضي از اين محكومان حتي از جانفش
ــيار  نمي كنند. با پايان روزي كه به  نظر آنها و بيننده بس
طوالني و پرتنش گذشته است، محكومان را مي بينيم در 
حالي كه از نظر روحي رواني خيلي تغيير كرده اند، به زنداني 
ــت و هنوز ديوارهاي  ــه درهاي آن باز اس ــد ك برمي گردن
فروريخته اش خودنمايي مي كنند...» اين ديوارها نشان از 
آزادي هميشگي اين محكوم و ديگر هم بندانش مي دهد؛ 
ــته اند و در  ــا فرصت آزادي دروغين را فروگذاش ــرا  آنه زي
ــود را از هرگونه بندي رهانده اند و به گوهري  ــت خ حقيق
ــت  يافته اند.  نوعي «يله»گي و «رها»يي كه  گرانبها دس
در اشعار شاعري بزرگ مثل موالنا مورد اشاره و تاكيدهاي 

مكرر قرار گرفته است.
ــال ها مثل  ــود كه آن س ــي تمام مي ش ــا نماي ــم ب فيل
ــاني كه «روزي  يك ضرب المثل در جامعه ايراني و كس
ــت مي داشتند رد و بدل  ــال» را دوس طوالني تر از يك س
مي شد: در آخرين پالن هاي فيلم كه بازيگر نقش اصلي 
ــد،  ــي به مقابل در زندان مي رس با يك تاكس
وقتي راننده از او مي پرسد: «چقدر صبر 
كنم تا شما را برگردانم؟» ـ راننده 

نمي داند او يك زنداني است كه براي ادامه محكوميتش به 
زندان بازگشتهـ  و او با اين جمله بيننده و راننده را به  شكل 

توامان غافلگير مي كند: «چهار پنج سال ديگه!»
***

ــدان و زنداني پخش  ــري كه با موضوع زن ــم ديگ فيل
مي شد، يكي از قالب هاي ساخته شده از روي «بينوايان» 
داستان بلند ويكتور هوگو بود (تقريبا به مدت يك دهه فقط 
همان يك فيلم بود كه از روي اين اثر مشهور هوگو ساخته 
ــورمان نمايش داده مي شد).  ــده بود و از تلويزيون كش ش
ــعارهاي آن  ــدت با مضامين، حرف ها و ش «بينوايان» بش
سال ها همخواني داشت، بعالوه اين كه داستان پركشش 
ــجويي  و وجود مضامين انقالبي (كه از طريق ورود دانش
ــه فضاي فيلم  ــام ماريوس آن را ب ــق به ن ــوان و عاش ج
اضافه مي كرد) و همچنين دست گيري هاي پي  در پي ژان 
وال ژان از محرومان، سخت به مذاق اذهان آرمانگراي آن 
زمانه خوش مي آمد و همين، علت پخش مكررش مي شد. 
در همان فاصله دست كم دو بار سريال هايي هم از روي 
ــد؛ نسخه اي كه نقش ــتان خريداري و پخش ش  اين داس

 ژان وال ژان را در آن لينو ونتورا بازيگر معروف و كاركشته 
ــي هم از پس نقش برآمده بود) و  ــرد (و بخوب ــازي مي ك ب
ــخه اي كارتوني كه چند هفته پياپي از برنامه  ديگري نس
ــال را با  ــن و س كودك به نمايش درمي آمد و افراد كم س

اين داستان پرجاذبه آشنا مي كرد.
***

تلويزيون بعد از انقالب، بجز ايفاي نقش و تاثيرگذاري 
ــران كمدي در بين  ــهرت و محبوبيت بازيگ ــر تداوم ش ب
ــن بازمعرفي اين گروه  ــه و همچني ــاي جامع قديمي تره
ــهرت يكي از  ــل هاي جديد، باعث ش از بازيگران به نس
ــد. اين كمدين  ــينماي اروپا در ايران نيز ش كمدين هاي س
ــهور به «دي دي». او  ــي نبود جز ديتر هالروردن، مش كس
ــين عرفاني در  كه با صداي منحصربه فرد و ماندگار حس
ايران شناخته شده، به  يكباره و پس از موفقيت نخستين 
ــورمان تا مدت ها  ــده اش در تلويزيون كش فيلم پخش  ش
اين رسانه را به اشغال خود درآورد، به صورتي كه در هر 
مناسبت شادمانه (اعياد مذهبي مثل والدت ها، يا ملي از 
قبيل نوروز) «سيما» مي كوشيد فرصت را از دست ندهد 
ــد و با دوبله آن، روانه  ــا كن ــت و پ ــي از دي دي دس و فيلم
ــت تلويزيون  ــش كند. هر وقت هم كه دس ــرده كوچك پ
خالي مي ماند، نعمت تكرار فيلم هاي قبلي همواره برقرار 
بود. در اين يك مورد، دي دي با بقيه كمدين هاي تاريخ 
ــينما وجه اشتراك داشت، چراكه بارها فيلم هايش از  س
ــد. البته دي دي، نمك و  ــورمان ديده ش تلويزيون كش
ــيريني توأمان كمدين هاي قديمي تر از خودش را  ش
ــادگي آثار  ــت، بعالوه فيلم هايش نيز از س نداش
ــينماي كمدي (چاپلين، لويد،  بزرگان س
 كيتون، لورل و هاردي و بقيه)

ــود و مضامين  ــه دور ب  ب
ــه پررنگي  ــاني نيز ب انس

ــايد هم شيوه  ــد. ش فيلم هاي آنها در آثارش مطرح نمي ش
بيان و نوع عرضه و بن مايه خاص او در سينماي كمدي 
ــوش مي آمد، اما هرچه بود  ــه مذاق ما ايرانيان خ ــر ب كمت
ــش در تلويزيون آن  ــش فيلم هاي ــور دي دي و نماي حض
ــد آن را ناديده  ــود كه نمي ش ــم ب ــي مغتن ــال ها فرصت س

گرفت.
ديتر هالروردن (به آلماني)  هنرپيشه، كمدين و خواننده 
آلماني در پنجم سپتامبر 1935 ميالدي (سيزدهم شهريور 
1314 خورشيدي) متولد شد. او از مشهورترين كمدين هاي 
كشورش است و در ايران نيز طرفداراني دارد. از فيلم هاي 
ــران كه عمدتا از تلويزيون  ــده اش در اي ــه و پخش ش  دوبل
ــا را نام برد: دي دي  ــش درآمده اند مي توان اينه ــه نماي ب
مشابه آقاي رئيس، دي دي مي تازد، دي دي و ارثيه فاميلي، 

دي دي و جاسوسان، دي دي كارشناس و هري عزيز.
ــالژ در ايران  ــان هنر دوب ــاي درخش ــي از جلوه ه يك
ــي است  ــين عرفاني در هر هفت نقش صحبت كردن حس
كه دي دي در فيلم «دي دي و ارثيه فاميلي» بازي كرده 
ــابقه  بود. او همه اين رل ها را با قدرت اجرا كرد. البته س
درخشش عرفاني (متولد سال 1321 در تهران) كه بازيگر 
ــت در فن گويندگي بر  ــينما و تئاتر هم هس تلويزيون، س
هيچ  كس پوشيده نيست. او با صداي بم و با انعطافش، 
قابليت تيپ سازي بااليي دارد و در گفتن همزمان هفت 
نقش در يك فيلم بخوبي آن را به نمايش گذاشته است. 
ــينما (و بويژه «دوبله بازها» در  ــي نزد طرفداران س عرفان
ــران) به عنوان گوينده ثابت نقش هاي همفري بوگارت  اي

مشهور نيز شناخته مي شود.
تعداد ديگري از بازيگران و فيلم هاي مشهور اين دوبلور 
توانا عبارتند از: توشيرو ميفونه (ريش قرمز، هفت سامورايي، 
يوجيمبو)، پيتر اوتول (لورنس عربستان)، كالرك گيبل (بر 
ــاهزاده وگدا)، ويليام  باد رفته)، اوليور ريد (عمر مختار، ش
هولدن (پل رودخانه كوواي، شبكه، آسمانخراش جهنمي) 

و جودان بيكر (سريال لبه تاريكي) 
***

ــينماي كمدي در  ــتالژيك س نمي توان خاطرات نوس
تلويزيون ايران را از ذهن گذراند و نامي از جمشيدگرگين 
نبرد؛ چراكه بخشي از كارنامه اين بازيگر قديمي و خوب 
ــينماي كمدي گره خورده  ــينما و تلويزيون ايران با س س
است. او (متولد 1330 در تهران است كه با نقش يوزف در 
سريال «كوچك جنگلي» در يادها ماند) هر بار و  در همان 
ــبت هاي شادمانه اي كه گفتيم، يكي از قسمت هاي  مناس
برنامه مشهورش را با هدف پرداختن به سينماي كمدي 
كالسيك به پخش تكه هايي از آثار كمدين ها اختصاص 
ــي و كارنامه هنرمند مورد  ــالوه با مرور زندگ ــي داد، بع م
بحث در البه الي پخش آن تكه ها، مي كوشيد ايرانيان را 
با بزرگان سينماي كمدي بيشتر آشنا كند و اتفاقا برنامه اش 
كه آميخته اي بود از نوستالژي و خاطره و عالقه مندي (به 
ــخت با استقبال تماشاگران روبه رو  ــينما) س اين گونه از س

مي شد.
ــتر  ــه به علت توليد و پخش بيش ــب اين ك ــه جال  نكت
اين گونه برنامه ها در دهه هاي دوم و سوم فعاليت تلويزيون 
در سال هاي پس از انقالب، بخش هاي جالب و چشمگير 
فيلم هاي خاطره انگيز سينماي كمدي، گلچين و بازپخش 
مي شد  و يك دليل در خاطر ماندن صحنه هايي از اين سينما 
و كمدين هاي مشهورش همانا پخش چنين صحنه هايي از 
برنامه هاي مذكور بوده است؛ صحنه هايي كه بارها در اين 
ــاره و يادكرد قرار گرفته و حس  ــله مطالب مورد اش سلس

نوستالژيك عالقه مندان را برانگيخته است.
ــت: «در تلويزيون به عنوان  ــار گفته اس ــن يك ب گرگي
مجري، برنامه ساز و تهيه كننده كار مي كردم. برنامه هايي 
را كه خودم تهيه كننده بودم اجرا مي كردم، يعني گوينده اي 
نبودم كه براي ديگران اجرا كنم. همه برنامه هاي من در 

تلويزيون درباره فرهنگ و هنر بوده است.»

بازي با مفهوم شلوغي در دنياي مدرن
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را

رقيه بقائي

در روزهـاي مـاه رمضـان شـبكه هاي 
راديويـي ويژه برنامه هاي متنوع و مختلفي 
را بـراي مخاطبـان تـدارك ديده اند تا هر 
سـليقه اي بتواند از شـنيدن اين برنامه ها 

لذت ببرد. 
در يـك روز گـرم تيرمـاه بـراي تهيـه 
گزارشـي به سـاختمان شـهداي راديوي 
سـازمان صـدا و سـيما در خيابـان ولـي 
عصر(عج) مي روم. اينجا استوديوي چهار، 
محل ضبط برنامه «در حوالي قاف» شبكه 

سراسري فرهنگ است.
برنامه در حوالي قاف برگرفته از داستان 
منطق الطيـر عطـار نيشـابوري، بـه جايي 
اشـاره دارد كـه انسـان از تمـام تعلقـات 
دنيـوي فـارغ اسـت و فقـط به خـدا فكر 
مي كنـد و بـس و آنجايي كه فقط به معبود 
مي انديشد، سراسر عشق و مهر است. اين 
تنها بخشي از صحبت هاي مريم مقدسي 
تهيه كننده و نويسـنده اين برنامه اسـت 
كه روزهاي پركاري را سپري مي كند. وي 
با اسـتقبال گرمي پذيرايم مي شـود. وقتي 
از او درباره چگونگي تهيه و ساخت برنامه 
هنـگام افطـار شـبكه سراسـري فرهنگ 
مي پرسم، مي گويد: «ويژه برنامه در حوالي 
قـاف براي زمان افطار راديو فرهنگ تهيه 
شده است و در دل برنامه هفت اقليم اين 
شـبكه راديويي از نيم سـاعت قبل از اذان 
مغـرب تـا پانزده دقيقه بعد از اذان تقديم 

شنوندگان صداي فرهنگ مي شود.»
وي ايـن برنامـه را داراي دو رويكـرد 
ادبـي و عرفانـي مي داند و مي گويد: «بيان 
حـال و هـواي عرفاني هنرمنـدان از زبان 
خودشـان و انتقال تجربيـات معنوي آنان 
در ماه مبارك رمضان، رهنمودهاي اسـالم 
و بيان موارد اخالقي مورد تأكيد آن، قرائت 
ادعيه و مناجات، آوازهاي عرفاني، ترجمه 
قرآن كريم به صورت منظوم، تالوت قرآن 
مجيد، پخش اذان مغرب و نام هاي زيباي 
خداوند به روايت پژوهشگر قرآني از جمله 
بخش هـاي مختلـف برنامه در حوالي قاف 

است.»
تهيه كننده جوان شبكه سراسري راديو 
فرهنـگ، از سـختي كار تهيه كنندگي اين 
برنامه مي گويد: «برنامه چهل و پنج دقيقه اي 
در حوالي قاف از بخش هاي كوتاه تشكيل 
شده است، بر همين اساس تهيه كنندگي 
آن سـخت اسـت؛ امـا تالش داريـم تا با 
انتخـاب قطعه هـا، سـاخت آنونس هـا و 
به كارگيري موسيقي ها اين فضاي عرفاني 
و حال و هواي لحظه هاي روحاني افطار را 

براي مردم به وجود بياوريم.»
ضبط برنامه آغاز مي شـود و مقدسي از 
پشت اتاقك شيشه اي، به ژيال اميرشاهي، 
گوينـده اشـاره مي كنـد كـه آرم برنامه را 
بگويد. اميرشـاهي مي گويـد: «پروردگارا، 
بيامرز گناهاني كه دعايم را حبس مي كنند 
و مـرا در سـايه رحمتـت، از غيـر، بي نيـاز 

گزارشي از پشت صحنه ويژه برنامه اذانگاهي شبكه راديويي فرهنگ

«درحوالي قاف»، مهمان خدا شويم
گردان.. به نام خداوندي كه حيات بخش است 
و مهرآفرين.. بسـم اهللا الحي القيوم.. سالم بر 
مـردم خداجـوي ميهن عزيزمان، ايران.. هفته 
نخسـت ماه مبارك رمضان، ماه تجلي اراده و 
ايمان، رو به پايان است. بندگي و نيايش هايتان 
مقبول درگاه خداوند باشد، ان شاءاهللا... هر كه 
در اين ماه گره از كار نيازمندي بگشايد، خداوند 
بخشايشـگر در روزي كه گام ها بلغزد، هنگام 
عبور از صراط يادش مي كند. ويژه برنامه امروز 
در حوالي قاف تقديم مي شود به آنان كه صداي 

تسبيح شان مالئك را به وجد مي آورد.»
حيـن ضبـط برنامـه، مدير گـروه فرهنگ و 
هنر شـبكه سراسـري فرهنگ به استوديو وارد 
مي شود تا از نزديك بر روند ضبط برنامه نظارت 
داشـته باشـد. در فرصتي كه ايجاد مي شود، از 
نيلوفر زنديان درباره چگونگي برنامه سازي در 
اين گروه مي پرسـم كه مي گويد: «با توجه به 
رسـالتي كه شـبكه سراسري فرهنگ دارد، در 
گروه فرهنگ و هنر اين شبكه راديويي به مقوله 
هنر به صورت تخصصي مي پردازيم و به مباحث 
هنري نگاه تخصصي و كارشناسـانه داريم. از 
ايـن رو در طـول هفته برنامه سـازان اين گروه 
برنامه هاي مختلف و متنوعي در حوزه هنرهاي 
تجسمي، موسيقي، تئاتر، سينما و... به صورت 

زنـده و توليـدي تهيـه و پخش 
مي كنند.»

مدير گروه فرهنگ و هنر شبكه 
سراسري فرهنگ درباره برنامه هنگام 

افطار اين شـبكه نيز خاطرنشـان مي كند: 
«برنامـه هفـت اقليـم ايـن شـبكه هـر روز از 
ساعت 19 و 30 دقيقه تا 21 از راديو فرهنگ 
پخـش مي شـود كه برنامـه اذان مغرب در دل 
اين برنامه قرار مي گيرد. بر همين اساس قرار 
شد برنامه هنگامه افطار را گروه فرهنگ و هنر 
تـدارك ببينـد كه با توجه به رويكرد اين گروه، 
برنامه در حوالي قاف رنگ و بوي هنري به خود 
مي گيرد و در آن تالش مي شود تا با گفت و گو 
با هنرمندان، تجربه هاي معنوي آنان را در طول 
ماه ضيافت الهي به شنوندگان صداي فرهنگ 

منتقل كنيم.»
حسي ملكوتي در استوديو حكمفرما شده 

اسـت، دوست داري با تمام وجود خدا 
را صـدا كنـي. صداي تيك تاك 

عقربه هـاي سـاعت بـه 
گـوش مي رسـد. اميرشـاهي با صـداي گرم و 
صميمي اش، پرانرژي تر از دقايق پيش، برنامه 
را اين طور ادامه مي دهد: «تا لحظه هاي شنيدن 
صوت اذان از گلدسـته هاي ايمان، چند دقيقه 
باقي اسـت. دل ها بهاري و معطر مي شـوند به 
رايحه قرآن؛ گوِش جان هايمان را مي سـپاريم 
به ترجمه منظوم آيات 29 تا 31 سوره مبارك 
اعراف.» پس از ترجمه آيات، ضبط برنامه اين 
طور ادامه مي يابد: «قرآن بركت منازل است و 
زينت جان ها، برترين ذكر اسـت و نيكوترين 
سخن. آيات 29 تا 31 سوره مبارك اعراف را 
با صداي قاري بين المللي اسـتاد محمدحسين 

سـبزعلي مي شـنويم.» پـس از تـالوت آيات 
قرآنـي، گوينده برنامه مي گويد: «آسـمان ها و 
زمين و هر كه در آن است، تسبيح مي گويند، 
م و يا كاِشَف الَغم، اذان  سبحان اهللا يا فاِرَج الهَّ
مغرب به افق تهران از شـبكه فرهنگ، مؤذن 

استاد حسن رضائيان.»
پـس از ضبـط ايـن بخـش از برنامه، 
زنديـان، مدير گـروه فرهنگ 
و هنـر در ادامه صحبت هاي 
خود به تأثيرپذيري جوانان 
اشـاره  هنرمنـدان  از 
مي گويـد:  و  مي كنـد 
«قطعـا هنرمنـدي كه 
در كشور اسالمي كار 
هنـري خلق مي كند، 
هنـرش بـدون رنگ 
مفاهيـم دينـي معنا 
بنابرايـن  نـدارد. 
هـر اثر هنـري و هر 
هنرمنـدي كـه اثري 
مي كنـد،  توليـد  را 
و  دارد  را  تفكـر  ايـن 
ايـن تفكـر زمانـي كـه از 
زبان هنرمند مطرح مي شـود، 
روي مخاطـب تأثيـر بيشـتري 
دارد؛ چـرا كه هنرمنـد ويژگي هاي 

برجسـته كـردن ايـن تفكـر را مي داند. بر 
هميـن اسـاس، گروه فرهنـگ و هنر راديو 
فرهنـگ نيـز تالش دارد از هنرمندان براي 
به كارگيري و نهادينه كردن اين مفاهيم در 

جامعه كمك بگيرد.»
***

بخش پاياني ويژه برنامه در حوالي قاف 
ضبـط مي شـود. اميرشـاهي در لحظه هاي 
پايانـي برنامـه روي آنتـن با مردم صحبت 
مي كند: «خداي را شكر مي گوييم كه در ماه 
مبـارك رمضان توفيق همراهي تان را به ما 
عطـا كـرد، تا فـردا و لحظه هاي روح نواز و 

متبرك اذان مغرب ديگر خدانگهدار.»
برنامه به پايان رسيده و با ژيال اميرشاهي، 
گوينـده برنامـه همصحبت مي شـوم. از او 
درباره گويندگي در راديو فرهنگ مي پرسم 
كه مي گويد: «اينجا براي من مكان مقدسي 
اسـت و خيلي خوشـحالم كه با ويژه برنامه 
در حوالي قاف در ماه ضيافت الهي مهمان 

خانه هاي مردم هستم.»
وي بـا بيـان اين كه گوينـده موفق بايد 
بتوانـد بـراي همه مخاطبـان،  برنامه اجرا 
كنـد، ادامـه مي دهد: «گوينـده بايد صداي 
خود را طوري تنظيم كند كه بتواند با تمام 
مخاطبـان در برنامه هـاي مختلـف مذهبي، 
سـرگرمي، علمي، ادبـي و... ارتباط برقرار 

كند.»
اميرشـاهي تصريح مي كنـد: «اميدوارم 
به واسـطه مـاه مبارك رمضـان دل هايمان 
روشـن باشـد و اين ماه واسـطه اي باشـد 
تـا رشـته وجودي مان به خـدا گره بخورد. 
مـن رشـته محبـت تو پاره مي كنم، شـايد 
گره خورد به تو نزديك تر شـوم. اميدوارم 
دل هامان هر چه بيشـتر به معبود يكتامان 

نزديك شود.»
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يكي از برنامه هايي كه با رويكرد كارآفريني روي آنتن 
ــبكه راديويي تهران  ــن از ش مي رود، برنامه فرداي روش
است؛ برنامه اي كه شنوندگان خود را با شغل هاي متعدد و 
كارآفرينان برتر آشنا مي كند و سعي دارد  نقش برنامه هايي 
ــعه فرهنگ كارآفريني و ايده پردازي  راديويي را در توس

افزايش دهد.
ــردبير برنامه مي گويد:  مهدي رادفر، تهيه كننده و س
ــهروندان با كارآفرينان و  ــنايي ش اين برنامه با هدف آش
راه هاي كسب درآمد از طريق خوداشتغالي و كارآفريني 
ــود. امسال نيز پيرو تحقق شعار  ــنوندگان مي ش تقديم ش
سال، اين برنامه همراه با فرهنگ سازي و توسعه روحيه 
فرهنگي و ارتقاي آن در جامعه، به بخش اقتصادي نيز 
توجه دارد و با رويكرد فرهنگي و اقتصادي تهيه و پخش 
ــود.  به دليل اين كه كارآفريني يكي از اركان مهم  مي ش
اقتصاد و توليد است، ما در اين برنامه از جهادگران عرصه 
اقتصادي و كارآفرينان برتر استان تهران و كشور دعوت 

مي كنيم تا براي مخاطبان ايجاد انگيزه شود.

الگوسازي، فرهنگ سازي در توليد و كارآفريني 
رادفر معتقد است: كارآفريني به عنوان فرهنگ، بايد به 
صورت يك ارزش مشخص با سرشت و رفتار افراد جامعه 
عجين شود و به عنوان يك ضرورت قطعي و حياتي در 
همه اذهان جاي بگيرد و نهادينه شود؛ از اين رو نهادهاي 
ــاز بخصوص رسانه ها و نهادهاي آموزشي، علمي  الگوس
و تحقيقي موظفند به ساخت و معرفي الگوهاي مناسب 
بپردازند.  تهيه كننده برنامه فرداي روشن به موضوع هايي 
كه در اين برنامه به آن پرداخته شده است، اشاره مي كند 
ــده اند،  و مي افزايد: از كارآفريناني كه به برنامه دعوت ش
ــرد كه نرم افزارها  ــاره ك ــوان به خانم كارآفريني اش مي ت
ــوالن،  ــراي معل ــي را ب ــل ايران ــن هاي موباي و اپليكيش
ــت. توليدكننده  ــنوايان كاربردي كرده اس نابينايان و ناش
ــي هاي  ــي در كوير قم، توليدكننده عدس  خاويار پرورش
ــنگ هاي  ــل صادراتي، س ــرفته، كارآفرين عس فوق پيش
قيمتي و ناب، چرم، طال، جواهر و... كه در اين برنامه به 

آنها پرداخته شده است.

اميدبخشي
ساعت 8 و 5 دقيقه را نشان مي دهد و فرزين رنجبر، 

ــي  ــالم و احوالپرس ــن با س ــده برنامه فرداي روش گوين
ــوت مي كند. امروز  ــنيدن برنامه دع ــنوندگان را به ش ش
ــل هاي صادراتي از  ــاك، توليد كننده عس ــا بس عبدالرض

كارآفرينان برتر كشورمان، مهمان اين برنامه است.
ــاره فعاليت ها، محدوديت ها و  ــه درب ــن برنام  او در اي
فرصت هايش مي گويد: از اين كه اگر قرار است كسي در 
اين حوزه وارد شود چه كارهايي بايد انجام دهد و الزمه 

رسيدن به موفقيت در اين شغل چيست.
ــال 57 در  ــورمان مي گويد: س ــر كش ــن برت كارآفري
ــي مكانيك فارغ التحصيل شدم، 16 سال  ــته مهندس  رش
مدير كل پشتيباني استان ها بودم، اما به سبب بيماري از 
كارم استعفا كردم و به دليل اين كه بايد از تهران به يك 
مكان خوش آب و هوا مي رفتم، به يكي از روستاهاي و 

رامين رفتم و به كار زنبورداري مشغول شدم.
او ادامه مي دهد: به نظرم پرداختن به زندگي كارآفرينان 
مي تواند براي مخاطبان خيلي جذاب باشد، شايد بتواند به 
ــرگرمي در افزايش اطالعات و  نوعي عالوه بر ايجاد س

تغيير نگرش ها در شنوندگان تاثيرگذار باشد.
ــده در گفت وگو با مهمان برنامه درباره  ــه گوين در ادام
ــوق او و ميزان درآمد  ــرمايه اوليه، مش ايده و طرحش، س

و... صحبت مي كند.
ايده هاي نوآورانه

ــخص حقيقي يا حقوقي  او مي گويد: كارآفرين به ش
گفته مي شود كه توانايي تحمل ريسكـ  اغلب ماليـ  را 
دارد و مي تواند يك ايده اوليه را به يك فعاليت اقتصادي 
ــيم، چه  تبديل كند. همه ما مي توانيم يك كارآفرين باش
كارمند، چه كشاورز و... در هر پست و مقامي كه باشيم، 
ــاي خود مي توانيم كارآفرين بوده  ــام فعاليت ه در راه انج
و ايده هاي خود را جامه عمل بپوشانيم و با توكل بر خدا 
ــوي موفقيت گام برداريم تا به اميد  ــيدن به س براي رس

خدا در آن كار سربلند و پيروز باشيم.
ــت  ــن «ايده» اس ــد: اي ــان مي كن ــاك خاطرنش بس
ــده نوآورانه و خالق  ــت و اي ــرمايه» اس ــه محرك «س  ك
ــرمايه به ارائه محصول جديد در بازار منجر  به همراه س
مي شود. من ساالنه دو تن عسل توليد مي كنم و درآمد 
خوبي هم دارم. اولين ايده شروع به كار را هم از زنبوري 
كه در منزلم كندو ساخته بود، گرفتم. براي اين كار سرمايه 
چنداني نياز نبود، اكنون ضمن اين كه براي خودم شغل 
مناسبي دارم، براي فرزندان و اطرافيانم نيز ايجاد شغل 
ــل و صادرات آن، زنبورها و  كرده ام و ضمن فروش عس

كندوها را هم مي فروشم و به عالقه مندان نيز اين رشته 
را آموزش مي دهم.

وي معتقد است: خوداتكايي از اولين خصوصيات يك 
ــن نيرو، كارآفرين مي تواند  ــت، با كمك اي  كارآفرين اس
به مبارزه با سختي ها بپردازد. البته بايد گفت خوش بيني 
از ويژگي هاي مهم و بارز يك كارآفرين است. اگر فردي 
ــد و آن  ــيار قوي براي انجام كاري باش داراي انگيزه بس
انگيزه در درون آن نباشد، در هر لحظه ممكن است فرد 
ــا اراده، خودباوري و اعتماد به  ــا ب ــد، ام ــا كن آن كار را ره

نفس مي توان تا انتها پيش رفت و موفق بود.

تقويت خودباوري و اعتماد به نفس 
در پايان با فرزين رنجبر، گوينده برنامه فرداي روشن 
به گفت وگو مي نشينم؛ او مي گويد: ما در اين برنامه بيشتر 
ــور و جايگاه ايران در  به بخش صادرات در اقتصاد كش

اين زمينه تاكيد داريم.
كارآفريناني كه به برنامه دعوت مي شوند، داراي ايده 
ــب  ــتند كه از طريق فرآيند ايجاد كس و فكر جديدي هس
ــع و مخاطره مالي و اجتماعي  ــيج مناب ــوام با بس و كار، ت
توانسته اند محصول يا خدمت جديدي را به بازار عرضه 
ــه برنامه ها به لحاظ تاثير گذاري مي توانند  ــد. اين گون كنن
به ايجاد جرقه يك ايده خوب در ذهن شنوندگان منجر 

شوند.
وي مي افزايد: ما بيشتر بر روحيات كارآفرينان متمركز 
ــنوندگان مسلم شود كه كارآفرينان  ــويم تا براي ش مي ش
آدم هاي خودباوري هستند و ريسك پذيري بااليي دارند. 
ــتيم كه جوان ها به  ــه به دنبال اين هس ــن برنام ــا در اي م

خودباوري برسند و كارآفريني كنند.
ــن در پايان تصريح مي كند: من  گوينده فرداي روش
ــدم  ــويق ش ــوان مخاطب خيلي متاثر و تش ــودم به عن خ
ــم، مطمئنم پخش اين گونه  ــدازي كن ــه كاري را راه ان ك
ــنيدنش هم خالي از لطف  ــت و ش برنامه ها بي تاثير نيس
ــدي كه طي كردند،  ــان با توضيح رون ــت. كارآفرين نيس
ــراد كاهش مي دهند تا  ــك را در اف ــرس و واهمه ريس  ت

با اعتماد به نفس بيشتري كار خود را آغاز كنند.
ــروه علم و زندگي  ــن كاري از گ ــه فرداي روش برنام
ــعار  ــت كه در جهت تحقق ش ــبكه راديويي تهران اس ش
ــاعت  ــال با معرفي كارآفرينان برتر، روزهاي زوج از س س
ــز روي  ــف 94 مگاهرت ــوج اف.ام ردي ــه، از م 8 و 5 دقيق

آنتن مي رود.

پنجره اي رو به مخاطب
ــر روز بجز  ــا» ه ــره اي براي تماش ــه «پنج برنام
ــم  ــا تقدي ــه ب ــاعت 12 و 30 دقيق ــا از س  جمعه ه
ــبكه راديويي تهران موج اف.ام  ــهيد از ش به يك ش

رديف 94 مگاهرتز روي آنتن مي رود.
ــردبير و تهيه كننده درباره اين  ــين رهگذر، س نوش
ــا» با  ــه مي گويد: برنامه «پنجره اي براي تماش برنام
تقديم به يك شهيد به مدت 55 دقيقه پخش مي شود. 
در اين برنامه هر روز از يك شهيد دفاع مقدس ياد و 
مختصري از زندگي او از زبان مادر، همسر و همرزمان 
ــود. حجت االسالم والمسلمين وحيدي،  روايت مي ش
ــبك زندگي آفريده هاي خدا ازجمله طبيعت، كوه،  س
جنگل، پرنده ها و مهندس مهدي حاج زماني نيز سبك 

زندگي منتظران مهدي را بررسي مي كند. 
ــبك زندگي در  ــز درباره س ــان ني ــي چيت چي هان
ــتمي درباره مهارت هاي ايماني و  قرآن و مهدي رس
 سبك زندگي آدم هاي ديندار اطالعاتي به شنوندگان 
ارائه مي كند. رهگذر در ادامه درباره ديگر بخش هاي 
برنامه مي گويد: «منم او را مي شناسم» قصه اي روايي 
است كه تمام مناسبت هاي روز و تقويمي با اجراي ليال 
ميرمحمدي آذر از بعد خانوادگي، فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي روايت مي شود. بخش «داستانك» از زندگي 
ــا جمالي آن را اجرا مي كند  ــت كه پريس ــخصي اس ش
ــي را كه رزمندگان در  ــيرين و عرفان ــاي ش و لحظه ه

لحظه هاي جنگ و اسارت داشته اند، بيان مي كند.

در محضر خدا 
ــا تصريح  تهيه كننده برنامه پنجره اي براي تماش
مي كند: «در محضر خدا» از ديگر بخش هايي است كه 
برش كوچكي از زندگي عرفاي معاصر را نقل مي كند 
كه با اجراي سعيد باراني به عنوان الگو و راهكار مطرح 

مي شود: مانند عالمه طباطبايي و آيت اهللا قاضي.

ــلمين  ــالم والمس ــكام حجت االس ــش اح در بخ
ــش هاي  ــخگوي پرس ــيدمهدي حائري زاده، پاس س
ــا و ذكر روز از  ــت. قرآن، اذان، دع ــردم اس ــرعي م ش
ــوي پنجره»  ــت. «آن س ديگر بخش هاي برنامه اس
نيايش كوتاهي از زبان شهيدان، بزرگان، عرفا و ائمه 

است كه پلي زده مي شود به نيايش هاي بزرگان.
وي مي افزايد: در بخش «يك حديث يك حكايت» 
ــت تبيين و معرفي و يك حكايت  ــل بي ــي از اه حديث
مناسب نيز در اين خصوص قرائت مي شود.همچنين 
ــيرگرها، محقق و پژوهشگر امامزاده هاي شهر  شمش
تهران روزهاي پنجشنبه امامزاده هاي شهر تهران را 
معرفي مي كند و درباره آداب و رسوم زيارت، زيارتنامه، 
ــده و نسب و حتي  ــخصيتي كه مدفون ش معماري، ش

درباره نذورات مردم صحبت مي كند.
در پايان برنامه در بخش خدا گفت آيه اي از كالم 
قرآن مجيد با ترجمه آن خوانده مي شود و برنامه با يك 
برداشت آزاد از آيه به پايان مي رسد. در مناسبت هاي 
ويژه همچون ماه محرم، عيدها و هفته دفاع مقدس 
و... فريبا طيبيـ  كارشناسـ  معرفي كتاب هاي ويژه 

آن دوران را به عهده دارد.

نگاه

گزارشي از پشت صحنه برنامه راديويي «فرداي روشن» 

همه مي توانند كارآفرين باشند 
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چه نوع فيلمنامه هايي را بيشترمي پسنديد؟
ــود درگيري و  ــه در درون خ ــي را ك فيلمنامه هاي
ــا چالش هاي مهمي را پيش روي بازيگر  ــاد دارد. آنه تض
ــاچي مي گذارند. اين فيلمنامه ها الزاما براي من  و تماش
نوشته نشده اند، ولي مي توانم خودم را با آنها همراه كنم. 
هر فيلمنامه اي كه با تضاد همراه است، در خودش درام 
دارد. اين درام كمك مي كند تا چرخ قصه به جلو برود و 
شخصيت هاي درون آن، فرصت بهتري براي عرض اندام 
پيدا كنند. شما در مقام بازيگر، اليه هاي دروني و زيرين 
ــخصيت پردازي  ــت به ش ــدا مي كنيد و دس ــه را پي قص
ــما هم به عنوان بازيگر، چالش هاي  مي زنيد. براي ش

زيادي را اين نوع فيلمنامه ها به وجود مي آورد.
هميـن  از  يـك  هـم  جهانـي  تجـارت 

فيلمنامه هاست؟
ــه جلوتر مي رود،  ــا. هر چه قصه فيلمنام دقيق
كاراكتر من در آن متوجه موضوعات و چيزهايي 
ــان  ــا قبل از اين، چيزي درباره ش ــود كه ت مي ش
ــواري  ــت. او با چالش هاي دش ــته اس نمي دانس
روبه رو شده و مجبور به تصميم گيري هاي سختي 
ــود. براي خلق چنين شخصيتي، بايد كار  مي ش
مي كردم و راهنمايي هاي تام تيكور كارگردان 
فيلم، كمك كرد تا درك بهتر و درست تري 

از شخصيت لوئيس سالينجر پيدا كنم.
از قـرار معلـوم، بازي در اين نوع درام هاي پرتنش 

هيجان انگيز را دوست داريد.
ــينمايي فقط وظيفه  ــن فيلم هاي س ــه باور م ــه. ب بل
ــاچي را به عهده ندارند. آنها در عين  ــرگرم كردن تماش س
حال بايد اطالعات و آگاهي هاي الزم را هم به بيننده خود 
بدهند. البته اين كار بايد در دل يك قصه سرگرم كننده 
ــاچي را با  ــورت گيرد،  تا بتواند تماش ــز ص و هيجان انگي
خود همراه كند. تجارت جهاني، بچه هاي انسان و پارك 
گوسفورد ازجمله اين فيلم ها است و خيلي دوست دارم با 

اين نوع فيلم ها همكاري كنم.
برعكـس بسـياري از بازيگـران سـينما، گفته ايد 
عالقه اي به بازي در نقش شـخصيــــت هاي خوب 

را نداريد!
ــت. هيچ وقت دنبال اين نبوده ام كه در  ــت اس درس
ــن، نقش آدم هاي خوب ماجرا را بازي كنم  ــوي دوربي جل
و اداي شخصيت هاي مثبت را درآورم. همه دارند نقش 
ــاله، به نوعي  آدم هاي خوب را بازي مي كنند و اين مس
كليشه تبديل شده است، اما من برعكس، هميشه جذب 
بازي در نقش شخصيت هاي خطرناك و دور از دسترس 
شده ام. اين جور نقش ها غريب و دور از دسترس هستند 
و من وحشتي از ظاهر شدن در آنها ندارم. براي مثال، به 
كاراكترم در «ترك اسب ها» (1998) نگاه كنيد. شما هيچ 
وقت نمي توانيد مطمئن شويد كه او از كجا مي آيد. وي 

نه آدم خوبي است و نه آدم بدي، اما وقتي به آدم هاي 
دور و برمان نگاه مي كنيد، خيلي ها همين طوري هستند. 

اين طور نيست؟
جالـب اسـت كـه بـازي در نقـش جيمزبانـد را رد 

كرديد.
شخصيت  هايي مثل جيمزباند مورد پسندم نيستند و 
ــال  عالقه اي به بازي در اين جور نقش ها ندارم. چند س
ــنهاد بازي در «كازينو رويال» (2006)  به  قبل كه پيش
من شد،  خيلي قاطع آن را رد كردم. اين نقش به دانيل 
ــي مثل جيمزباند حرفي براي گفتن  ــيد. كس كريگ رس
ــينما بايد به خلق يك  ندارد. يك كاراكتر روي پرده س
ــت در دام تكرار و  چيز تازه بپردازد و جيمزباند سال هاس

كليشه باقي مانده است.
بـا وجـود موفقيـت زياد در سـينما، چرا هنوز هم در 

نمايش هاي تئاتري ظاهر مي شويد؟
صحنه تئاتر را دوست دارم و فكر مي كنم هر بازيگري، 
بهترين بازي خود را در آنجا ارائه مي دهد. روي صحنه 
ــطه اي روبه رو نيستيد و مي توانيد  ــما با هيچ واس تئاتر ش
آزادانه و بدون قيد و بند آن كارهايي را انجام دهيد كه 
ــته اي است كه  ــت داريد. به همين ترتيب، تئاتر رش دوس
انرژي متفاوت و افزوني را مي طلبد. از نظر فشار كاري 
مثل اين است كه به يك باشگاه ورزشي برويد و براي چند 
ساعت پي درپي، سخت ورزش كنيد. همين نكته باعث 
شده است تا فاصله زماني بين نمايش هاي تئاتري ام زياد 
ــختي بازي در نمايش هاي تئاتري  ــود. در حقيقت، س ش
ــال يك بار، در  ــت كه مجبورم هرچند س آنقدر زياد اس
ــاله هم هيچ ارتباطي  ــوم. اين مس يكي از آنها ظاهر ش
ــينما را خيلي  ــينما ندارد. البته س به حضورم در دنياي س
ــته، انتخاب اول و  ــت دارم و بازيگري در اين رش دوس

اصلي ام است.
چه زماني به اين فكر افتاديد كه بازيگر سـينما و 

تئاتر شويد؟
اوايل نوجواني و آن زماني كه ده، يازده ساله بودم. در 
ــه ام بازي مي كردم و حضور  نمايش هاي آماتوري مدرس
فعالي در آنها داشتم. همان روزها احساس مي كردم كار 
جذاب و سرگرم كننده اي است و مي خواهم وقتي بزرگ 
شدم، بازيگر شوم. يادم مي آيد اين موضوع را به اعضاي 
خانواده ام گفتم، ولي كسي حرف هايم را جدي نگرفت. با 
وجود اين، بر سر تصميمي كه گرفته بودم، ايستادم. راهم 
را انتخاب كرده بودم. با آن كه بچه بودم و سن و سالي 
نداشتم، مي دانستم  آينده ام همين است. به خاطر مي آورم 
ــر يك خانواده  يكي از معلم هايم به من گفت: «تو پس
كارگر از يك محله فقير هستي. چطور مي تواني بازيگر 

شوي؟» ولي من نسبت به آينده ام اطمينان داشتم.

گفت وگو با كاليو اوئن، بازيگر «تجارت جهاني»

دوست ندارم نقش شخصيت  هاي خوب را بازي كنم

ــيماي  ــبكه يك س «يگان ويژه» كه هفته قبل از ش
جمهوري اسالمي ايران پخش شد، محصول سينماي 
برزيل است. نمايش عمومي اين درام پرتنش اجتماعي 
ــر و صداي زيادي روبه رو  ــازنده اش با س ــور س در كش
ــه  ــيار باال در جدول گيش ــروش بس ــار ف ــد و در كن ش
ــتقبال و نقدهاي مثبت  ــينماهاي برزيل با اس نمايش س
ــه درباره  ــود. مضمون فيلم ك ــراه ب ــم هم ــدان ه منتق
ــوداگران  ــديد يگان ويژه پليس با س ــاي ش درگيري ه
ــدت مورد  ــدگان مواد مخدر بود، بش ــرگ و توزيع كنن م
ــاگران قرار گرفت.  توجه هر دو گروه منتقدان و تماش
در قصه فيلم، خشونت موجود در يگان ويژه پليس براي 
مقابله با فروشندگان و توليدكنندگان مواد مخدر هم به 
نمايش درمي آيد و نشان داده مي شود اين درگيري ها، 
آسيب هاي جدي و غيرقابل جبراني هم به مردم عادي 
ــم روي اين نكته تاكيد  ــت، قصه فيل ــد. در حقيق مي زن
مي كند كه در راه مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ، اين 

مردم عادي و فقير هستند كه بيشترين آسيب را مي بينند 
ــت كه به  ــمي قدرت اس ــي در نهادهاي رس و كمتر كس
فكر آنها هم باشد. موفقيت كالن مادي و معنوي يگان 
ــل، توجه محافل بين المللي را هم  ــژه در داخل برزي وي
به خود جلب كرد. به اين ترتيب، فيلم نمايش گسترده 
ــورهاي جهان داشت و با  ــياري از كش بين المللي در بس

موفقيت خوبي روبه رو شد.
ــاس  ــم آن را براس ــردان فيل ــال، كارگ ــوزه پادي خ
ــن فيلمنامه  ــاخت. اي ــان كالوين س ــه اي از ج فيلمنام
ــك كتاب پرخواننده و موفق به همين  ــه اش را از ي قص
نام اثر آندره باتيستا گرفته است. از آنجا كه پاديال قبل 
از كارگرداني اولين فيلم بلند داستاني سينمايي اش چند 
ــاخته بود يگان ويژه هم لحن روايتي  ــتند س فيلم مس
ــي فيلم،  ــش عموم ــس از نماي ــتندگونه اي دارد. پ مس

گروهي از سياستمداران و افسران پليس برزيل نسبت 
ــان در قصه آن  ــدن چهره ش به نوع به تصوير كشيده ش
ــه در عين حال يكي از  ــد، اما پاديال ك ــراض كردن اعت
تهيه كنندگان فيلم هم بود، روي واقعي و مستند بودن 
روايت سينمايي خود تاكيد كرد. پاديال در سال 2010 
قسمت دوم اين درام سياسي خود را تهيه و كارگرداني 
ــت  ــاره ايفاي نقش هاي اصلي آن را به دس ــرد و دوب ك

بازيگران قسمت اول آن سپرد، اما دومين قسمت فيلم 
ــخه اصلي  ــت موفقيت باالي مالي و معنوي نس نتوانس

را تكرار كند.
ــمت دوم  ــينمايي گفتند قس  گروهي از منتقدان س
ــدارد و تكرار همان  ــرف تازه اي براي گفتن ن ــم ح فيل
ــت. با اين حال، خوزه پاديال  ــمت اول اس حرف هاي قس
به مدد موفقيت و سر و صدايي كه يگان ويژه به پا كرد، 
از سوي هاليوود دعوت به همكاري شد و نسخه جديد و 
دوباره سازي «ربوكاپ/ پليس آهني» را كارگرداني كرد، 
اما برخالف نسخه اصلي سال 1987ـ  كه پل ورهوفن 
آلماني كارگردانش بودـ  اين نسخه تازه شكست سخت 
تجاري در جدول گيشه نمايش سينماهاي كشورهاي 
ــن موضوع بود كه  ــورد. به دنبال اي ــان خ ــف جه مختل
ــنهاد كردند در كشور  ــينمايي به پاديال پيش منتقدان س
ــه دهد و مضمون هايي را  ــازي ادام ــود به كار فيلمس خ

براي كار انتخاب كند كه با آنها آشنايي دارد.

كاليو اوئن، بازيگر پنجاه سـاله سـينما، اصليتي انگليسـي دارد و مثل بسـياري از ديگر 
بازيگران هموطن خود، بيشتر به سراغ نقش هايي مي رود كه چالش برانگيز است 
و بازي در آنها، كار چندان سـاده اي نيسـت. همان طور كه خودش هم در 
گفت وگوي زير مي گويد؛ به دنبال بازي در نقش آدم هاي متفاوتي است 
كه شباهت زيادي به ديگران ندارند و خاص هستند. اوئن در خانواده اي 
كارگر بزرگ شد و ورودش به دنياي سينما بسيار سخت بود، اما زماني 
كه منتقدان و تماشاگران سينما او را روي پرده سينما ديدند، گفتند يك 
بازيگر مولف تازه به جمع بازيگران جوان سينما اضافه شده است. در 
كنار بازي در نقش  ارنست همينگوي، در فيلم تلويزيوني «همينگوي و 
گلهورن» اين بازيگر انگليسي در فيلم هايي مثل بچه هاي انسان، دومين 
ارتفاع، همسر مرد ثروتمند، پارك گوسفورد، سين سيتي 1 و 2، اليزابت: 
عصر طاليي و مرد دروني بازي داشـته اسـت. در درام دلهره آور سياسـي 
تجارت جهاني كه هفته قبل از شبكه دوم سيماي جمهوري اسالمي ايران 
پخش شد، او در نقش يك مامور اينترپل به نام لوئيس سالينجر بازي مي كند. 
در قصه فيلم، او تالش دارد پرده از نقش يك انستيتوي سرمايه گذاري بين المللي 

در زنجيره معامالت غيرقانوني و پرسود بين المللي اسلحه بردارد.

زاويه

«يگان ويژه» برزيلي


