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 26شعبان ١٤٣5

نظرسنجیاز هنرمندان

کدامسریال رمضانی را موفقتر میدانید؟

مژده لواسانی از حاشیهها ،تغییرات «کافه
سؤال» و شرایط ویژهاش در تلویزیون میگوید:

از سال  80که اولین سریال مناسبتی در ماه مبارک رمضان روی آنتن رفت ،تاکنون ،هر سال شبکههای
مختلف برای این ماه ،مجموعههای تلویزیونی زیادی تدارک دیدهاند .در این میان تعدادی از سریالها از یاد
رفتهاند و در عوض تعدادی از آنها جزو خاطرهانگیزترین و بهترین سریالهایی بودهاند که بعد از انقالب
تلویزیون پخش کرده است .با نزدیک شدن به ایام ماه مبارک رمضان ،نظر خیلی هنرمندان را درباره بهترین
سریال ماه رمضانی پرسیدهایم .میخواستیم ببینیم به نظرشان کدام مجموعه تلویزیونی از ابتدا تا حال
بیشتر در ماه مبارک رمضان درخشیده است.

هرشب جوری
خداحافظی میکنم
که انگار آخرین
برنامهام است!

هادی کاظمی:
سریال میوه ممنوعه .این سریال جذاب بود و داستان و بازیهای
خوبی داشــت .این مجموعه کارگردانی قوی داشت و در مجموع
همهچیزش درست بود و مخاطبان هم این سریال را دوست داشتند.
فکر میکنم در میان سریالهای ماه رمضان ،این سریال بیش از همه
مورد توجه قرار گرفت و از همه آثار هم بهتر بود.

دنیا خمامی

فرهادنجفی:
میوهممنوعهبهدلیلاینکهبازیخوب،کارگردانیخوبومتندرستی
داشت.دردورهایخیلیقشنگوجذاباستکهسریالهایماهرمضان
و مناسبتی ساخته شود .آن هم با موضوعاتی که مناسبتی است و با نگاه
زیبایی مذهب را وارد فضای تلویزیون میکنند که خیلی جذاب است.
اما باید این نگاه درست باشد در حال حاضر تلویزیون از این موضوعات
اشباع شده است .ســریال صاحبدالن از زیباترین و پرمخاطبترین
سریالها بود و آن زمان این موضوعات را میطلبید اما تکرار این موضوع و ساخت پشت سر هم این ژانر
سریالها با این موضوعات درست نیست ،مانند فیلمهای تلخ و فیلمهایی که پایان آن باز است .تکرار
هر فضایی بعد از یک مدت خستهکننده میشود .در ماه مبارک رمضان نباید حتماً سریالها مناسبتی
باشند و درباره شیطان و جن صحبت شود .سریالها باید انسانی باشد و در جهت کمال انسان ،کمال به
انسانیت است .اگر موضوعات به طور غیرمستقیم مطرح شود جامعه برداشت بهتری دارند اما سریالها
به زور و مستقیم حرف میزنند .سریالها باید متنوع باشد و موضوعات سریالهای شبکههای مختلف،
متفاوت و متنوع باشد.

مژده لواسانی مجری جوانی است که اجراهایش از سال گذشته به واسطه اجرای
برنامه«کافهسؤال»بیشازپیشدیدهشده.برنامهایچالشیوگفتگومحورکهپیرامون
مباحثمختلفهرشبازشبکهدورویآنتنمیرود«.کافهسؤال»تاچندشبدیگربه
پایانفصلبهارشنزدیکمیشودوبهگفتهلواسانیدرفصلتازهقراراستبایکاتفاق
جدیدهمراهشود.گفتگوی«صبا»بااینمجریرادرادامهمیخوانید:
االن دیگر حــس میکنم «کافه
ســؤال» بعد از چند فصل روی آنتن
بودن در یکی از بهترین ساعات شب
میان مردم جا افتاده .نظر مخاطبان
را قطعــ ًا میان آمارهــا یا روشهای
دیگر دنبال میکنی .کلیت نظرشان
چیست؟

من خودم بــا ارتباط چهره بــه چهره و
همینطور مجازی در صفحه شــخصی
اینســتاگرامم بیشــتر اعتنا میکنم و
دلگرم میشوم .برای اینکه فکر میکنم
حرفهایــی که مــردم دربــاره خودم
میزنند قابل اعتناتر است .من 10شب
نبودم و آن ده شــب باعث شــد خیلی
محکمتر شــوم برای ادامه کارم .اینقدر
بازخوردها نسبت به حضور من خوب و
مهربانانه بود که واقعاً به من انرژی داد.
البته همیشــه قطعاً انتقاداتی هست و
ممکن اســت حتی زیاد هم باشد چون
طبیعی است که یک مجری را خیلیها
دوست دارند و خیلیها هم دوست ندارند
و باید به همه آنها احترام گذاشت.

حس خــودت از روندی که این
برنامه طی کرده چطور است؟ با توجه
به اینکه در برههای به سر میبریم که
مجری ماندن در صدا و سیما بسیار
ســخت و هرآن ممکن است کسی با
حرف یا عملی زیرآبت را بزند چطور
ادامه میدهی و حاشــیهها تو را هم
اذیت کرده؟

خیلی سخت اســت .واقعاً هر فصلی که
جلو میرویم با خودم این مصراع را تکرار
میکنم کــه ما را به ســختجانی خود
این گمان نبود؟ با گوشــت و پوســت و
استخوان این را میچشــم .به هرحال
وقتی حساسیت کار به واسطه موضوعاتی
که ما آن را جنجالــی مطرح کردیم ،باال
رفت شــاخکهای آدمها حساس شد و
با دقت بیشتری «کافه سؤال» را دنبال
کردند .متأسفانه چیزی که کار را سخت
میکند حواشــی و حرفهایی است که
خودمان برای خودمان درست میکنیم.
حس میکنم اگر خودمــان با خودمان
کمی مهربانتر باشــیم اینقدر سخت
نمیشود .ما طاقت نداریم ببینیم کسی
دیده میشود و برنامهاش مخاطب دارد.
این را درباره برنامههای مختلف با جدیت
میگویم و نگاه شخصی ندارم .چون من
خودم که با ایدهآلهای خودم فرسنگها
فاصله دارم.

مــن فکــر میکنم کــه این
خطقرمزهــا و ممیزیهایی که برای
مجریان زن اینقدر پررنگ اســت
بیشــتر از تأثیر حــرف و نقلهایی
است که در راهروهای سازمان درباره
همکارانشان میزنند نه مردم!

باالخره براســاس باورهای اجتماعی و
عرفیمان این سختگیریها برای مردم
ما بیشتر میشود و متأسفانه مردم ما تاب
نمیآورند یک مجری زن با لبخندهای
ساده را تماشــا کنند .اگر مجری زن از
یک میزان صمیمیت بیشتری برخوردار
باشد حساسیتها روی او بیشتر میشود.
ما هنوز دنبــال مجریهای زن دهه 70
هســتیم که خیلی اتوکشــیده جلوی
دوربین ســام عرض میکردند خدمت
مخاطبان ارجمند! و هنــوز هم ممکن

است بگوییم که شــبیه آن مجری فو 
ق
باوقار باشیم و از او به عنوان یک زن یاد
بگیریم .این جنس من نیست ،من از یک
دهه دیگریام و با جنس لحن دیگری و
سعی کردم همیشه خودم باشم.
در این مدت حاشــیههایی هم
داشتی .دوســت دارم بدانم چطور
با این خبرســازیها و حرفها کنار
میآیی؟ اینکه مث ً
ال صفحه شخصی
اینستاگرامت را باز کنی و ببینی سیل
کامنتهای پر از قضاوت فقط به خاطر
عکســی با یکی از مجریان برایت به
وجود آمــده یا نمونههــای دیگر...
اینجور مواقع چه میکنی؟

من از بچگی وارد این فضا شدم و از همان
کودکی با این اتمسفر دست و پنجه نرم
کردهام .دیگر عادت کردهام .سختیها را
انکار نمیکنم امــا کودکی و نوجوانیام
همراه این مســائل بود و برای همین پا
پس نمیکشم .آدم اهل مبارزهای شدهام
و میمانم .چیزی که من را آرام میکند
ارتباطات معنویام اســت و مث ً
ال بعد از
فشارها میروم مشــهد بلکه کمیدلم
قرص بشود .معتقدم همیشه ممکن است
کارم به مو برسد اما پاره نمیشود .چون
کسی هست که همیشه هوایم را دارد و
هر اتفاقی با لباس حکمت و مصلحتش
به زندگی ما میآید و رخ میدهد و من
اینجوری خودم را آرام میکنم.
یک نکتهای در آرایش ظاهری
مژده لواسانی وجود دارد و در این دو
سال پررنگتر شده .نکته ،استفاده
از رنگ در پوششت است؛ اتفاقی که
در میان اغلب مجریــان زن نادیده
گرفته میشود .حتی این شائبه برای
برخی به وجود آمد که تو پارتی خیلی
خوبی داری که میتوانــی اینقدر
جلوی دوربین بــا لبا سهای رنگی
ظاهر بشوی.

نه الحمدا ...پارتی ندارم ،اگر پارتی داشتم
که اینقدر ســختی نمیکشــیدم .من
پوششــم مبتنی بر رنگ است در عین
حجاب و از چیزی که هســتم یک قدم
هم روی آنتن فاصلــه نمیگیرم .یعنی
دقیقاً جلوی دوربین با همان پوششــی
هستم که بیرون هم من را میبینی .این
رنگها خیلی وقتها برایم دردسرســاز
بوده ،به خاطر اینکــه ما قبل از این هم
مجری چادری داشتهایم که صرفاً از یک
شال رنگی استفاده میکرده .اما به این
شکل مثل من کههارمونی و رنگ مانتو و
شال برقرار باشد ،نبوده است .این میزان
حساسیت من را کسی در پوشش ظاهری
نداشته و ندارد ،البته حس میکنم مدتی
است که مجریان چادری خانم دارند روی
این موضوع حساســیت پیدا میکنند و
من استقبال میکنم .هرچند که معتقدم
هرکسی باید خالقیت خودش را در این
زمینه داشته باشد و به تقلید نرسد.
تذکــری از جانــب مدیران به
واسطه پوششت نداشتی؟

نه تذکری نشنیدهام .چون خدا را شکر
من بد لباس نمیپوشم و کاراکترم جوری
است که مبتنی بر اعتقادات محکم ،گام
برمیدارم .البته گاهی به خاطر تندروی
برخی در ســایتها ،خودم بــه رعایت
بیشتری رسیدم.
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بینالمللی فیلم برلین را از آن خود کرد .او از همان ابتدا در فیلمهایش با کنار زدن ظاهر محترم طبقه بورژوازی(طبقه متوسط) فرانسه ،ریاکاری ،خشونت و بیزاری را که زیر این ظاهر در
جریانبودافشامیکرد.فیلمهایاواغلبپرتعلیقبودندوباآثارآلفردهیچکاکموردمقاسیهقرارمیگرفتند.

پرینازایزدیار:
مادرانه و سقوط یک فرشته .قصه این ســریالها را دوست داشتم
و این قصهها توانست مرا جذب کند .به نظرم در میان کارهای ماه
رمضان که البته تعداد آثار موفق در آنها کم نبودند ،این دو سریال
بیش از بقیه جلب توجه کردند و دیده شدند.

ذهنشان باشد.

اگرپارتیداشتمکهاینقدرسختینمیکشیدم.من
پوششممبتنیبررنگاستدرعینحجابوازچیزی
که هستم یک قدم هم روی آنتن فاصله نمیگیرم.
یعنیدقیقاًجلویدوربینباهمانپوششیهستمکه
بیرونهممنرامیبینی
هنوز هم بعضیها تصورشــان
این است که تو از اجرا و رفتار آزاده
نامداری تقلید میکنی....

من اگــر چــادری نبودم ایــن حرف را
نمیزدنــد .همــکاران ما هرکــدام در
جایگاهشان درخشان هســتند و نباید
مقایسه کرد .من نه لحن و نه بیانم شبیه
آزاده نامداری نیســت چون هیچوقت
نمیتوانم اینقدر تنــد صحبت کنم نه
مدل گویشــی که در رادیو شکل گرفته
اینطور است ،نه اســتخدام واژگانم به
آن صورت .رادیو خیلی من را پرورشــم
داده که درســت حرف بزنم .من شکل
خاصی در تکلمم دارم .بگذار این را حتماً
به حرفم اضافه کنم که همنســل بودن
من و خانم نامداری ،دیده شــدنمان در
شبکه دو ،شــرایط فیزیکیمان و البته
چادری بودنمان باعث به وجود آمدن این
شائبه شده است .کما اینکه تا مدتها به
احسان علیخانی میگفتند چقدر شبیه
فرزاد حســنی اجرا میکند و ...انگار که
هرکسی بعدتر از دیگری دیده بشود این
نظر دربارهاش به وجود میآید .به نظرم
االن من با «کافه ســؤال» اثبات کردهام
که راهها کام ً
ال جداست و خیلی تفاوت
وجود دارد چون هرکســی اورجینالش
جذاب است .البته که من احترام ویژهای
برای ایشان قائلم و معتقدم در کارشان
توانا هستند.
«کافهسؤال» برنامهای مبتنی
بر پرسش و پاسخ است .تا چه اندازه
تا کشــوهای مهم جهان را دنبال
میکنی؟

تاکشوهای مهم جهان را دنبال میکنم.
ولی به دلیل تفــاوت  180درجهایمان
ما حتــی نمیتوانیم فضــای کار را هم
الگوبرداری کنیم چون آنها یک دنیای
دیگر دارند کــه تحت هیچ شــرایطی

نمیتوانیم به آن وارد شویم.

ما اساس ًا در تا کشــو نابغهای
نداریــم و برترینهایمان محدود به
یکی دو گزینه محمدرضا شهیدی فر
و احسان علیخانی و در دورهای رضا
رشیدپور میشوند .بقیه یا کپی برابر
اصل هستند یا دنبال تغییر نیستند.
اما خوشــبختانه تالش تو برای یک
تاکشوی استاندارد در «کافهسؤال»
دیده میشود حاال اینکه چقدر موفق
میشــوی یا نمیشوی بحث دیگری
است.

ببیــن مــن از تاکشــوهای جهــان
گرتهبــرداری مو بــه مو نکــردهام .اما
ســعی کردم نــکات مثبتشــان را یاد
بگیرم .بــا حرفت موافقــم و باید بگویم
ما حاشــیهرویهای زیــاد داریم و من
تمام تالشــم را میکنم به ســرعت به
اصل مطلب برســم و وقــت مخاطبم را
الکی نگیرم .مجریان ما پشــت خطابه
پنهان میشــوند تا بیسوادی خودشان
را پنهان کنند ،این واقعاً ناراحتکننده
است و در تاکشوهای جهان نمونهاش
را نمیبینیم .هنوز که هنوز است مجری
میآید با شــعر و پاییز و بهار حرفش را
شروع میکند .به نظرم دهه این چیزها
گذشته است.
شرایط اجرا خصوص ًا برای خانمها
به شدت متزلزل است ،به حذف شدن
ناگهانی فکر کردهای؟

(میخندد) االن برای هــر لحظهام این
را پیشبینی را دارم .آقای شــهیدیفر
یکبار به من گفتند که تو هرشب جوری
خداحافظی کن که انگار آخرین برنامهات
است و فردا کســی را جای تو میآورند.
من هم االن برای هــر لحظهام آمادگی
خداحافظــی دارم و فکــر میکنم همه
مجریان باید ایــن پیشبینی بکگراند

برای فصل بعدی «کافهسؤال»
چه برنامهای داری؟

ما مــاه رمضان در تلویزیون نیســتیم و
میخواهیم بعد از ماه مبارک با یک فصل
تازه و خــوب برگردیم و به خودمان یک
تکان اساسی بدهیم.

فقط به اجرا در این برنامه اکتفا
کردی یا قرار است برنامه جدیدی هم
داشته باشی؟

پیشــنهادات زیادی دارم اما خودم دلم
نمیخواهد همه جا دیده بشوم .عالقهمند
زیاد دیده شدن در همه شبکهها نیستم
و فع ً
ال بــه «کافه ســؤال» و رادیو اکتفا
میکنم.
مخاطــب جــدی کدامیک از
برنامههای همکارانت هستی؟

من همه برنامههای تلویزیون را حتی اگر
دوست نداشته باشم ،میبینم .اما طبیعتاً
«ماه عســل» را جانانه دنبال میکنم.
چون فوتبالی هســتم  90را میبینم .و
البته مخاطب ســفت و ســخت «رادیو
هفت» هستم.

چنــد روز پیش در گزارشــی
خواندیم که افرادی مثل فرزاد حسنی
احســان علیخانی  ،آزاده نامداری و
حتی علی ضیاء برای اجرای برنامههای
ارگانی و سفارشی خارج از سازمان
رقمی مابین 5تــا 9میلیون دریافت
میکنند .این تصــور االن درجامعه
وجود دارد که مجریان حالشــان از
لحاظ مالی خیلی خوب است .درست
است؟

من که از اجرا به پولی نرســیدم و هرچه
که دارم از پدرم است .اما خوشحالم که
دوســتان این رقمهای خوب نصیبشان
میشود ،البته اینها یک تعداد مجریان
محدودی هستند که استیجهای خاصی
هم میرونــد و مهمتر اینکــه درباره
خانمهــا رقم خیلی کمتر اســت .چون
اوالً که استیجهای ارگانی برای مجریان
خانم کمتر است و آنها ترجیحشان این
است که با مجری مرد برنامه بروند .ثانیاً
اگر هم راضی به آوردن مجری زن باشند
خیلی کمتر از این رقمها پول میدهند.
البته من فکر میکنم یک بخشی از این
شایعه را خود آدمها درست میکنند تا
رقمهایشان باال برود و ....البته این چند
نفری که نام بــردی توانایی زیادی روی
اســتیج دارند و اگر ارگانی اینقدر پول
دارد که بدهد چراکه نه؟!

رسولنجفیان:
من متأسفانه ســر کار بودم و فرصت نکردم این سریالها را ببینم.
اغما ،روز حسرت و میوه ممنوعه جز کارهای با ارزش بودند .وقتی
آدم متفکر باشــد و ضرورتها را درک کند ،درست مینویسد .در
حال حاضر کمدی شلنگ تخته اســت که نه در شأن مردم است
و نه در شأن صدا و سیما و فقط برای کســب پول است .متأسفانه
در تلویزیون کارهای باارزش تولید نمیشود و از شعارهای نخنما و
کلیشهای استفاده میشود.
مهرانرجبی:
زیرزمیــن از موفقترین و پربینندهترین ســریالها بوده اســت.
بازیهای خوب و خیلی واقعی داشــت .این کار دلی ساخته شد و
داستان قشنگی داشت .برای همین به دلها نشست.

علیرضابذرافشان:
زیرزمین کار خوبی بود .این سریال درام خوب ،کارگردانی خوب و
فضای مناسبی داشت و جز سریالهای موفق بود.

مهدیگلستانه:
اغما ،میوه ممنوعه و صاحبدالن .به دلیل فیلمنامه خوب ،ساختار
قابل قبول و در حد استاندارد این مجموعهها را میپسندم .از معدود
سریالهایی بودند که فیلمنامه کاملی و گروه قابلی داشتند .ساختار
این سریالها با باکس مناسبتی حفظ شده بود .متأسفانه در چند
سال گذشته سریالها در حد مخاطب نبودهاند و مخاطب به سخره
گرفته میشود و رنگ و بوی مناسبتی ندارند .به صرف سفره افطار
که سریال مناسبتی نیست .اما متأسفانه به دلیل سهل انگاری مدیرانی که این دسته از کارها را
تصویب میکنند و کوتاهی گروه سازنده این موارد رخ داده است.
آزاده نامداری:
میوه ممنوعه ،در مســیر زاینده رود ،او یک فرشته بود و جراحت.
سریال او یک فرشــته بود ،داستان خالقانهای داشــت و باتوجه
به موضوعــش که ماورایی بود ســریال موفقی بــود .به طور کلی
سریالهای ماه مبارک رمضان قاعدتاً سریالهای خوبی هستند به
دلیل اینکه هر شب آنتن دارند .اما سریالهایی که بعد از گذشت
زمان در ذهن مخاطب میمانند و بعد از چند سال حتی تیتراژ فیلم
با گوش مخاطب آشناست آثار موفقی هســتند .این سریالها اگر بارها تکرار شود برای مخاطب
جذاب است .سریالهای ماه مبارک رمضان به دلیل اینکه هر شب آنتن دارند با اقبال بیشتری رو
به رو هستند اما پخش هر شب ،یک فرصت است و دلیل ماندگاری یک کار نیست.

شماره پ
یامک

شماهمبهاینسوالپاسخدهید:
کدام سریال رمضانی را موفقتر میدانید؟
 20008080802پیامکبزنید.

گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن

طهماسبصلحجو:هنرمندانشهرستانینیازبهتوجهدارند

هفتههای فیلم و عکس و جشنوارههای مختلف پرورش استعداد
جوانان است .و این هفتهها و جشنوارهها این فرصت را به آنها
میدهد که آثارشان در معرض تماشا قرار بگیرد و نتیجه و بازتاب
کارشــان را ببینند و این هدف خیلی مهمیاست .متولیان سینما
باید برگزاری چنین جشــنوارههایی را جدی بگیرند ،چون آینده
سینما و هنر تصویر در گرو هنرمندان و جوانان تازه کار بوده که
در بین آنها استعدادهایی را میتوان کشف کرد و بازتاب کاری
آنها را در آینده دریافت میکنیم .در بین هنرجویان شهرستانی
استعدادهایی هست که اگر بیشــتر به آنها توجه شود ،شکوفا
میشوند( .باشگاه خبرنگاران جوان)

جمال شورجه :سینماگران دغدغه مباحثي چون سبك
زندگي درست را ندارند

از آنجا که تلویزیون یک رســانه مردمــی ،فراگیر و تأثیرگذار
است باید در وهله اول این رسانه به ترویج سبک زندگی ایرانی
و اســامیبپردازد و باید فیلمها و مجموعههای تلویزیونی به
سمتی هدایت شوند که جامعه ما را با سبک زندگی نبوی و علوی
آشنا کنند .البته همه این مسائل در دراز مدت صورت گرفته
و نیازمند صبر و تالش است .خیلی از سینماگران دغدغه این
مباحث را ندارند و به همین دلیل نیز مشاهده میشود که در
ی نمیشود..
آثارشان توجهی به ســبک زندگی ایرانی و اسالم 
(نسیم)

بهزادعبدی:موسیقیفیلممانندیکسوپراستارسینمایی
مهماست

متأسفانهبسیاریازتهیهکنندگانفراموشکردهاندکهموسیقی
یکی از ارکان اصلی یک فیلم است .آنها به دلیل کاهش هزینه
تولید یک فیلم ســینمایی ترجیح میدهند که فیلم مورد نظر از
موسیقیکمتریبهرهمندباشدوبههمیندلیلموسیقیفیلمدر
ایراننزولپیداکردهاست.زمانیکهیکتهیهکنندهمیخواهدبا
یکسوپراستارقراردادببندد،بیشترینهزینهرابرایجذبفرد
موردنظرخرجمیکندوهرچقدرازبودجهفیلمباقیماندبخشیاز
آنراصرفموسیقیفیلممیکند.ایندرحالیاستکهموسیقی
فیلممانندیکسوپراستارسینماییمهماست(.مهر)

هنرهچ
ایرانیهوهر
زندگیتفگ ا
قطبالدین صادقی :در تئاتر ما انسان ایرانی ،دن
ایرانی به طور کلی فراموش شده است

متأسفانه در تئاتر ما مدت زیادی است انســان ایرانی ،زندگی ایرانی
و هنر ایرانی به طور کلی فراموش شده است و بسیاری از هنرمندان
ما دســت به خلق آثاری میزنند که نشانی از انســان و زندگی ایرانی
ندارند .اما این آثار اکبر رادی هستند که روح ایرانی بودن شخصیتها
و داستانهای نمایشــنامههایش قدرتمند اســت و این یکی دیگر از
مشخصههایفنیآثارایننویسندهدرحوزهنمایشنامهنویسیاستکه
میتوان ساعتهایزیادی دربارهآنگفتگوکرد.متأسفانهما بهمرحلهاز
نمادشناسی آثار رادی هنوز نزدیک نشدیم و فقط به روایت خطی ساده
از قصههای رادی تکیه کردیم( .ایسنا)

