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 wاحمد آقالو

احمد آقالو در زندگی هنریاش دو بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر شده است ،یک بار در سال  ۱۳۸۱بهعنوان بازیگر نقش اول مرد در فیلم «گاهی به آسمان
نگاه کن» و بار دیگر در سال  ۱۳۶۸به عنوان بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم «تمام وسوسههای زمین».

تلویزیون

سال دوم شماره  124چهارشنبه 9مهر 6 ۱۳۹3ذیالحجه ١٤٣5

سعید بشیری در گفتگو با صبا تشریح کرد

گپ خودمانی

یک برنامه «سفید» درباره هنر هر شب روی آنتن
عاطفه محرابی :سعید بشیری تهیهکنند ه برنامههای فرهنگی و
هنری شبکه چهار سیما که از جمله آثار او میتوان از «دو قدم مانده
به صبح»« ،دور میز شب» و «کارگاه هنر» نام برد ،از پخش برنامه
جدیدش در شبکه آموزش خبر داد.
این برنامه با نام «سفید» قرار اســت از هفته آینده به صورت زنده
از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت  12نیمه شب به نمایش در آید.
پیش از این در اخبار صبا خوانده بودید «سفید» برنامهای با موضوع
فرهنگ و هنر است که با رویکردی آموزشی از طریق انتقال و نمایش
تجربیات هنرمندان مطرح کشور در حوز ه تئاتر ،هنرهای تجسمی،
انیمیشن ،ســینما ،مطالعات فرهنگی و پژوهش هنر به آموزش
میپردازد« .سفید» هر شب به جز پنجشنبه و جمعه به مدت 70
دقیقه پخش میشود و باز پخش آن ،روز بعد به نمایش در میآید.

به گفته بشیری این برنامه قرار است پاتوقی برای اهالی هنر باشد
که در آن دغدغههای شخصی خود را مطرح کرده و با گفتگو درباره
نوع نگاهشان به هستی و با در نظر گرفتن تجربیاتشان به مخاطبان
عالقهمند در حوزههای مختلف هنری کمک کنند تا با زمینههای
کاری این هنرمندان آشنایی بیشتری داشته باشند.
بشــیری به خبرنگار صبا در اینباره گفت :قرار نیســت در برنامه
«سفید» به مسائل حرفهای و صنفی پرداخته شود بلکه قرار است
به آموزش هنر پرداخته و با چنین رویکردی به مخاطبان آموزش
داده شود که چگونه میتوانند به درک صحیحی از اثر هنری دست
پیدا کنند.
وی ادامه داد :عالوه بــر این با توجه به اینکه بحث آموزش هنر در
کشور با معضل روبهروست و همه آموزشگاههای هنری مطرح که

توسط اســاتید مجرب به آموزش میپردازند در پایتخت متمرکز
هستند ،بخش عمدهای از عالقهمندان در شهرستانها از آموزش
دیدن نزد این اســاتید محروم ماندهاند .بنابراین سعی بر این است
که در برنامه «سفید» عالوه بر آدمهای حرفهای که در این زمینه
به فعالیت میپردازند ،عالقهمندان هنر که تاکنون فرصت آموزش
دیدن در آموزشگاههای حرفهای را نداشتهاند نیز به عنوان مخاطب
مورد توجه قرار بگیرند.
«سفید» با تهیهکنندگی داوود آجرلو و سعید بشیری ،به کارگردانی
سعید بشــیری و با اجرای شــهرام زرگر از هفت ه آینده روی آنتن
میرود .قرار اســت در «سفید» شــنبه به موضوع تئاتر ،یکشنبه
هنرهای تجســمی ،دوشنبه انیمیشن و جلوههای ویژه ،سهشنبه
سینما و چهارشنبه با موضوع مطالعات فرهنگی و پژوهش هنر به

دورانجدیدفیلمسازی

از ساخت «رســوایی» دوران جدیدی در
فیلمسازیم شروع شــد و در «معراجیها»
خواستم این مســئله را مطرح کنم که اگر
یک نگاه متفــاوت و جذابی به دفاع مقدس
و بچههای جنگ وجود داشته باشد ،باز هم
این نگاه متفاوت ،مخاطب خواهد داشت .اگر
در «اخراجیها» حضور یک تعداد آدم خاص
برای مخاطب جذابیت داشت با توجه مردم
به فیلم «معراجیها» این استقبال برخالف
پیشبینی خیلیها ادامــه پیدا کرد و نباید
فراموشکنیموجوهتراژیککاربیشتروجوه
طنزش بود و خشنترین صحنههای جنگ
مورداستفادهقرارگرفتهبودوتمامنشانههای
ظاهریدفاعمقدسچهبهلحاظپوششونوع
گویشدراینفیلمومجموعهرعایتشــد.
نشانههایی که برخی دوستان آن را تحریف
میکنند و استقبال خوب و گسترده مردم از
«معراجیها» در زمان اکران با توجه به اینکه
میدانستندقراراستبهزودیمجموعهایاز
اینفیلمدرتلویزیونپخششودبسیارحائز
اهمیتاستویکپیاممهمدارد.

اهمیتمخاطب

هر سینماگری که عنوان میکند مخاطب
برایش مهم نیســت دروغ میگوید .همه
فیلمسازان دوســت دارند فیلمهایشان
مخاطبداشتهباشــدوبرخیازایناظهار
نظرهابهایندلیلاستکهایننوعفیلمسازان
میبینند که برخی از فیلمهای پر مخاطب
جداازحفظجهانبینیوایدئولوژیسازنده،
مخاطب انبوه هــم دارد .برخی برای جلب
مخاطب به سمت عوامفریبی میروند ،اما
معتقدم جذابیت و پیام و محتوا در کنار هم
استکهمخاطبرااقناعمیکند.

گفتگوی صبا با مسعود دهنمکی درباره خاطراتش
از جبهه و سریال «معراجیها»

بود؟

«معراجی ها» خاطرات
من درگردان حمزه است

کارگردان سهگانه «اخراجی» اص ً
ال نیازی به معرفی ندارد ،کسی که معتقد است بهترین
خاطراتش در مجاورت با رفقای زمان جنگ و آن محیط عرفانی رقم خورده است .دهنمکی
خاطرات خود از جنگ را در قالب فیلمهایش بیان کرده است ،اول سراغ او رفتیم تا چند
سؤال فانتزی از او بپرسیم و به بهانه همزمانی این گفتگو با پخش سریال «معراجیها» به
این سریال و گپ درباره آن هم پرداختیم.
آقای دهنمکی شما چه سالی به جبهه رفتید
و چه مدت در آنجا ماندید؟

من سال  64به جبهه رفتم و تا انتهای جنگ حضور
داشتم.

حضور شــما به عنوان رزمنده در کدام
مناطق عملیاتی بود؟

همغرببودموهمجنوب،امابیشترمنطقهعملیاتی
جنوب.
از بین هنرمندانی که امروز در ســینما

فعالیت دارند ،کسی را میدیدید؟

فقط آقای نوروزبیگی در گردان ما بود.

حدود  4سال جبهه بودید ،سختترین روز
این مدت چه روزی بود؟

یکی از سختترین روزهای جنگ ایران علیه عراق در
طول 8سال را اگر بخواهیم خالصه کنیم ،در شلمچه
و عملیات کربالی 5به وقوع پیوست که من لحظاتی
از آن روز را در «معراجیها» نشان دادم.

چرا آن روزها ،از دید شما تلخترین ایام جنگ

خبر

در آن عملیات ،تمام ماشــین جنگی عراق روی یک
منطقه جغرافیایی محدود متمرکز شــده بود ضمن
اینکه عملیات ،یک جور زورآزمایی نهایی محسوب
میشد .حجم آتش و شهدایی که داشتیم سبب شد
لحظاتی خلق شود که در طول جنگ کم نظیر بود.

اگر قرار باشــد فقط یک فیلم نــام ببرید که با
تماشای آن احساس کنید حال و هوای روزهای
جبهه و جنگ در شما غلیان کرده ،آن فیلم کدام
است؟

به غیر از «معراجیها» که خاطرات مستقیم خودم از
جنگ است« ،دیدهبان» آقای حاتمیکیا ،وضوحش
به آن روزها خیلی نزدیک است.

بهترین خاطره شــما از دوران جبهه چه
بوده است؟

تمام روزهای جنگ برایــم از بهترین روزهای عمرم
اســت ،حضور و نفس کشــیدن و بودن با آن آدمها،
بهترین روزها را برایم رقم زد که همه خاطراتش با آن
آدم و زندگی کردن در آن مدینه فاضله که آدمها خلق
کرده بودند در زندگی جزو بهترین ایام است.
اگر باز هم جنگی علیه کشورمان آغاز شود
شما برای دفاع حاضر میشوید؟

آنموقعهممابرایجنگنرفتهبودیم،برایدفاعرفته
بودیم .االن هم هر کسی که به کشور و انقالب ،چشم
طمع داشته باشد حتماً دفاع میکنیم .فکر میکنم
برای من دفاع تمام نشده است .بعد از قبول قطعنامه،
شاید یک دوره فترت چند ماهه داشتیم ولی برای من

ثریا حکمت از بازگشت دوبار هاش به
عرصه بازیگری به صبا گفت

قراراستدرسریال
تبریزیهمبازیکنم

بحث و گفتگو پرداخته شود .این برنامه هر شب میزبان هنرمندان
خواهد بود.

یکی ،جنگ تمام نشد بلکه سختتر هم شد یعنی اگر
در آن دهه اسلحه دســتم بود و میبایست از کشور و
انقالبدفاعمیکردمبالفاصلهآناسلحهتبدیلبهقلم
و انتشار نشریه در طول ده سال شد .در دهه هفتاد قلم
دستم بود و دهه هشتاد دوربین دستم گرفتم ،چه بسا
که کار االن سختتر از آن دوران است.

عجیبترین آدمی که در طول حضورتان در
جبهه با او برخورد کردید چه کسی بود؟

فکر میکنم عجیبتریــن آدمها ،فرماندهانی بودند
که باالی سر ما بودند .شــخصیت االن ما متأثر از آن
آدمهاست و االن هم بعضی از آنها هستند ،مثل حاج
امینی که فرمانده گردان حمــزه بود .در طول چند
ال ندید این آدم با سوت خمپاره
ســال ،هیچ کس اص ً
بخیزد .ترس ،هیچ وقت در چهره او دیده نشــد .االن
همبازنشستهشدهوزندهاستوفقطبینمردمزندگی
میکند و کسی او را نمیشناسد ،اما یکی از قهرمانان
جنگ ماســت .من به نوعی سعی کردم شجاعت را از
این آدم داشته باشم.
چقدر از خاطراتتــان در فیلمهایتان بهره
گرفتید؟

خاطراتم از جنگ ،فیلمهایم هستند .تأکید میکنم
که «اخراجیها» ،خاطرات من از گردان سلمان است
و «معراجیها» هم خاطرات خودم از کارهایی که در
گردان حمزه دیده بودم.
حرف اصلی سریال «معراجیها» چیست؟

حرفاصلیسریالمعرفینسلگذشتهبهنسلامروز،
پاسخ به بعضی از شــبهات که برخی رسانهها درباره
جنگ و ضد جنگ مطرح کردند و همینطور احترام
به رزمندههاست.

با توجه به اینکه شما سرپرست نویسندگان
هستید طرح اولیه ســریال با فیلم فعلی چقدر
تفاوت دارد؟

چارچوب همان اســت که به شبکه ارائه

طرح کلی و
دادیم ،اما در نوشــتن فیلمنامــه ایدههایی را اضافه
کردیم و همینطــور برخی دیالوگها ســرصحنه
تغییر کرد.

بــرای ســاخت ســریال «معراجیها»
چه تدابیری اندیشــیدید تا ایــن مجموعه با
مجموعههایی که در ژانر دفاع مقدس ســاخته
میشود ،تفاوت داشته باشد؟

آن چیزی که شــما در فیلم سینمایی «معراجیها»
دیدیــد فضــای جدیــدی بــود و این مســئله در
ال
ســریال «معراجیها» بســیار بیشتر اســت ،مث ً
صحنههای تصویربرداری کاری بســیار چشــمنواز
اســت .ســکانسهای زیادی داریم که با  8دوربین
تصویربرداری شده و از نظر تکنیک بینظیر است.

چرا با توجــه به اینکه فیلم ســینمایی
«معراجیها» تمام ًا مربوط بــه دوران جنگ و
سریال «معراجیها» مربوط به سالهای بعد از
جنگ است ،اسم مشترکی برای این دو ساخته
انتخاب کردهاید؟

ســریال «معراجیهــا» به نوعی تداوم سرنوشــت

اختالفبیننسلها

شخصیتهاییاستکهدرنسخهسینماییآندیدیم
اینکه مخاطب بداند در زمان جنگ چه اتفاقی برای
آنها افتاد و چه سرنوشــت تلخی داشتند برایم مهم
بود .در واقع ما در نسخه سینمایی شخصیتهایی را
معرفی کردیم که مردم با آنها همذاتپنداری کردند
باز همان شخصیتها را میبینیم که
و در این سریال 
سالها بعد از جنگ چطور زندگی میکنند و چطور با
آنها رفتار شده است.
به نظر شــما زمان پخشــی که برای این
سریال در نظر گرفته شده مناسب است ،ترجیح
نمیدادید در مناسبتهای خاص که تلویزیون
بیننده بیشتری دارد ،این سریال پخش شود؟

وقتیفیلمسینمایی«معراجیها»اکرانشد،زمستان
وزمانرکودسینمابودوخیلیهامیگفتندبهتراست
نوروز اکران شود تا دیده شود اما شما دیدید این فیلم
تأثیر خود را گذاشت و میلیونها نفر در سینما آن را
دیدند و پسندیدند و با قهرمانهایش همراهی کردند.
مطمئناًسریالآنهممخاطبمیلیونیخواهدداشت
به ویژه اینکه بیننــده تلویزیون با فراغ بال میتواند
بنشــیند و سریال را تماشــا کند ،به نظر من سریال
«معراجیها»میتواندمثلنسخهسینماییاشمردم
را با خود همراه کند.
مدیران شبکه بیشــتر روی چه مواردی
حساسیت داشتند؟

مسئوالن شبکه میدانستند من برای سرگرمی فیلم
و سریال نمیسازم و «معراجیها» حتماً حرفی دارد
و مضمونی دارد که ایجاد حساسیت میکند و با من
همکاری کردند که امیدوارم در زمان پخش هم این
همکاری ادامه داشــته باشد و ســریال دچار آسیب
نشود و خاطره خوشــی از همکاری من با تلویزیون
باقی بگذارند.
و در آخر «معراجیهای »2را هم میسازید؟

نه ،چون پیامی که در ســریال به مخاطب میدهیم
کامل است و نیازی به نسخه دوم ندارد.

نکته مهمی است .نسل بچههای جنگ با وجود اختالف ســلیقههایی که با پدر و مادرشان بر سر
رفتنجبهههاداشتندهیچوقتازجادهادبوتعادلخارجنمیشدندوحریمهاراحفظمیکردند.
قهرمانسازی نه و قهرمانروایی در دفاع مقدس ما همین است که بچههای ما در آن دوران آرنولد
نبودند.قهرمانهایماآدمهاییبودندکهازرتبهاولکنکورمیگذشتندوبرایحفظکیانمملکتبه
جبهههامیرفتندوآغوشگرمخانوادهراترکمیکردندتاباسختیهایمعرکهجنگروبهروشوند.
معرفی کردن این نوع قهرمانها ارزشمندتر از معرفعی کردن قهرمانهایی است که آرنولدبازی در
میآورند ،آدمهایی که در زمان جنگ از عشــق مجازی به عشق حقیقی رسیدند و این آدمها مانا
میشوند.چرادرهمهنظرسنجیهامجیدسوزوکیمنتخبمردممیشود؟مجیدسوزوکیبایکنگاه
متهورانهوارزشیشهیدشد.مردمهمبهارزشهایقهرمانهاایننوعارزشگذاریراانجاممیدهند.

پیشنهاد

علیخانی با «پشت صحنه»
باز میگردد

پخش سریال
«سالهای مشروطه» از رادیو

احســان علیخانی و علی ضیا دو مجری جوانی
که این روزها برای خودشــان صاحب ســبک
و ســیاق خاصی شــدهاند ،از بعد ماه رمضان و
اجرای برنامــه پربیننده ماهعســل روی آنتن
هیچ شــبکهای دیده نشــدند ،اما این روزها خبر میرسد که احسان علیخانی
با سری دوم «پشــت صحنه» و علی ضیا با برنامهای به نام «بعضیها» از نیمه
دوم سال به تلویزیون میآیند.
برنامه «پشــت صحنه» با اجرای احســان علیخانی از شــبکه سه سیما روی
آنتن میرود.
«پشت صحنه» در سری اول خود وارد زندگی ورزشکاران شد و با آنها به گپ
و گفت پرداخت ،اما در این ســری از پخش خود ،منحصر به قهرمانان ورزشی
نیست بلکه نخبگان علمی ،هنری ،سیاسی نیز حضور دارند و پخش این برنامه
برای زمستان  93تعیین شده است.
همچنین برنامه شــبانگاهی «بعضیها» نیز با اجرای علی ضیا از هفته آینده
پخش خود را از شبکه سه سیما آغاز میکند.

برنامــه رادیو فیلم از زمان تاســیس طرفداران
زیادی برای خوددســت و پا کرده است.چنانچه
موفق نشده اید سریال «سالهای مشروطه» را
از تلویزیون ببینید ،این روزها میتوانیــد آن را در قالب برنامه رادیو فیلم از رادیو
نمایش بشنوید.
داستان سریال از زمان ســلطنت ناصرالدین شاه و زمان صدارت میرزا تقی خان
فراهانی مشــهور به امیرکبیر آغاز میشود و با سلسله حوادثی که درنهایت منجر
به انقالب مشروطیت شد ،ادامه پیدا میکند.
اکبر عبدی ،جمشــید مشایخی ،حسام نواب صفوی ،محمدرضا شریفینیا ،آزیتا
حاجیان ،چنگیز وثوقی ،رضا رویگری ،ایــرج راد و محمد مطیع از بازیگران این
سریال هستند و محمدرضا وزیری کارگردانی آن را بر عهده دارد.
«سالهای مشروطه» با گویندگی و تنظیم رادیویی ملیحه شبانیان ،تهیهکنندگی
و سردبیری فرشاد آذرنیا و صدابرداری علی حاجی نوروزی هر روز ساعت 19:30
از رادیو نمایش پخش میشود.

خاطراتکاغذی

سندباد
مریم فالح" :سندباد" شاید
اولین کارتونی بود که در دوران
کودکی خیلی باور کردنی ما را
با غول چراغ جادو آشنا کرد و
قبل از گالیور بچه ها را به جزیره
آدم کوچولوها برد.یادش به خیر
چهل دزد بغداد،عالء الدین،
شیال آن مرغ دریایی و علی بابا
با آن موهای بلند یوری اش،
علی بابا تا قبل از مارکو پولو،
اولین مرد مو بلند کارتون های
کودکی مان بود.

نژال پیکانیان :بعد
از همه اتفاقات تلخی
که برای ثریا حکمت
در این ســالها افتاد،
او بــار دیگــر بعد از
مد تهــا دوری از
عرصــه بازیگــری
جلوی دوربین رفت.
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «کمی قابل
تأمل» به تهیهکنندگــی و کارگردانی فرهاد
ناصحچندیپیشدرتهرانآغازشدواینبازیگر
قدیمی بعد از سالها بیکاری و خانهنشینی در
این مجموعه حضور پیــدا کرد .مجموعههای
تلویزیونی «خانــه به خانه»« ،یــک حرف از
هزاران»« ،آپارتمان» و ...فیلمهای سینمایی
«آواز قو»« ،عروسی مهتاب»« ،خواستگاری»،
«ایایران»،و...ازمهمترینهایفعالیتهایاین
بازیگرمحسوبمیشوند.
حکمت دربــاره چگونگی حضــورش در این
سریال به صبا میگوید :وقتی این سریال به من
پیشنهادشدآنقدرخوشحالشدمازاینکهقرار
است دوباره به عشق همیشگیام یعنی عرصه
بازیگری برگردم که به معنای واقعی در پوست
خود نمیگنجیدم .خودم حس میکردم جان
تازهایگرفتم و روحم جالپیداکرده است.
اومیافزاید:اینسریالاپیزودهایمختلفدارد
و من در یک اپیزود آن بازی کردم که داســتان
حســی و خیلی زیبایــی دارد .اولین روزی که
ســر صحنه رفتم آنقدر شاد و پر انرژی بودم که
دوست داشتم این لحظات همچنان برایم ادامه
داشتهباشد.
اینبازیگردرادامهتصریحمیکند:فکرمیکنم
حاال که مردم بعد از ســالها من را دوباره با یک
ســریال در تلویزیون میبینند همه شایعات
گذشته تمام میشــود و همه متوجه خواهند
شــد آن حرفها شــایعهای بیش نبوده است.
خوشــحالی من عالوه بر بازی در این سریال به
خاطرارتباطدوبارهامبامردمنیزهست.
او در ادامــه میافزاید :در ســریال «کمی قابل
تأمل» نقش مادری را بــازی میکنم که قرار
اســت فرزندانش او را به خانه سالمندان ببرند.
بچههای او به خاطــر بدهیهایی که دامادش
باال آورده میخواهند خانه او را بفروشــند و به
همین دلیــل تصمیم میگیرنــد او را به خانه
ســالمندان ببرند .همه این داســتان لحظات
عاطفی را در قصه به وجود میآورد که برای من
خیلی قشنگ بود و مردم هم وقتی آن را ببینند
دوستشخواهندداشت .حکتدربارهارتباطش
با کارگردان و سایر بازیگران این پروژه میگوید:
از آقای ناصح کارگردان این کار به دلیل اینکه
از من برای بازی دعوت کردند تشــکر میکنم،
ایشان کارگردان توانا و بسیار با اخالقی هستند
و من واقعاً دوستشــان دارم .بقیه بازیگران هم
همینطور،همهآنهاباانرژیبودندوخیلیخوب
کار کردند .من همیشه همه کسانی که با آنها
کار میکنم را مثل بچههای خودم دوست دارم
و به آنها عشق میورزم.
این بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون همچنین
درباره کارهــای جدیدی که بــه او برای بازی
پیشنهاد شده ،میگوید :ســریال آقای کمال
تبریزی هم به من پیشنهاد شده و قرار است در
اینکارهمبازیکنم.ناماینسریال«ابله»است
وقراراستدرشبکهنمایشخانگیپخششود.
او میافزاید :البته درباره نقشــم در این سریال
هنوزچیزینمیدانمچون قسمتهای مربوط
به من را هنوز ننوشــتهاند و مــن از ابتدای این
سریالبازیندارم .بهگزارشصبا،اینمجموعه
ساختاریاپیزودیکداردوشهرکشهیدباقری،
بیمارستانگلستانپاسداران،شهرکغربو...
ازجملهلوکیشنهایاصلیآنهستند.
«کمی قابل تأمل» در هر قسمت یک داستان
مجزا دارد و بیشــتر به مسائل انسانی و اخالقی
ازجملهقضاوتزودهنگام،غیبتودروغگویی،
اعتکافو...میپردازد.اینسریالدر 30قسمت
 20دقیقهایدرحالتولیداستوماهآیندهروی
آنتنشبکهسومسیماخواهدرفت.

