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پورحسینی با تشکیل گروه «پاسارگاد» و نمایشهای «شش شخصیت در جستجوی نویسنده»« ،لئو کادیا»« ،مرغ دریایی و آندورا» را با این گروه به صحنه برد و در سال
 1346دو نمایش «حکومت زمان خان» و «استریپ تیز و کارول» را در اداره تئاتر کار کرد.

تلویزیون

سال دوم شماره  109چهارشنبه 19شهریور 14 ۱۳۹3ذیالقعده ١٤٣5

الناز حبیبی در گفتوگو با صبا

یادداشت

حواسم به نقشم است

النــاز حبیبــی بازیگــر ســریال
«دردسرهای عظیم» ،از بازیگران جوانی
است که عالوه بر بازی در کارهای درام و
اجتماعی ،سعی میکند در کارهای طنز
شــبانه هم حضور پیدا کند .همکاری با
برزو نیکنژاد دومیــن همکاری او بعد از
فیلم «ناخواسته» اســت که سعی کرده
در فضای متفاو تتری نسبت به آن فیلم
ظاهر شود .با او در رابطه با حضورش در
این مجموعه گپی زدیم.

نگاهی به برنامه «مجله بارداری»
شیوهکارگردانینیکنژادرامیدانستم

اولین حضور النــاز حبیبی در تلویزیون به ســریال
«روزگار قریــب» بر میگردد .او بعــد از بازی در این
سریال ،توانست با حسین سهیلیزاده ،سیروس مقدم
و حســین لطیفی که از کارگردانان موفق تلویزیونی
هستندهمکاریکند.حبیبیدرتازهترینمجموعهاش
با کارگردان جوانی کار کرده که مسلماً راه و شیوهاش
با کارگردانانی که قب ً
ال با آنها همــکاری کرده بود،
متفاوتتر است .او در رابطه با شیوه کارگردانی برزو
نیکنژاد میگوید« :مسلماً راه و شیو ه کارگردانی که
بازیگر با آنها آشناست میتواند راحتتر باشد ،اما کار
کردن با نیکنژاد تفاوت زیادی هم با کارگردانهایی که

قب ً
ال با آنها همکاری کرده بودم نداشت».
حواسمبهنقشمبود

او همچنین درباره همکاریاش با بازیگران کارکشتهتر
«دردســرهای عظیم» و البته نحوه بــازی گرفتن
کارگردان از بازیگران این سریال میگوید« :ما گروه
خوبی داریم ،از مهدی هاشمی و مریم سعادت گرفته
تا مدیر گروه سریال .در طول این سریال خیلی سعی
میکردیم که سر هر مسئلهای فکر و بحث کنیم ،حتی
سر دیالوگها .آقای نیکنژاد در این کار خیلی خوب
با ما کنار میآمدند .از طرفی هم ایشــان متناسب با
تالشهای بازیگران از آنها بــازی میگرفتند .من
هم در سریال سعی میکردم کار خودم را انجام دهم

 9ماه در  80دقیقه

و حواسم به نقشی باشد که آن را بازی میکنم و برای
رسیدن به این امر کارگردان هم خیلی کمکم کرد».
بازیگر سریالهای «تا ثریا» و «دودکش» ،درباره فضای
خانوادگی این سریال و تعامل آن با مخاطبان میگوید:
«خوشبختانه این سریال از همان روزهای اولیه پخش
مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت .فکر میکنم که
دلیل این استقبال هم تأثیرگذاری آن به فضای نزدیک
به جامعه و زندگی مردم باشد .اگر چه برخالف سریال،
گرما و صمیمیت و محبت بیــن خانوادههای ایرانی
کمتر شده ،اما فکر میکنم فضای آموزشی این سریال
تا حدی تأثیرگذار بوده و توانسته که با مخاطب ارتباط
برقرار کند».

ســید ر ضا
صائمی:

کارگردان سریال «تعطیالت دوست داشتنی» در گفتگو با صبا مطرح کرد

باید مقابل هریپاترها
به کودکان خوراک بدهیم
قصهها و متلهای کهن ایرانی از دیرباز
تا کنون همــواره ارتبــاط تنگاتنگی با
نسلهای مختلف برقرار کردهاند و در این
میان حکایتهای کودکانه نیز از جایگاه
ویژهای برخوردار بودهاند« ،بزک زنگوله
پا»« ،گنجشکک اشیمشی»« ،کدو قلقله
زن» «شــنگول و منگول» و ...از جمله
قصههای مأنوس و محبوب ایرانی هستند
که خاطرات شیرینی را در اذهان کودکان
دیروز رقم زدهانــد .در عصر حاضر نیز با
وجود رکود ســینمای کودک هرازگاهی
یکی از فیلمسازان دلسوز حوزه کودک
با الهام از این حکایتهای عامیانه تالش
میکند تا رشته گسسته ارتباطی میان
نسل امروز و پیشینه غنی فرهنگی این
مرزوبوم را در حد بضاعت از نو پیوند زند.
فضایی که قصــه شــما در آن تعریف
میشــود یک فضای فانتزی است ،چگونه به
این چارچوب کلی رسیدید؟

من همواره معتقد بوده و هستم که جای این نوع
آثار در ســینما و تلویزیون خالی بوده اســت من
و همنســان من آخرین نمونههای موفق از این
دســت را در دهه  60دیدهاند؛ آثاری چون «گربه
آوازهخوان»« ،گلنار»« ،پاتال و آرزوهای کوچک»
و نمونههای دیگر و بیش از بیســت سال است که

بتوان گفت تنها دو فیلم «ســام بر فرشتگان» و
«عملیات مهدکودک» در سالهای اخیر تا حدی
به این شــاخصه وفادار بودهاند .این روند به قدری

ورود قهرمانهای
خارجی اجتنابناپذیر
است ،اما مسئله اصلی
همان گسست است ما
سالهاست که در برابر
با این هجوم خوراکی بها
ارائه نکردهایم و اکنون
توقع داریم با یک فیلم
این پیوند دوباره برقرار
شود .این جریان باید ادامه
پیدا کند تا کودکان آرام
آرام بتوانند با این فضا
رفاقت برقرار کنند

قوت گرفته که حتی دبیر جشنواره بیست و هشتم
کودک نیز امســال اعالم کرد در این دوره از این
فســتیوال اولویت با آثاری اســت که صرفاً برای

اسیرند!

طرح اولیــه متعلق به حامد محمدیان و ســمیه
تاجیک بود .مادر سالهاســت کــه مرده ،گرگ
هم همینطور ،اما شــنگول و منگول و حبهانگور
سالهاســت که در دســتان فرزند گرگ اسیرند
و هنــوز برای ادامه حیات تــاش میکنند و ورد
دو کودک شــاداب انرژی آنها را برای مستولی
شــدن بر گرگ و رهایی دوچندان میکند ..شاید
بتوان گفــت تبیین نبرد دائمی میان خیر و شــر
به زبانی ســاده برای کــودکان و همچنین مقوله
قهرمانپروری از نوع ایرانی مدنظر ما بود .از سوی
دیگر قصه با چاشنی طنز نیز عجین شد تا ترکیب
فانتزی و طنز تصاویــر جذابی را برای کودکان به
وجود آورد .مضاف بر اینکه  70درصد کار در دکور
بود و نحوه رنگآمیزی صحنه و نوع گریمها بر این
جذابیت میافزود و در اینجا الزم میدانم از طراح
گریم و همچنین بازیگران تشکر کنم چون هرروز
یک ساعت و نیم گریم سنگین و پاک کردن دشوار
آن در پایان هر شب سختی نقششان را دوچندان
میکرد ،اما نتیجه همه این سختیها خوشبختانه
اثری آبرومند و دوست داشتنی برای کودکان شد.
و به یک نکته نیز اشــاره کنم ،عالوه بر تالش برای
چیره شدن بر نیروی شر آموزشهایی نیز همچون
ضرروت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از
نعمتهای خدادادی از مفاهیم مستتر در کار بود.
پس معتقدید هنوز کودکان با داستانهای
غیر رئال ارتباط برقرار میکنند..

دقیقاً شــما فروش نجومی «شــهرموشها »2را
ببینید .به عقیده من در این وانفســای سینمای

«تعطیالت دوست داشتنی» از جمله آثار شاخص مرکز سیمافیلم در ژانر کودک است
که با اقتباسی از داستان «شنگول و منگول» و به مدد بهره گیری از فضاسازی جذاب و
تکنیکهای روز ،در ارتباط با کودک امروز موفق عمل کرده است .این اثر نمایشی که
سال گذشته و در قالب یک فیلم تلویزیونی در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان به این فستیوال ارائه شده و موفق به کسب پروانه
زرینبهتریناثربلندویدئوییشدهبوداینروزهادرقالبیکسریالتلویزیونیازشبکه
تهران در حال پخش است .به این بهانه و در گفتگو با سیدوحید حسینی کارگردان این
مجموعه مراحل شکلگیری این اثر و همچنین چالشهای کنونی سینمای کودک را به
اجمالبررسیکردیم.

به واســطه رخوت حاکم بر ســینمای کودک از
مقوله فانتزی و فضای شــاد و موزیکال در اندک
کارهای تولید شــده در این حوزه خبری نیست و
قصهها یا به شدت رئال هستند و یا به جای اینکه
برای کودک باشند درباره کودک هستند و شاید

کودکان ساخته شده باشند .از این رو من تصمیم
ال بر بستر فانتزی تعریف شود.
گرفتم تا قصه کام ً

نحوه شــکلگیری قصه و شخصیتها
چگونه بود؟ ما شنگول و منگولی را میبینیم
که صدساله شدهاند و هنوز در چنگال گرگ

پیشنهادتلویزیونی

کارنامه

کودک خانم برومند کار بزرگی انجام داده که بعد
از سالها مخاطب کودک را به سینما کشانده است
که البته در اختیار داشتن امکانات و بودجه کافی
نیز قطعاً بر کیفیت کار میافزاید. ..
بــه هرحــال عمــده مخاطبــان

«شــهرموشها »2بزرگترهایی هستند که
کودکی خود را در دهــه  60گذراندهاند و این
فیلم حس نوستالژیکی برای آنها دارد...

من هنوز فیلــم را ندیدهام ،اما تصور میکنم حتی
اگر هم اینگونه باشــد یعنی پدر و مادرها بیشتر از
فرزندانشــان از فیلم لذت ببرند باز هم تصاویر بر
ضمیر ناخودآگاه کودکان اثر میگذارد و بچههایی
که با «بنتن» و «نینجــا» و «هریپاتر» مأنوس
هستند با آثار نمایشی دوره کودکی پدر و مادر خود
آشنا میشوند و حتی شاید در ذهن کودکانه خود
که معتقدم نســل بسیار باهوشیاند ،تفاوت میان
این دو جنس کار را بررسی میکنند.
اگر فرض را بر عدم ارتبــاط کودکان با
فیلمی مثل «شــهرموشها» بگذاریم علت
این گسست چیست؟ شخصیتهای خارجی
تزریق شده که شــما به آنها اشاره کردید
همچون هریپاتر یا گسستی که سیاستهای
غلط حاکم بر سینما میان کودکان و سینما به
وجود آورد و احساس غریبگی کودک ایرانی با
سینمای ایرانی کودک؟

ورود قهرمانهای خارجی اجتنابناپذیر اســت،
اما مســئله اصلی همان گسســتی است که شما
اشــاره کردید .ما سالهاســت که در برابر با این
هجوم خوراکی بها ارائــه نکردهایم و اکنون توقع
داریم با یک فیلم این پیوند دوباره برقرار شــود...
من معتقدم ایــن جریان باید ادامــه پیدا کند تا

پیشنهادرادیویی

«آوای امواج»

خاطراتکاغذی

«خونه مادربزرگه»

باال بردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی قطعاً یکی از وظایف رسانه است .این برنامه یک
مجله تخصصی نقد و بررسی کتاب است که هر هفته پنجشنبه شبها ساعت  23از
شبکه چهار روی آنتن میرود .در این برنامه نویسندگان ،مترجمان ،محققان و مؤلفان
دعوت میشود تا درباره حوزه نشر و کتاب بحث و گفتگو کنند .همچنین اخبار تازههای
نشر ،معرفی و پیشنهاد کتاب و میان برنامههای گزارشی ،از دیگر آیتمهای این برنامه
به تهیهکنندگی محمود فاتحی هستند .چنین برنامهای میتواند گزینه مناسبی برای
کتاب دوستان و اهالی کتاب باشد.

حضور دوبلورها در رادیو میتواند گرمابخش این رسانه باشد .مریم شیرزاد که او
را با صدای شخصیت اوشین به یاد داریم مدتی است در رادیو اجرای برنامه «آوای
امواج» را بر عهده دارد.
ساناز باقری تهیهکننده این برنامه است که هر جمعه ساعت  16تا  18از رادیو تهران
روی آنتن میرود .این برنامه محصول گروه ورزش و سالمت رادیو تهران است و از
بخشهای به اندازه یک تبسم ،شهر مهربانی ،از فیلمها یک دیالوگ و بوی کتاب
تشکیل شده که حتماً میتواند گزینه مناسبی برای عصرهای جمعه باشد.

عروسکها همیشه خاطرهساز
هستند ،به خصوص اگر یک تیم
حرفهای کارهای عروسکی ،روح
زندگی را در عروسکها دمیده
باشند.
«خون ه مادربزرگه» مجموعه
تلویزیونی عروسکی بود که از سال
 ۱۳۶۶و به کارگردانی مرضیه
برومند ساخته شد .این مجموعه
در  ۲۴قسمت  ۱۵تا  ۲۵دقیقهای
ساخته شده و از شبکه  ۲سیما
پخش شد .هنگامه مفید ،راضیه
برومند ،بهرام شاه محمدلو،
رضا بابک ،فاطمه معتمدآریا،
آزاده پورمختار ،مریم سعادت،
هرمز هدایت و مسعود کرامتی
صداپیشگان این برنامه بودند.

کودکان آرام آرام بتوانند با این فضا رفاقت عمیقی
برقرار کنند.
برگردیم به فضای «تعطیالت دوســت
داشتی» ،نحوه انتخاب بازیگران چگونه بود
تقریب ًا میتوان گفت به استثنای مریم سعادت
بازیگر چهرهای در کار وجود ندارد...

بلــه و دلیل اصلــیاش نیز محدود بــودن منابع
مالی بــود .قطعاً کار اگر بودجه بهتری داشــت از
بازیگران چهره اســتفاده میکردیم ،اما در عین
حــال بچههایی که نقشهای اصلــی را عهدهدار
بودند از جوانان بااســتعداد تئاتر بودند که انصافاً
به خوبی ظاهر شــدند ...دو کــودک فیلم نیز که
در جشــنواره اصفهان جایزه بهترین بازیگری را
دریافت کردند بســیار قدرتمندانــه ایفای نقش
کردند که البته زحمت اصلی بر عهده فرید قبادی
بود که هدایت بازیگران کودک به او محول شــده
بود .من به خاطر دارم که داوران جشنواره همگی
معتقد بودند که کار امکان تبدیل سینمایی را نیز
دارد و اگر این اتفاق میافتاد و اکران میشد نه در
حد و شکل شهر موشها ،اما در جای خود مطمئناً
ارتباط خوبی با کودکان برقرار میکرد و البته این
را هم بگویم طرحهای خوبی مشــابه «تعطیالت
دوست داشتنی» در سیما فیلم وجود دارد که اگر
به مرحله ساخت برسند میتوان نسخه سینمایی
از آنها استخراج کرد و همین امر به رونق دوباره
سینمای کودک کمک میکند

شــا ید خیلــی
جالــب باشــد که
بگو ییــم حتــی
کســانی که هنوز
به دنیــا نیامدهاند
نیــز مخا طبــا ن
تلویزیون هســتند! تعجب نکنید کافی است
پنجشــنبهها ســاعت  10:50دقیقه شبکه
دو سیما را تماشــا کنید ،مجلهای تصویری
به روی شما گشــوده میشود که موضوع آن
بارداری اســت .اگر خواننده مرد هســتید از
ادامه خواندن این یاداشــت منصرف نشوید.
اتفاقاً یکــی از ویژگیهای مهــم این برنامه،
توجه به نقش مهم مردان و همسران در دوران
بارداری و آموزش مهارتهای رفتاری در این
دوره است .یکی از خألهای عاطفی که برخی
زنان در دوران بارداری احساس میکنند عدم
همکاری و همراهی همسرانشان با آنهاست.
البتهاینلزوماًبهمعنایعدممسئولیتپذیری
آقایاننیستبلکهناشیازعدمآگاهیوکمبود
دانشواطالعاتاستواینبرنامهچوننگاهی
خانوادهمحور دارد نه رویکــردی صرفاً زنانه،
توانسته نقش مهمی در انتقال این اطالعات و
دانشهای کاربردی داشته باشد.
«مجلــه بــارداری»در راســتای اهــداف و
مأموریتهای شبکه دو که حمایت از خانواده
است تولید شــده و در شرایط کنونی که لزوم
توجه به سیاست افزایش جمعیت در اولویت
قرار گرفته این برنامــه از حیث اجتماعی نیز
واجداهمیتاست.هرچندکهدالیلاجتماعی
وکالنراکناربگذاریمبهدنیاآمدنیککودک
ســالم و در واقع یک انسان ســالم مهمترین
هدفی اســت که میتوان بــرای یک جامعه
تعریف کرد .پزشــکان معتقدنــد که به دنیا
آمدن یک کودک یک معجزه است ولی چون
به واسطه پیشرفت دانش پزشکی ،دیگر کمتر
شاهد مرگ و میر نوزادان هستیم و این معجزه
تکرار میشود ،کمتر به اهمیت آن واقفیم .از
سوی دیگر بسیاری از تحقیقات روانشناسی
نشــان میدهد کــه دوران جنینی اهمیت
زیادی از لحــاظ رفتاری-عاطفی داشــته و
تجربیات مادر در این دوران و کیفیت جسمی
و روحیاش بر روی شــخصیت و ســامت
جسمیوروانیکودکتأثیربسزاییمیگذارد.
اگر میزان و آمار تولــد و بارداری را هم در نظر
بگیریم در مییابیم که واقعاً جای یک برنامه
مستمردربارهبارداریومسائلآنیکضرورت
رسانهای است و شبکه دو به عنوان شبکه دوم،
دست به اقدام مهمی زده است .نه فقط به دلیل
سوژه برنامه که در تمام برنامههای خانواده یا
برنامههای ترکیبی مشابه میتوان سراغی از
آن گرفت بلکه به دلیل تخصصی بودن برنامه
و ســاختار مجلهای بودن آن و طرح مباحثی
تازه و جذاب است که کمتر در برنامهای با این
جزئینگری به آن پرداخته شده است.
«مجله بارداری» واجد بخشهای مســتقل
و جداگانهای اســت که در هــر بخش از یک
منظر به بــارداری و مســائل آن میپردازد.
بخش «بلوغ» که بخــش دخترانه این برنامه
است ،به آمادگیهای پیش از بلوغ و آشنایی
خانوادهها با ایــن دوران میپردازد .در بخش
«مادرانه» به آمادگیهــای پیش از بارداری
پرداختهومباحثیرادراینزمینهبهخانوادهها
به خصوص مادران توصیــه میکند .بخش
«پرونده» این برنامه هم هــر هفته با دعوت
از یک خانم به معضــات اجتماعی بانوان در
حوزههای بلوغ و بارداری و ...میپردازد.
بخش «نسل پاک» با حضور استاد آقاصمدی
در هر قســمت قصد دارد به یکــی از آداب و
رسومی که الزم اســت پدر و مادر به جا آورند
تا یک نسل پاک داشته باشند ،اشاره میکند.
در بخش «پروانگی» هم به شــرایط و رسم و
رسوم بارداری در شهرهای مختلف پرداخته
شده است .بانوانی که با داشتن شخصیتهای
اجتماعی ،سیاسی و ...در جامعه به این وظیفه
و مســئولیت خطیر یعنی مادر شدن و مادر
بودنبهخوبیمیپردازندهممعرفیمیشوند.

