 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rاسماعیل خلج
نمایشنامه «شبات» ،با جریان عصیانگری هاشــم ،تنها اثری از خلج است که در آن کاراکتر به اوج پرواز و عصبیت خود میرسد ،اما از آنجا که فلسفه تقدیرگرایی آثار خلج بر فکر او
سیطره پیدا کرده ،هاشم نیز مانند اکثر کاراکترهای دیگر ،تسلیم محیط میشود و حتی شرارت او نیز باعث متمایز شدن او یا برتریاش بر تقدیر نمیشود.
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ادامه تصويربرداری «گاهي به پشت سر نگاه کن» در خانه حامد

اواخر اسفند پایان تصویربرداری

عوامل توليد مجموعه تلويزيوني «گاهي به پشت سر نگاه
کن» به کارگرداني مازيار ميري ،برای ادامه تصویربرداری
به لوکيشــن منزل حامد ،خانهاي واقع در پشت حسینیه
ارشاد رفتهاند.
رضا انصاریان ،تهيهکننده این ســريال تلویزیونی با اعالم
این خبر به صبا ،گفت :کماکان تصويربرداري سکانسهاي
داخلی اين سريال ادامه دارد و سام کبودوند (در نقش حامد)
در این خانه ،به ایفای نقش میپردازد.
انصاریان اضافه کرد :تا 3روز دیگر برای ادامه تصویربرداری
به کالنتری زیباشهر میرویم .همچنین تاکنون  75درصد
پیشرفت کاری داشــتیم و با توجه به زمانبندی انجام شده
و علیرغم اطالع رسانی قبلی ،تا اواخر اسفند تصویربرداری
تلویزیون

زهرا عاملی در گفتگو با صبا:

دوست دارم مجری
برنامهای باشم که سوادش
را داشته باشم

زهرا عاملی

زهرا عاملی ترانهسرا و مجری
تلویزیون که یکشنبه شبها
تیتراژ برنامه «بعضیا» با صدای
روزبه نعمتالهی و با ترانهای از
او شنیده میشود ،در گفتگو با
صبا اعالم کرد که دیگر سردبیر
برنامه«ساعت»25نیست.صبا
چندی پیش به بهانه سردبیری
عاملی در این برنامه موسیقی
گفتگویی با او انجام داده که منتشــر شــد ،اما این
روزها خانم ترانهسرای جوان ،دیگر این مسئولیت را
بر عهده ندارد .زهرا عاملی در اینباره میگوید :دلیل
نماندن من در برنامه «ساعت »25به این دلیل بود که
با تهیهکننده به توافق نرسیدیم .البته خوشحالم که
در همان مدت کوتاه هم با این برنامه همکاری داشتم

و از آقای محمودی نیز تشــکر میکنــم اما به دلیل
اختالف نظرهایی که ما با هم داشــتیم و نتوانستیم
با هم به توافق برســیم من از این برنامه بیرون آمدم.
این ترانهسرا درباره ادامه فعالیتهایش در تلویزیون
به عنوان مجری به صبا میگوید :به دلیل مشکالتی
که وجود دارد ،هنوز نتوانستهام به تلویزیون برگردم،
اما امیدوارم و از صمیم قلب دوســت دارم این اتفاق
هر چه زودتر بیفتــد و باز هم برنامهاجرا کنم .عاملی
همچنیــن تصریح کرد :بــا رویکارآمدن مدیریت
جدید و تغییراتی که در بخشهای مختلف سازمان
صدا و سیما اتفاق افتاده ،میدانم که مدیرانی کار بلد
روی کار آمدهانــد .او افزود :برای من جای امیدواری
دارد که دوســتان جدیدی مدیریتهــا را بر عهده
گرفتهاند که میدانــم با علــم و مؤمنهای واقعی
هستند .همه چیز بســتگی به خواست خداوند دارد
و بازگشــت من به تلویزیون نیز همینطور اســت.
اگر خدا بخواهد و شــرایط فراهم شود این اتفاق در
آیندهای نه چندان دور حتمــاً میافتد اگر نه که باز
هم باید صبر کرد تا ببینیم چه پیش میآید .عاملی
درباره ژانر برنامههایی که دوست دارد در رسانه ملی
اجــرا کند ،تصریح کرد :اگر قرار باشــد به تلویزیون
بازگردم و دوبــاره اجرا کنم ،دوســت دارم اجرای
برنامهای را برعهده بگیرم که سوادش را داشته باشم.
موسیقی ،شعر و جامعهشناسی حوزههایی است که
من به آنها آشــنایی دارم و درسش را خواندهام و در
این زمینهها تجربه دارم .پس چه بهتر که اگر بخواهم
اجرا کنم برنامههایی با این موضوعات باشند .ضمن
اینکه عالقه خودم نیز بیشــتر در این زمینههاست.
جدیدترین کار این ترانهسرا در عرصه موسیقی ترانه
قطعه «آرزو کردم» با صدای سیاوش وزیری است
که به تازگی منتشر شــده است .زهرا عاملی در
اینباره نیز میگوید« :من خــودم این قطعه
را بسیار دوســت دارم ،چون خودم هم متولد
ماه آذر هســتم و این ماه و ایــن ترانه را خیلی
دوست دارم».
گفتنی اســت؛ چاپ دوم کتاب این ترانهسرا
با عنوان «دوازده» به تازگی وارد بازار نشــر
شده و انتشــارات شانی
ایــن کتاب را منتشــر
کــرده اســت .پیش از
این مجموعه «اگه
پــای من جــاده
رو برنگشــت» از
ترانههــای عاملــی
به چاپ رســیده و این
کتاب ،تعدادی از ترانههای دیگر این ترانهسرا
را شامل میشود.

به پایان میرســد.وی افزود :محمد رضــا موئینی تدوین
ایــن مجموعه تلویزیونــی را آغاز کــرده و همزمان با کار
تصویربرداری آن را جلو می برد .اما صداگذار و آهنگســاز
این سریال هنوز مشخص نشــده است .همچنین احتمال
دارد یکی از خوانندگان به نام کشورمان ،تیتراژ پایانی آن را
بخواند.این تهیهکننده درباره قصه «گاهي به پشت سر نگاه
کن» ،گفت :این سریال یک ملودرام خانوادگي است که با
محوريت موضوعي حمايت از توليدات داخلي و اعتماد به
نخبگان جوان ايراني و توجه ويژه به سبک زندگي ايراني-
اســامي تولید میشــود .همچنین هدف ما در این سریال
اطالع رسانی درباره این موضوع است که در شرایط سخت
هم می توان سازندگی کرد.

گزارش صبا از پشت صحنه
برنامه تلویزیونی«یک
فنجان چای»

صرف
چای برای
گرفتن
خهای
پاس 
متفاوت!

تهیه و تو لید برنامههای
گفتگومحور تلویزیونی را
رکسانا
قهقرایی
باید به مثابــه راه رفتن و
کردن روی لبه تیغ دانست .چراکه
حرکت
رنامهها از یک سو به واسطه ساختار
این ب
اده و شــرایط تولید آســانتر از
ســ
هها و آثار نمایشی ،حجم زیادی از
مجموع
تور شبکههای مختلف را به خود
کنداک
اص میدهند و از سویی دیگر به
اختص
نداشــتن روایت متکی بر قصه،
دلیل
نند با یک آسیب عمده هم روبهرو
میتوا
ند؛ اینکه جذابیت یا پرکشــش
باشــ
شــان باید وابســته به مهمان یا
بودن
سی باشد که در آن حضور مییابد
کا رشنا
رو با مخاطبــان نکاتی را مطرح
و رو در
ند .به نظر میرسد برنامه تلویزیونی
میک
فنجان چای» بــه تهیهکنندگی
«یک
جمشیدی که بیش از یک ماه از
شاهین
ش آن میگذرد ،رویکرد مشابهی
آغاز پخ
در دستور کار خود قرار داده است.
را

آن سوی آنتن

سحر قریشی :میگفتند افغانی هستم!
ســحر قریشی در بخشــی از جدیدترین گفتگوی خود با
مجله «زندگی ایرانی» درباره عحیبترین شــایعهای که
درباره خودش شــنیده گفته است« :یکی از عجیبترین
شــایعهها درباره من ،بعد از پخش ســریال «دلنوازان»
مطرح شــد و در آن مقطع این شایعه پیچید که من افغانی هستم! جالب اینجاست که
در صفحه شخصیام کسانی هســتند که خاطراتی از دوران حضور من در کابل تعریف
میکننــد ،در صورتی که چنین چیزی نیســت و اگر هم بود بــه آن افتخار میکردم و
هیچ مشــکلی نداشــتم که بخواهم پنهانش کنم .اگر پف زیر چشــمم را عمل نکردم؛
عاشــق این پف هستم و دوستش دارم .اگر هم شــبیه افغانیها هستم و کسی از چهره
من خوشــش نمیآید که ببخشــید؛ من عذرخواهی میکنم ،چون واقعاً مهم نیست...
من از طرف پدری تهرانی و از طرف مادری ترک تبریز هســتم .حتی عکس مادرم را در
صفحه شخصیام گذاشتهام که مردم را از اشــتباه بیرون بیاورم ...در همان مقطع هم
گفتند پس پدرش افغانی است .بعد هم که عکس پدرم را گذاشتم .از آنجایی که پدرم
هم خارج از ایران زندگی میکند عکســی از پدر و عمویم گذاشتم که مربوط به خارج
از کشور بود .فحشها شــروع شــد که خانوادهاش خارج از ایران زندگی میکنند و...
مگر پول شما را خورده که خارج از ایران زندگی میکند .حتی یک بار عکسی از دوران
مدرسهام گذاشتم با لباسی که در آن دوره همه داشتند .نوشتند :دیدید؛ لباس افغانی
پوشیده اســت .فکر میکنم این موج خیلی هدفمند و عمدی راه افتاد».

تهیهکننده سریال «گاهی به پشت سر نگاه کن» در پایان
در خصوص زمــان پخش مجموعهاش عنوان کرد :تاکنون
از سوی شبکه دو سیما هیچ زمانی برای پخش اعالم نشده
اســت ،ولی با توجه بــه باقی ماندن مراحل فنی ســریال،
احتمال دارد از ســال آینده و در مــاه مبارک رمضان روی
آنتن برود.
فیلمنامه این سریال به قلم محمود محمد سلطانی و مسعود
کرمی نوشته شــده و امین تارخ (در نقش جالل) و محمد
متوسالنی (در نقش احتشــام) شخصیت های اصلی آن را
بازی می کنند.
هدایت هاشمی ،الیکا عبدالرزاقی ،بهاره کیان افشار ،سعید
چنگیزیان ،شبنم مقدمی ،حمید ابراهیمی و نگاه حسن زاده

مروری بر مهمانان حاضــر در برنامه «یک فنجان
چــای» باعث میشــود تا هــر یک از آنــان را در
دســتهبندی گروههای اجتماعــی مختلف قرار
بدهیم ،چنانچه عوامل و سازندگان این برنامه نیز
پیش از این بر این مهم تأکید داشتهاند .این برنامه در
هدفگذاری خود در هر قسمت ،میزبان سه مهمان
به نمایندگی از جامعه هنرمندان ،ورزشــکاران،
مخترعان و نخبگان علمــی و افراد موفق در حوزه
شغل و نمایندگانی از اصناف گوناگون است .برای
تهیه گزارشــی از این برنامه گفتگومحور یا بهتر
بگوییم مجلهای ،عصر یکــی از روزهای پاییزی به
استودیوی شــماره  14جام جم سری میزنم .این
برنامه که چند هفتهای اســت روزهای یکشنبه و
سهشنبه از ساعت  16:20از شــبکه سه سیما به
صورت زنده پخش میشود ،دارای دکوری متناسب
با نام آن است .شــمایلی از «یک فنجان چای» با
رنگمایههای تیره و میز و صندلیهایی ســاده که
مقابل آن قرار گرفتهاند ،تصویر کلی فضایی است
که در آن حضور مییابم .بعد از عبور از رژی پخش
و قرار گرفتن در استودیو ،شــاهین جمشیدی را
میبینم .با او ســام و علیک میکنم .او به شــدت
درگیر کار است و قرار میشود در ادامه برنامه با هم
درباره اجرایش صحبت کنیم .یک ربع از ساعت 16
میگذرد که با پخش کلیپی از بارگاه ملکوتی امام
رضا(ع) به اســتقبال آغاز برنامه میرویم .دوربین
برنامه را از زوایای مختلف پوشش میدهند .شاهین
جمشــیدی مجری برنامه ،پالتوی ابتدایی خود را
آغاز میکند و محــور صحبتهایش به موفقیت و
دالیل آن اختصاص دارد .فهرست مجله این قسمت
از برنامه که نام و توضیحاتی درباره سوابق حرفهای
مهمانان برنامه اســت ،ورق میخورد .به استودیو
باز میگردی م.کیوان ســیفی میوهفروش  28ساله
اولین مهمان برنامه اســت .گفتگو با او پیرامون
تعداد ســاعات کاری ،خرید بار ،میزان هزینههای
روزانه در این شغل ،دســتمزد و حتی بسیاری از
جزئیات این حرفه ادامه مییابد .همچنین پخش
کلیپی از حضور او در محیط کاریاش نقطه اتصال
دو بخش گفتگو با این مهمان است.
ش یکسان و پاسخ متفاوت
پرس 

حامد مرادیان نویســنده برنامه ،نامی آشنا برای
رادیوییهاســت و در حال حاضــر تهیهکنندگی
برنامههایی همچون «اینجا شــب نیست»« ،سه
ســتاره» و ...را برعهده دارد .او سؤاالت برنامه را با
توجه به ویژگیهای هر مهمان تنظیم میکند
و با بــه کار بردن بعضــی از اصطالحات و
ضربالمثلها درباره شغلهای مطرح
شــده در «یک فنجان چــای» رویکرد
خاصی را در نگارش متن این برنامه اتخاذ
کرده است .مرادیان با تأکید بر اینکه سیر
پرسش در اینبرنامه ،ازنظم خاصیپیروی
میکند ،میگوید :من معمــوالً برای هر
مهمان 20 ،سؤال در نظر میگیرم که 10
مورد آن را خط میزنم و
 10مورد دیگر
در برنامه
مطر ح

از دیگر بازیگران «گاهی به پشت سر نگاه کن» خواهند بود.
این ســریال برای پخش از شــبکه  2ســاخته می شــود
و از دیگــر عوامل آن میتــوان به مریم هژیرونــد برنامه
ریز و دســتیار اول کارگردان ،افشــین هاشــمی انتخاب
بازیگر ،نــدا قائدی منشــی صحنه ،فریبرز ســیگارودی
مدیر تصویربــرداری ،کوروش ســیگارودی تصویربردار،
محمدرضا موئینی تدوینگر ،رامین آشوری طراح صحنه،
اردوان همایون فر مدیر صحنه ،مرجان گلزار طراح لباس،
مهدیه اعرابی طراح گریم ،نوید میرالی مجری گریم ،مهشاد
مظفری مجری گریم ،ساســان نخعــی صدابردار ،منصور
غضنفری مدیر تولید و سید جواد الجوردی مدیر تدارکات
اشاره کرد.

شاهینجمشیدی:معموالًدر
فرهنگوسنتایرانیانمرسوم
استکهوقتیمیخواهندبا
کسیگپوگفتیداشتهباشند،
اورابهنوشیدن«یکفنجان
چای»دعوتمیکنند.دراین
برنامههمماگفتگوییسادهبا
مهمانانبرنامهپیشمیبریمو
یباسؤاالتی
باآنهاگپیصمیم 
متفاوتداریم
شــکل میگیرد-معموالً سادهتر اســت و به خود
شخص مربوط میشــود .اما عمده سؤاالت طنز یا
چالشبرانگیز ،بــه بخش دوم صحبتهای مجری
با مهمان مربوط میشــود .چرا که به اصطالح ،یخ
مهمان آب شده و احساس راحتی بیشتری از حضور
در برنامه دارد و وقتی با او شــوخی میشود ،حالت
تدافعی به خود نمیگیرد .از او درباره علت استفاده
از ســؤاالت ثابت در برنامه میپرسم که میگوید:
علت استفاده از سؤاالت ثابت در این برنامه به دلیل
پاسخهای متفاوتی اســت که میتوان از مهمانان
دریافت کرد .بــرای مثال وقتــی از مهمان نخبه
پرسیدهمیشودچراموفقشدی؟معموالًپاسخهای
هر یک به یک دلیل خاص برمیگردد.
روزهای پر کار یک بازیگر

میشود.
ســؤ ا ال ت
در بخــش اول
گفتگو-کــه قبــل از
پخــش کلیــپ معرفــی مهمان

مدتی از زمان برنامه میگــذرد و گفتگو با مهران
رنجبر بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون آغاز میشود.
وی که به تازگی نمایشــی «ریچارد سوم» را روی
صحنه داشته و سال گذشــته نیز با نقش کیانوش
در سریال «آوای باران» از شبکه سه سیما میزبان
نگاههای مخاطبان بود ،به فعالیتهای اخیر خود
اشــاره میکند و پس از پخش تصاویــری از بازی

او در ســریالهای مختلف ،بازیگــری را اینگونه
تعریف میکند« :راه در این حرفه دراز است و باید
چهل ســالگی را طی کرد تا بتوان گفت شغل من
بازیگری است! بازیگری جریان زندگی است با همه
ویژگیهای علمی و احساسی خاص خودش .چهل
سالگی نیز سن تعقل است .بنابراین وقتی فرد به این
سن میرسد ،اندیشــه و تعقل در بازی به کمکش
میآید و بهتر میتواند تجربههای خود را بعد از این
سن در بازیگری به کار بگیرد ».او در ادامه به عالقه و
الگوگیریاش از بازیگری فرامرز قریبیان میگوید
و دربــاره فعالیتهای تازهاش بــا مجری برنامه به
ت میپردازد.
صحب 
دعوت از یکدیگر با «یک فنجان چای»

در برنامههــای گفتگومحــور ،مجــری یک برند
محسوب میشود .چنانچه خود او و شناختهشدنش
از سوی بیننده ،در کنار آشنایی آنها با سبک ویژه
مجری در اجــرا و قضاوت بر اســاس تجربههای
پیشــین ،میتواند مخاطب را پیش از آغاز پخش
برنامــه برای تماشــا ترغیب کند یــا حداقل پس
از گذشــت تعدادی از قســمتها ،به ایجاد فضای
ذهنی مثبت نســبت به ویژگیهای کمی و کیفی
برنامــه دامن بزند .پــس از پایان برنامه به ســراغ
جمشیدی میروم .او با اشاره به تفاوتهای اصلی
این برنامه با سایر برنامههای گفتگومحور میگوید:
«امروزه بسیاری از برنامههای تلویزیونی بازیگران
یا ورزشــکارانی را دعوت میکننــد و یک مجری
مقابل آنها در مدت زمانی نسبتاً طوالنی به گفتگو
مینشیند و معموالً در این میان ،یکسری سؤاالت

پیشنهاد تلویزیونی

نوجوانان «یه عصر طالیی» را ببینند
با وجود اینکه شبکه دو سیما به عنوان رسانه کودکان
و نوجوانان شناخته شده و برنامههای این گروه سنی
را پخش میکند ،اما دیگر شبکهها نیز ساعاتی از جدول
پخششــان را به برنامههای این گروه سنی اختصاص
دادهاند .برنامه «یه عصر طالیی» کاری از گروه کودک و نوجوان شــبکه تهران است
که برای نوجوانان ساخته شده است .این برنامه در فضایی دوستانه به مسائل مرتبط
به این قشر خاص از جمله برقراری ارتباط با والدین ،دوستیابی ،انتخاب مسیر زندگی،
اوقات فراغت ،توانایی نه گفتن به برخی درخواســتها ،مدهای پوششی و رفتاری،
نوجوانان کار ،نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست ،تأثیر صداقت و دروغ بر زندگی،
اســتقاللطلبی نوجوان ،شــناخت مهارتها ،چند و چون ورود به اجتماع ،فضای
مجازی و البته تأثیر اعتقادات بر شکلگیری زندگی درست و ...میپردازد« .یه عصر
طالیی» شــامل بخشهای گوناگونی از جمله نیمکت طالیی ،یه آدم طالیی ،گپ و
گفت طالیی ،یه دلنوشــته طالیی و یه پیشنهاد طالیی است که بخشهای مختلف
آن فرصتی برای صحبت کردن نوجوانان و برقراری یک ارتباط صمیمانه بهتر از قبل
با خانواده به خصوص پدر و مادر است .این برنامه به تهیهکنندگی مجتبی احمدی با
محوریت دغدغههای نوجوان ایرانی روزهای زوج ساعت  15با اجرای میثم بیدقی،
سینا راستگو ،محیا اسناوندی و زهرا بهروزمنش پخش میشود.

خاطراتکاغذی

یونیکو
مریمفالح :یک کره اسب سفید با بال های قرمز که مهمترین
ویژگی اش شاخش بود؛ یک شاخ سفید کوچولو که درست در
وسط پیشانی اش بود با نیروی آن می توانست موجودات اطرافش
را خوشحال کند .همین موضوع باعث خشم و حسادت خدایان
سرزمین افسانه ای این کارتون شد و او را به سرزمین فراموشی
تبعید کردند .این ماموریت به باد غرب واگذار شد اما باد غرب که
دل رئوفی داشت  ،نتوانست تحمل کند که موجود بی گناهی مثل
یونیکوبی دلیل تنبیه شود .پس یونیکو را مدام از سرزمینی به
سرزمین دیگر می برد تا از عاقبتی که خدایان برایش مقدر کرده
اند در امان بماند .یک باد بدجنس هم بود به اسم باد شب که مامور
شد وظیفه باد غرب را به انجام برساند.یکی از کسانی که توسط
یونیکو به آرزویش رسید ،بچه سگ آبی بود با دمی به شکل فلش.
یونیکو شاخش را به او داد تا بتواند بر همه چیز پیروز شود .گربه
ای هم بود به اسم چائو که به خواست خودش یونیکو را تبدیل به
دختری زیبا کرد .پیام شخصیت های این کارتون ،برتری خیر بر
شر و جاودانه نبودن ظلم و تباهی در دنیا بود.

تکراری هم پرسیده میشــود ،اما در «یک فنجان
چای» ،آن بازیگر یا ورزشکار صرفاً به دلیل شناخته
شده بودن و شهرت خود به برنامه دعوت نمیشود».
او نام برنامه را نیز در خدمت رویکرد و محتوای آن
میداند و ادامه میدهد« :معموالً در فرهنگ و سنت
ایرانیان مرسوم است که وقتی میخواهند با کسی
گپ و گفتی داشته باشــند ،او را به نوشیدن «یک
فنجان چای» دعوت میکنند .در این برنامه هم ما
گفتگویی ساده را با مهمانان برنامه پیش میبریم و
با آنها گپی صمیمی با سؤاالتی متفاوت داریم .اگر
دقت کنید ،گاه بعضی از مهمانان از موضوعی که در
برنامه مطرح میشود ،تعجب میکنند .همچنین
سعیمیکنیمتابهویژهدربارهبخشمشاغلوبخش
علمی برنامه ،آن حرفه یا تکنولوژی و دستاورد را به
طور کامل معرفی کنیم .به طور کلی این برنامه به
ترویج روحیه کار و تالش و پشتکار توجه ویژه دارد.
ضمن اینکه از عنصر سرگرمی و شاد بودن فضای
آن برای بیننده هم غافل نیســت ».مجری برنامه
«گلخانه» با اشاره به ترتیب بخشهای گفتگویی
در این برنامه و علت آن میافزاید« :در این برنامه ابتدا
صحبت با نمایندهای از یک شــغل شروع میشود.
این مهمان ،جوان است .کارش را دوست دارد و در
حرفهاش موفق است .تعریف ما از موفقیت هم الزاماً
برگزیده شدن در یک رقابت و مسابقه علمی نیست.
بلکه مسئولیتپذیری و دعوت از مهمانانی برایمان
اهمیت دارد که عاشقانه و با لذت به کار خود ادامه
میدهند .نوآوری و خالقیت این افراد در پیشــبرد
کارشان هم از دیگر شــاخصههای حضورشان در
برنامه است».

