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 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rهوشنگ پزشکنیا
ال به هم ریخت .ده
پزشــکنیا تا آخر عمر منتظر بود تا بهای این تابلوها را دریافت کند که البته به مقصود نرسید .سال  ۱۳۴۱برادرش ایرج در تصادف کشته شد و وضع روحیاش کام ً
سال پایان زندگیاش با سختی ،تلخی و آشفتگی گذشت .برای گرفتن پول تابلوهایش که صد البته هرگز ،به پشیزی هم دست نیافت مکاتبههاکرد و مهمتر اینکه معلوم نشد چه بر
سر تابلوها آمده حتی خانوادهاش ،همسر و چهار فرزندش هم نفهمیدند.

سال دوم

گفتگوی صبا با کارگردان برنامه مستند تلویزیونی «روایت شیدایی»

«سیدمحمود رضوى» طی یک دهه اخیر با تهیهفیلمهای مطرح
فرنوش
ارسخانی سینمایی و سریالهای موفق تلویزیونی بهعنوان یک تهیهکننده
صاحبسلیقه شناخته شده اســت« .پردهنشین» همکاری تازه
رضوی و بهروز شعیبی (پس از دهلیز) نیز مثل سایر کارهای این تهیهکننده جزو
کارهای موفق تلویزیون در این روزهاست .سریالی که هنوز نیمی از آن روی آنتن
نرفته و بخشهای مهم آن مانده است ،اما توانسته جای خود را بین مخاطبان
گسترده تلویزیونی باز کند« .پردهنشین» نام مجموعه پربازیگری است که این
روزها هرشب از شبکه یک پخش میشود و تا االن با استقبال مخاطبان مواجه
بوده اســت .با محمود رضوی تهیهکننده این مجموعه که تا یکی دو ماه پیش
سریال «معراجیها» به تهیهکنندگی او از این شبکه یک پخش میشد ،گفتگویی
انجام دادیم.
شما قب ً
ال فیلمها و سریالهای موفقی را برای سینما و تلویزیون ساختید ،سریال
«پردهنشین» چقدر مکمل با آن کارهاست و هدفتان از ساخت این مجموعه چه بود؟

با اینکه این سریال در ادامه کارهای قبلی است ،ولی خودش یک اثر مستقل است و مضمون
متفاوتى دارد .از این جهت که در آن ســعی شده که بیشــتر به سبک زندگی ایرانی-اسالمی
پرداخته شود .عالوه بر این ،در این ســریال به ابعاد معماری ایرانی-اسالمی هم در کنار درام
اجتماعی کار اشاره شده است.
از همان ابتدا در فیلمنامه به همه این مسائل اشاره شده بود؟


متن این ســریال تقریباً  2الی  3سال و نیم نوشته شد و از همان ابتدا همه این اتفاقها در متن
دیده میشــد .مهمترین مسئلهاى هم که از ابتدا برایمان اهمیت داشت این بود که سریال به
شکلى نباشد که مخاطب را اذیت کند و مفاهیم آن گلدرشت باشد .جوى داشته باشد که هم
پیام خودش را برساند ،هم موقعیت بصری ایجاد کند تا مخاطب همراه با داستان آن جلو برود.
بر چه اساسى سراغ موضوعات سریال و مطرح کردن آنها رفتید؟

موضوعات مهمی در زندگی وجود دارد که متأســفانه در ســالهای اخیر مدرنیته آنها را از
ما دور کرده و حتى ســبک زندگی ،نوع منش و رفتار شــخصی و معماریمان هم زیر سایه آن
قرار گرفته است .بر همین اســاس آنچه در سریال میبینید یادآوری مجددی جهت توجه به
فرهنگ خودمان است.
عالوه بر مسائلی که به آنها اشاره کردید ،سراغ سوژهای حساسیتبرانگیز رفتید
که اتفاق ًا یکی از سوژههای اصلی سریالتان است و در بطن آن اتفاق میافتد .با توجه به
اینکه روحانیون هم مثل پزشکان و پرستاران از طبقه حساس جامعه به حساب میآیند،
از پرداختن به آنها نگرانی یا ابایی نداشتید؟

ما هیچ سوژه حساســیتبرانگیز و خط قرمزی بعضاً نه در تلویزیون و نه در سینما نداریم .اگر
نوع و زاویه نگاه به موضوعات درست باشد حتی میتوان یک سوژه خیلی معمولی را به موضوع
بحرانی و بغرنجی تبدیل کرد .همچنین یک موضوع حساس با یک زاویه دید درست و منطقی
به فیلم جذاب شبیه میشود .به همین منظور برای ساخت این سریال هم تکلیف ما از ابتدا با کار
ال به سمتی نرفیتم که قصهمان
مشخص بود .بهواسطه مشاوران خوبی که در پروژه داشتیم اص ً
نیاز به واکنش داشته باشد ،اما بدون شک اگر نگاهمان نسبت به هر قشری از جامعه و دستهای
از انسانها ،نگاهی خاص باشد ،آنها قطعاً حق دارند که عکسالعمل نشان بدهند .یعنی فرقی
نمیکند آنها در کدام طبقه از جامعه هســتند و در چه جایگاهی قرار دارند و این مختص به
روحانیت یا قشر مذهبی نیســت .اگر ما بدانیم نگاهمان منطقی و عادالنه است و هیچکس با

پیشنهاد رادیویی

تازهترین اخبار در «مجله علمی»
رادیو ایران
توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در ایران و مسائل
مختلفی که در این بــاره به وجود میآید و روز به روز نیز
در حال گسترش اســت ،جای بحث و بررسی زیادی را
برای برنامهسازان فراهم میکند .رادیو ایران نیز از شبکههای رادیویی کشور است که
همیشه طیف وســیعی از مخاطبان را در نظر میگیرد و رویکرد برنامههایش را بر این
اساس پایهریزی میکند .به همین منظور و در راستای آشنا سازی بیشتر شنوندگان
با مباحث روز اجتماع ،برنامه «مجله علمی» ،رادیو ایران با حضور کارشناسان مختلف
در این حوزهها ،به بررسی این موضوعات میپردازند.
برنامه «مجله علمی» که از بخشها و آیتمهای مختلف تشکیل شده است ،در بخش
دیگر خود ،به دیگر موضوعات روز جامعه میپردازد و آنها را از نگاه دیگر کارشناسانش،
مورد بررسی قرار میدهد.
«مجله علمی» که کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران است؛ رویکردی اطالعرسانی
دارد و مخاطبان با شنیدن این برنامه در جریان تازهترین اخبار حوزههای مختلف قرار
میگیرند .عالقهمندان میتوانند برنامه «مجله علمی» را که روز چهارشــنبه ساعت
 20:30با اجرای «زهرا رحیمی» و تهیهکنندگــی «الهام صدیق» بر روی موج افام
ردیف  90مگاهرتز پخش میشود ،بشنوند.

درباره سریال «جاده چالوس»

کلمه ،حسینی زندگی میکنند ،سخنی است که در برنامه ما از زبان
خود افراد بیان میشود و مخاطب بیواسطه در جریان این روایت
قرار میگیرد ».به گفته او «روایت شــیدایی» گفتگو با چهرهها و
یک کارشناس مذهبی (که درباره شخصیتی که مهمان برنامه در
زندگی خود از او تأثیر گرفته ،صحبت میکند) است.
مهمانان برنامه مستند «روایت شــیدایی» از گروههای مختلف
جامعه انتخاب شــدهاند؛ از محقق و معمــار هنرمند طراح حرم
ائمهاطهــار گرفته تا نابغه جوان ،معلول جســمی و بقیه اقشــار
جامعه .یک چینی تازه مســلمان ،حجتاالســام عسگر آقایی
(آخوند چینی) ،دکتر حشمتاله قنبری کارشناس مسائل تاریخ
اسالم ،همســر شــهید علی محمدی ،محمد گلریز ،مدیرعامل
مهدیه تهران ،حجتاالســام حائریزاده ،برخی از ورزشکاران

سیدمحمود رضوی
تهیهکننده سریال در گفتگو با صبا:

نگران تبعات
«پرده نشین»
نبودیم
آن مشــکل ندارد و فقط یک حرف درست را در یک قالب درست بیان کنیم ،بالطبع جای هیچ
نگرانی نیست و مشکلی پیش نمیآید .بنابراین ما کار خاصی انجام ندادهایم!
یعنی قصدتان این بود که به روحانیون هم مثل ســایرآدمهای عادی جامعه نگاه
کنید؟

نه ،چون هرکســی که در جامعه زندگی میکند ،یک آدم اســت و بنا به تحصیالت و موقعیت
اجتماعی ،کنشها و واکنشهایش نســبت به موضوعات ،متفاوت میشود .به همین منظور
ما یک شخص یا مجموع اشخاص را در سریال روایت میکنیم که اینها بر اساس تحصیالت،
علم و دستیافتههایشان به مسائل معنوی ،قشر خاصی در جامعه محسوب میشوند .این قشر
صاحب احترام و موقعیتند .آنها مثل سایر آدمهای عادیاند؛ نه چون هرکسی دارای جایگاهی
است و بهعنوان یک پزشک و مهندس فوق تخصص در جامعه شناخته میشود الزاماً آدم عادی
نیست .آنها آدمهایی هستند که براساس موقعیتهای اجتماعی و علمی و فرهنگیشان روش،
کنش و زندگی خاص خودشان را دارند .از طرفی هم چون ما از مقابل به آنها نگاه نمیکردیم،
ال مشخص بود.
تکلیفمان کام ً

پیشنهاد تلویزیونی

«چوبین» در شبکه پویا

کم نیستند انیمیشــن و کارتونهایی که بچههای دهه
شصت و قبلتر از آن با آنها خاطره دارند .دهه شصتیها
احتماالً مجموعه «چوبین» را بــه خاطر دارند .کارتونی
محبــوب که طیف وســیعی از مخاطبــان را پای جعبه
جادویی مینشــاند .در این مجموعه شخصیت اصلی داستان چوبین نام داشت که در هر
قســمت ماجراهای زیادی اتفاق میافتاد .او موجود فضایی عجیب و کوچک با دســت و
پایی کوتاه و چشمانی بزرگ بود و دشــمنش هم هیوالیی خبیث و غولآسا با نام برونکا
که با نیروهایش سیاره محل سکونت چوبین را اشغال کرده بود و مادرش هم اسیر او بود.
چوبین به جنگ او میرفت و...
«چوبین» انیمیشنی ژاپنی است که در ۲۶قسمت و در سال  ۱۹۷۴میالدی ساخته شد.
شیگیوکی هایاشی معروف به رینتارو کارگردان این مجموعه بوده است.
«چوبین» محصول انییمشنســازی ژاپن و داســتان آن اثر شــوتارو ایشــینوموری
نویســنده ژاپنی اســت .این مجموعه ترکیبی جالب از داســتانهای علمی -تخیلی و
حکایات افســانهای را در مضمونی ماجراجویانه به تصویر کشــیده است .بعد از گذشت
ســالها از پخش آن برنامه درخواستهای بینندگان ،باعث شــد مجموعه انیمیشنی
«چوبین» در شــبکه پویا مجددا ً بازپخش شود .این مجموعه انیمیشنی هر روز از شبکه
پویا پخش میشــود و عالقهمندان میتوانند ســاعت  18:00به تماشای این انیمیشن
خاطرهانگیز بنشینند.

در پیچ و خم یک جاده

تیمهای اعزامی به بازیهای اینچئون و جمعی از نخبگان ایرانی
از جملــه مهمانان ویژه ایــن برنامه خواهند بود .برنامه مســتند
ترکیبــی «روایت شــیدایی» کاری از گروه معارف شــبکه یک
سیماست که پخش آن از فرداشب (17آذر) شروع میشود و طی
15شب تا 2دی به مدت 30دقیقه قبل از خبر ساعت  19از شبکه
یک روی آنتن میرود.

ماهیچسوژهحساسیتبرانگیزوخط
قرمزیدرتلویزیونوسینمانداریم.اگر
نوع و زاویه نگاه به موضوعات درست باشد
حتیمیتوانیکسوژهخیلیمعمولیرابه
موضوعبحرانیوبغرنجیتبدیلکرد
فضای سریال به گونهای است که عالوه بر اینکه ما را یاد سریالهای دهه هفتاد
میاندازد و کام ً
ال ایرانی است ،اما دکوپاژ بکر و خالقانهای دارد که در نوع خود جالب به
نظر میرسد و به جذابیت قصه کمک میکند .این مسئله متأثر از فضای فیلمنامه است یا
حضور بهروز شعیبی بهعنوان کارگردانی که قب ً
ال هم استعدادهایش در سینما به اثبات
رسیده است؟

این ســریال یک کار گروهی اســت که هریک از بچهها زحمت خاص خودشان را کشیدند؛ از
نویسنده و محققان گرفته تا گروه کارگردانی و بچههای تهیه و تولید و بازیگران ،اما بدون شک
تفاوتهایی هم در میزان زحمات هر یک از آنهــا وجود دارد چون هر کدام از بچهها زحمت
خودشــان را به بهترین نحو کشیدند تا سریال به یک کار آبرومندی تبدیل شود که هم درخور
شأن مردم و روحانیون واقع باشد و هم صداوسیمای جمهوری اسالمی ،اما به نظرم آقای شعیبی
یک کارگردان خالق و جوان و با حساسیت و دقت باال است که بدون شک حضور او در کار باعث
شده که سطح کیفی کار باال برود.
بهروز شعیبی را بر اساس همکاریتان در فیلم «دهلیز» ،برای کارگردانی سریالتان
انتخاب کردید؟

س شناختی که نســبت به موضوع و تجربهای که از بازی در نقش روحانی
آقای شعیبی بر اسا 
داشت انتخاب شد؛ یکی از علتها هم به همکاری مشترکم با او در فیلم «دهلیز» برمیگشت.

باتوجه به اینکه اولین کارگردانی بهروز شعیبی در عرصه ساخت سریال تلویزیونی
بود ،چقدر پارامترهای کارگردانی در تلویزیون را میشناخت و از نگاه شما چقدر از این
بابت خوب عمل کرده است؟

قضاوت من نمیتواند در این زمینه ،قضاوت کاملی باشد و باید مردم از نگاه مخاطبان سریال،
نحوه کارگردانی ایشان را قضاوت کنند و به او نمره دهند ،ولی از نگاه من بهعنوان تهیهکننده این
سریال نمره آقای شعیبی سقف نمر ه یک کارگردان برای کارگردانی یک سریال اینچنینی است.
بازیگران این سریال بر چه اساسی انتخاب شدند؟ آنها انتخابهای اولتان برای
حضور در این مجموعه بودند؟

برای انتخاب بازیگران مشخصاتی داشتیم که براســاس همان عمل میکردیم .اینگونه نبود
که یک گزینه خاصی را مد نظرمان قرار دهیم و بر اساس آن به مشخصات بازیگران برسیم .ما
تعریغی داشتیم که بازیگر یک نقش باید چه مشخصاتی داشته باشد و براساس آن تعاریف ،به
بازیگرها رســیدیم و آنها را انتخاب کردیم که نتیجه کارشان هم راضیکننده بوده و با مردم
ارتباط برقرار کرده است.

خاطراتکاغذی

سایمون در سرزمین نقاشی ها
مریمفالح :این کارتون این قدر خیال انگیز بود که
قطعا همه ما برای یک بار هم که شده آرزو کرده ایم مثل
سایمون تخته سیاه و گچ داشتیم .پسرک آخر
بچههای تر و تمیز و مودب بود .او را با شلوارک  ،بلوز
آستین کوتاه وکراوات زده می دیدیم .چشمانش از
پشت عینک بزرگش مثل نقطه دیده می شد .بعد
از ظهر ها درحصار پشت خانه شان روی تخته سیاه
نقاشی می کشید و صبح فردای آن روز به سراغشان می
رفت  ،نقاشی ها جان گرفته بودند و سایمون با موشک
دنیای نقاشی ها به دل آنها سفر می کرد .هنری اولین
نقاشی سایمون رابط او با ساکنین سرزمین نقاشی ها
بود.یادتان هست سایمون سرخک گرفته بود  ،در عالم
مریضی وقتی به سرزمین نقاشی ها رفت ،دید که آنجا
همه مردم حتی پرنده ها  ،گل ها و ساختمان ها نقطه
نقطه شده اند .سایمون تمام نقطه ها را به آسمان فرستاد
تا ستاره شوند .این کارتون را با صدای دلنشین غالمعلی
افشاریه می دیدیم.

احمد معظمی کــه تجربه
کارگردانــی بخشهــای
زیادی از مجموعه «شــاید
برای شــما اتفــاق بیفتد»
را در کارنامــه خــود دارد
گویــا به روایــت قصههای
ماجراجویانــه و حادثهای
عالقهمند اســت و اینک در
«جــاده چالوس» با همان نگــرش به روایت
قصه خود میپــردازد که البته در عین اینکه
قصهای اجتماعی-خانوادگی است رگههایی
از طنز را هم میتوان در آن ردیابی کرد .روایت
خانوادهای که در تهــران زندگی میکنند و
داســتان از جایی شروع میشود که به همسر
خانواده یک رستوران متروکه در جاده چالوس
ارث میرســد .او به همراه وکیل خود به جاده
چالوس مــیرود تا رســتوران متروکه را که
حدود  40سال اســت از رونق افتاده دوباره با
همکاری خانوادهاش احیــا کند اما با وقایع و
حوادثی مواجه میشوند که دستمایه روایت
این قصه میشود.
واقعیت این است که «جاده چالوس» نه فقط
یک قصه خانوادگی که قصهای درباره اهمیت و
جایگاه خانواده و توجه مخاطب به کارکردهای
عاطفی-تربیتی آن است .در واقع کارگردان
تالش کرده تا در بستر این قصه به نوعی سبک
زندگی ایرانی-اسالمی را به تصویر کشیده و
در قالب یک الگوی بصری بــه مخاطب ارائه
کند .اشاعه خرده فرهنگهای بومی ،احیای
ارزشهای دینی ،رشد و تقویت فرهنگ قناعت
و سادهزیستی ،کسب روزی حالل ،آشنایی با
آداب و رســوم فرهنگهای مختلف ،تشویق
جامعه به تشکیل و تقویت کانون گرم خانواده
و ترغیب به ازدواجهای آسان مطابق با فرهنگ
ایرانی اســامی ،ترغیب مردم کالنشهرها به
مهاجرت به شهرهای کوچک و درنهایت ساده
زیســتی از مواردی اســت که میتوان به آن
اشاره کرد .شاید یکی از امتیازات سریال فارغ
از نکات ضعف و قوتش ،تغییر لوکیشن و مکان
قصه از تهران به شهرستان و پایتختزدایی در
سریالسازی است که کمک میکند تا سبک
و ســطح زندگی مردم در نقاط دیگر ایران نیز
به تصویر کشیده شود.
«جاده چالــوس» قصه یک خطی و کلی دارد
که بیش از قوام یافتن عناصر نمایشــی مثل
قصهپردازی و بازیگری به ســاماندهی پیام و
مفاهیم خــود تکیه میکند و این همان نقطه
ضعفی اســت که بســیاری از مجموعههای
تلویزیونــی ما بــه آن دچار هســتند بدین
معنی کــه فرم را فــدای محتــوا و مضمون
میکنند.
ایــن در حالی اســت که بهتریــن مضامین
نیــز از طریق فرم و ســاختار روایی جذاب به
مخاطب منتقل شده و تأثیرگذاری با دوامی
خواهد داشــت .با این حال طراحی صحنه و
استفاده از پتانسیل چالوس و محیط طبیعی
شــمال در قاببندیهــا و تصویربــرداری
اســت که بــه جذابیــت بصــری کار کمک
میکند.
از این حیث این سریال را به نوعی میتوان یک
قصه جادهای هم قلمداد کرد که تجربه سریال
پایتخت نشان داد مخاطب با قصههای جادهای
ارتباط خوبی برقــرار میکنند .ضمن اینکه
این مجموعه همدلی و همبستگی بین اعضای
خانواده را در حل مشــکالت زندگی برجسته
کرده و نشــان میدهد که چگونه میتوان با
همبســتگی درونی و حفظ صیانت خانواده
ســد محکمی در برابر مصائب و چالشهای
زندگی فراهم کرد« .جــاده چالوس» تالش
برای بازگرداندن مخاطــب به درون خانواده
و بهــرهوری از کارکردهــای عاطفــی آن
و ارزشهایــی اســت که در ســبک زندگی
ایرانی -اسالمی وجود داشته و دارد که امروزه
کمرنگ شده و با ارجاع آگاهانه به آنها میتوان
با امنیت بیشتری از پیچ و خمهای خطرناک
زندگی عبور کرد.

سیدرضاصائمی

ســیما پویا:کارگــردان و تهیهکننــده برنامــه تلویزیونــی
مســتند «روایت شــیدایی» -که از فردا روی آنتن شــبکه یک
ســیما میرود -از زاویــهای خاص لنــز دوربین خــود را رو به
افــراد بیادعــا و موفق جامعه گرفتــه و زندگی آنهــا را روایت
میکند.
انسانهایی که رضای حق را رضای خویش میدانند و در لحظات
سخت ،تصمیمات بزرگی میگیرند .همین چیزها سبب شده تا این
افراد نسبت به دیگران متفاوت باشند .محمد نبهان کارگردان این
برنامه تلویزیونی به صبا میگوید :افرادی که در «روایت شیدایی»
به سراغ آنها رفتهایم ،از جنس انسانهای زمینی هستند ولی همه
از کنار آنها به شکل عادی عبور میکنند .او با اشاره به ویژگیهای
این برنامه میگوید :این برنامه روایتکننده زندگی افرادی است
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یادداشت

حکایتی متفاوت از آنچه هست و نمیبینیم

که ســبک زندگی ،رفتار و ابعاد مختلف شخصیتی آنها متأثر از
زندگی ائمهاطهار است .روایتی است از سرگذشت زندگی آدمهای
بیادعایی که در جامعه کنونی ،آزاده زندگی میکنند و از حرف به
عمل رسیدهاند .درواقع دوربین برنامه تلویزیونی مستند «روایت
شیدایی» روی زندگی افرادی زوم شده که نگاه آنها به زندگی الهی
اســت و با نیت و باوری حسینی در زندگی گام برمیدارند .همین
تفاوت باعث موفقیت و آرامش روحی آنها در زندگی شده است.
این برنامه عشق به خوبیها ،جدال عشق و عقل با بایدها و نبایدها
را به تصویر میکشد و از دریچهای متفاوت به دین و نگرش دینی
در زندگی فردی و اجتماعی مینگرد .نبهان درباره روشی که این
برنامه برای ارائه رویکرد موردنظرش برگزیده ،میگوید« :اینکه
چطور بعضی از افرادی که در اطراف ما هســتند ،به معنای واقعی

تلویزیون

