مهدي پاکدل ،بازيگر فيلم سينمايي «تنگه ابو قريب» گفت :بارها اين فيلم را تماشا
کردم و هميشه از ديدن جوانهايي که رشيد بودند و غيرت داشتند ،منقلب شدم؛
اي کاش ذر ه اي از اين غيرت را بعضيها االن داشتند.به گزارش خبرگزاري فارس،
مهدي پاکدل:
جواد عزتي ،امير جديدي ،مهدي پاکدل و علي سليماني بازيگران فيلم سينمايي
«تنگه ابو قريب» اخيرا در پرديس سينمايي مگامال به همراه مردم به ديدن اين
اي کاش ذرهاي
فيلم نشستند.بعد از نمايش اين فيلم که تا نيمههاي شب ادامه داشت و در پرديس
از غيرت جوانان سينمايي «مگامال» به  ۵سانس فوقالعاده رسيد ،جواد عزتي در صحبتهاي کوتاهي
گفت :ممنونم که اين فيلم را براي ديدن انتخاب کرديد و سپاسگزارم از سينما حمايت
ابوقريب را
ميکنيد .قطعاً حمايتهاي اين چنيني در کيفيت سينما تأثير مستقيم دارد.
ي ها داشتند مهدي پاکدل ديگر بازيگر فيلم «تنگه ابو قريب» خطاب به تماشاچيان گفت :شما
بعض 

هنري

دلگرمي ما هستيد .بارها اين فيلم را تماشا کردم و هميشه از ديدن جوانهايي که
رشيد بودند و غيرت داشتند منقلب شدم ،اي کاش ذرهاي از اين غيرت را بعضيها
االن داشتند.
امير جديدي نيز در صحبتهايش ضمن تشکر از مخاطبان اين فيلم افزود :کشور
ما هر چه دارد از همين جوانهايي است که قصه آنها را ديديد ،ما هر چه داريم از
شما عزيزان است و ممنونم اين فيلم را انتخاب کرديد.
علي سليماني هم در صحبتهاي کوتاهي به ويژگيهاي فيلم «تنگه ابو قريب»
اشاره کرد و گفت :اين فيلم با استانداردهاي خاصي ساخته شده است و نمونه اين
فيلم در سينماي ايران نيست .فيلم ارزشمندي که نياز است نسل جوان حتما آن
را ببينند و متوجه شوند چه کساني از اين خاک دفاع کردهاند.

نگاه »

حميد رضا آذرنگ ،بازيگر تنگه ابوقريب:

ماندگاري بزرگ ترين موفقيت
براي هر بازيگر است
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گفت و گو با شهرزاد کمال زاده بازيگر سينما و تلويزيون

فضاي سينما هر روز مسموم تر مي شود
ناهيد جعفرپور کامي
اشاره:
شهرزاد کمال زاده بازيگر زن سينما و تلويزيون متولد  7فروردين
ماه سال  1364در تهران مي باشد و هم اکنون  33سال سن
دارد .او در سن  17سالگي وارد دانشگاه شد و فارغ التحصيل
رشته کامپيوتر است .بازيگري را از سال  81با حضور در سريالي
به کارگرداني کيانوش عياري شروع کرد و سال  83وارد سينما
شد .وي با حضور در سريال "راه طوالني " که در سال 90
پخش شد توانست به خوبي ديده شود و بعد از آن در چندين
سريال و فيلم حضور يافت .متن گفت و گو با اين هنرمند توانا
تقديم حضورتان مي شود؛
* خانم کمال زاده ،شما که براي رسيدن به جايگاه فعلي تان
در دنياي بازيگري تالش بسياري کرده ايد و به اين
حرفه عالقه منديد چرا مدتي است کمرنگ هستيد و
گزيده کار مي کنيد؟
 به واقع براي رسيدن به امروزم تالش کرده ام و سعي کردم ازبزرگان درس بگيرم و کم کاري ام دليل شخصي ندارد .متاسفانه
طي چند سال اخير سريال يا فيلمي که خوب ،قوي و مورد
عالقه من باشد ،پيشنهاد و ساخته نشده است .در گذشته
کارگردان ها خودشان بازيگرها را اتنتخاب مي کردند ولي
االن يک نفر از طرف کارگردان اين کار را مي کند و آن نفرات
هم معموال تيم ثابت خود را براي بازي دارند .به همين دليل
و به خاطر همکاري ام با کارگردان هاي خوب ،سعي مي کنم
هر پيشنهادي را قبول نکنم.
* نمي ترسيد که به خاطر گزيده کاري تان با انتخاب
وسواس گونه از بازيگري فاصله بگيريد؟
 خير ،ترجيح مي دهم در کار خوب و در کنار بازيگرانخوب بازي کنم .خوشبختانه االن همه دوستان در شبکه هاي
اجتماعي و در کوچه و خيابان به من لطف دارند و مي پرسند
که چرا کم کار شده ام؟ پاسخ من هم اين است که مثل قديم،
کارهاي خوب ساخته نمي شود و متاسفانه در سال هاي اخير،
روابط جاي ضوابط را گرفته است .من هم ترجيح مي دهم
آهسته و پيوسته قدم بردارم تا مردم مرا فراموش نکنند و
مخاطبينم راضي باشند.
* گفتيد روابط جاي ضوابط را گرفته و فضاي سينما عوض
شده است .بيشتر توضيح مي دهيد؟
 متاسفانه اين اواخر ،فضاي سينما عوض شده و بازيگراني بهاين عرصه قدم گذاشته اند که مي خواهند يک شبه ره صد
ساله را بروند ،برخي از آنها آموزشي براي بازيگري نديده اند
و اطالعات شان را نيز درباره اين حرفه باال نبرده اند و تنها به
دليل اينکه آنها دستمزد کمتر يا بعضي مواقع حتي دستمزدي
نمي گيرند ،طبيعتا برخي عوامل سينما ترجيح مي دهند با
اين دسته از بازيگران کار کنند .برخي هم که با پول بازيگر
مي شوند ،و اين گونه فضاي سينما هر روز مسموم تر مي شود
و بازيگران حرفه اي و کهنه کار که اساتيد من هستند کنار
گذاشته مي شوند.
* به خاطر عالقه اي که همه مردم به بازيگري دارند و
دوست دارند خود را جاي ديگران بگذارند ،آيا شما هم
در روزهاي اول بازيگري تان چنين حسي داشتيد؟
 بله ،مي شود گفت؛ به خاطر عالقه اي که همه آدمها بهبازيگري دارند ،همه آدمها به نوعي در زندگي روزمره ،يک
جورهايي بازي مي کنند و هر کس نقش خودش را ،اما يک
بخش بازيگري استعداد است و پشتکار و تالش و تحمل سختي ها
و بخش ديگر آن شانس و قسمت است.
* خانواده بيشتر مشوق شما در بازيگري بودند يا
مخالف؟
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 اوايل راه که شروع کردم و حتي کمي بعد از آن ،مخالفتمي کردند و هيچ گاه مشوق نبودند .در سال هاي اخير با ديدن
کارهايم خوشحال مي شدند ولي از اول مخالف بودند و بعدها
کمي که آشنا شدند ،پذيرفتند.
* فکر مي کنيد الزمه بازيگر شدن تحصيالت است
يا استعداد؟
 استعداد .به نظر من تجربه عملي بايد بيشتر باشد تا کاربازده خوبي داشته باشد .تحصيالت يک سري درسهاي تئوري
است و متاسفانه در دانشگاههاي ما خيلي روي عملي بودن
درسها کار نمي شود .به نظرم دانشجويان رشته هاي بازيگري
و کارگرداني خيلي جايي ندارند ،مگر اينکه خود رابطي داشته
باشند که بتوانند بيايند و به صورت حرفه اي وارد کار شوند.
ضابطه خاصي در کار ما وجود ندارد.
* شما که تجربه نقش هاي متفاوت را داشته ايد چگونه
با نقش هايتان کنار مي آييد؟
 من با نقش هايم زندگي مي کنم و طوري در قالب آن فرومي روم که انگار آن اتفاق ها براي خودم رخ داده است .اصوال
بازيگران دوست دارند نقش هايشان متفاوت باشد .در همه
اين فيلم ها سعي کردم با آن نقش ها زندگي کنم .حتي
هنگامي که نقش آدم هاي منفي را بازي مي کردم از خودم
متنفر مي شدم.
* شما در سريال "آرام مي گيريم" نقش دختري معتاد
را بازي مي کرديد .اين تفاوت شما را دچار نگراني
نمي کرد؟
 متفاوت بودن نقش رعنا براي خودم بسيار جالب بود .معتقدمحضور در نقش دختري معتاد بسيار دشوار است و اينکه بخواهي
بعد از مدتها در جامعه با چهره معتاد ديده شوي .از طرفي
گريم بازيگر در اين دست نقشها بسيار متفاوت است ،شايد
زشتتر بشوي و نقشي که بازي ميکني در ذهن مخاطبانت
بار منفي بر جاي خواهد گذاشت .اصوال در اين سالها دوست
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متاسفانه اين اواخ ر ،فضاي سينما عوض شده و بازيگ راني به اين عرصه قدم
گذاشته اند که مي خواهند يک شبه ره صد ساله را بروند ،برخي آموزشي براي
بازيگري نديده اند و تنها به دليل اينکه آنها دستمزد کمتر يا بعضي مواقع حتي
دستمزدينميگيرند،طبيعتابرخيعواملسينماترجيحميدهندباايندسته
ازبازيگرانکارکنند.برخيهمکهباپولبازيگرميشوند،واينگونهفضايسينما
هر روز مسموم تر مي شود

داشتم نقشهايي بازي کنم که همه افراد در همه جاي دنيا
با آن ارتباط برقرار کنند .اعتياد نيز در کشور ما وجود دارد و
خيلي از جوانهاي ما بر اساس مشکالتي که به طور ناخواسته
در زندگيشان به وجود ميآيد ممکن است به اين بيماري
دچار شوند و اين ناهنجاري بايد از طريق اثري نمايشي به
مردم و مخصوصا جوانها شناسانده شود که از سرنوشت آنها
مطلع شوند .از آنجايي که تا به حال نقشهاي متفاوت زيادي
بازي کرده ام و مردم فيزيک چهرهام را به خوبي ميشناسند،
به همين دليل براي بازي در اين نقش زياد نترسيدم .ورزشکار
و باهوش بودن رعنا برايم جالب بود .االن هم که ميبينم ميان
اين تعداد بازيگر خوب و درجه يک ،نقش من به خوبي ديده
شده ،حس بهتري نسبت به گذشته دارم که ايفاي اين نقش
را قبول کردم.
* براي اينکه به شخصيت رعنا نزديک شويد ،چه
کرديد؟

راهبرد جديد راديو در حوزه
توليد برنامه هاي کودک

چندي پيش در اولين جلسه هم انديشي تخصصي ارتقاء کمي و کيفي برنامه هاي
کودک راديو ،معاون رئيس سازمان در امور صدا ،خبر از تدارک راهبرد جديد
در حوزه برنامه سازي کودک داد.
به گزارش روابط عمومي معاونت صدا ،حميد شاه آبادي به لزوم تشکيل شوراي
سياستگذاري در حوزه کودک به صورت هر سه ماه يک بار اشاره کرد و ايجاد
کارگروه کودک که لزوماً جنبه اجرايي دارد را در ذيل آن ضروري برشمرد.
شاه آبادي با اشاره به جامعه آماري مخاطبان راديو و تلويزيون گفت :در حال
حاضر شنونده هاي راديو  35/7درصد است که در دوسال گذشته  3درصد
به آمار راديو افزوده شده است.
وي با بيان اينکه عمدتا در تلويزيون برنامه و سريال ديده مي شود تا شبکه،
تصريح کرد :در يک بازه زماني راديو خانواده وجود داشت و برنامه هاي جدي تري
ساخته مي شد .اما در حال حاضر مباحث کودک و نوجوان در دل برنامه هاي
شبکه ساخته مي شود و خوشبختانه استقبال نسبت به شنيدن اين برنامه ها
وجود دارد.
شاه آبادي با بيان اينکه جامعه شنيداري آمار مخاطبان راديو در گذشته روزي
يک ساعت و  33دقيقه بوده است که در حال حاضر به يک ساعت و 56
دقيقه افزايش پيدا کرده است ،گفت :بحث ما روي آمار نيست .به طور مثال
راديو گفت و گو نيم ساعت شنونده دارد اما مرجع بسياري از مطالبي است
که در رسانه ها ديده مي شود.
شاه آبادي با بيان اينکه مرجعيت مستقل تر از حجم شنونده است ،تصريح
کرد :من معتقدم اگر کيهان بچه ها در زماني با استقبال خواننده مواجه بوده
است ،تيمي که آن محتوا را توليد مي کردند در حال حاضر در درگاه ديگري
آن مطالب را در اختيار کودک و نوجوان جامعه قرار مي دهند.
وي در ادامه گفت :در تدارک راهبرد جديد در حوزه برنامه سازي کودک
هستيم .شاه آبادي در ادامه به لزوم تشکيل شوراي سياستگذاري در حوزه
کودک به صورت هر سه ماه يک بار اشاره کرد و ايجاد کارگروه کودک که
لزوماً جنبه اجرايي دارد را در ذيل آن ضروري برشمرد.
در ابتداي اين نشست صميمي ،کارشناسان کار گروه کودک به بيان نظرات
خود پرداختند.

 بازي در نقش رعنا سخت بود ،آن هم از اين جهت که او باوجود ابتال به اعتياد ،در گذشته قهرمان دو و ميداني بوده و
بسيار هم باهوش بود .به همين دليل بايد شخصيتش را تلفيقي از
چندين کاراکتر مختلف طراحي ميکرديم که با کمک کارگردان
و صحبت با نويسنده و ديدن مابه ازاي بيرونيشان در جامعه
توانستيم کاراکتري را برايش طراحي کنيم .در کنار همه اينها
مهمترين عاملي که به نتيجه کارم کمک کرد ،لطف خداوند
بود ،به اين خاطر که هميشه در کارهايم به او توکل ميکنم.
خيلي اوقات لحظاتي در صحنه به وجود آمده که مطمئنم کار
من نبوده و اينها همگي نتيجه توکل به خداوند متعال بوده
است .هميشه سعي ميکنم حتي اگر نقشهايم خيلي منفي و
بد باشند با آنها زندگي کنم و براي مدتي هم که شده زندگي
را از دريچه نگاه او ببينم.
* تا حاال شده مردم اشاره کنند به بازي خاصي که از شما
ديده اند يا شما را به اسم آن کاراکتر بشناسند؟
 بله ،خيلي پيش آمده يا مثال بارها اتفاق افتاده از من بپرسندچرا نقش يک آدم عصباني را بازي کرده اي ،به تو اصال نمي آيد
نقش هاي اين مدلي بازي کني! برايشان اين شکلي جا افتاده
که بازيگر بايد به نقشش بخورد و اصال به اين موضوع فکر
نمي کنند که تو به عنوان يک بازيگر ،بايد بازي در نقش هاي
متفاوت را تجربه کني .متاسفانه اين ديدگاه بين مردم ما
رايج است.
* االن که به گذشته نگاه مي کنيد و کارنامه تان را
مرور مي کنيد به کدام يک از نقش هايتان تعلق خاطر
بيشتري حس مي کنيد؟
 چندين سال است که به حرفه بازيگري مشغولم و تالش کرده امنقش هايي را بازي کنم که داراي کنش باشند و شناسنامه
داشته باشند .مثل فيلم "ديشب باباتو ديدم آيدا" که واقعا برايم
تلقي کننده اين است که با اين فيلم وارد وادي سينما شدم هر
چند نقشم در اين فيلم کوتاه بود اما در ذهن خودم به شدت

ماندگار و داراي ارزش است.
* سريال "ديوار شيشه اي" را به خوبي بازي کرديد .از
نظر خودتان چطور سريالي بود؟
 در اين سريال در يکي از اپيزودها نقش دختري با کاراکترمنفي و به اصطالح خالفکار را بازي کردم ،اما جنس خالف او
با رعناي "آرام ميگيريم" متفاوت و در قالبي ديگر بود .حضورم
در اين سريال را خيلي دوست داشتم و مهمترين دليلي که آن
را پذيرفتم ،جذابيت در نقشي بود که به من محول شد .وقتي
فيلمنامه و نقشم را خواندم ،تحت تاثيرش قرار گرفتم و فکر
ميکنم در کارنامه کاري ام نقش متفاوتي باشد.
* يکي از کمبودهاي سال هاي اخير سينماي ايران فقدان
ملودرام هاي اميدبخش است .به نظر شما به چه دليل
در سال هاي اخير ملودرام هاي جذاب کمتر ساخته
مي شود؟
 -ببينيد ،دغدغه هاي فکري مردم که فيلمسازان جزئي از آنها

* توليد کتاب گويا براي کودک:
نورالدين جعفري قائم مقام معاون صدا گفت :يکي از مخاطبان هفت گانه راديو،
کودکان هستند و در برنامه ريزي هاي همه شبکه ها متناسب با ماموريت
شبکه به اين مخاطبان پرداخته مي شود .کنداکتور گوناگون و رنگارنگ راديو
نشان مي دهد که در حال حاضر راديو توجه ويژه اي به اين قشر دارد .در
ميان مخاطبان چه قديم و جديد وقتي صحبت ازبرنامه هاي کودک مي شود،
حس نوستالژيک به ما دست مي دهد و همه ما خاطره از اين برنامه ها داريم
به دليل تاثيري که توانسته بر مخاطب خودش داشته باشد.
قائم مقام معاون صدا با اشاره به تغييراتي که در جامعه وجود دارد ،گفت :تقريبا
خانواده ها از خانواده گسترده به سمت خانواده هسته اي روي آورده اند که
عمال شايد در خانواده هسته اي جديد پدر و مادر به دليل مشاغلي که دارند،
خيلي فرصتي براي تعامل مستقيم با فرزندان ندارند .طبيعتا نقش رسانه ها
در اينجا قابل توجه است ،بخصوص راديو به خاطر عنصر تخيلي که دارد
مي تواند بر روح بچه ها اثر گذاشته و هم در حوزه هاي فردي و آموزه هاي
ديني موثر است .وي توليد کتاب گويا را از مهمترين اقدامات راديو در حوزه
کودک دانست.
* اهداف رسانه ملي از توليد برنامه هاي کودک:
طاهره راستي پيشه مدير گروه خانواده شبکه سالمت با اشاره به اهداف و
ماموريت رسانه ملي که در حوزه کودک در نظر گرفته شده است ،گفت :با
توجه به تعريفي که سازمان يونسکو از رده سني کودک انجام داده ،کودک
و نوجوان را از رده سني صفر تا  18سال تعريف کرده است .همچنين اين
طيف سني حدود  37درصد از جمعيت کشور ما را به خودش اختصاص داده
که بر اين اساس برنامه ريزي و برنامه سازي براي حوزه کودک از اهميت
خاصي برخوردار است.
مدير گروه خانواده شبکه سالمت با اشاره به آيات قرآن و رواياتي که در خصوص
اهميت تربيت کودک بيان شده است گفت :بنا بر نظر و صحبت آقاي شاه آبادي
نسبت به حوزه کودک متاسفانه در حوزه کودک ضعف هاي جدي وجود دارد
و شبکه اي در حال افزايش نخواهد بود اما با توجه به تهديدات رسانه هاي
ديگر لزوم شبکه اي به نام کودک از ضروريات است.
وي تصريح کرد :مهمترين اهدافي که در برنامه هاي رسانه ملي وجود دارد،
تاثير گذاري بر رفتار و کردار است بخصوص در مخاطب کودک اين تاثير گذاري
بر رفتار کودک به راحتي امکان پذير نيست مگر اينکه ما بتوانيم بر انديشه و
فکر مخاطب تاثير بگذاريم.
راستي پيشه ادامه داد :الگو سازي و بستر سازي بنيان هاي معنوي و تربيت
ديني در کودکان ،کاهش فاصله و گسست نسل ها بين والدين و فرزندان،
تقويت زبان محاوره اي در شعر کودک ،تقويت نشاط ،شادابي و سرگرمي هاي
سالم و سرزنده ،ايجاد فرصت هاي خودباوري و پرورش انديشه هاي خالق و
نوآور ،تقويت روحيه اميد به آينده نسل نوظهور و دلبستگي به کشور و نظام،
تربيت نسل آينده با تاکيد بر مفهوم امامت و واليت مداري ،تقويت اخالق
و فضائل اخالقي به ويژه احترام به پدر و مادر و معلم و پذيرش هنجارها و
تقويت سختکوشي و مسئوليت پذيري و تمايل به فرهنگ کار،توليد و پخش
نواهاي موزون متناسب با گروه سني کودک از اهدافي است که رسانه ملي
براي برنامه هاي کودک در نظر گرفته است.
وي خاطر نشان کرد :موضوعاتي همچون مباحث تربيتي ،مذهبي و اخالقي،
مهارت هاي اجتماعي و خود مراقبتي ،دانش افزايي و اطالعات عمومي ،بحث
و مباحث ايمني ،مباحث آموزش ها و مهارت هاي يادگيري و رفتار اجتماعي

هستند ،تغيير پيدا کرده است .االن نوع زندگي ها تغيير کرده
و زندگي انفرادي جايگزين زندگي هاي خانوادگي شده و رشد
شبکه هاي اجتماعي ،مردم را به انزوا سوق داده است .شما اگر
در تاکسي يا اتوبوس سوار شويد از هر  ۴نفر ۳ ،نفر سرشان با
گوشي هاي همراهشان گرم است .بنابراين نتيجه اين مي شود
که زندگي هاي مشترک در اغلب فيلم ها به انفرادي بودن سوق
پيدا مي کند و يکي از زوجين به همسرش خيانت مي کند
و… خبري از ساخت ملودرام هاي خانوادگي دهه هاي گذشته
نمي شود چون جامعه نيازي به اين ملودرام ها نمي بيند ،در
صورتي که همچنان بخشي از بدنه جامعه هستند که دور از
هياهوي گوشي هاي هوشمند و شبکه هاي اجتماعي زندگي
مي کنند.
* در  33سالگي به آرزوهايتان در زندگي و بازيگري
رسيد ه ايد؟
 در بازيگري و سينما که قطعا به آن نرسيدم .به نظرم هرهنرمندي اگر بخواهد باقي بماند ،بايد از طريق درست دنبال
راهي براي ماندگاري باشد .هنرمند بايد کاري کند که احترام
او در جامعه حفظ شود .در اين ميان هنرمنداني هستند که
هيجانزده توسط توده مردم انتخاب ميشوند ،اما چون بدون
پشتوانهاند و حرفي براي گفتن ندارند ،به تدريج حذف ميشوند.
يک دليل اين حذف اين است که خودشان هم نميتوانند دست
به نوآوري بزنند .برخي دنبال اين هستند که هر روز به عرف
جامعه بياعتنا باشند و جنجالي در سينما به پا کنند و به اصطالح
روي بورس باشند .اين کار شايد در مقطعي جواب بدهد ،ولي
واقعا در درازمدت نتيجه نميدهد و در نهايت قضاوت مردم در
باره اين افراد منفي خواهد بود .ترجيح من اين است که کارم
را به تدريج ،بي سروصدا و بدون هياهو انجام دهم .نميخواهم
براي موفقيت و پيشرفت ،موقعيتي را گدايي کنم و بگويم حتما
به عنوان يک هنرمند به من احترام بگذاريد .دنبال اين هستم
که اين موضوع براي من به مرور زمان و به شکل درستي اتفاق
بيفتد .البته خدا را شکر احساس ميکنم در همه اين سالهايي
که بازيگري کردهام ،کارنامهام را خراب نکردهام .هميشه سعي
کردهام در هر فيلم و هر نقشي آرام و مطمئن قدم بردارم.
هيچوقت کاري را براي پول انتخاب نکردم.
* برخي بازيگران معتقدند که با يک فيلمنامه ضعيف هم
مي توانند نقش خودشان را به خوبي در بياورند .شما در
اين دسته قرار مي گيريد يا نه؟
 زماني اشتباه مي کردم و تصورم اين بود نقش براي من خيليتاثيرگذار است ،اما بعدها فهميدم اگر با يک کارگردان خوب

و نقش پذيري در جامعه مي تواند در برنامه سازي هاي کودک لحاظ شود.
* دوران راديو براي شنونده کودک و نوجوان سپري شده است:
رضا سرشار با بيان اينکه خيلي سال هاست که من از راديو فاصله گرفته ام،
با بيان اين سوال که در حال حاضر نمي دانم راديو چه قدر مخاطب کودک
دارد؟ گفت :راديو به آن شکل شنونده کودک و نوجوان ندارد .دوران راديو
براي شنونده کودک و نوجوان سپري شده است .حاال ما مي خواهيم براي
آن عده کم باقي مانده برنامه ريزي کرده تا همان اندک مخاطب خود را
حفظ کنيم ؟ بنابراين بايستي براي برنامه هايي که وجود دارد آماري تهيه
کنيم .باالخره جذابيت هاي شبکه ديداري باعث شده تا کودکان به رسانه هاي
ديگر تمايل داشته باشند.
سرشار با اشاره به اينکه در دوره اي مخاطبان راديو بيشتر از تلويزيون بودند
و با توفيق خداوندي ،برنامه کودک دومين برنامه پر شنونده راديو بعد از صبح
جمعه بود ،گفت :در حال حاضر هم مجالت کودک همچون «کيهان بچه ها»
زياد خواننده ندارد.
وي ادامه داد :زماني که براي قشر کودک برنامه مي ساختيم سعي
مي کرديم اصال حرف نزنيم ،ما حتي مطالب علمي را در قالب نمايش
مي گفتيم .دوستان همواره در پي طراحي هاي قالب هاي تازه بودند .ضمن
اينکه سعي مي کرديم در سنين خردسالي ،همه آموزش ها با بازي توام باشد
و از عناصر طنز و شادي هم غفلت نمي کرديم.
* زنده شدن شور کودکانه:
فرزين مهدي پور با بيان اينکه کودک بيش از همه چيز به تخيل نياز دارد،
گفت :وقتي که شور کودکانه زنده شود ،هم در باره کودک وهم براي کودک
مي توانيم برنامه سازي کنيم .اينکه آمار چه قدر به ما اطالعات مي دهد کار
محاسباتي خوبي است اما کساني که براي کودک کار مي کنند بايستي به
اين نکته توجه کنند ،هر کار خوب ارزشمندي که براي کودک صورت پذيرد
بالطبع مخاطب خود را پيدا خواهد کرد.
* رسانه مي تواند جانشين والدين باشد:
ساسان امير پور با بيان سوالي گفت :آيا پژوهشي تا کنون در حوزه راديوي
کودک در شبکه هاي مشابه خارجي انجام شده است؟ دوم اينکه اگر
چنين پژو هشي هست در اختيار ما قرار بدهيد تا عميق تر به مسئله
نگاه کنيم که هدف اصلي چيست و قرار است به کجا برسيم .رسانه
تلويزيون و راديو با توجه به وضعيتي که از نظر تعداد مخاطب دارد،
کارکردهايش متفاوت است.
وي با اظهار تاسف گفت :متاسفانه هم والدين و هم معلمان دانش اندکي دارند
و رسانه تلويزيون و راديو مي تواند جانشين مناسبي براي والدين و معلمان و
آموزش و پرورش باشد .وي ادامه داد :متاسفانه برنامه هايي که براي کودکان
در رسانه توليد مي شود اصال مناسب قشر کودک نيست.
* بعد از جنگ ،نسلي را جذب راديو کرديم:
عذرا وکيلي گفت :خيلي خوشحالم که بعد از سال هاي سال به آرزويم رسيدم
که جلسه اي با محوريت کودک در راديو برگزار شود و با حضور کارشناساني
در مورد آن صحبت کنيم.
وي تصريح کرد :تقريبا حدود  50سال است که براي کودک برنامه مي سازم
اما بعد از انقالب با سختي هايي مواجه شديم که خوشبختانه با حضور ،کمک
و همفکري آقايان سرشار و ميرکياني توانستيم بعد از جنگ و گرفتاري ها با
نبود امکانات هنري و موسيقي ولي با بيان و طرح هايي که ريخته شد و داده
شد ،نسلي را جذب راديو کنيم و کودک را راه اندازي کرديم.

کار کنم ،حتي اگر فيلمنامه ضعيف باشد و نقش روي کاغذ
جاندار نباشد ،مي توان آن را خيلي خوب درآورد .من خيلي
شکل ظرف کارگردان مي شوم و به حرف او گوش مي دهم.
اصوال به تاليف در بازيگري اعتقاد ندارم .البته براي حرف
بزرگترها احترام زيادي قائل هستم و احترامشان براي ما واجب
است ،اما من نظر خودم را مي گويم .با کارگردان خوب ،کارم
خوب بوده و با کارگردان ضعيف ،خوب نبوده ام .البته خيلي
از بازيگران قوي هستند و در کار ضعيف ،خودشان را مثل
مرواريد نشان مي دهند.
* يعني کارگردان ضعيف باشد ،بازي شما هم ضعيف
خواهد بود؟
 دست خودم نيست ،چون شکل خواسته هاي کارگردان مي شوم.وقتي کارگردان نقش را ضعيف مي بيند ،من هم به شکل
خواسته او مي شوم.
* چه قدر فيلم مي بينيد؟ چه قدر کتاب مي خوانيد؟
رابطه شما با سينماي جهان چه طور است؟
 درباره کتاب که من بيشتر مطالعه ام ،مطالب کاربردي است.زماني ندارم براي مطالعه و مجبورم مرتبط با رشته درسي ام
کتاب بخوانم .کتاب هاي روانشناسي را هم چون عالقه دارم
مي خوانم ولي اينکه فالن رمان را مي توانم راحت بنشينم و
بخوانم ،صادقانه بگويم فرصت نمي کنم اما درباره فيلم اصوال
فيلمبازم و فيلم دوست دارم .بي تعارف بگويم يک سري مسائل
را نمي فهمم و اصراري هم ندارم بفهمم.
* به دليل روند توليد طوالني برخي سريال ها متاسفانه
در مواردي حفظ راکوردهاي حسي و عاطفي مي تواند
بازيگر را با مشکل مواجه کند و يکدستي کار را از بين
ببرد .نظر شما در اين باره چيست؟
 من هم با شما کامال موافقم .متاسفانه پروسه طوالني مدتتوليد سريال ها کار را براي همه عوامل به ويژه بازيگران
سخت مي کند و مي تواند به نتيجه نهايي کار هم آسيب
بزند .معموال روند باورپذيري نقش به اين شکل است که
بعد از چند جلسه بازي ،بازيگر در يک نقش جا مي افتد و
گويي بازيگر خود کاراکتر مي شود .مهم تر از همه اينکه روند
طوالني مدت ساخت يک سريال ذهن بازيگر را هم از کاراکتر
دور مي کند .البته اين مشکالت را هم مي توان به شيوه هايي
حل کرد .براي مثال بازيگران با ديدن بعضي سکانس ها ،از
طريق مشورت با کارگردان و شنيدن توضيحات دستيارانش
مي توانند دوباره به همان فرم اوليه اجرايشان برسند يا دستکم
نزديک شوند.

وکيلي ادامه داد :در حال حاضر مخاطب شناسي در راديو وجود ندارد اما با
همفکري و برنامه ريزي درست و بهره گيري از کالم اساتيد و نويسندگان
خوب و گويندگان مجرب مي توان مخاطب را به راديو برگرداند.
وکيلي ادامه داد :ما وظيفه داريم که مهد کودک ها و آموزشگاه ها را درگير برنامه
سازي خود کنيم و طوري برنامه توليد کنيم که محتواي آن از مهدکودک ها
تأمين شود.
تهيه کننده پيشکسوت برنامه هاي کودک تصريح کرد :شناخت مخاطب در
راديو خيلي مشکل است و کار هر کسي نيست .بنابراين براي تهيه و توليد
برنامه هاي کودک از هر تهيه کننده اي استفاده نکنيد.
* موفق ترين برنامه هاي کودک راديو:
مصطفي رحماندوست برنامه «سالم کوچولو»«،شب بخير کوچولو» و «قصه ظهر
جمعه» را از موفق ترين برنامه هاي کودک راديو در گذشته دانست و گفت:
در راديوهاي جهاني تاکيد بسيار زيادي بر موسيقي کودک است که بچه ها
موسيقي را ترجيح مي دهند نسبت به مسائل ديگر.
وي تصريح کرد :ورزش ،قرآن ،بهداشت ،سالمت ،همه اينها موضوعات خوبي
است که در برنامه هاي کودک پرداخته شود .البته بچه هايي که مشتري
اين جور برنامه ها هستند فرکانس راديوي مورد عالقه خود را پيدا کرده و
آن را گوش مي دهند.
* راديو دست از فعاليت برنمي دارد:
مهدوي زاده با بيان سخناني با اشاره به صحبتهاي آقاي رهگذر (سرشار) و
همچنين بيانات معاون صدا ،گفت :قرار نيست با وجود رسانه هاي نوظهور
که گوي رقابت را از راديو گرفته اند ،کرکره راديو پايين کشيده شود و از
فعاليت دست بردارد.
* مخاطب تغيير کرده است:
گيتي خامنه با بيان اينکه تعريف مخاطب تغيير کرده است ،گفت :مخاطب امروز
مخاطب جديدي است که ما احتياج به يک بازتعريف جديدي داريم.
وي ادامه داد :اگر قرار است حتي يک ساعت برنامه براي کودک توليد کنيم
احتياج به چند مولفه داريم ،اينکه ما بايستي با دنيا تعامل کنيم ،نمي توانيم
هي خودمان را تکرار کنيم .همچنين با تعامل با فضاي مجازي و تلويزيون
کار راحت تر پيش مي رود.
خامنه گفت« :وقت داستان» يکي از شبکه هايي هست که به داستان مي پردازد،
اگر روند برنامه سازي کودک را رها نکرده و به کار ديگري بپردازيم حتما
موفق خواهيم شد.
قابل ذکر است اولين جلسه هم انديشي تخصصي ارتقاء کمي و کيفي برنامه هاي
کودک راديو با حضور آقايان مير کياني کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان،
رضا سر شار کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان ،مصطفي رحماندوست
کارشناس ،شاعر و نويسنده کودک و نوجوان ،ساسان امير پور استاد دانشگاه و
مدرس تهيه کنندگي کودک و نوجوان ،فرزين مهدي پور کارشناس ،تهيه کننده
و کارگردان کودک و نوجوان ،قنبر مهدوي زاده کارشناس ارزيابي و نظارت
حوزه کودک و نوجوان ،سارا الهيان کارشناس و نويسنده کودک و نوجوان،
عذرا وکيلي کارشناس ،تهيه کننده و نويسنده کودک و نوجوان ،گيتي خامنه
کارشناس ،مجري و نويسنده کودک و نوجوان ،جعفري قائم مقام معاون صدا،
فاتحي مدير روابط عمومي معاونت صدا ،کبابيان مشاور اجرايي و مدير دفتر
معاون ،اسماعيل پور مدير اطالعات و برنامه ريزي ،قهرماني مدير آرشيو و
کتابخانه معاونت صدا ،ايزدي مشاور معاون صدا ،شمشيري کارشناس حوزه
کودک و نوجوان و محسن عظيمي تهيه کننده راديويي برگزار شد.

حميد رضا آذرنگ (زاده  ۱۳۵۱تهران) نمايشنام ه نويس ،کارگردان،
و بازيگر تئاتر و سينماست .آذرنگ جايزه بازيگري جشن خانه
سينما را براي بازي در فيلم ملکه به دست آورده و تا کنون برنده
پنج جايزه از جشنواره تئاتر فجر در زمينههاي متعددي چون
نويسندگي و بازيگري شد ه است از جمله براي «دو ليتر در دو
ليتر صلح» و «خنکاي ختم خاطره» .او همچنين دريافتکننده
و نامزد دريافت جايزههاي ديگري در ساير جشنوارههاي داخلي
و خارجي تئاتري و سينمايي نيز بودهاست .آذرنگ عضو هيئت
مديره انجمن بازيگران خانه تئاتر است .وي دانشآموخته
کارشناسي در رشته روانشناسي باليني از دانشگاه آزاد در
سال  ۱۳۷۶است.
بازيگر فيلم "تنگه ابوقريب" موفقيت هر بازيگر را فراتر از
معروفيت و سلبريتي شدن دانست و تصريح کرد :ديده شدن
و معروفيت و سلبريتي بودن اتفاق ويژه اي در سينما نيست.
معروفيت همان گونه که زود به دست مي آيد خيلي سريع
هم از دست مي رود.
به گزارش خبرگزاري ميزان ،حميدرضا آذرنگ بازيگر سينما،
تئاتر و تلويزيون درباره ايده آل خود در بازيگري گفت :براي
من ايده آلي وجود ندارد و اين طور نيست که بگويم سعي
مي کنم تا به سطحي مورد نظر برسم .هميشه سعي مي کنم
در تکاپو و حرکت باشم تا بتوانم خود را به روز کرده و نوع
بازي خود را ارتقا دهم.
حميدرضا آذرنگ درخصوص اشتياق و شور هميشگي خود براي
ايفاي نقش گفت :من هيچ وقت به ايده آل خود در بازيگري
نمي رسم و به همين خاطر هيچ وقت دست از تالش بر نخواهم
داشت .اسم اين توقع خود از بازيگري را ترس شريف مي دانم و
همواره اين ترس را در وجود خود احساس ميکنم.
وي در همين راستا افزود :شروع هر اثر و بازي در هر فيلمي
در وجود من شروع يک زلزله است .هر بار به خودم مي گويم
پا در عرصه اي سخت گذاشته ام و هر بار فکر مي کنم که در
اين وادي تازه واردم.
وي ادامه داد :بازيگري پا گذاشتن در سفري سخت و خطرناک
است که هر بار با ايفاي نقش جديد از ابتدا آغاز مي شود .اين
راه هيچ پاياني ندارد و هر چه برويم انتهايي نخواهد داشت.
پس براي اينکه در راه پس زده نشويم بايد هيچ گاه از خود
راضي نشده و توقف نکنيم.
وي درباره راهکار ايفاي نقش هاي جديد توسط يک بازيگر
تاکيد کرد :وقتي همه داستان ها ،شخصيت ها و عملکردها در
بسياري از آثار آمده اند پس ما نمي توانيم توقع داستان چندان
تازه اي داشته باشيم .سعي من به شخصه در اين است تا آن
داستان تکراري را به شيوه اي تازه روايت کنم.
وي موفقيت هر بازيگر را فراتر از معروفيت و سلبريتي شدن
دانست و تصريح کرد :ديده شدن و معروفيت و سلبريتي بودن
اتفاق ويژه اي در سينما نيست .معروفيت همان گونه که زود
به دست مي آيد خيلي سريع هم از دست مي رود و ما بايد
به راهي براي ماندگار شدن در سينما فکر کنيم .ماندگاري
بزرگترين موفقيت براي هر بازيگري است.
وي معروف شدن را دليلي بر موفقيت يک بازيگر ندانست
و ادامه داد :ديده شدن و معروفيت اتفاق ويژه اي در سينما
نيست .اصوالً رسم هنر ماندگاري است زيرا اين نوع ديده شدن

به نوعي اتفاقي هيجاني است که به سرعت فراموش مي شود.
اين اتفاقات هيجاني در جامعه ما به شدت ديده مي شود ،اين
هيجان در قضاوت هايمان هم کام ً
ال تاثير گذار است.
بازيگر فيلم "تنگه ابوقريب" در همين راستا با اشاره به حاشيه هاي
متداول در عرصه بازيگري اضافه کرد :در اين روزها بايد
اين را بدانيم که بازيگر خوب بازيگر بي حاشيه است و
مردم بازيگري را دوست دارند و به ادامه آن کمک مي کنند
که بي حاشيه باشد.
وي دوري از حاشيه را عاملي مهم در روند کاري يک بازيگر
دانست و افزود :آنچه مسلم است اينکه تاريخ سينما ثابت کرده
آنهايي که بدون حاشيه در سينما کار خودشان را کرده اند
بعدها در يادها خواهند ماند.
آذرنگ در باره بهترين نقشي که تا به حال ايفا کرده خاطرنشان
کرد :هر نقشي که تا به حال براي بازي انتخاب کرده ام بدون
شک داراي معيارها و شرايطي بوده که مرا به انتخاب مجاب
کرده است .براي من بازيگري مثل حل معادالت رياضي است.
بازيگري يک طرفه نيست و بخش ديگر آن آدم هاي روبه روي
ما از جمله عوامل و ساير بازيگران هستند .بازيگري اتفاق سخت
و پيچيده اي است و متاسفانه در کشور ما به شدت راحت با
آن برخورد مي شود.
اين کارگردان تئاتر درخصوص بازي خود در فيلمي با موضوع
دفاع مقدس افزود :حضور من در اين فيلم از نگاه اول به
خاطر فيلمنامه و بعد از آن ساختار و گروه حرفه اي بود که
در کنار يکديگر به توليد اثري همچون تنگه ابوقريب منجر
شد .تاثيراتي که جنگ در جهان داشته همواره موحش و
دردناک بوده و خواهد بود .امروز در جهان همچنان جنگ
قربانيان فراواني را مي گيرد و از نظر من مسئولين فرهنگي
ما بايد در نشان دادن تصويري درست از زمان دفاع مقدس
بيش از پيش کوشا باشند.
آذرنگ درباره ديده نشدن خود در سالهاي حضورش در جشنواره
فيلم فجر خاطرنشان کرد :بحث جشنواره و قضاوت در جشنواره ها
 ۹۹درصد سليقه است .من تجربه داوري در جشنواره هاي
تئاتر را داشته ام .به طور قاطع مي گويم اگر چهار داور
جايشان عوض شود شک نکنيد که تمامي برگزيدگان عوض
خواهند شد و اين نشان مي دهد که انتخابها تا چه حد
سليقه اي است.
وي درباره تکراري بودن برخي آثار و لزوم دوري از اين تکرار،
تاکيد کرد :بازيگري عمق و ارتفاع مشخصي ندارد .همه داستانها
و شخصيتها در تاريخ سينما آمده است .تفاوت داستان هايي
که ما مي گوييم در نگاه و فرهنگمان است .آدم به هر جايي
که برسد قطعاً پا جاي پاي بزرگي گذاشته است و اين را نبايد
فراموش کند.

