جمال شورجه:

پديده نقش فروشي
در سينماي ما
وجود دارد

کارگردان سينماي ايران گفت :پديده نقش فروشي در سينماي ما وجود دارد
و افرادي که سوداي شهرت دارند با پيشنهاد پول وارد سينما مي شوند.
به گزارش سينماپرس ،جمال شورجه افزود :البته اين اشخاص به دليل نداشتن
پشتوانه تجربه و علمي ،خيلي زود از گردونه خارج مي شوند و همان طور
که به سرعت وارد سينما شده اند به سرعت هم نامشان از ذهن ها پاک
مي شود.کارگردان فيلم سينمايي «سي و سه روز» با اشاره به اينکه خيلي ها
بوده اند که با اين فرم وارد سينما شده و بعد از حضور در چند فيلم از
گردونه خارج شده اند ،ادامه داد :بهتر است عالقه مندان براي بازيگري به
صورت آکادميک و حرفه اي از اهل فن تجربيات کسب کنند تا در اين راه
به موفقيت برسند .شورجه گفت :البته کساني که از تئاتر به سينما راه پيدا

هنري

مي کنند به خاطر آموزش گسترده اي که در اين حرفه به دست آورده اند
موفق تر خواهند بود.
اين کارگردان سينما با بيان اينکه البته يک سري روابط هم نياز هست تا
افراد به گردونه بازيگري وارد شوند ،خاطرنشان کرد :انسان ها نمي توانند
هم منزوي باشد ،هم پرکار باشد .بنابراين نياز به رابطه است اما نه به هر
قيمتي تالش کرد تا مقابل دوربين قرار گرفت.
شورجه درباره ساخت سريال حضرت موسي عليه السالم نيز توضيح داد :درحال
حاضر ساخت فيلم حضرت موسي عليه السالم را در دستور کار داريم و مشغول
پشت سر گذاشتن پيش توليد فاز اول اين فيلم هستيم .البته هنوز به طور
قطع بازيگران انتخاب نشده اند و درحال بررسي نقش ها هستيم.

نگاه »

قانون پايستگي بازيگران
در سريالهاي ماه رمضان!

»
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اوضاع تئاتر شهر ،تراژيک است!

سيد علي تدينصدوقي
مدتي است که تئاتر شهر
بيشتر از آنکه جايگاه هاي کارهاي
حرفه اي به معني واقعي کلمه
باشد ،جوالنگاه نمايش ها و گروه
هاي آماتوري و در بعضي از مواقع
تازه کار است .اين موجب شده
که تئاتر شهر از آن شأنيت اجرايي که طي ساليان به
عنوان تنها مرکز مشهور و حرفه اي تئاتر کشور کسب
کرده است سقوط نمايد .در يکي از همين سمينارهايي
که به مناسبت تئاتر خصوصي در تئاتر شهر در همين
چند ماه پيش برگزار شد ،رضا کيانيان و البته ديگر
اساتيد حرف هايي زدند که اي کاش به آنها توجه
مي شد .کيانيان گفت« :پس اين همه فرهنگسرا و
تئاتر خصوصي و ...براي چيست؟ گروه هاي آماتوري
بايد اول در آنجا تجربه کسب کنند ».ايشان درست
مي گفت ،در همه دنيا همين طور است ،شما به محض
اينکه از دانشگاه فارغ التحصيل شويد يا وارد يک گروه
تئاتري شويد يا يک گروه تئاتري را تشکيل دهيد که
نمي توانيد در برادوي يا در يک مرکز حرفه اي تئاتر به
روي صحنه برويد .شايد سالها و يکي دو دهه ،آن هم
اگر مدام و مستمر کارهاي درخوري را انجام دهيد و
شايستگي خود را به اثبات رسانيد ،بتوانيد در برادوي يا
يک مرکز حرفه اي معتبر نيز به روي صحنه برويد ،و شايد
در طول زندگي هنري تان هرگز به آنجا نرسيد .اين يک
واقعيت است .در کشورهاي اروپايي هم اين گونه عمل
مي کنند .آيا شما مي توانيد از راه نرسيده و يا همين که
از دانشگاه و يا هر مرکز آموزشي ديگري فارغ التحصيل
شويد ،البته به فرض آنکه سطح آموزش عملي و علمي
در اين مراکز و دانشگاهها در حد استاندارها بوده و قابل
اعتماد و اعتنا باشند ،اصال مي توانيد مثال در شکسپير
هال اجرا کنيد يا در تئاتر آنسامبل برشت و يا هر مرکز
معتبر ديگر به روي صحنه برويد؟ خير ،هرگز اين گونه
نيست و نخواهد بود .تئاتر حرفه اي ،آماتوري ،نيمه
حرفه اي ،دانشجويي ،کافه تئاتر ،تريا تئاتر ،مترو تئاتر،
تئاتر آپارتماني و ...هر نوع تئاتري که فکرش را بکنيد
يک جايگاه و شأنيت خودش را دارد.
شايد به همين دليل است که از تعداد تماشاکنان
تئاتر شهر به مراتب کاسته شده و ديگر آن جايگاه
وموقعيت حرفه اي را در بين مردم و تئاتربين ها ندارد.
ايضاً هنرمندان حرفه اي تئاتر هم ديگر رغبتي براي
اجرا در تئاتر شهر از خود نشان نمي دهند .اين شايد
به ضعف مديريت هاي تئاتر شهر در سال هاي اخير
بازگردد .مديريت هايي که به جاي ضابطه و قانون و
روال تثبيت شده اي که طي ساليان در تئاتر شهر بوده
و امتحان خودش را پس داده ،از رابطه ودوست بازي
و گروه گرايي استفاده کرده اند وبه دوستان و آشنايان
و رفقا وهر کسي که فالن مدير و فالن هنرمند و فالن
به اصطالح استاد دانشگاه و بهمان مدير فالن جا،
معرفي و توصيه مي کرده ،اجرا مي داده اند؛ و بعد مثال
هنرمندي مانند سياوش طهمورث که حقش اجرا در
تئاتر شهر است و بايد در آنجا حد اقل سالي يا دو سالي
يک بار نمايش روي صحنه ببرد ،در نوبت مي ماند و يا
براي اجرا در تئاتر شهر جواب سر باال مي شنود و اص ً
ال

»

عطايش را به لقايش مي بخشد! چرا؟ چون هم شأن و
شايسته مقامش با ايشان برخورد نکرده اند؛ و اين است
قصه سقوط تئاتر شهري که روزگاري جوالنگاه بزرگان
و انديشمندان تئاتر و هنر اين کشور بود.
براي اثبات حرف من بهتر است نگاهي به نمايش هايي
که در تئاتر شهر در حال اجراست يا اخيرا ً اجرا شده،
بيندازيد ،خودتان متوجه مي شويد .براي مثال نمايش
تاالر سايه يا نمايش تاالر قشقايي و ...واقعا جاي تاسف
دارد .نمايش هايي که به هيچ عنوان در حد اجرا در
تئاتر شهر نيستند و بايد در فرهنگسراها يا تئاترهاي
خصوصي اجرا بروند .چرا امکانات و حمايت هاي تئاتر
شهر و مرکز را معطل اين کارهاي آماتوري و تکراري
ودست چندم مي کنيد که هيچ دردي را از هنر اين
مملکت و جامعه و اجتماع دوا نمي کند که هيچ ،به هيچ
دردي هم نمي خورند .صرف آنکه فالن خانم کارگردان
تازه کار آشنا و فاميل فالن کارگردان معروف است که
خودش هم ديگر کفگيرش به ته ديگ خورده؛ نبايد به
آن خانم و گروهش در تئاتر شهر اجرا داد .کاري که پر
است از حرف هاي تهي و بدون بارهنري و دراماتيک
و ادبي ،يک مشت حرف که بخش اعظمي از آن تکه
پراني و اراکيک و به واقع چرت و پرت است که فقط
وقت و پول مخاطب و ايضاً حماتيهاي مادي مرکز و
تئاتر شهر را هدر مي دهد.
يا نمايشي که چند بازيگر خانم اجرا مي کنند .نمايش
که چه عرض کنم ،اتودهاي ورک شاپ هاي خصوصي
و دانشگاهي که همين به اصطالح اساتيد به شاگردانشان
مي دهند .در واقع اجراي اتودهاي کالسي روي صحنه
تئاتر شهر! جالب است ،نه؟! اينکه مي بيني حال و روز
تئاتر شهر به کجا کشيده شده ،اسف بار و توهين آميز
و تراژيک است.
مگر شوراي ارزشيابي و نظارت ،يک بخش از کارش
ارزشيابي نيست؟ پس چرا اقدامي نمي کنند؟ چرا در
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با ورود چهره اي ها و تهيه کننده هايي که در عمرشان حتي يک تئاتر هم
نديده اند ،فرهنگ تئاتر به طور تاسف باري عوض شده و مناسبات نامأنوس
نامتجانسسينماييجايشراگرفتهاست.اينيعنيتنزلفرهنگوااليتئاتر.
بهتراستنوبتهاياجرادرتئاترشهر،جدا ًبازنگريشوند،تاکسانيکهآماتور
هستند و از آشنايان دوستان ،به مراکز ديگر معرفي شوند و در مکان هايي که
در حد و اندازه شان هست به روي صحنه بروند نه تئاتر شهر .بايد گفت واقع ًا اين
اوضاع تئاتر شهر ،تراژيک است!

بازبيني ها نمي گويند که اصوال اين نمايش ها در شأن و
جايگاه اجرا در تئاتر شهر نيستند و آماتوري هستند و پر از
اشکاالت جورواجور تکنيکي و حرفه اي و دراماتيکي .آخر
کجاي دنيا اتودهاي کارگاه هاي بازيگري را در حرفه اي
ترين مرکز تئاتر کشورشان اجرا مي کنند ،که ما دومي
آن باشيم؟ کمي تفکر و انديشيدن هم خوب است .چرا
فکر نمي کنيد که با اين کارتان زحمات چندين ده ساله
هنرمندان و مديران حرفه اي و ارزشي کشور را در خصوص
تثبيت جايگاه تئاتر شهر و تئاترهايي که در آنجا بايد
به روي صحنه بروند ،به باد فنا داده ايد؟ اين دوستان

حجت االسالم نصراله پژمان ف ر:

صدا و سيما کا ِر خودش را مي کند
به کسي هم پاسخ نمي دهد

اشاره:
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي از مشکالت نظارتي
در کشور ميگويد و لزوم توجه بيشتر بر محتواي توليد شده در فضاي
مجازي و همچنين از نحوه عملکرد صدا و سيما و شيوه نظارت بر آن
گاليهمند است .حجتاالسالم نصراله پژمانفر از نشر و گسترش مجاري
انعکاس محتوا در فضاي مجازي مانند  vodها گفت و لزوم توجه و
نظارت بر محتواي منتشر شده در اين شبکهها .اين نماينده مجلس
همچنين از عملکرد رسانه ملي انتقاد کرد .متن گفتگوي خبرنگار تسنيم
ي خوانيد؛
با ايشان را در ادامه م 
* محتوايي که در ويديوهاي اينترنتي گذاشته منتشر ميشود اغلب
فاقد پروانه نمايش هستند و اگر چند نمونه از اين فيلمها را ببينيد،
متوجه محتواي متضاد با مفاهيم مورد پذيرش جامعه فعلي ميشويد.
قرار بر اين بوده که  iptvها را صدا و سيما ساماندهي کند چون
پخش زنده دارند و  vodرا وزارت ارشاد .اين نحوه نظارت چگونه
است و آيا مجلس به اين مباحث ورود داشته يا خير؟
 اتفاقاً يکي از موارد بسيار حساسي که امروز نش ِر آرامي در حوزهانحرافات و اشکاالت در جامعه دارد از طريق  vodها است ،من
علي رغ ِم تذکراتِ متعددي که دادم و پي گيري هاي متعددي که کردم،
ديدم اين موضوع خيلي بسامان نمي شود .به همين دليل چند ماهي
است که من اين را تبديل به طرح سوال کردم و به اشکاالت موضوع
کام ً
ال ا ِشراف دارم که هم از لحاظ نکات اخالقي و هم از لحاظ نکات
اجتماعي ،سياسي اين اشکاالت دارد توسعه پيدا مي کند؛ در کنار قضيه
من يک نام ه اي را به دادستان کل دادم ،آقاي منتظري ،که خواستم به
صورت ويژه ورود پيدا کند چون امروز وظيفه ارشاد در ارتباط با اين
موضوع است و ارشاد به هر دليلي در اين موضوع دارد کوتاهي مي کند
و ما طرح سوال کنيم که ان شاء اهلل بتوانيم جلوي اين کار را بگيريم اما
ي العموم براي حفظ حري ِم
از دادستان هم مي خواهيم به صورت مدع 
معارف و اخالق در جامعه ورو ِد ويژه داشته باشد و اين را هم داريم به
صورت پي گيري خاص انجام مي دهيم .االن دادستان به شعبه خاصي

مديري که از جايگاه مديريت شان استفاده مي کنند
و با تأسي به آن ،از کشورهاي خارجي اقامت و تابعيت
مي گيرند ،حد اقل در سفرهايشان براي گرفتن اقامت و
غيره سري هم به تئاترهاي آنجا بزنند و با مديران تئاتر
آنجا صحبت کنند بلکه چيزي هم عايد تئاتر ما بشود.
بايد بگويم مديريت هاي هنري مانند مديريت تئاتر شهر
يا دبيري جشنواره فجر و ...براي گرفتن اقامت و تابعيت
در کشورهايي چون کانادا و غيره ،يک امتياز باال به حساب
مي آيد .به همين دليل است که دوستان مدير قبل از
پست هاي مديريتي شان تا جاجرود هم نمي رفتند،
چه برسد به آمريکا و کانادا و اروپا ...بگذريم.
اصوال چرا هر کسي را که در مرکز هنرهاي نمايشي
بيکار است و يا با مديري که در راس است ،رفاقت
دارد ،رئيس تئاتر شهر مي کنيد؟ آن هم نه يک پست
بلکه در آن واحد چندين پست حساس را به يک نفر
مي دهيد .بنده خدا بايد بتواند از عهده اش بر آيد يا نه؟
جايگاه مديريت تئاتر شهر شأنيت خاص خود را دارد .با
انتخاب مديران درجه چندم که اصوال نبايد به پست هاي
مديريتي حساس برسند ،اين بالها سر حرفه اي ترين
مرکز تئاتر کشور مي آيد.
حتي تماشاخانه هاي خصوصي دست چندم هم براي
خود ضوابطي دارند ،نمايش هايي را انتخاب مي کنند
که در شأن آنها باشد ،نه هر کسي که به خود اجازه داد و
تقاضاي اجرا در تئاتر شهر را داد و آشنايي هم داشت ،به
او بگوييم بفرماييد اجرا کنيد ،منت سر ما گذاشتيد!
تئاتر شهر بايد جايگاه حرفه اي ها و نخبگان تئاتر و
هنرهاي نمايشي کشور باشد .بايد آن قدر شأنيتش باال
برود که تئاتري ها يکي از آرزوهايشان رسيدن به تئاتر
شهر و اجرا در آن باشد .اين خود معياري مي شود براي
سنجش هنرمندان ،همان طور که قبال و در دهه هاي
قبل اين گونه بود .کسي که به تئاتر شهر مي رسيد،
مي توانستيم نام حرفه اي را روي او بگذاريم ،نه هر کسي

که از راه مي رسد و در تئاتر شهر اجرا مي کند.
رضا کيانيان هم نظرش اين بود .ايشان که حتي بسيار
تندتر پيش رفتند که من در اينجا ديگر حرف هايشان
را تکرار نمي کنم .استاد کيانيان راست مي گفت و حق
با ايشان بود .همان طور که در آن جلسه يا سمينار ،ديگر
اساتيد نظر ايشان را تأييد کردند.
صرف يک مدرک و يکي دو آشنا که نمي شود در تئاتر
شهر اجرا کرد و جاي ديگران را که اليق و در شأن تئاتر
شهر هستند گرفت .آيا شده است برويد و مثال به استاد
سياوش طهمورث ،استاد نصيريان ،استاد منيژه محامدي،

معرفي کرده و شعبه خاص در ارتباط با اين موضوع دارد يک سري
کارها را انجام مي دهد .ما قرار شد به صورت موارد متعدد ارائه کنيم،
البته نکته اساسي اين است که دادستان مي گويد ما بايد به صورت
موردي به آنها معرفي کنيم و تا آنها نسبت به آن موارد دستور بدهند
جلوگيري بکنند اما انتظار ما بيش از اين بود اينکه ما بخواهيم يکي
يکي بنشينيم اين حج ِم انبو ِه  vodها را کنترل کنيم و بعد گزارش
تهيه کنيم و بدهيم و آنها فقط چنين کاري را داشته باشند ،انتظار من
بيشتر است و دنبال اين هستيم که يک نشستي با آقاي منتظري داشته
کنترل اصلي بايد
باشيم و اين است که بايد ورود پيدا کنند ،البته ورود و
ِ
در وزارت ارشاد صورت بگيرد اما به هر صورت اگر وزارت ارشاد به هر
دليلي اين کار را نکند ما موظف هستيم دستگاه قضائي را در ارتباط با
اين موضوع فعال کنيم که نظارتِ خودش را داشته باشد.
بررسي خيلي متمرکزي هم ندارد ،يک  vodرا باز کنيد،
* نياز به
ِ
کام ً
ال مشخص است اين فيلم مجوز ندارد و پر از صحنههاي غير
اخالقي است که دارد پخش مي شود .آيا براي اين قانون درنظر
گرفته شده است؟ نحوه ورود وزارت ارشاد در برخورد با متخلفان
چيست و آيا خأل قانوني داريم؟
 ممکن است امروز نحوه ارائه خدمات در جامعه ما تغيير کند امامسئوليت ها که تغيير نمي کند و از بين نميرود ،ممکن است ما
امروز با تکنولوژيهاي جديد خدماتِ جديدي را ارائه بکنيم امروز دارد
خدمات به صورت  vodارائه مي شود معنايش اين نيست که ما بايد
بنشينيم يک قانون جديد در ارتباط با اين موضوع بنويسيم ،نه وزارت
پخش محتواهاي سينمايي مکلف است ،فيلم
ارشاد در ارتباط با حوزه
ِ
پخش زنده مي شود صدا و سيما بايد
مکلف است ،آن چيزي که دارد
ِ
پاسخگو باشد و آن چيزي که پخش زنده ندارد طبيعتاً بايد وزارت
ارشاد نسبت به آن پاسخگو باشد ،يعني همان طور که در ارتباط با
پخش سينماهاي خانگي ويدئوها ،ويدئوکليپ ها نظارت مي کرد و در
ِ
مقابل اين قضايا بايد پاسخگو مي بود امروز در ارتباط با اين موضوع
وزارت ارشاد از لحاظ قانوني روشن است هيچ ابهامي در ارتباط با اين
موضوع نيست که وزارت ارشاد بخواهد شانه خالي کند اما آن چيزي
که وجود دارد به نظر من يک ولنگاري در اين موضوع وجود دارد که
دارد به آن بيتوجهي ميشود و يک سري افراد دارند از اين بيتوجهي
سوء استفاده مي کنند ،من تذکر دادم ،نامه هم نوشتم و اميدوارم زودتر
اين موضوع حل و فصل شود.
* جداي از فيلم هايي که منتشر ميشود برخي  vodها خودشان
اقدام به توليد محتوا ميکنند ،که در توليد اين کليپ ها براي ديده
شدن دست به اقداماتي ميزنند که حتي ممکن است جان يک شخص
را در معرض خطر قرار بدهد .در عرصه فيلم سازي ميبينيم اول يک
پروانه ساخت و بعدا يک پروانه نمايش صادر ميشود اما براي توليد
و انتشار اين ويديو کليپ ها چنين اتفاقي نميافتد؛
قوانين
 اين طور نيست که بتوانند بدون نظارت ،توليد محتوا کنند،ِ
پخش عمومي است نياز
ما مي گويد محتواي توليد شده که به صورت
ِ
به نظارت دارد ،يک زماني من در فضاي خصوصي خودم يک محتوايي
را براي خودم توليد مي کنم ،به شما به صورت خصوصي منتقل مي
کنم ،کسي نمي تواند در اينجا دخالت کند ،حريم خصوصي افراد است،
مث ً
مجالس خانوادگي يک چيزي داريم که بين
ال در مجالس عروسي و
ِ

استاد کشاورز  -آن موقع ها که حالشان مساعد بود ،-
شادروان داود رشيدي ،شادروان استاد جعفر والي و ...از
سوي تئاتر شهر کار سفارش بدهيد ،که هم مردم تئاتر
واقعي ببينند و هم اين کارها کالسي باشد براي هنرجويان
و جواناني که تازه به اين هنر گام نهاده اند؟ چند وقت استاد
سمندريان پشت درهاي تئاتر شهر ماند و آخر هم نمايش
گاليله را که آرزويش بود اجرا نکرد و به ديدار حضرت دوست
شتافت؟ آيا ما از اين همه بي مهري و اهمال کاري نبايد
خجالت بکشيم و بعد به مثال کارگردان خانم جواني اجرا
بدهيم که حرف زدن و راه رفتن و ايستادن روي صحنه
را بلد نيست ،چه برسد به کارگرداني و بازي همزمان در
تئاتر شهر؟ اينجاست که بايد گفت وااسفا! تازه اين کار از
نظر نظارتي و ارزشيابي ،کلي اشکال دارد.
شايد هم دست هايي در کار است که به اساتيد ياد شده
و امثال آنها ،در تئاتر شهر اجرا ندهند تا اينان مجبور
شوند که به طرف فالن تئاتر خصوصي و بهمان تماشاخانه
خصوصي بروند تا اين گونه هم اعتباري به آن تماشاخانه
خصوصي بدهند و هم پول به جيب صاحبانشان سرازير
شود .چون شنيده ايم که تماشاخانه هاي خصوصي اي
که معروف شده اند و شبي دو سه ميليون هم اجاره
مي گيرند ،با بعضي از مديران تئاتر دست در دست يکديگر
دارند ،يعني به نوعي شريک هستند ،البته اهلل اعلم ،ما
فقط شنيده ايم ،گناهش به پاي گوينده.
اين گونه است که تماشاکنان به تئاتر بي اعتماد مي شوند
و تئاتر شهر هر روز خلوت تراز پيش مي شود .در نبود
بزرگان و شيران ،روبهان با تزوير و ريا جايشان را اشغال
مي کنند و اين را تماشاگر انديشمند و فهيم تئاتر متوجه
مي شود و مي فهمد ،چون آگاه است و بالطبع تئاتر
ضعيف را نمي بيند .از سويي مديران براي اينکه حرفي
براي گفتن داشته باشند و دفاعي از عملکردشان کنند،
در کنار آماتورها اجراهايي هم به چهره اي ها مي دهند.
اين گونه مثال سطح فروش نمايش در تئاتر شهر را باال
مي برند ،غافل از اينکه اين گونه دامن به تب چهره اي ها
مي زنند و تيشه به ريشه تئاتر .چهره اي ها بهتر است بروند
در همان تماشاخانه هاي خصوصي اجرا کنند .جايي که
پول و درآمد و فروش به هر قيمتي ،حرف اول را مي زند.

خودمان است ،کسي نمي تواند دخالت کند و حريم خصوصي است .به
امکان دسترسي براي آحا ِد مردم
غير از آنها ،حري ِم عمومي مي شود يعني
ِ
وجود داشته باشد .اين حريم عمومي است .حاال کليپ باشد ،زمانش
 ۵دقيقه باشد ،فيلم کوتاه باشد ،فيلم بلند باشد ،سريال باشد ،محتوا
هر چه باشد فرقي نمي کند ،اين طور نيست که يک کليپي که من
درست کردم ولو مث ً
ال  ۱۰ثانيه ،کسي نبايد روي اين  ۱۰ثانيه نظارت
کند ،پخش عمومي مي شود يعني اث ِر عمومي دارد و براي مخاطبين
بازتابِ عمومي دارد ،هيچ کدام نمي شود .ما آمديم اينجا خط کش
گذاشتيم ،پخش زنده به عهده صدا و سيماست و بايد از صدا و سيما
مطالبه کرد که چرا چنين محتوايي پخش شد؟ پخش غير زنده به
عهده وزارت ارشاد است ،وزير ارتباطات هم در ارتباط با اين موضوع
شانه خالي کرد و آقاي واعظي که امروز مسئول دفتر رئيسجمهور
است و زماني وزير ارتباطات بود گفت اين موضوع اص ً
ال به ما هيچ
ارتباطي ندارد ،محتوا مربوط به وزارت ارشاد است؛ پس بنابراين وزير
ارشاد بايد در ارتباط با اين موضوع پاسخ بدهد و ما هيچ رودربايستي
اي در ارتباط با اين موضوع نداريم.
* االن اين پاسخگويي اتفاق افتاده است؟
ما داريم اين کارها را انجام مي دهيم .در اينکه اين پاسخ ها داده شود
ما قانع شديم ،اين بحثي است ،من چون قانع نشدم و اين انحراف را در
 vodديديم ،دارم اين موضوع را مطرح مي کنم .در ارتباط با موضوع
کليپ و غيره البته من مستق ً
ال سوالي را مطرح نکردم و خودش مسئل ه اي
است در ارتباط با اين موضوع.
* مشمول آن هم مي شود؟
 بله مشمول آن هم مي شود .اينها همه  vodاست ،در ارتباط با اينمسئله من اميدوارم به نتيجه برسيم يعني تمام تالشم اين است که
اين موضوع به جايي برسد.
* بحث  iptvچه طور؟ يعني مجوز  iptvآن قدر سخت شده
که کسي به سمت آن حرکت نمي کند؛
 اين موضوع يک بحثي است در ارتباط با تعيين تکليفي که شدهاست .قانون اساسي ما بحث صوت و تصوير را نه راديو و تلويزيون،
امروز ما چيزي به نام راديو و تلويزيون نداريم ،آن چيزي که هست
پخش صوت و تصوير را به عهده صدا و سيما قرار داده است ،اگر اين
باشد حتي محتواهايي که به غير از  iptvها تمامي محتواها ولو غير
از پخش زنده هم به عهده صدا و سيما مي شود و ما بايد روي اين
موضوع يک تجديدنظري داشته باشيم ،نظر ما اين است که ما بين
پخش زنده و پخش غير زنده تفکيک قائل شويم .پخش غيرزنده را
ارشاد عهد ه دار شود و پخش زنده را هم صدا و سيما عهدهدار شود؛
امروز چون در اين موضوع خأل قانوني وجود دارد يک مقداري شانه
خالي کردن است و يک مقداري هم مجلس نمي تواند نظارتي بر
صدا و سيما داشته باشد ،صدا و سيما مي گويد چيزي که من پاسخ
مي دهم يک نظارتِ استطالعي است نسبت به شوراي  ۶نفره ،فقط
مي آيد گزارشي مي دهد که در گذشته چه اتفاقي افتاد ،که اين خودش
ضعف است .من در صدا و سيما مشکل مي بينم .اگر صدا و سيما
ماموريت بزرگ را بپذيرد ،نظارت صدا و سيما بايد نظارتِ
ِ
مي خواهد اين
استصوابي باشد و برداشت من اين است که در قانون اساسي نظارت ،نظارتِ
تامين خواست ه هاي
استصوابي است يعني بايد شوراي  ۶نفره در جهت
ِ

در صورتي که مي دانيم تئاتر يک کاالي فرهنگي واال و
انديشه ورز است ،چرا که انديشه و درک و فهم و دانايي
را توليد مي کند و زيرساخت هاي فرهنگي ،هنري جامعه
را مي سازد .پس دولتها در همه جاي دنيا هماره از تئاتر
حمايت مي کنند .تئاتر يک جريان اقتصادي پولساز مثل
سينما نيست ،و ما هنوز متاسفانه اين را متوجه نشده ايم
و دولتمردان ما از آن سوي بام افتاده اند.حد اقل بياييد
امسال که مقام معظم رهبري سال حمايت از کاالي ايراني
نام نهاده اند ،بودجه کافي براي تئاتر اختصاص دهيد و از
تئاتر که توليد کننده کاالي فرهنگي هنري اصيل در کشور
است ،حمايت نماييد ،البته به شرطي که باز دوستان خود
را در اولويت قرار ندهيد.
بايدگفت متاسفانه تئاتر شهر دارد رو به قهقرا مي رود
و مي بايد با مديريت کارآمد ،سريعا فکري به حالش
شود ،وگرنه هر کسي که از راه مي رسد مدعي اجرا در
تئاتر شهر خواهد بود که البته در حال چنين هم شده
است و بعد با يک اجراي ضعيف در تئاتر شهر مدعي
حرفه اي گري مي شود و حاال انتظار دارد که سالي
يک اجرا هم در تئاتر شهر برود .در واقع طلبکار هم
مي شود .و يا مي شود جايگاه چهره اي هاي پولدار که
آنها هم کارهايشان ضعيف است و هدفشان در آوردن
پول و البته چشم و هم چشمي با ديگر چهره اي ها
جهت نشان دادن به اصطالح توانايي اجرا روي صحنه.
بايد گفت با ورود چهره اي ها و تهيه کننده هايي که در
عمرشان حتي يک تئاتر هم نديده اند ،فرهنگ تئاتر به
طور تاسف باري عوض شده و مناسبات نامانوس نامتجانس
سينمايي جايش را گرفته است .اين يعني تنزل فرهنگ
واالي تئاتر .شايد به خاطر همين نوبت هايي که به اين
دوستان و ديگر رفقاي تازه کار داده اند تئاتر شهر تا
سال  1400ديگر نوبت اجرا ندارد که به کسي بدهد.
بهتر است نوبت هاي اجرا در تئاتر شهر ،جدا ً بازنگري
شوند ،تا کساني که آماتورهستند و از آشنايان دوستان،
به مراکز ديگر معرفي شوند .حتي مرکز مي تواند از آنها
حمايت کند اما در مکان هايي که در حد و اندازه شان
هست به روي صحنه بروند نه تئاتر شهر .بايد گفت واقعاً
اين اوضاع تئاتر شهر ،تراژيک است!

رهبري ،چون رئيس صدا و سيما را رهبر انتخاب مي کند ،هر سه قوه
نمايندگي
هم هر کدام دو نفر آنجا مي فرستند ،اين طور نيست که
ِ
قواي خودشان را بکنند که امروز بعضي ها اين را پي گير هستند که دو
نفري که مث ً
ال از يک دستگاه ميآيند فقط نگاه مي کنند برنامه هايي
که پخش شده کدام برنامه پرش فالن دستگاه را گرفته و گفته چرا
اين کار را کردي؟ اص ً
ال اين نيست ،ماهيت و روح شوراي  ۶نفره
تامين آن جايگاهي است که رئيس آن را رهبري انتخاب
در جهت
ِ
مي کند ،اينها بايد نگاه کنند آن مسيري که رهبري ريل گذاري
کرده و خواسته اي که رهبري دارد ،آيا رئيس صدا و سيما انجام مي
ِ
جهت تامين خواستههاي
دهد يا نمي دهد؟ يعني روساي سه قوه در
رهبري بر رئيس صدا و سيما بايد نظارت استصوابي را داشته باشند،
اين طور بايد باشد ،منتها مسيري که تاکنون رفته چي ِز ديگري است،
نظارت استطالعي است ،صدا و سيما کا ِر خودش را مي کند ،به کسي
هم پاسخ نمي دهد ،امروز صدا و سيما به هيچ کسي پاسخ نمي دهد
حتي مراجع باال سري خود ،به همين دليل هم است موارد متعدد و
گزارش هايي که به ما رسيده که رهبري نسبت به بسياري از برنامهها
و محتواهاي صدا و سيما اعتراض داشتند و آن اصالح صورت نگرفته
ولو ممکن است مقطعي يک اصالحي را انجام دادند ،باز دوباره برگشت
کردند و همان کار را دوباره انجام دادند .نشان مي دهد رئيس صدا
و سيما از اين خأل تفسيري که شده دارد سوء استفاده مي کند ،نه
نظارت رهبري را مي پذيرد ،لذا رهبري فقط مي گويد من رئيس صدا
و سيما را نصب مي کنم اما هيچ کدام از برنامههايش در هماهنگي با
ما نيست ،از آن طرف شوراي نظارت خودشان را شوراي نظارتِ خودشان
مي دانند يعني فقط مجلس نگاه مي کند مي گويد فالن برنامه به مجلس
برخورد ،چرا اين برنامه را پخش کرديد؟ چون نظارت آنها نظارت هاي
استطالعي است ،بعد از اينکه محتوا روي آنتن رفت اين کار را
مي کنند .اين چه نظارتي است؟! ما برنامه را پخش کرديم حاال شما
مي خواهيد چه کنيد؟ ما هيچ کاري نمي توانيم بکنيم ،روغن ريخته
است ديگر! ما بايد نظارت مان را استصوابي کنيم نه نظارت استطالعي
براي خودمان ،که االن نگراني هايي که ايجاد مي شود مي گويند اگر
دولت و مجلس از يک جنس بودند و يک جريان سياسي خاص اين را
حاکم شدند ،پس بنابراين اينها صدا و سيما را هم به سمت خودشان
مي برند ،نه اتفاقاً اينها حق ندارند اين کار را بکنند ،آن چيزي که اينها
نظارت مي کنند نظارت در جهت تامين خواسته هاي رهبري است،
شوراي نگهبان چه مي کند؟ شوراي نگهبان و بسياري از شوراهايي
که خبرگان آنها از طرف رهبري انتخاب مي شود اينها دارند رهبري را
ابالغي رهبري را
نمايندگي مي کنند .امروز آن  ۶نفر بايد سياست هاي
ِ
در صدا و سيما نمايندگي کنند ،اينها متاسفانه نيست و نتيجه اش هم
همين فضاي بلبشويي است که در صدا و سيما وجود دارد .من صدا و
سيما را پر از ا ِشکال مي بينم و اين را صريحاً بياوريد که صدا و سيما پر
از ا ِشکال است ،البته چيزي که ما از صدا و سيما دفاع مي کنيم ،بخش
سياسي صدا و سيما و بخش خبر صدا و سيما را کنار مي گذاريم ،من
از اين بخش حمايت مي کنم اما باقي بخش هاي صدا و سيما که دارد
خودش را زير چت ِر خبر و بخش سياسي صدا و سيما پنهان مي کند
اص ً
ال قابل دفاع نيست و لذا منشأ اين همه اتفاقاتي که در حوزه سبک
زندگي مردم اتفاق افتاده است ،صدا و سيماست.

بعد از پخش چندساله سريالهاي مناسبتي ماه رمضان،حضور دستهاي از بازيگران
پاي ثابت را در اين کارها ميشود ديد .بازيگراني که تمام نميشوند بلکهاي از
سريالي به سريال ديگر منتقل ميشوند .به گزارش مهر ،حاال که چند سالي است
ديدن سريال هاي ماه رمضاني پاي سفره افطار براي بيشترمان تبديل به يک
عادت هميشگي شده است در کنار آن تماشاي بعضي از بازيگران پاي ثابت در
اين مجموعه هاي مناسبتي هم به خو گرفتنمان دامن زده است .هنرپيشه هايي
که هر کدام بخشي از آثار پرطرفدار و قابل توجه کارنامه کاريشان را در اين
ماه به ثبت رساندهاند و به عبارت ديگر حکم آرم رمضاني سريالها محسوب
ميشوند و حتي نبودنشان براي طيف گسترده اي از ببينده هاي تلويزيون
به چشم ميآيد .اينجا سراغ بازيگراني رفتيم که شايد به لحاظ کمي و کيفي
بيشترين سهم را از خاطرات تلويزيوني اين سالها داشته اند؛
* امين تارخ؛ کوه غم:
شايد به لحاظ تعداد ،باشند بازيگراني که بحش قابل توجهي از حضور در
سريالهاي ماه رمضاني را به خودشان اختصاص داده باشند اما اگر بخواهيم
به لحاظ کيفيت پررنگ بودن در يک سريال تلويزيوني افراد را دسته بندي
کنيم قطعا امين تارخ جزء نفرات اول تا سوم خواهد بود .بازيگر کهنه کاري
که طي دهه هاي گذشته حضور تلويزيونياش به نسبت حضور سينمايياش
بيشتر بوده است و در اين سهم قابل توجهي از اين حضور هم به نقش
اول سريالهاي مناسبتي رمضان اختصاص داده شده است .کارهايي تراژيک
مثل «اغما»«،جراحت»«،گاهي به پشت سرت نگاه کن» و «رهايم نکن»
سريال هايي که در تقريبا در تمامي شان تارخ شخصيت مرد مقيد ،موقر و
بزرگ خانواده بوده که حتي سبک و سياق لباس ها و استايل موهايش سال
به سال و سريال به سريال هم تغييري نکرده است.
* مريم اميرجاللي؛ عصباني نيستم!
با خداحافظي رضا عطاران از تلويزيون شايد حضور مريم اميرجاللي هم طي اين
سال هاي در تلويزيون بي رمقتر از قبل باشد؛ اما همگي در يکي دو دهه قبل
مريم اميرجاللي را به عنوان مادر يک خانواده متوسط رو به پايين و پردردسربه
ياد داريم .مادر سريال هاي عطاران که ان قدر زودجوش و عصباني بود که
هر سال سر سفره افطار داد و فرياد و حرص خوردنهاي عجيب و غريبش
يکي از المان هاي اصلي مجموعههاي طنز و مناسبتي بود .کافي است تکرار
کارهايي مثل «متهم گريخت»«،خانه به دوش» يا حتي «پشت کنکوريها»
و «نوعروس» را ببينيد.
* مهرانه مهين ترابي؛ من مادر هستم:
مهرانه مهين ترابي براي بيشتر ما يادآور خاطرات خوشمان از سريال هاي بيژن
بيرنگ و مسعود رسام است از همسران تا خانه سبز! شايد اگر بين خاطراتمان
از سريال هاي ماه مبارک رمضان در نگاه اول چندان اسم مهرانه مهين ترابي
در ذهنمان به چشم نيايد؛ ولي در بين کارهاي پرشمار اين هنرپيشه ميشود
کارهاي قابل توجهي را پيدا کرد که رمضان سال هاي پياپي مهمان خانه هاي
مردم بوده است .کارهايي مثل «يادداشت هاي کودکي»«،اگه بابام زنده
بود»«،نوعروس» يا «در مسير زاينده رود» ،کارهايي که در بيشترشان مهرانه
مهين ترابي نقش مادر نگران قصه را بازي مي کرده است.
* سيروس گرجستاني؛ آقاي گرفتار:
قطعا يکي از پرکارترين بازيگران سريالهاي ماه رمضان سيروس گرجستاني
است .از بازياش در «يادداشتهاي کودکي»«،پشت کنکوريها» و«سه دونگ
سه دونگ»گرفته تا «صاحبدالن» و «متهم گريخت» .نقش هاي غالبا طنزي که
به فراخور تفاوت هاي کوچکي که با يکديگر دارند ولي در بيشترشان ميشود رد
پاي پدر کالفهاي را پيدا کرد که بسته به گرفتارياي که دچارش شده سعي دارد
خود و خانوادهاش را از مخمصه نجات دهد که شايد در بين همه اين کاراکترها
نقش هاشم آقا در متهم گريخت ملموسترين آنها باشد.
* علي صادقي؛ آقاي خوشحال:
يکي ديگر از يادگارهاي سريال هاي عطاران ،علي صادقي است .پسر شاد و
هپلي مجموعههاي طنز که آن قدر خودش را در يک قالب تکرار کرد که رفته
ي علي صادقي در
رفته حضورش در سينما و تلويزيون کم و کمتر شد .معرف 
تلويزيون به ماه رمضان 17سال قبل و سريال «پشت کنکوريها» برميگردد.

اما بعدها حضور علي صادقي را در نقشهاي بلند و کوتاه ديگري هم ميشد
پيدا کرد که تقريبا تماميشان سهم سريالهاي عطاران بود و قطعا صادقي
يکي از شخصيت هاي پرطرفدار و محبوب کار به حساب ميآمد؛ کارهايي
مثل«خانه به دوش»« ،متهم گريخت» و «بزنگاه».
* برزو ارجمند؛ آهسته و پيوسته:
بدون شک او يکي از پرکارترين بازيگران سريالهاي ماه رمضان است که
«سر دلبران» و «بچه مهندس» بازي داشته
حتي امسال هم در دو مجموعه ّ
است ،به اندازه اي که در همان يکي دوشب اول پخش پشت سر هم اين دو
مجموعه با اين بازيگر منجر به سردرگمي مخاطبان نيز شد .اين بازيگر اولين
حضورش در سريال هاي ماه رمضاني را با«پشت کنکوري ها» شروع کرد
و بعدها به «يه وجب خاک»« ،صاحبدالن»« ،عبور از پاييز»« ،نردبامي بر
«سر دلبران» رسيد .بازيگري که تقريبا در بين
آسمان»« ،بچه مهندس» و ّ
همه اين کارها تجربه نقش هاي مختلف را براي خودش فراهم کرد ،از پسر
شوخ پشت کنکوريها و يک وجب خاک تا نقش تاريخي اش در نردبامي بر
سر دلبران.
آسمان و شخصيت روحانياش در ّ
* مهدي سلطاني؛ به نام پدر:
از ستارههاي بي چون و چراي سريالهاي ماه رمضان در دهه  90تلويزيون
است .طوري که امسال هم قرار بود با سريال «پدر» يکي از پاي ثابت هاي
برنامه هاي بعد از افطار سيما براي مردم باشد .حتي اولين حضور چشمگير
و آشناي اين بازيگر در قاب جعبه جادويي هم به يکي از همين سريال ها بر
مي گردد .کساني که سريال «در مسير زاينده رود» را به خاطر ميآورند قطعا نقش
بهزاد برادر پهلوان خانواده با بازي مهدي سلطاني سروستاني را هم به ياد دارند.
بازيگري که رمضان سال هاي بعد هم در مجموعههايي مثل«مادرانه»« ،مدينه»،
«هفت سنگ» و «زير پاي مادر» بازي کرد تا در ذهنمان بيشتر به عنوان يک
شخصيت تلخ و منفي اما در قالب پدري دلسوز و مهربان جا باز کند.
* رضا توکلي؛ در حاشيه:
رضا توکلي در بيشتر سريالها براي ما حکم بزرگ خانواده يا شخصيت مثبت
و اخالق مدار مجموعه را بازي مي کند که قرار است با راه حل هاي حکيمانه
و عاقالنه اش به باز شدن گره داستان و برطرف کردن بحران موجود کمک
کند .کاراکتري که شايد کمتر نقش اول سريال هاي ماه رمضاني را داشته
باشد اما قطعا يکي از پرکارترين هاي تمام اين سال هاست .رضا توکلي در
مجموعههايي مثل «زيرزمين»« ،پنجمين خورشيد»« ،پنج کيلومتر تا بهشت»،
«او يک فرشته بود»« ،زيرزمين»« ،رانت خوار کوچک»« ،يک وجب خاک»
و«برادر» بازي کرده است.
* مهران رجبي؛ همان هميشگي:
اين بازيگر چند سالي است که به طور کلي لقب پرکارترين بازيگر سينما و
تلويزيوني را به خود اختصاص داده است تا جايي که عده اي به خاطر حضور
مستمر و مدام او در تمام کارهاي نمايشي ،از روي مزاح بر اين باور بودند که
براي ساخت هر مجموعهاي سينمايي و تلويزيون داشتن دو فاکتور الزم است؛
اولي يک فيلمنامه خوب و دومي داشتن يک عدد مهران رجبي! براي همين
اين بازيگر در کنار کارهاي متعددش سهم قابل توجهي را هم در سريالهاي
ماه مبارک رمضان به خودش اختصاص داده است .کارهايي مثل«زيرزمين»،
«يک وجب خاک»« ،صاحبدالن»«،مثل هيچ کس»« ،سي امين روز» و
«دردسرهاي عظيم 1و.»2

