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    هادي عسگري
نادرس�ت  تصوير س�ازي  بازيگ�ر  پاك�دل،  حس�ين 
پي�ش از انق�اب از س�وي ش�بكه هاي ماه�واره اي و 
فض�اي مج�ازي را ب�ه ش�دت م�ورد انتق�اد ق�رار داد. 
بازيگر سريال »شاهرگ« در نشست خبري اين اثر از تحريف 
تاريخ پیش از انقالب به ش��دت انتقاد كرد و گفت: »گاهي در 
تبلیغات، فضاي مجازي و ماهواره ها تصويري از گذشته و قبل از 
انقالب ارائه مي دهند، انگار كه آن زمان بهشت بود و االن جهنم 

است. در صورتي كه اصاًل اينطور نیست.«
او در توضیح اين ماجرا گف��ت: »آن موقع جنايت، بگیر و ببند، 
دزدي، مال مردم خوردن، هم��ه اينها بود. فقر و فالكت و همه 
چیز، اصاًل قابل تصور نیست اما هیچ رس��انه اي براي انتقالش 
نبود. اوايل انقالب هم نبود. از زماني كه اين فضا ايجاد شد حجم 

اين فجايع هم پايین آمده است، چون ديده مي شود.«
پاكدل در اين نشست عنوان كرد: »اگر ما االن اينجا نشسته ايم و 
مي توانیم درباره شاهرگ صحبت كنیم به بركت حضور شهدايي 
است كه تعدادشان كم نیست. جنگ پديده غريبي است؛ عده اي 
آن را ديده اند، عده اي آن را ش��نیده اند كه اين دو به هیچ وجه 
حرف هم را نمي فهمند.« وي تصريح كرد: » اگر عین دهه60 
را هم بازنمايي كنی��د، با توجه به صداق��ت آدم هاي آن زمان، 
مي گويند شما رياكاري كرده ايد، بنابراين بازنمايي آن دهه كار 
به شدت سختي است كه بر اساس آن اگر سريالي گوشه اي از آن 

زمان را هم نشان دهد، بايد به آنها خسته نباشید بگويیم.«
تحريف تاريخ معاصر و نمايش تصويري اغراق آمیز و دروغین از 

دوران پیش از انقالب در رسانه هاي سلطنت طلب از جمله شبكه 
ماهواره اي »من و تو« باعث شده تا نسل جوان ايران كه دوران 
پیش از انقالب را نديده اند، با حجم بزرگي از نمايش تصوير هاي 
گزينش��ي و روايت هاي يك سويه مواجه ش��وند كه هدفي جز 

تطهیر دوران پهلوي ندارد. 
شايد در اين میان كارنامه ضعیف صداوس��یما در پرداخت به 
ريش��ه هاي فرهنگي و اجتماعي انقالب اسالمي يكي از داليل 
دامن زده شدن به تبلیغات دروغیني است كه در فضاي مجازي 
تالش دارد ايران پیش از انقالب را كشوري پیشرفته، مدرن و 

بدون هیچ مشكلي نشان دهد. 
به نظر مي رس��د اكنون كه صداوسیما با س��اخت آثاري چون 
»شاهرگ« تالش دارد تاريخ سیاس��ي انقالب اسالمي را ورق 
بزند، جا دارد نگاه جدي تري به ساخت مجموعه هاي نمايشي با 
محوريت تاريخ پیروزي انقالب اسالمي در دستور كار تلويزيون 

قرار گیرد.

انتقاد حسين پاكدل از تاريخ سازي به سبك »من و تو«

جنايت و فقر و فاكت قبل از انقاب را  بهشت نشان می دهند!
ايرج راد، رئيس هيئت مديره خانه تئاتر عنوان كرد

3 دهه مذاكره بي سرانجام با تلويزيون درباره تله تئاتر

رئيس هيئت مديره خانه تئاتر با اشاره به نبود حمايت از جانب 
مديران صداوسيما در توليد تله تئاتر بر لزوم استفاده از امكانات 
حداكثري و به روز در ضبط تئاتره�اي تلويزيوني تأكيد كرد. 
ايرج راد، بازيگر و كارگردان تئاتر و رئیس هیئت مديره خانه تئاتر 
درباره تولید تله تئاتر در شرايط بحران كرونا به مهر گفت: پیشنهاد 
تولید تئاتر را از س��ال ها قبل دنبال و بارها اين مسئله را با مديران 
و مسئوالن صداوسیما مطرح كرده ايم و ارتباطي به شرايط كرونا 
ندارد، چون اگر هفته اي يك تئاتر تلويزيوني از شبكه هاي مختلف 
سیما پخش شود، عالوه بر تأثیرات بسزايي كه بر گسترش تئاتر و 
ارتباط با تماشاگران تلويزيون مي گذارد، مي تواند براي هنرمندان 
تئاتر هم اشتغال زا باشد و آنها را از اين وضعیت اسفباري كه با آن 

روبه رو هستند تا اندازه اي نجات دهد. 
وي ادامه داد: در ش��رايط امروز كه امكان اج��راي تئاتر صحنه اي 
تقريباً به صفر رس��یده اس��ت، بهترين موقعیت براي تولید تئاتر 
و پخ��ش آن از طريق مديوم هاي تصويري اس��ت ت��ا تئاتر بتواند 

ارتباط خود را با تماشاگرش حفظ كند. اگر تلويزيون در اين زمینه 
حمايت هاي الزم را انجام دهد، مي تواند بهترين موقعیت و فرصت 

را براي هنرمندان و عالقه مندان به تئاتر به وجود بیاورد. 
راد با اشاره به لزوم تغییر رويكرد تولید تله تئاترها نسبت به گذشته 
و بهره گیري از امكانات جديد عنوان كرد: نكته اي كه نبايد فراموش 
كنیم اين است كه ما در بس��یاري از مواقع براي تولید تله تئاتر از 
امكانات مديوم تلويزيون بهره كافي نبرده ايم، البته در س��ال هاي 
گذشته شاهد تولید سريال هايي بوده ايم كه مي توان آنها را در زمره 
تئاترهاي تلويزيوني به حساب آورد كه به درستي از فضا و امكانات 
تصويري استفاده كرده بودند. از جمله اين آثار مي توانم به سريال 
»امیر كبیر« يا »وزير مختار« اشاره كنم، حتي سريال هاي خارجي 
هم با اين ويژگي ها تولید شده اند كه مي توان به »ارتش سري« و 
مجموعه اي كه از روي داس��تان هاي آگاتا كريس��تي ساخته شد، 
اشاره كنم. اين آثار آنقدر جذاب و تأثیرگذار بودند كه برخي از نقاط 

ضعف آنها اصاًل به چشم نمي آمد. 
اين هنرمند تئاتر در پايان با اش��اره به مذاكراتي كه طي س��الیان 
گذشته با مديران س��ازمان صداوس��یما براي تولید تله تئاتر شده 
است، توضیح داد: از سه دهه پیش و زمان رياست علي الريجاني بر 
صداوسیما پیگیر تولید تله تئاتر در سازمان بوديم، حتي در زمان 
عزت اهلل ضرغامي نیز اين طرح پیشنهاد شد و در سال هاي اخیر هم 
با وجود اينكه نتوانستیم رودررو با مديران سازمان صحبت كنیم، 
در مصاحبه ها و بیانیه ها بر لزوم تولید تله تئاترها تأكید داشته ايم 
اما نمي دانم چرا اين اتفاق كه در مقطعي به جريان افتاده بود، میسر 

نشد و تلويزيون با اهالي تئاتر همراهي نمي كند.

 وطن پرست بود 
و مقابل مرام غرب زده سلبريتي ها

   محمد صادقي
 ماه چهره خلیل��ي بازيگر تواناي س��ینما چش��م از جهان 

فروبست و اهالي هنر و هنردوستان را در بهت فرو برد. 
خبر درگذش��ت  ماه چهره خلیلي را ابتدا پرس��تو صالحي 
اعالم كرد و بعد مشخص ش��د اين بازيگر كه براي معالجه 
در انگلستان به سر مي برد، بر اثر بیماري سرطان دار فاني 
را وداع گفته است. درگذشت خلیلي تنها چند روز پس از 
اينكه خسرو سینايي كارگردان صاحبنام سینما به خاطر 
ابتال به كرونا درگذشت، دومین شوك سینماي ايران بود. 

پس از اعالم درگذشت ماه چهره خلیلي، همكاران و دوستان 
سینمايي وي در متن هاي متعددي از فقدان او ابراز تأسف 
كردند و رسانه ها نیز به نوبه خود اين مطالب را بازنشر دادند، 
اما آنچه كمتر درباره شخصیت وي مطرح شده است، منش 

فكري و رفتاري او در برخي سلبريتي هاي وطني بود. 
در س��ال هاي اخیر موض��وع زايمان برخ��ي از هنرمندان 
يا همس��ران آنها در خارج از كش��ور به بحث داغي تبديل 

شده است. 
اينكه برخي از اهالي سینما ترجیح مي دهند فرزندشان را 
در خارج از ايران به دنیا بیاورند و از طريق نوزاد تازه به دنیا 
آمده مزايايي را دريافت كنند يا به قول خودشان فرزندي 
كه به دنیا آمده به خاطر كسب تابعیت دوگانه از امتیازهاي 
ويژه اي برخوردار شود كه نوزاداني كه داخل ايران چشم به 

دنیا مي گشايند از آن مواهب بي بهره اند. 
جنجال ها بر سر حضور رامبد جوان و نگار جواهريان و نیز 
سام درخش��اني و همس��رش در كانادا براي به دنیا آمدن 
فرزندش��ان از نمونه هايي ب��ود كه بیش از ديگ��ران به آن 
پرداخته ش��د. در مقابل اين رفتار س��لبريتي ها كه نوعي 
خودتحقیري ملي شمرده ش��د، مرحوم ماه چهره خلیلي 
رفتاري كامالً متضاد با مسلك غرب زده سلبريتي ها در پیش 

گرفت و براي وضع حمل به ايران آمد. 
او كه در برنامه »دورهمي« مهمان مهران مديري بود، درباره 
به دنیا آمدن فرزندش در ايران، گفت: »خیلي از من سؤال 
مي شود كه چرا پس��رم را در انگلیس به دنیا نیاوردم، همه 
مي گويند پسرت مي توانست تابعیت و پاسپورت انگلیسي 
داشته باشد ولي من دوس��ت داشتم پسرم در ايران به دنیا 
بیايد، دوست داشتم پسرم شناس��نامه و پاسپورت ايراني 
داشته باش��د، اينها برايم خیلي مسئله مهمي بود، دلیلش 
شايد اين بود كه من 20س��ال از ايران دور بودم و حسرت 
اين را داش��تم تا در ايران باشم و همیش��ه خودم را ايراني 

مي دانستم و خودم هم ايران به دنیا آمدم.« 

اين بازيگر در پاسخ به اين سؤال كه آيا احساس خوشبختي 
مي كنید، مي گويد: بله شديداً. اين موضوع در همان زمان 
در روزنامه »جوان« بازتاب داش��ت. »ج��وان« اقدام خانم 
خلیلي را ستود و آن را با س��خنان نیوشا ضیغمي كه براي 
زايمان به خارج از ايران رفته بود، مقايس��ه كرد. ضیغمي 
برخالف خلیلي دوست نداشت فرزندش پاسپورت ايراني 
داشته باش��د، چون فكر مي كرد با داشتن پاسپورت ايراني 
براي گرفتن ويزاي سفر به كشورهاي خارجي بايد جلوي 

در سفارتخانه ها گردن كج كرد! 
درگذشت مرحوم خلیلي كه در بازيگري و اخالق و منش 
رفتاري باالتر از بسیاري از سلبريتي ها رفتار مي كرد، جامعه 

هنري ايران را متأثر كرد. 
 اي كاش افرادي كه اكنون به دوستي و قرابت با اين بازيگر 
افتخار مي كنند، كمي نس��بت به نزديك شدن رفتارهاي 
اجتماعي خود به آنچه اين بازيگر فقید در عرصه عمل آن را 
به نمايش گذاشت، تالش كنند. داشتن عرق ملي در حیطه 
هنر شايد در هالیوود و در میان فیلمسازاني مانند كلینت 
ايستوود يكي از اجزاي جدا نشدني براي فعالیت حرفه اي 
باش��د، اما هنوز در ايران هستند كس��اني كه اين موضوع 

براي شان معنا نشده است. 
هنرمندي كه عرق ملي نداشته باشد نه تنها نمي تواند در 
اعتال و تقويت فرهنگ ملي اثرگذار باشد بلكه برعكس روي 

فرهنگ مردم تأثیرات مخربي به جاي خواهد گذاشت. 
دو پاسپورته هايي كه به خارج از كشور مهاجرت كرده اند و 
براي كار سینمايي به ايران سفر مي كنند و حاضر نیستند 
فرزندانشان را نیز در ايران به دنیا بیاورند، چگونه مي توانند 
فیلمي با توجه به فرهنگ ايراني- اسالمي بسازند؟ آيا آنها 
با مردم اين كشور زندگي كرده اند و از تمايالت مردم ايران 
آگاهي دارند يا حشر و نشر با قشري خاص و درصد كمي از 
مردم ايران، آنها را به افرادي تبديل كرده كه مي توانند بالقوه 

تأثیري معكوس در فرهنگ ملي به بار بیاورند.

نگاهي به رمان »آوازهايم براي تو«

فوتبال، جنگ و شهادت
رمان »آوازهايم براي تو« نوش��ته خانم نورا حق پرس��ت از 

14فصل تشكیل شده است و160 صفحه دارد. 
اين كت��اب جزو مجموع��ه رمان هاي »نوج��وان امروز« 
است كه پروسه انتشار آن از سال1390 توسط انتشارات 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به منظور ترويج 
رمان هاي تألیف��ي كلید خورد و تا چندين جلد توس��ط 

نويسندگان كودك و نوجوان به رشته تحرير درآمد. 
موضوع داستان اين كتاب در مورد زندگي پرفرازونشیب 
يك خانواده تهراني در زمان جنگ ايران و عراق اس��ت و 
ماجراهايي كه برايشان پیش مي آيد. اعضاي اين خانواده 

محور اصلي داستان هستند.
 آقا محس��ن پدر خانواده به همراه همسرش مهتاب در 
يك خانه س��نتي به زندگي مش��غولند. علي كوچولو و 
بهار هم بچه هاي آنها هستند و دايي نادر كه برادر جوان 
مهتاب خانم اس��ت هم در كنار آنها زندگي مي كند، به 
اضافه مادربزرگ كه يك پیرزن مهربان اهل خرمش��هر 
است كه با شروع جنگ به همراه نوه اش حامي به تهران 

آمده است. 
اينها كاراكترهاي اصلي اين رمان هستند كه هر كدام شان 
در گوش��ه اي از ماجراهاي رم��ان حضور و تاثی��ر دارند. 
داس��تان با زاويه ديدهاي متفاوت، گاهي از زبان مهتاب 
روايت مي شود و گاهي از زبان همسرش محسن. با شروع 
جنگ محسن به جبهه مي رود و برادر همسرش نادر كه از 
شخصیت هاي كلیدي داستان است با اصرار زياد خواهر به 

همراه دوستان فوتبالیستش به جبهه مي رود. 
محسن اس��یر مي شود و بعد از پنج س��ال برمي گردد اما 
نادر جوان در جبهه به شهادت مي رسد. از طرفي مهتاب 
زني با عالئق اجتماعي و عكاس حرفه اي مطبوعات است. 
علي كوچول��و، بهار و حامي هم ك��ودكان و نوجوان هاي 

پرماجراي اين كتاب هستند. 
مهت��اب حام��ي يك پس��ربچه خرمش��هري اس��ت كه 
پدرومادرش را از دست داده و با اينكه شوهر و برادرش در 
جبهه هستند، همچون يك مادر مهربان و دلسوز حامي 
را بزرگ مي كند. داس��تان پر از صحنه ه��اي صمیمي و 

انسان دوستانه است.
 سبك و سیاق داستان به جريان سیال ذهن نزديك است 
و نويس��نده به خاطر اينكه رمانش از حالت كالس��یك و 
خطي بیرون بیايد روايت آن را در فصل هاي مختلف مثل 
يك پازل به ه��م ريخته، كنار هم گذاش��ته و تا مخاطب 
به آخر داستان نرس��د، به كنه ماجراي رمان و سرنوشت 
شخصیت هاي قصه پي نخواهد برد و همین باعث شده تا 

حال و هواي داستان ساختاري مدرن داشته باشد. 
داستان ازسال13۷6 ش��روع مي شود؛ زماني كه بازي 
معروف ايران و استرالیا دارد از تلويزيون پخش مستقیم 
مي شود. در فصل بعدي به سال1359 مي رسیم؛ زماني 
كه دايي نادر برادر مهتاب خانم مقدمات جبهه رفتنش 
را بعد از اعزام آقامحس��ن دارد فراه��م مي كند، البته 
شروع فوتبالي داستان بیش��تر به خاطر نادر است كه 
عاشق فوتبال بوده و قاب عكس او را كه كاپ مسابقات 
محلي را باالي س��رش گرفت��ه و روي ديوارهاي خانه 
نصب اس��ت، در صفحات مختلف كت��اب مي بینیم و 
همینطور فصل آخر كتاب ه��م باز هم به ياد نادر تمام 
مي ش��ود؛ آنجايي كه آقا محس��ن قاب عكس نادر را 
مي بیند و با خودش مي گويد: »برگشتم و به عكس قاب 
گرفته نادر نگاه كردم؛ عكس��ي كه توي همه اتاق هاي 
خانه بود... نادر لباس فوتبال بر تن، جام را باالي س��رش 
گرفته بود و مي خنديد. توي دلم گفتم: چه قصه و حكايتي 

داره اين روزگار؟«. 
داس��تان آوازهايم براي تو ط��ي پنج س��ال، زندگي دو 
خانواده را به تصوير مي كشد اما يكي از نكته هاي مهمي 
كه بايد به آن اشاره كرد، اين اس��ت كه وقتي مي گويیم 
رمان نوج��وان، يعن��ي كاراكترهاي اول داس��تان حتماً 
بايد نوجوان باشند، اما در اين كتاب حوادث اصلي رمان 
بیشتر بر محور كاراكترهاي بزرگسال كتاب مثل مهتاب 
مادر بچه ها، محسن پدر بچه ها، مادربزرگ و نادر، دايي 
بچه ها مي چرخد و اين نكته اي اس��ت كه نويسنده از آن 

غافل مانده است.

     جواد محرمي
سريال »آقازاده« را از چند زاويه مي شود بررسي 
كرد؛ از بعد ظرفیت هاي جذب مخاطب عام، از 
منظر ايده يا س��وژه و همخوان��ي محصول با 
فرضیه اي كه منجر به تصمیم براي ساخت آن 
شده است، همچنین از بعد كیفیت فني و عیار 
فیلمنامه و شخصیت پردازي و كارگرداني نیز 
مي توان به طور جداگانه اين س��ريال نمايش 

خانگي را مورد بررسي و تحلیل قرار داد. 
اين نوشتار اما سعي دارد با تمركز روي برخي 
مؤلفه ها ب��ه فاصله هدف گ��ذاري احتمالي در 
تولید سريال آقازاده با نتیجه يا به عبارتي متغیر 

تأثیر روي مخاطب بپردازد. 
براي تأثیرگذاري يك اث��ر هنري معیارهاي 
قابل سنجشي تعیین نش��ده اما مي توان به 
نحوي فاصله ايده تا نتیجه را مورد بررس��ي 
قرار داد. پیش از پرداخت��ن به اصل موضوع 
الزم است به اختصار اشاره شود كه اساساً در 
تولید يك اثر نمايشي در مركزي كه فلسفه 
وجودي اش خل��ق آثار با رويك��رد راهبردي 
است، علي القاعده سرگرمي صرفاً وسیله بوده 
و خلق و مفاهیم و باورهاي جديد در مخاطب، 

هدف است. 
بررسي ها نشان مي دهد سريال آقازاده در ايجاد 
ارتباط با مخاطب عملكردي متوسط يا خوب 
داشته است و اين را بايد امتیاز سرگرم كنندگي 
اين اثر دانست اما در اينكه اين اثر تا چه اندازه 
توانسته در هدف گذاري اصلي كه همانا ايجاد 
پیام اس��ت موفق عمل كند، نیازمند كنكاشي 

دقیق است. 
به لحاظ جذب مخاطب آقازاده را بايد سريال 
موفقي دانس��ت. جنس پرداخت دراماتیك و 
داستانگويي در اين سريال به گونه اي است كه 
مخاطب در تعلیق دانستن سرنوشت كاراكترها 
به ويژه ش��خصیت اصل��ي يعني راضی��ه قرار 
مي گیرد و سريال در هر قسمت جايي به اتمام 
مي رسد تا عطش و طلب براي دانستن آينده در 

مخاطب حفظ شود. 
آق��ازاده به لحاظ انتخاب س��وژه نی��ز انتخاب 
هوش��مندانه اي بوده اما در ن��وع پرداخت به 
موض��وع آقازادگ��ي در اين س��ريال مي توان 
ايرادهايي گرفت. اين س��ؤال مهمي است كه 
سريال آقازاده قرار اس��ت چه ارزش افزوده اي 
در ذهن مخاطب درباره پديده آقازادگي ايجاد 
كند؟ سؤال احتماالً اين است كه الگويي از يك 

آقازاده خوب ارائه شود اما اينكه آقازاده چقدر 
در اي��ن هدف گیري موفق عمل ك��رده، جاي 

تحلیل دارد. 
ايده تهیه كننده براي رفتن به س��مت ساخت 
س��ريال با اين مضمون مي تواند اين باشد كه 
واژه آقازادگي در جامعه ايران بار منفي زيادي 
به خود گرفته و ضعف رسانه هاي خودي اجازه 
بروز و ظهور آقازاده هاي خوب و البد گمنام را 
نداده اس��ت و اگر الگويي مثب��ت و باورپذير از 
آقازاده اي ارائه شود كه مردم با آن ارتباط برقرار 
كنند و آن را دوس��ت داشته باشند، مي توان تا 
حدودي به اصالح اين پديده در افكار عمومي 
كمك كرد اما واقعیت اين اس��ت كه س��ريال 
آقازاده به داليلي كه ذك��ر آن خواهد رفت در 
اين زمینه موفق عمل نكرده اس��ت كه وجود 
اين نقص بیش از هر چیز ب��ه ضعف فیلمنامه 

بازمي گردد. 
براي رس��یدن به هدف مطلوبي ك��ه ما آن را 
در اين نوش��تار مفروض گرفته اي��م و احتماالً 
هدف سازندگان س��ريال هم بوده است، بايد 
شخصیت محوري داس��تان در سريال آقازاده 
به جاي مانلي)راضیه( آق��ازاده خوب مي بود و 
اين ش��خصیت محور داس��تان قرار مي گرفت 
اما داستان س��ريال كاماًل تحت تأثیر ماجراها، 
موقعیت ها و رويدادهايي كه براي مانلي اتفاق 

مي افتد، چیده شده است. 
در واقع ما با س��ريالي مواجهی��م كه برخالف 
عنوانش بی��ش از آنكه درباره قص��ه آقازادگي 
باشد، درباره سرگذش��ت دختري به نام مانلي 
اس��ت كه در بخشي از داس��تان تغییر روش و 
منش مي دهد و اي��ن بزرگ ترين نقض غرض 

سريال آقازاده است. 
دست كم نويس��نده بايد حین نگارش و خلق 
ش��خصیت ها در فیلمنام��ه اين هوش��مندي 
را به خرج م��ي داد و در اولويت گ��ذاري براي 
تعیین جايگاه شخصیت ها، آقازاده خوب را با 

دقت و ظرافتي بسیار بیش��تر خلق مي كرد و 
او را ش��خصیتي محوري در نظر مي گرفت اما 
نويسنده نه تنها اهتمامي به اين اصل نداشته 
بلكه آقازاده خوب را در س��ايه آقازاده فاس��د 

متوقف كرده است. 
ش��خصیت پردازي نیما بحري به عنوان بدمن 
بسیار پخته تر و چكش كاري شده تر ارائه شده 
است و پس از شخصیت مانلي در جايگاه دوم 
قرار دارد. هر چند سیاهي مطلق آقازاده بد را نیز 
بايد جزو كم كاري هاي نويسنده محسوب كنیم. 
آقازاده بد مي توانست ش��خصیتي پیچیده تر 
و چندبعدي ت��ر باش��د و هم��ه ش��رارت هاي 
وجودي اش را در رفت��ار و ك��ردار و گفتارش 
روي دايره نري��زد و ق��دري را درون خود نگه 
دارد و جاي��ي خرج��ش كند ك��ه عرصه براي 
غافلگیري مخاطب كاماًل تنگ نش��ود. در اين 
میان آقازاده خوب حتي شخصیت سوم سريال 
هم نیس��ت چراكه كاراكتر او در سايه كاراكتر 
پدر)امین تارخ( و پدر نیما)سعید سلطاني( هم 
كم مي آورد و نويسنده اجازه خودنمايي و بروز 

به او را نداده است. 
اين نقیصه در انتخاب بازيگران نیز به وضوح 
خود را نش��ان مي دهد. وقتي ش��ما براي يك 
نقش در فیلمنامه جايگاهي نسبتاً فرعي قائل 
ش��ده ايد، به وضوح در انتخاب بازيگر چنین 
نقشي نیز سنگ تمام نخواهید گذاشت. سینا 
مهراد در زنده كردن و جان بخشیدن به نقشي 
كه باالخره ظرفیت هاي��ي در فیلمنامه براي 
آن در نظر گرفته ش��ده موف��ق عمل نكرده و 
نتوانسته  است ش��خصیتي جاندار، پیچیده و 
چندبعدي خلق كند، هر چن��د همانگونه كه 
ذكرش رفت اين محدوديت ابتدا به فیلمنامه 
بازمي گردد اما مه��راد همان اندك ظرفیت را 
نیز نمي تواند بروز دهد. همه اينها باعث شده تا 
سريال آقازاده تا اينجاي كار در بهترين حالت 
اثري سرگرم كننده از كار دربیايد كه در ارائه 
مفهومي جديد و البته مهم در ذهن مخاطب 
موفق نباشد. اينكه نويسنده كوشیده برخالف 
اغلب سريال ها مؤلفه هايي چون نماز خواندن 
را ب��ه تصوير بكش��د، رويكرد مباركي اس��ت 
اما وقتي اين مؤلفه ه��ا روي مخاطب تأثیري 
مثبت و ناخودآگاه نگذارد، چه لطفي مي تواند 

داشته باشد. 
وقتي ريزه كاري هاي فیلمنامه نويسي را جدي 
نمي گیريم، نتیجه مي شود تولید سريال درباره 
دخت��ري فريب خ��ورده كه در حاش��یه آن به 
موضوع آقازادگي هم پرداخته ش��ده اس��ت، 
بديهي است كه نام چنین سريالي نبايد آقازاده 
باش��د و قطعاً مانلي نامگ��ذاري دقیقي براي 
آن اس��ت. در واقع موض��وع آقازادگ��ي كه به 
سطحي ترين شكل ممكن به آن پرداخته شده 

به سريال سنجاق شده است. 
يادمان باش��د در فیلمس��ازي، حتي هالیوود 
هم اصالت را به س��رگرمي نمي ده��د و قرار 
است فیلم به مثابه يك اثر هنري و يك كاالي 
فرهنگ��ي روي مخاطب انبوه خ��ود اثرگذار 
باشد و ذهنیت او را نسبت به يك موضوع ارتقا 
دهد يا به عبارتي ديگ��ر، محصول هنري بايد 
الهام بخش يك مفهوم باشد. خوب است كمي 

درباره اين مسائل فكر كنیم.

سنجاق آقازادگي به سريال مانلي! 
 يادمان باشد در فيلمسازي، حتي هاليوود هم اصالت را به سرگرمي نمي دهد و قرار است
فيلم به مثابه يك اثر هنري و يك كاالي فرهنگي روي مخاطب انبوه خود اثرگذار باشد

بررس��ي ها نش��ان مي ده��د 
»آق��ازاده« در ايج��اد ارتباط با 
مخاطب عملكردي متوس��ط يا 
خوب داشته و اين را بايد امتياز 
سرگرم كنندگي اين اثر دانست

    راديو

 پيشكسوتان راديو 
در سريال طنز »سرزمين پيرمردها« 

مجموعه ش�ش قس�متي طنز»س�رزمين پيرمردها« از آنتن دو شبكه 
راديويي نمايش و تهران پخش مي شود. 

نمايش طنز »سرزمین پیرمردها« به سفارش راديو تهران در اداره كل هنرهاي 
نمايشي راديو تولید شده است كه همزمان از راديو نمايش نیز پخش مي شود. 
داستان اين س��ريال طنز راديويي كه مريم تاجیك آن را نوشته درباره چند 
پیرمرد بازنشسته است كه سال هاي پاياني عمرش��ان را مي گذرانند. نازنین 
مهیمني كارگردان اين س��ريال راديويي گفت: تحلیل شخصیت ها، هدايت 
ريتم بازي ها در نمايش مخصوصاً در اي��ن كار از مهم ترين كارهايي بود كه به 
عنوان كارگردان بايد انجام مي دادم. وي افزود: طبیعي است صحنه هايي كه 
تماماً افراد سالمند آن را به جلو مي برند، به مرور شنونده را دچار بي حوصلگي 
مي كند اما تالش كردم با تغییرات بجا و بموقع حس ها و صداها و آكسان هاي 
درست روي واژه ها سمفوني شنیدني ايجاد كنم تا مورد توجه شنوندگان راديو 
قرار بگیرد. اين كارگردان در پايان تأكید كرد: سالمندان بازيگر اين كار همه 
از پیشكسوتان عرصه بازيگري هستند و در واقع اين توانايي را دارند كه هم در 
اين نقش ها هنرنمايي كنند و هم در نقش هايي با س��ن پايین تر و اين نكته را 
اضافه كنم انتخاب بازيگر در اين كار اهمیت فوق العاده اي داشت، چون بازيگران 
مسني كه بتوانند شش قس��مت رل اصلي ايفا كنند، انگشت شمارند و من در 
اين كار پنج پرسوناژ مسن داشتم كه بايد راكورد صدايشان را حفظ مي كردند 
و انصافاً همگي با تالش بسیار به اين مهم نائل شدند و تا پايان شخصیت هايي 

باورپذير ارائه دادند كه از تك تك آنها صمیمانه سپاسگزارم. 

امام حسن مجتبي)ع(:

در كيفر گناه شتاب مكن و ميان 
آن دو، راهی براى ع�ذر آوردن 

بگذار. 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

رامين جهان پور     نقد کتاب


