» تماشا

عملکرد نوروزي سيما
چگونه بود؟

سيد احمد آل آقا
پيدا کردن تعريفي براي موفقيت ،کار دشواري است .آن هم
زماني که مي خواهي استفاده از اين واژه را در تشريح فعاليت هاي
سازماني به کار ببري که با ميليون ها سليقه متفاوت سروکار دارد .هر سال
در چند نوبت عملکرد صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در برابر اين واژه،
راست آزمايي مي شود .منتقدان زيادي در اطراف و اکناف و حتي در خود
سيما زبان به گاليه يا تعريف و تمجيد باز مي کنند و عملکرد سيما را براي
اعالم موفقيت ،ارزيابي و سبک سنگين مي کنند .اين مناسبت ها
کم نيستند اما يکي از اصلي ترين آنها تعطيالت نوروزي است .هر سال
پس از پايان يافتن تعطيالت نوروزي بحث موفقيت عملکرد سيما داغ
مي شود و برخي موفقيت را برازنده تالش هاي دست اندرکاران سيما
مي دانند و برخي ديگر نه .اما سواي اينکه آيا تلويزيون در عملکرد خود
موفق بوده است يا نه بايد به چند نکته توجه کرد؛
 -1مخاطبان تلويزيون ،طيف گسترده اي را شامل مي شوند که راضي
کردن همه آنها غير ممکن است.
 -2بسياري از مخاطبان تلويزيون که از قضا از عملکرد آن راضي هستند
دست به قلم ،دسترسي به بلندگو ،شانس حضور در سمينارهاي نقد و بررسي
و يا زبان گويا براي اظهار نظر و نشان دادن رضايت خود را ندارند.
 -3عمده ناراضيان از تلويزيون ،بالعکس از همه مواهب باال برخوردارند.
 -4عرصه رقابت براي جلب نظر مخاطبان بسيار جدي شده و در اين
عرصه دست رقباي تلويزيون که عمده آنها را شبکه هاي ماهوارهاي
تشکيل مي دهند همه گونه باز و دست دست اندرکاران تلويزيون همه
گونه بسته است.
 -5مالحظات مذهبي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و حتي
جهاني در تلويزيون بسيار بيشتر از گذشته شده و به همان ميزان ذره
بين نقادان و تعداد ذره بين ها نيز به شدت افزايش يافته است .به موارد
باال البته مي توان افزود ولي از باب "مشت نمونه خروار" بي انصافي است
اگر در هنگام ارزيابي عملکرد تلويزيون در ايام نوروز موارد ذکر شده را
ناديده انگاشت .اکنون با لحاظ همين موارد ،نکاتي در باره عملکرد سيما
در تعطيالت نوروز حائز اهميت است؛
 -1لزوماً عملکرد سيما محدود به پخش فيلم و سريال و چند برنامه گفتگومحور
نيست .اما متاسفانه همواره در ارزيابي عملکرد سيما صرفاً به همين چند
قالب که البته بيشترين مخاطب را در بر دارد توجه مي شود.
 -2لزوماً همه توليدات سيما به موفقيت چشمگيري دست نمي يابند و
اين رويه اي معهود در صنعت فيلم و سريال سازي است که به هر حال
کاري مقبول مخاطب واقع مي شود و کار ديگري نه.
 -3شکست يک فيلم يا سريال يا برنامه اي گفتگومحور در تلويزيون به
معناي نبود اتاق فکر و برنامه ريزي قبلي و بي هدفي در صدا و سيما
و يا باند بازي و رانت خواري و انحصارطلبي و واگذاري کار به نابلدان
نيست .گل نکردن يک کار تلويزيوني داليل متعددي دارد که حتي يکي
از آنها مي تواند فضاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي حاکم بر جامعه يا
حتي ساعت در نظر گرفته شده براي پخش آن برنامه يا داليل ديگري
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باشد که ارتباطي با اتاق فکر و برنامه ريزي و هدف گذاري و مخاطب
سنجي و ...ندارد.
 -4نظرسنجي هاي انجام شده در سازمان صدا و سيما و نيز در برخي از
مراکز اطالع رساني ديگر که هيچ وابستگياي به اين سازمان ندارند نشان
مي دهد که برخي از برنامه هاي توليدي صدا و سيما در ايام نوروز به شدت
مورد استقبال مردم واقع شده که سريال کاله قرمزي  91يکي از آنهاست
که از قضا عواملي از جمله همکاري گروهي ،برنامه ريزي مناسب و کاربلدي
دست اندرکاران آن را نشان مي دهد و نيز ثابت مي کند که تلويزيون در
واگذاري برنامه ها به گروه هاي متخصص ،کاهلي نداشته است.
 -5همين نظر سنجي ها نشان مي دهد که برخي از سريال ها و برنامه
هاي تلويزيوني ايام نوروز که به زعم برخي از منتقدان گل نکرده اند
توسط کساني ساخته شده اند که کارنامه هاي موفقي داشته اند و به هر
دليلي اين بار آثار آنها مورد استقبال مخاطبان واقع نشده است که بايد
مورد بررسي قرار گيرد.

» خبر

اميراحمد فلسفي :

جست و جوي شيوه هاي نوين
خوشنويسي ضروري است
خوشنويسي معاصر دوره پويايي را پيش رو دارد و شاهد تولد
دوباره هنر خوشنويسي هستيم .به گزارش روابط عمومي مركز
هنرهاي تجسمي ،امير احمد فلسفي؛ هنرمند خوشنويس با
بيان اين مطلب گفت :خوشنويسان ايران در طول اين سال ها
ارتباط مناسبي را با هنرمندان ديگر كشورها برقرار كرده اند و
از سوي ديگر خريداري آثار خوشنويسي انگيزه هنرمندان را در
ارتقاي كيفي اين هنر تقويت كرده است.وي گفت:جست و جوي
شيوه هاي نوين خوشنويسي ضروري است دومين دوساالنه بين المللي
خوشنويسي ايران در رشته هاي نستعليق ،شكسته نستعليق ،نسخ،
ثلث و نقاشي خط در بخش مسابقه و نمايشگاهي  23ارديبهشت
ماه برگزار مي شود.
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سريال دختري
به نام آهو روايتگر
دوستي هاي پايدار
است

كارگردان مجموعه تلويزيوني «دختري به نام آهو» گفت :اين مجموعه يك روابط
سالم خانوادگي و دوستي هاي پايدار را که در سريالها و فيلم هاي تلويزيوني
فراموش شده است به تصوير ميكشد.
«دختري به نام آهو» به كارگرداني «قدرت اهلل صلح ميرزايي» و تهيه كنندگي
عليرضا داوري و محمد حسين قره تپه اي در  14قسمت توليد شده و روزهاي
ي شود.
زوج از شبكه تهران پخش م 
صلح ميرزايي در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود :داستان اين مجموعه با محوريت
يك خانواده سنتي و اصيل و به تصوير كشيدن جايگاه پدر و مادر در ساختار يك
خانواده آغاز مي شود و در ادامه نيز مفاهيم انساني مانند از خودگذشتگي ،روابط
خانوادگي و تعامل ميان فرزندان را نشان مي دهد .وي با بيان اينكه نمايش،

گفتگو با هادي قندي ،تهي هكننده ب رنامه تلويزيوني خوشا شيراز

هدف ما جذب جوانان به شبكههاي داخلي است

ناهيدجعفرپوركامي
اشاره:
هادي قندي تهيهكننده بيش از  180كنسرت
موسيقي در سرتاسر ايران و برگزار كننده سه
دورهنمايشگاهدركشورتركمنستان،تاجيكستان
وآلماندرزمينهصنايعدستيوموسيقي،برگزار
كنندهسهدورهگردهماييوهمانديشياساتيد
قاريان و حافظان قرآن در اصفهان،مشهد ،قم و
تهيهكنندهومجريطرحبرنامهتلويزيوني«خوشا
نالملليفيلمفجر،
شيراز»استوازجشنوارهبي 
جشنواره ويدئويي سوره ،جشنواره يك قدم تا
ديدارخدا،جشنوارهموسيقيدفاعمقدسويادواره
شهدايانقالببهمن 1382ديپلمافتخاركسب
كرده و از نمايشگاه و همايش خوشنويي و هنر
ويژه هنرمندان جانباز ،كنگره شعر امروز (مرداد
 ،)1378ستاد نكوداشت روز اصفهان ،جشنواره
نالملليفيلمهايكودكانونوجواناندرمهر84
بي 
وچهارمينجشنوارهاستانيتئاترماهمهر 86لوح
يادبودگرفتهوهمچنيندارايلوحتقديراز12كشور
دنيا جهت اجراي شايسته برنامههاي فرهنگي
وهنريازجملهآلمان،فرانسه،امارات،تاجيكستان،
ارمنستان،تركمنستان،ايتاليا،كاناداولهستان
است.بااينهنرمندوتهيهكنندهفعالدرعرصه
هنري بيشتر آشنا ميشويم؛
براي اينكه مخاطبين با شما طي اين سالهاي
فعاليت هنري بيشتر آشنا شوند مروري كوتاه
داشته باشيم از فعاليتهايتان.
من تقريبا از سال  1379وارد كار تهيه موسيقي شدم
تا سال  1385و از سال  1385كار با صدا و سيما
را شروع كردم .در اصفهان مدتي با راديو جوان كار
كردم،بعد وارد شبكه سه سيما شدم و در آنجا نيز
فعاليت داشتم ،در جشنواره كيش تهيه كننده بودم،
در اصفهان به دنيا آمدم و در حال حاضر نيز در فارس
در حال تهيهكنندگي برنامه خوشا شيراز و مشغول
فعاليت براي عزيزان مخاطبم هستم.
برنامه خوشا شيراز چگونه متولد شد و آيا
ايده شخصيتان بود يا از طرف شبكه به شما
پيشنهادشد؟
اين برنامه تقريبا از سه سال پيش در ذهن من بود
و كارم را با شبكه فارس شروع كردم و ايده اين كار
هم از بنده بود .در فارس ديدم شبكهاي كه بايد
در فارس باشد تا مردم با آن ارتباط نزديكي پيدا
كنند،وجودنداردوجايچنينبرنامههاييكهمخاطب
را جذب كند كمتر است .طرح اين ايده يك سال
وقت برده و خدا را شكر يك سال و دو ماه است كه
برنامه خوشا شيراز در حال پخش است و نزديك به
 49قسمت آن ضبط و پخش شده است و خدا را
شكر تا امروز موفق بوده.
هدف شما از ساخت اين برنامه چه بود؟
دو هدف از ساخت اين برنامه داشتم؛يكي اينكه بتوانم
مردمراواقعاجذبشبكههايداخليخودمانكنم،چون
با شبكههاي ماهوارهاي مخالفم .در آنها برنامهاي كه
باعث جذب مخاطب باشد و بتواند قوي عمل كند و
محتوايي داشته باشد نديدم .همه هدفم اين بود كه
جوانان را جذب شبكههاي خودمان كنم حتي براي
چند ساعت و هدف بعديام اين بود كه حس كردم
ميشود بعضي جاها واقعا ثابت كرد كه شبكههاي
داخلي ما از شبكههاي آن طرف چيزي كم ندارد
و حتي خيلي هم بهتر است و ميشود بيشتر روي
آنها كار كرد كه مخاطبان و مسئوالن راضي باشند.
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آماري كه از اين برنامه داريم خيلي باال است،از طريق
پيامك،تلفن و همچنين آماري كه هفته پيش به
دستمان رسيد،از  16 ،15كشور دنيا تماس تلفني
داشتيم كه ابراز عالقه داشتند.
با فضاي كار برنامه خوشاشيراز موافقيد؟
فضاي كار فضايي است كه بيشتر سعي كرديم جذب
مخاطب كنيم و مردم به اين برنامه اعتماد كردند و
دوست داريم روشهايي را كه مسئولين ما از جمله
جناب آقاي ضرغامي اعمال كردند در سازمان پياده
كنيموبتوانيمبرنامهايداشتهباشيمكهاز لحاظمحتوا
چيزي براي گفتن داشته باشد .احترام به پدر و مادر را
از زبان هنرمند ارائه مي كنيم ،خواندن نماز و قرآن و آن
ارزشهايي كه مدنظر من است ،همه و همه در فضاي
كار برنامه براي بهتر شدن برنامه است .اين برنامه خيلي
مخاطب دارد و آنهايي كه دوست نداشتند اين برنامه
شكل بگيرد كوتاه نيامدند .در وهله اول از مدير كل
سازمان مركز فارس جناب آقاي مهندس كشفي ،آقاي
دالوري و آقاي خليفه سپاسگزارم .آنها خيلي كمك
كردند تا اين برنامه جان گرفت .با تمام مشكالت و
سختيهايي كه وجود داشت اين برنامه جان گرفت و
اميدوارم بتوانيم تا آنجايي كه امكان دارد شاهد موفقيت
اين برنامه با مخاطبان زيادش باشيم.
چرا از بين اين همه مجري آقاي ضياء را انتخاب
كرديد؟
در شروع برنامههايمان از محمد سلوكي دعوت به كار
كرديم ،چون مجرياي است كه بسيار مسلط است و
مردم دوستش دارند .او در جذب مخاطبي كه براي
برنامه به دست آورديم نقش بزرگي را ايفا كرد .ولي به
خاطر اتفاقي كه افتاد درگير چند سوژه تلويزيوني شد.
علي ضياء به خاطر تسلطي كه دارد و آماري كه گرفتيم
تا كساني كه روي بورس بودند ،بتوانيم دعوت به كار
كنيم ،بهترين گزينه بود .در ادامه نيز از فرزاد حسني
دعوت به كار ميشود چون از قطبهاي اصلي اجراي
تلويزيون است .در بين مجريان ايران دو نفر هستند كه
هممجريهستندوهمميهمان.آقايهرمزشجاعيمهر
وفرزادحسنيكهمخاطبراپشتتلويزيونميخكوب
ميكنند .علي ضياء نيز به اين دو نفر بيشتر نزديكتر
بود و توانست كمكمان كند.
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خانه هنرمندان ايران حامي پانزدهمين جشنواره بينالمللي تئاتر دانشگاهي
ايران است و امکاناتي را براي برگزاري جشنواره تئاتر دانشگاهي اختصاص داده
است.به گزارش روابط عمومي پانزدهمين جشنواره بينالمللي تئاتر دانشگاهي
ايران؛ خانه هنرمندان با در اختيار گذاشتن سالن استاد انتظامي جهت برگزاري
بخش راديويي ،سالن استاد شهناز جهت برگزاري نمايشنامه خواني و بخش مرور
آثار عليرضا نادري با اين دوره از جشنواره همکاري دارد و از برگزاري جشنواره
نالمللي تئاتر دانشگاهي ايران با دبيري
حمايت ميکند.پانزدهمين جشنواره بي 
حميد مرادويسي نيمه دوم ارديبهشتماه در تهران برگزار ميشود.

شبكههاياستانيباچهرويكرديبايدبرنامهتوليد
كنند كهمخاطبانشان را ازشبكههايسراسري
به شبكههاي استاني سوق دهند؟
شبكههاياستانيبهنظرمنپتانسيلخوبيدارندويك
تعصبي نسبت به شهر خودشان دارند كه اگر مديران
ما بتوانند از اينگونه برنامهها استفاده كنند بهتر است.
برنامههاي تكراري در شبكههاي استاني زياد وجود
دارد .اگر دقت كنيم از نظر فيلمنامه هنرمنداني كه
در آن تله فيلم يا فيلم بازي ميكنند تكراري پخش
ميشود .يك سري برنامههايي بايد ساخته شود كه
مردم شيراز بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند .از نظر
انيميشنوفيلمهايداستاني.اگرهمهشبكههاياستاني
ما بتوانند اين كار را بكنند در جذب مردم آن استان
ميتوانند موفق باشند.
اگر روزي برنامه بهتري به شما پيشنهاد شود
تهيهكنندگي خوشا شيراز را رها ميكنيد؟
نه ،اصال .روز اولي كه آمدم شروع كنم خيليها گفتند

نميشود ،مردم كمتر به رسانههاي داخلي استاني توجه
ميكنند.شايداينبرنامهنتواندبگيرد،خيلياذيتشدهام،
اين برنامه را خيلي دوست دارم و به آن وابستهام .دعوت
به همكاري شدم و تا به االن لطمهاي به برنامهام نخورده.
شبكههايديگريهمهستكهمربوطبهمسابقهاست
كه دعوت به همكاري شدم،اما اين برنامه انرژي ديگري
به من ميدهد و سعي هم كردهام براي اين برنامه انرژي
بگذارم .از هنرمنداني كه آمدند و لطفي كه به من و
برنامهام داشتند و خود مردم استان و همچنين مدير
كل مركز شيراز واقعا سپاسگزارم.
به نظر شما تهيهكنندگي يك شغل تخصصي
است؟
حتما يك شغل تخصصي است .هر برنامهاي به نظر
من بايد تهيه كننده تخصصي داشته باشد ،يعني كل
ساختاربرنامههابرميگرددبهتهيهكنندهاش.همهعوامل
مخصوصا تهيهكننده بايد حرفهاي باشد و اگر اينگونه
نباشد مردم از آن برنامه استقبال نميكنند.

آيا در صنف شما پارتي بازي وجود دارد؟
نميشودگفتنه.چوناتفاقميافتدوليتهيهكنندهاي
كه با پارتيبازي بتواند برنامهاي بگيرد اگر موفق عمل
نكند نميتواند در كارش موفق شود .مردم ما خيلي با
هوشهستندواگرهنرمنديازطرفشخصيسفارش
شده باشد ماندگاري ندارد.
باتوجهبهيكنواختشدنبرنامههايسيما،شما
به عنوان تهيه كننده ،علت اين يكنواختي را در
چه ميدانيد؟
يكنواختيرابهصورتكاملقبولندارم.چونبعضيجاها
اينگونه نيست و بستگي به اين دارد كه چقدر عوامل را
ازيكنواختيدرآورند.بايدچيدمانبرنامهطوريباشدكه
يكنواختنشود.خيليهاهنوزساليقمردمرانم يدانند
و فكر ميكنم كه در يكي دو سال گذشته خيلي بهتر
شده،چه شبكههاي داخلي و چه سراسري حرفهاي
خوبي براي گفتن دارند و اميدواريم در آيندهاي نه
چندان دور اتفاقات خوبي براي برنامههايمان بيفتد.

ترميم موي نوين رويش

H1B
H1C
PPH

جواني و پرپشتي موهاي از دسته رفتهتان را

از ما در يك جلسه بخواهيد
ثابت روي پوست سر -بارويت
فرق سرتان به صورت تار به تار
 %100پرپشتي بدون عمل جراحي
44256497-09195751361

NEW2012

خ ت 90/12/17-920

آگهي فروش

دستگاههاي توليد نخ و كيسه پالستيكي (پليمر)
 -1گردباف ساخت اتريش مدل HDE4
در حد نو  5دستگاه
 -2اكسترو در ساخت آلمان دو خط كامل با وانيدر اضافه
 -3جامبوبگ ساخت آلمان يك دستگاه

معقولي -09111710359رسولي 09117271205
عابدي فر 09199190359

خ ت 90/12/22-960

 -1حقي استعماري براي اعضاي دائم شوراي امنيت -لقب خواجه حافظ
شيرازي  -2از باال به پايين تسلط داشتن -نامي كه پيامبر به عايشه داده
بودند  -3مولد زرتشت بنا به اوستا -چشم به راه بودن -نام پدر شاپور
اشكاني  -4از استانهاي كشورمان -عالم رياضي و ديني آلمان در قرن 18
م كه تمام عمر خود را صرف علم كرد -ضد فراخ  -5گل مظهر شهادت
در ايران -به كارمندان دولتي در عهد صفوي ميگفتند -فوتبال آمريكايي
 -6ديروز -سنگ آسماني -مسيحي  -7زدودن و پاك كردن -دستمال گردني
ويژه مسيحيان -پسر طهماسب كه پنج سال سلطنت كرد  -8توطئهها -پستي
در فوتبال  -9سدي در كشور -ثروتمند و دارا -افرادي كه در نقطهاي با
هم مسكن گزيدهاند  -10حاكم پاسارگاد كه آنجا را تسليم اسكندر كرد-
درشت و خشن -جايز ،مباح  -11كشور خاورميانه -خطي كه در يك نقطه
با منحني مشترك باشد -گياهي كه پوست آن را ميريسند و از آن جامه
تهيه ميكنند  -12نيكوكار ،آن كه نفعش به ديگران رسد -موبد موبدان
ايران در زمان اردشير بابكان -زبان مردم اندونزي  -13درستي و صداقت -با
تندي و پرخاش برخورد كردن -از شهداي كربال  -14غارت  -تشنه نيست
 -15معتبرترين جايزه علمي جهان -پادشاه
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به اميد آن روز.
از بين كارهايي كه تهيهكنندگيشان را به عهده
داشتيدفكرميكنيدكداميكازكارهايتانپربينندهتر
از كارهاي ديگرتان بوده؟
من االن براي دو فيلم سينماييام پروانه ساخت گرفتهام
و تا يك ماه ديگر آماده پخش خواهد شد.
دو سه تا برنامه بود يكي كوله پشتي و ماه عسل و برنامه
نيمروز .برنامه خوشا شيراز را خيلي دوست دارم،هم به
خاطر خود برنامه و هم به خاطر مردم استان فارس.
هيچ كجا مثل مردم شيراز دوست داشتني و مهربان و
قدرشناسپيدانميشود.خودمبهعينهبرنامهخوشاشيراز
را ترجيح ميدهم.
ميهمانان برنامه را چگونه انتخاب ميكنيد؟
در دعوت از ميهمانان ،سريالهايي كه در حال پخش
است برايمان مدنظر است و عوامل برنامههايي را كه تا
به حال موفق عمل كرده و ميكنند دعوت ميكنيم.از
سريالهايروتينوهمچنينازفيلمهايسينماييخوب،
سعي ميكنيم از عوامل آنها بيشتر دعوت كنيم.
ازبينميهمانانبرنامهخوشاشيرازكسيبودهكه
بيشتر از همه توجه شما را جلب كرده باشد؟
در بين دوستاني كه آمدند  ،همه به ما لطف داشتند و
به نوبه خودم از آنها تشكر ميكنم .بهترين هنرمند از
نظر من استاد پرويز پرستويي بودهاند كه جايگاه بزرگي
دارند و در حرفه و كارشان بهترين هستند و الگوي من
در تمام كارهايم ايشان بودند .با حضور ايشان در برنامه
و اشتياق مردمنسبتبه اينهنرمند فكر ميكنمانرژي
بيشتريگرفتم.
صحبتهاي پاياني هادي قندي؟
كمال تشكر را دارم از مردم چه در تهران و استان
شيراز و همه جاي ايران و تشكر مخصوص از آقاي
مهندس كشفي مدير كل استان فارس ،آقاي مهندس
ضرغامي و آقاي علي ضياء كه زحمات ما هميشه بر
عهده ايشان بوده و اميدوارم تمام عزيزان در هر كجاي
اين مرز و بوم كه هستند خوش باشند همراه با تني
سالم و اميدوارم برنامههايمان تا اينجا توانسته باشد نظر
مخاطبان عزيزمان را جلب كرده باشد و ما هم قول
ميدهيم برنامههايمان را از ايني كه هست با حضور
مجريان موفق ديگر مانند آقاي فرزاد حسني پررونقتر
كنيم .انشاءاهلل .به اميد آن روز.

توليد كننده انواع صندلي و ميزهاي غذاخوري و رستوراني

رژيم غذايي سنگين كار دستم داد

خانه هنرمندان حامي جشنواره
دانشگاهي ايران

فرهنگي
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رضا داوود نژاد:

رژيم غذايي و همچنين ورزشهاي سنگين روزانه مشكالت جدي برايم
بهوجود آورد .رضا داوود نژاد بازيگر سينما و تلويزيون در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران گفت :به دليل رژيم غذايي سنگين و همچنين ورزشهايي كه
در برنامه روزانه ام داشتم دچار مشكالت جسمي شدم.وي اشاره كرد:
كمي مشكل گوارشي پيدا كرده ام اما در حال حاضر وضعيت مساعدي
دارم .داوود نژاد در خصوص وضعيتش گفت :طي چند روز آينده مشخص
مي شود كه نياز به عمل جراحي دارم يا نه و اين موضوع نياز به گذر
زمان دارد.همچنين گفتني است داوود نژاد سال گذشته در فيلم سينمايي
كالس هنرپيشگي به كارگرداني پدرش به ايفاي نقش پرداخته كه قرار
است به نمايش عمومي درآيد.

فضايي آرام از زندگي شهري و يادآوري سبك زندگي ايراني از ضرورت هاي
امروز جامعه است ،تاكيد كرد :به همين منظور از «مريم امير جاللي» بازيگر
نقش عاليه خواسته شد تا نقش متفاوتي از بازي هاي گذشته خود ايفا كند و
به همين خاطر در اين سريال از داد و بيدادهاي همسران و دعواهاي فرزندان
خبري نيست .وي افزود :روابط «بهزاد فراهاني» و «سيروس گرجستاني» در اين
سريال تداعي كننده دوستي ها و رفت و آمدهاي قديمي در ميان خانواده هاي
ايراني است.
وي درباره اينكه چرا داستان سريال در فضايي آرام و كند روايت مي شود ،افزود:
هدف اصلي سريال ،بازگرداندن آرامش به فضاي سريال سازي است تا بتوان
مفاهيم انساني را در بستر چنين آثاري بيان كرد.
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