» ديدگاه

نقش تلويزيون در تبديل فرهنگ
مطالعه به دغدغه ملي

»

مهدي حاجي سياري
کتاب ،گنجينه بي بديل و نماد هويت ،معرفت و آگاهي
يک جامعه محسوب مي شود.
در عصري که رسانه هاي مختلفي پا به ميدان رقابت نفسگير
با يکديگر براي جذب حد اکثري مخاطب نهاده اند ،کتاب به
علت ويژگي هاي منحصر به فردي که دارد ،همچنان اهميت
و جايگاه خود را حفظ نموده است.
با اين حال حمايت از کتاب و گسترش و اشاعه فرهنگ
کتاب و کتابخواني براي همه اقشار جامعه بويژه نسل
جوان ،موضوعي است که نبايد متوليان فرهنگي کشور از
آن غفلت نمايند.
اهميت توجه هدفمند به موضوع کتاب و مطالعه،
دست اندرکاران تلويزيون را بر آن داشت تا نسبت به تشکيل
شوراي کتاب سيما اقدام کنند.
علي دارابي (معاون سيما) در حاشيه بازديد از بيست
و پنجمين نمايشگاه کتاب تهران در ارديبهشت ماه
سال جاري تشکيل اين شورا را رسانه اي کرد تا نويدي
براي همه اقشار مرتبط با اين محصول ارزشمند فرهنگي
باشد.
بديهي است صرف تشکيل يک شورا به خودي خود
نميتواند کالبد رنجور و نحيف فرهنگ مطالعه کشور را
حياتي پر طراوت ببخشد؛ اما چنانچه اين شورا ظرفيت
هاي مختلف تلويزيون را در اين حوزه شناسايي کند و با
استفاده از خالقيت و هنر هنرمندان عرصه هاي مختلف،
زمينه ترغيب آنها را براي به کار گيري ساختار هاي جذاب
و متنوع برنامهسازي به خدمت بگيرد ،تأثير زايدالوصفي در
هدف خود به دست خواهد آورد.

فرهنگي

5

گفتگو با سارا خوئين يها بازيگر تئاتر،تلويزيون و سينما

ناهيد جعفر پوركامي
اشاره:
سارا خوئينيها در نقشهاي تاريخي،
مذهبي تجربههاي متفاوتي را در صحنه
تئاتر سپري ميكند.
توجه به سكوتها و تامالت لحظهاي
نقش ،درك لحظههاي تصميم گيري و
عكس العملهاي خونسرد و آرام در ايفاي
نقشهاي محوري و موقعيتي از مهمترين
ويژگيهاي بازي سارا خوئينيها است.
او در فيلمهاي زيادي به ايفاي نقش
پرداخته است .گفتگوي ما را با اين هنرمند
باسابقه و توانا بخوانيد؛
خانم خوئينيها چرا كارهايتان را گزيده
انتخاب ميكنيد؟ اين روند را چگونه
ارزيابي ميكنيد؟
من بابت سالهايي كه كار نكردم متاسف و
ناراحت نيستم و نميگويم چرا آن سالها
نبودم ،چون فكر ميكنم آن سالها چيزهاي
ديگري را در زندگيام تجربه كردم و سعي
كردم آن تجربياتم را در كار وارد كنم .حاال
هم خوشحال هستم كه اين اتفاق برايم
افتاد .تنها چيزي كه باعث دوام كاري من
شد لطف خدا بود و من به درگاه او شاكر
و سپاسگزارم .اكثر دوستان ميدانند كه
من خيلي كم كار ميكنم و سعي ميكنم
گزيده انتخاب كنم .البته ممكن است چند
كار از دستم در رفته باشد و درست انتخاب
نكرده باشم ولي در مجموع كه نگاه ميكنم
باز هم كارهاي بدي نشدهاند .سعي ميكنم
اين شيوه را پيش بگيرم چون فكر ميكنم
رمز ماندگاري ،زياد كاركردن نيست بلكه
درست و خوب كار كردن است.
از نمايش " عشق اتفاقي نيست كه
بيفتد" برايمان خالصهاي بفرماييد.
اين نمايش كاري از وحيد جليلوند بود كه
چندي پيش در تاالر وحدت تهران به روي
صحنه رفت .نمايش " عشق اتفاقي نيست
كه بيفتد" اثري مذهبي است و مرتبط با
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رمز ماندگاري  ،توليد انبوه نيست

واقعه عاشورا است كه در آن مسيرهاي
مختلف انسانهاي همزمان با اين واقعه را
به تصوير ميكشد .بنده نقش "سليمه" از
كاراكترهاي محوري داستان را ايفا كردم.
من در ايفاي اين نقش جديت خاصي را از
خودم نشان دادم.
از كارنامه كاريتان مشخص است كه
كوتاهي و بلندي نقش برايتان اهميت
چنداني ندارد .درست است؟
نقش بايد تاثير گذار باشد .اگر نقشي داشته
باشيد كه از اول تا آخر قصه حضور داشته
باشيد ولي تاثير گذار نباشد چه فايدهاي
دارد ،ضمن اينكه كار با اكثر كارگردانان را
دوست دارم.اگر كاري كوتاه باشد بايد تاثير
خودش را در روند قصه داشته باشد.
نقشهايي كه در ذهن مخاطب از شما
باقيمانده بيشتر در تلويزيون است،
چرا درسينما كمتر كار ميكنيد؟
من ترجيح ميدهم يك نقش خوب در
تلويزيون كار كنم تا يك نقش متوسط
در سينما .در اين دوره تلويزيون بيشتر
از سينما مخاطب دارد و به هر حال درصد
بيشتري از مردم  ،رسانه تلويزيون را در
اختيار دارند.
خودشماوقتيدركسوتمخاطببهآثارتان
نگاه ميكنيد چه شاخصههاي بارزي را
ميبينيدكهجايآنهادرغالبسريالهاي
توليدي اين روزگار خالي است؟
من وقتي سريال را ميبينم آن تعاريفي
را كه از كار بومي و ملي شنيدهام در
كارهايم ديدهام  .بعضي از سريالها تمام
جزئياتش از بازي و ميزانسن گرفته تا دكور
و اتمسفر و فضاي فيلم كال ايراني است
و براي اكثريت قريب به اتفاق مخاطبان
آشناست و مشخصه فرهنگ ايراني اسالمي
است كه به نظر من اين ويژگي منحصر به
فرد سريالهاست.
شما به دليل داشتن چهره مثبت  ،بيشتر
نقشهاي مثبت بازي ميكنيد ،آيا دوست

داريد نقشهاي منفي هم بازي كنيد؟
متاسفانه كمتر پيشنهاد ميشود ولي خودم
دوست دارم نقش منفي هم كار كنم.
هر بازيگري با روش خاصي خودش را به
يك نقش ميرساند ،شما معموال براي
نزديك شدن به چنين نقشهايي چه
كارهايي انجام ميدهيد؟
من وقتي فيلمنامه كاري را ميخوانم
يك سري برداشتهايي را با توجه به فضاي
كلي قصه از نقشم دارم منتها براي اينكه
خودم را به ريزهكاريهاي آن نقش نزديك
كنم ترجيح ميدهم كه آن را به خلوتم
ببرم و در آنجا روي خصوصيات اخالقي او
ريز شوم و به خودم بگويم كه اگر من در
چنين موقعيتي قرار داشتم چه رفتاري را
از خودم نشان ميدادم و بعد از آن نظرم را
با ساير عوامل در ميان ميگذارم.
نقش سليمه چقدر دستخوش تغيير
شد؟
به لحاظ كلي كه سليمه شبيه همان چيزي
بود كه برايش در نظر گرفته بوديم اما رفته

انديشه خود را ماندگار كنيد
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بيشتر ترجيح ميدهم كارهاي تلويزيوني
و تئاتر انجام دهم تا سينما.
در هدايت بازيگري چه روشي را دنبال
ميكنيد؟
من كال از بازيگر با سواد لذت ميبرم.
بازيگر باسواد كسي است كه به دنبال
تحليل از نقش و مفاهيم كلي نمايش
است .او در حول و حوش واقعهاي كه رخ
داده مطالعه ميكند.
فكر ميكنيد بازي در نقش منفي چقدر
جذاب است؟
فقط ميتوانم بگويم متفاوت است و به بازيگر
فرصت ميدهد بتواند خالقيتهاي بيشتري
در ارتباط با نقش ايجاد كند.
تعريف شما از سارا خوئينيها؟
تشنه تجربه و خلق كردن آثار هنري.
در ارتباط با اجراي نقشهايتان چقدر با
كارگردان يا نويسنده بحث ميكنيد؟
خيلي زياد .چون به نظرم نويسنده ،كارگردان
و بازيگر درست مثل يك مثلث هستند كه
با كمك و همفكري يكديگر ميتوانند يك

اثر را خلق كنند .براي همين من هميشه
هرچيزي را كه در ارتباط با نقشهايم
به ذهنم ميرسد با كارگردان و نويسنده
مطرح ميكنم.
فكر ميكنيد در اين چند سال اخير
توانستهايد آنطور كه بايد سليقه
مخاطبان را بشناسيد؟
به نظرم هيچوقت نميشود تمام مخاطبان
را راضي نگه داشت .ما با قشر خاصي از
بينندگان روبهرو هستيم .اين يعني اين
همه سليقه اما من به نوبه خودم تالشم را
ميكنم تا بتوانم حداقل يك رضايت نسبي
از سمت مخاطبانم به دست آورم.
به ياد داريد در كوچه وخيابان چقدر
امضا دادهايد؟
نميدانم ،نشمردم.
از بازيهايي كه تا به حال كردهايد
راضي هستيد؟
نه به طور صد در صد .شايد ميشد بهتر
از اين هم بازي كنم .بايد ببينم در آينده
چه اتفاقي خواهد افتاد.
طعم شهرت خوشمزه است؟
بله ،چرا كه نه .البته به شرطي كه نه خيلي
شور بشود و نه خيلي شيرين.
در چه صورتي حاضريد از بازيگري
صرفنظر كنيد؟
وقتي كاري به من پيشنهاد نشود مجبورم
از بازيگري دست بكشم.
يك نقش خوب از نگاه شما؟
نقشي كه هم خودم آن را دوستش
داشته باشم و هم بيننده .دوست دارم
در نقشم همانطوري كه هستم خودم
را نشان دهم.
ضعف برخي از كارها را در چه چيزي
ميدانيد؟
شايد تدوين و از دست رفتن ريتم كار
يكي از داليل اين امر باشد ،اما گاهي
اوقات شرايط و محدوديتها هم ميتواند
در ديده نشدن يك اثر سهيم باشد.
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رفته حين تمرين و پيش توليد و حتي كار
به يك بلوغي رسيد .من وقتي روي اين
نقش در خلوتم كار كردم هركجا كه حس
ميكردم جاي كار بيشتري دارد يا بايد به
گونه ديگري رفتار كند يا حتي ابهاماتي
برايم وجود داشت با آقاي جليلوند در ميان
ميگذاشتم و معموال به جوابهاي خوبي
هم دست پيدا ميكردم ،چون يا آنها مرا
متقاعد ميكردند يا من آنها را  .در نهايت
كارهاي تيمي كه در آن همه عوامل با هم
يكدل و يكصدا هستند به ارتقاي سطح
كار كمك شاياني ميكند.
فكر ميكنيد در حال حاضر اوضاع
سينما مطلوب است؟
من اعتقادم اين بوده هميشه كار خوب
كنم .ممكن است كار بد هم در كارنامه
كاريام باشد اما نوع رسانه خيلي برايم مهم
نبوده است .خيلي از دوستانم مدام سينما
سينما ميكنند .ميخواهم بدانم از كدام
سينما حرف ميزنند؟ اگر منظور دوستان
از سينما همين است كه داريم ميبينيم،
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فيلمسازي در
س
زمينه دفاع مقد 
روز به روز دشوارتر
ميشود
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استفاده از نظرات اهل قلم و حوزه نشر و سازمانها ،افراد و
نهادهاي مرتبط در اين زمينه به طور جدي براي اثرگذاري
و پويايي اين شورا الزم است.
به هر حال اين شورا پس از تدوين دستورالعمل اوليه با
حضور جمعي از صاحب نظران و نمايندگان نهادهاي مرتبط
با حوزه کتاب و همچنين نمايندگان شبکه هاي سيما به
رياست شبکه چهار تشکيل شد.
تقي رستم وندي رئيس اين شورا هدف اصلي از
تشکيل آن را گسترش فرهنگ مطالعه و ترويج کتابخواني
دانست.
براي تحقق اين هدف الزم است ضمن ارتقاي باور و
اعتماد عمومي مردم نسبت به اهميت کتاب و نقش آن در
زندگي شان ،در نگاه و جهت دهي به ذائقه مخاطبان بويژه
کودکان و نوجوانان نسبت به کتاب به عنوان يک کاالي
فرهنگي ،تحولي مثبت ايجاد نمود و عادت مطالعه مفيد و
مؤثر در آحاد افراد جامعه به عنوان يک مزيت برتر شناخته
شود.
همچنين الزم است پر کردن اوقات فراغت با مطالعه کتاب
به عنوان نمادي از توسعه يافتگي فردي و اجتماعي پذيرفته
شود.
تحقق اهداف يادشده مستلزم ايجاد هماهنگي بيشتر و
برنامه ريزي و سياستگذاري دقيق تر ،متناسب با مأموريتهاي
تخصصي هر شبکه و بخش ستادي و افزايش بيش از پيش
تأثيرگذاري برنامه ها و پرداخت جامع تر به موضوع کتاب
و مطالعه در سيما و در نهايت تقسيم کار دقيق و همکاري
و تعامل تنگاتنگ بين شبکه ها با ساير نهادهاي مرتبط با
اين موضوع است.
به هر حال کتاب و مطالعه مفيد يکي از دغدغه هاي مهم
رهبر معظم انقالب است که صدا و سيما و بويژه تلويزيون
در جهتدهي افکار عمومي و تبديل اين مقوله به عنوان يک
دغدغه ملي ،نقش اساسي دارد و دستيابي به اين نتيجه نيازمند
حمايت و همکاري همه نهادهاي مرتبط و مسئول است.
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مديرعامل بنياد سينمايي فارابي گفت :فيلمسازي در زمينه دفاع مقدس شرايط
سخت و دشواري دارد و روز به روز هم دشوارتر ميشود.به گزارش فارس،
مراسم افتتاحيه اکران فيلم سينمايي «شور شيرين» ساخته جواد اردکاني در
سالن همايشهاي برج ميالد برگزار شد .در اين برنامه «سيداحمد ميرعاليي»
پشت تريبون آمد و در سخنان کوتاه خود بيان داشت :فيلمسازي در زمينه
دفاع مقدس شرايط سخت و دشواري دارد و روز به روز هم دشوارتر ميشود.
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در ادامه افزود« :جواد اردکاني» و تيم سازنده
فيلم سينمايي «شور شيرين» در ساخت اين فيلم زحمات زيادي کشيدند و
امروز دور هم جمع شديم تا از اين عزيزان تقدير به عمل آوريم .در ادامه اين
برنامه نوبت به تقدير از عوامل فيلم سينمايي «شور شيرين» رسيد و براي تقدير

و اهداي جوايز« ،سيداحمد ميرعاليي» مديرعامل بنياد سينمايي فارابي« ،حسن
نجاريان» قائم مقام بنياد سينمايي فارابي و جاويد معاون شهرسازي شهرداري
تهران به روي سن آمدند.بنابراين گزارش ،عوامل اين فيلم يک به يک روي
صحنه آمدند و جوايز خود را دريافت کردند«.ابراهيم اصغري» تهيهکننده فيلم
پس از دريافت جايزه خود پشت تريبون آمد و گفت :از همه کساني که براي
ساخت اين پروژه زحمت کشيدند کمال تشکر و قدرداني را دارم.وي در ادامه
افزود :فيلم شهيد کاوه با زحمات و مشکالت زيادي ساخته شد اما متاسفانه
در چند روز گذشته درگير مشکالت اکران اين فيلم هستيم.اصغري ادامه داد:
اختالف نظر بين دوستان باعث شد تا همين حاال که در خدمت شما هستيم
نتوانيم شرايط ايدهآلي براي اکران اين فيلم فراهم کنيم.

ميرعاليي در آيين افتتاحيه
اکران فيلم شور شيرين :

 -1المپ مهتابي -آبي كه با آن نميتوان وضو ساخت
 -2پسر انوشيروان و جد فيروز ساساني -فالتي در كشور
آمريكا -3صفحات اينترنتي -بت قوم نوح -تكيهگاه -نفس
دردمند  -4ايالتي در شرق فرانسه كه سالها بر سر مالكيت
آن بين فرانسه و آلمان كشمكش بود -آبگير ،بركه -كاغذ
جوهردار براي چند عدد كردن نوشته  -5دستها،
مزدوران  -آموزگار  -يك ششم چيزي  -6درون -وسيله
اعالم خطر هنگام ورود بيگانه به ساختمان -بيماري
مرگبار ساري  -7روشندل -نامي براي پسران  -8ضمير
جمع -ازميوههاي شمالي ايران -طماع و آزمند -دارچين
هندي  -9از معجزات حضرت موسي(ع) -فرزند كوروش
و جانشين او  -10انديشه ،نظر -حروف قرآني -صدايي
كه به كمك انگشتان ايجاد ميكنند  -11از شهرهاي
جديد التاسيس اطراف تهران  -يار مهربان -مركز
كانادا  -12آالت ،ابزار -ناداني -واحد اندازهگيري طول
 -13قعر و پايين -جنگ ،نبرد -نام پدرحضرت ابراهيم (ع)
 تكرار حرف  -14رستن گياه تازه -نيروي بين دوقطب همنام مغناطيسي  -15اولين -بيماري فساد
قسمتي از بافت بدن
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