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  احمد پژمان، آهنگساز و از پيشكسوتان 
عرصه موس��يقي فيلم، اين روزها عالوه بر 
كار روي آلب��وم جديدش، قص��د برگزاري 
كارگاه هاي آموزش آهنگس��ازي نيز دارد. 
اين هنرمند اواخر فروردين ماه 1395 قصد 
برگزاري يك كارگاه آموزشي آهنگسازي را 
نيز دارد.   ايسنا

انجم��ن  ريي��س  قش��قايي،  ن��ادر   
مجسمه س��ازان ايران از برگزاري هفتمين 
بي ينال مجسمه سازي در سال 95 پس از دو 
ايسنا دوره وقفه خبر داد.  

 فيل��م س��ينمايي »دو« در ادامه حضور 
جشنواره اي خود در هشتمين دوره جايزه 
»ناشيك« هند كه از ۲۰ تا 1۷ مارچ برگزار 
شد در بخش ويژه جشنواره موفق به دريافت 
جايزه بزرگ دوربين طاليي براي فيلم اول 
كارگردان شد.  مهر

 جمش��يد مش��ايخي بازيگر تلويزيون 
كه با مجموع��ه »معماي ش��اه« آخرين 
بازي تلويزيون��ي خود را تجرب��ه كرد به 
زودي به عن��وان مهمان وي��ژه در برنامه 
»دورهمي« محصول شبكه نسيم حضور 
مهر پيدا مي كند.  

 كنس��رت تب��ادل دوس��تي اي��ران و 
فرانس��ه اركس��تر س��مفونيك »اليانس« 
فرانس��ه به رهبري پژمان معمارزاده، يكم 
ارديبهش��ت ماه س��اعت ۲1:3۰ در ت��االر 
وحدت برگزار مي ش��ود و »گيوم ونس��ال« 
ايسنا سوليست پيانوي اين اجرا خواهد بود.  

 زن��گ افتتاح نماي��ش »ناگه��ان پيت 
حلبي« ب��ه كارگرداني كورش س��ليماني، 
توسط پوران درخشنده، در سنگلج نواخته 
ايسنا شد.  

 تام كروزدر فيلم جديد خود كه يك فيلم 
تاريخي اس��ت اخيرا بازي در نقش »باري 
س��يل«، قاچاقچي بزرگ مواد مخ��در را به 
پايان رسانده است. فيلم جديد »تام كروز« 
كه »منا« نام دارد، هم اكنون در مرحله پس 
از توليد است و به گفته تهيه كنندگان فيلم 
6 ژانويه سال ۲۰1۷ ميالدي آماده نمايش 
خواهد شد. اين پروژه س��ينمايي را »دوگ 
ليمان«، براس��اس فيلمنام��ه اي از »گري 
اسپنيلي« كارگرداني كرده و بازيگراني چون 
»دومنال گليسون« و »س��ارا رايت« در آن 
فارس ايفاي نقش كرده اند.  

 نخستين فستيوال نمايش��نامه خواني 
پروي��ز فن��ي زاده ب��ا حض��ور اس��اتيد و 
پيشكس��وتان تئا ت��ر از 16 لغاي��ت ۲۲ 
ارديبهشت ماه 95 در مركز آفرينش منشور 
هنر برگزار مي شود. براساس اين فراخوان، 
دانشجويان، دانش آموختگان تمامي رشته ها 
و گروه هاي نمايش��ي از استان هاي سراسر 
كشور مي توانند در جشنواره شركت كنند. 
داوري در دو بخ��ش از نگاه مخاطب��ان و از 
نگاه داوران خواهد بود و جشنواره به صورت 
ايلنا رقابتي برگزار مي شود.  

 ثريا حكم��ت بازيگ��ر س��ينما، تئاتر و 
تلويزيون به كما رفت. اي��ن بازيگر در اوايل 
س��ال جديد به دليل مس��موميت دارويي 
به بيمارس��تان منتق��ل و با بهبود نس��بي 
شرايطش ترخيص شده بود. او بامداد ديروز 
)16 فروردين( به دليل تش��نج بار ديگر به 
بيمارس��تان منتقل ش��د و به كما رفت. به 
گفته دختر اين بازيگر؛ بنابر اعالم پزشكان 
حكمت به دليل لخته ش��دن خون به كما 
رفته است. او براي درمان نياز به بيمارستاني 
دارد كه مجهز به نورولوژي و آي سي يو باشد 

و قرار است اين انتقال صورت بگيرد.

سرخط خبرها             

honar@etemadnewspaper. i r

هنر
وادبيات

تور كنسرت هاي »چرا رفتي« با آواز »همايون شجريان«، آهنگسازي »تهمورس پورناظري« و 
تك نوازي »سهراب پورناظري« بعد از اجراي موفق در تهران و بسياري از شهرستان هاي كشور از اوايل 
ارديبهشت ماه به مدت دو هفته در چند شهر اروپايي روي صحنه مي رود. اين كنسرت ها كه با حضور 
نوازندگاني چون حسين رضايي نيا، مهيار طريحي، آيين مشكاتيان، استفني بي بو، تينا جامه گرمي، 
لعيا اعتمادي، آتنا اش��تياقي و آرين كشيش��ي روي صحنه خواهد رفت،  چهارم ارديبهش��ت ماه، از 
دوسلدورف آلمان آغاز مي شود. بعد از آن و در پنجم ارديبشهت كنسرت »چرا رفتي« در هامبورگ 
اجرا مي شود. پس از اجراي اين كنسرت در ۲8 آوريل، نهم ارديبهشت ماه، در استكهلم و اجراي ديگري 
در گوتنبرگ آخرين كنسرت اين گروه  دوازدهم ارديبهش��ت ماه، در لندن برگزار مي شود. كنسرت 

»چرا رفتي« كه در سال 93 در تهران و بس��ياري از شهرستان هاي كشور روي صحنه رفت به عنوان 
پرمخاطب ترين كنسرت دهه هاي اخير، در ايران توانست قريب به 1۲۰ هزار نفر مخاطب داشته باشد. 
»چرا رفتي« نخستين قطعه از آلبوم »نه فرشته ام، نه شيطان« با آواز »همايون شجريان« و آهنگسازي 
»تهمورس پورناظري« است كه در بركلي، لس آنجلس، استانبول و تهران ضبط شده كه به عنوان يكي 
از پرفروش ترين آلبوم هاي موسيقي سنتي در سال هاي اخير شناخته مي شود. اين آلبوم شامل هشت 
قطعه  »چرا رفتي«، »درون آينه«، »دل به دل«، »كولي«، »همه هيچم«، »چوني بي من«، »شتك« و 
»در حصار شب«، آهنگسازي، سازبندي، تنظيم و فرم هاي مختلفي دارد و بر اساس اشعاري از شاعراني 

چون موالنا، شفيعي كدكني، هومن ذكايي، سيمين بهبهاني و حسين منزوي ساخته شده  است. 

»جودي دنچ« هشتمين جايزه اوليورش را به خانه برد
روز يكشنبه، ش��انزدهم فروردين، جودي دنچ با دريافت هش��تمين جايزه اوليور جايگاهش 
به عنوان يكي از بزرگ ترين هاي تاريخ صحنه محكم شد. اين جايزه در مراسمي كه در اپرا هاوس 
سلطنتي لندن برگزار شد، با اهداي جايزه بهترين بازيگر نقش مكمل به اين بازيگر 81 ساله تئاتر 

و سينما او را يكي از بازيگراني ناميد كه بيشتر از هر بازيگر زن ديگري اين جايزه را به خانه برده اند. 
جايزه اوليور كه از س��ال 19۷6 به بهترين هاي تئاتر بريتانيا اهدا مي شود، معادل جايزه توني 

اياالت متحده امريكا و جايزه مولير فرانسه به شمار مي رود. 
جودي دنچ ب��ا 6۰ س��ال فعاليت در عرص��ه تئاتر و س��ينما و يك��ي از بهتري��ن بازيگرهاي 
نمايش نامه هاي شكسپير و بازيگر محبوب در مجموعه فيلم هاي »باند«، جايزه اوليور را براي بازي 
در نقش پائولينا در نمايش »حكايت زمستان« به دس��ت آورد. او پيش از اين براي بازي در نمايش 
»مكبث« )19۷۷(، »جونو و پ��ي كاك« )198۰(، »كوله ب��اري از دروغ ه��ا« )1983(، »آنتوني و 
كلئوپاترا« )198۷(، »كمي موزيك ش��بانه« )1995(، »جهنم مح��ض« )1996( جايزه اوليور را 
برايش به ارمغان آورده اس��ت. او همچنين جايزه ويژه سال ۲۰۰4 اين جش��نواره را نيز از آن خود 
كرده است. مراسم اهداي جوايز اوليور ۲۰16 موفقيت هاي بي نظيري را نيز براي نمايش »تبديل 
كولي« محصول جشنواره تئاتر وستاند چيچستر و بنياد تئاتر ملي به ارمغان آورد. نمايش »تبديل 
كولي« بيش��ترين جوايز اين دوره از مراس��م را از آن خود كرد و تئاتر ملي چهار جايزه به خانه برد. 
نيكول كيدمن، بنديكت كامبربچ، آدريان لستر و مارك رايلنس از بازيگراني بودند كه هيچ جايزه اي 
نصيب شان نش��د. دنيز گو براي بازي در نمايش »آدم ها، مكان ها و چيزها« اثر دانكن مك ميالن و 
ايفاي شخصيت بازيگري الكلي كه دچار سوءمصرف در موادمخدر نيز هست، جايزه بهترين بازيگر 
زن نقش اول را به دست آورد. اين نمايش با استقبال بسياري از دوستداران تئاتر و منتقدان روبه رو 
شد اما بازي منحصربه فرد گو س��ر زبان ها افتاده بود. گو يك سال پيش از پذيرفتن نقشش در اين 
نمايش، تمامي پيشنهادات بازي را رد مي كرد. او در مصاحبه اي به روزنامه ساندي تايمز درباره دوران 
كناره گيري اش از صحنه گفته بود: »دوران سختي بود. به اين فكر مي كردم كه نمي توانم اينطوري به 
زندگي ام ادامه دهم. بيست وچند ساله كه بودم مي گفتم به جهنم! مي روم در رستوراني پيشخدمت 
مي شوم. اما اين كار هم خيلي حوصله سربر بود. « نمايش »آدم ها، مكان ها و چيزها« جايزه بهترين 
طراحي صدا را نيز به دست آورد. كنث گرانهام ۷1 ساله نيز جايزه بهترين بازيگر مرد مكمل را براي 
بازي قدرتمندش در نمايش »پدر« اثر فلوريان زلر، و در نقش م��ردي كه از آلزايمر رنج مي برد، به 
دس��ت آورد. همچنين جايزه بهترين بازيگر مرد نق��ش اول نصيب مارك گتيس ب��راي بازي در 
نمايش»سه روز در روستا«، كه اقتباسي از نمايشنامه اي به همين نام اثر تورگينيف است و در بنياد 
تئاتر ملي روي صحنه رفت، شد. در بخش موزيكال نيز، نمايش »تبديل كولي« بيشترين جوايز را 
كسب كرد. اين نمايش جايزه بهترين بازسازي نمايش موزيكال و بهترين نورپردازي را به دست آورد. 
همچنين بازيگران زن نقش اول و مكمل اين نمايش، بهترين هاي بخش بازيگري موزيكال شدند. 
نمايش »كينگي بوتس« جايزه بهترين نمايش موزيكال جديد شد. نمايش موزيكال »در ارتفاعات« 
نيز سه جايزه به دست آورد؛ اين نمايش جايزه حركات موزون، جايزه بهترين بازيگر مرد نقش اول 
براي ديويد بدال به دست آورد و همچنين اين نمايش به عنوان جايزه دستاوردي تحسين شده در 
بخش موزيكال را از آن خود كرد. نمايش كمدي »مردان دار« اثر مارتين مك دونا نيز جايزه بهترين 
نمايش جديد را به دس��ت آورد. نمايش »مردان دار«، رقبايي هم چون »آدم ها، مكان ها و چيزها«، 
»پدر«، »فيرينلي« و »پادشاه« را پشت سر گذاشت. در بخش جوايز اپرا، موسسه اپراي ملي انگليس 
و گروه ُكرش جايزه دستاورد هنري تحسين شده را براي سه اثر »نيروي سرنوشت«، »بانو مكبث در 
متسنسك« و »بي بي پيك« به دست آورد. رابرت ايك براي كارگرداني نمايش »اورستيا« جايزه 
بهترين كارگرداني، نمايش »شبح اپرا« جايزه تماشاگران، »ش��وتاپر! موزيكالي بالبداهه« جايزه 

سرگرمي و خانواده و نل گويين جايزه بهترين كمدي جديد را به خانه برد. 

گپ روزتور كنسرت »چرا رفتي« همايون شجريان در اروپا

گفت وگو با مرجان اشرفي زاده

»آبجي«، فيلمي مادرانه است نه فمينيستي
  زه�ر عزپ�ور/ فيلم »آبجي« نخس�تين 
فيل�م بلن�د مرج�ان اش�رفي زاده اس�ت. 
فيلمنامه آن به صورت مش�ترك توس�ط 
او، ناهيد طباطبايي و علي اصغري نوش�ته 
ش�ده و ب�ا تهيه كنندگي محمد حس�ين 
قاسمي متقاضي حضور در سي و چهارمين 
جش�نواره جهاني فيل�م فجر ش�د. گالب 
آدينه، معصومه قاسمي پور، پانته آ پناهي ها، 

حميدرضا آذرنگ، ش�يرين يزدان بخش و بابك حميديان بازيگ�ران اصلي اين فيلم 
هستند. داس�تان فيلم درباره طال و عطي )آبجي( مادر و دختري است كه ساليان سال 
است كنار هم زندگي مي كنند؛ سال هايي به درازاي زندگي آبجي يعني حدود ۵۰ سال 
اما اين وضعيت پايدار نيست و روزهاي جدايي از راه مي رسد. اين جدايي در حالي اتفاق 
مي افتد كه »آبجي« به دليل شرايط ويژه اي كه دارد بسيار وابسته به مادر است و »طال« 
در زمان باقي مانده به دنبال امنيتي براي آينده »آبجي« اس�ت؛ آينده اي بدون حضور 
خودش. فيلم »آبجي« يك ملودرام اجتماعي و خانوادگي از سطح متوسط جامعه است و 
نگاه انساني به مقوله خانواده با رگه هايي تقديرگرايي دارد. گفت وگويي با مرجان اشرفي 

درباره » آبجي« داشتيم. 

  )فيلم آبجي( نخستين تجربه فيلم بلند داستاني شماست. شما قبال چه تجربه هايي 
در فيلم كوتاه يا فيلم مستند داشتيد و آنها چه تاثيراتي در فيلم سينمايي تان داشت؟

 سال ها بعد از تمام كردن دانشكده سينما، حدود ۲۰ فيلم داستاني كوتاه و مستند كار كردم. 
بعد از آن، 5 فيلم بلند ويديويي براي تلويزيون ساختم، فكر مي كنم كه اين فيلم ها به لحاظ روايت، 
براي ساختن نخستين فيلم بلند سينمايي خيلي موثر بودند. حاال چه فيلم هاي كوتاه و چه فيلم هاي 
ويديويي مرا گام به گام به فيلم آبجي رسانده است و اميدوارم كه اين گام ها نتيجه داده باشد. اين فيلم 
يك ملودرام اجتماعي و خانوادگي است. روايت گر قصه يك مادر مسن و يك دختر ميان سال است 
كه درگير شرايط خاصي هستند. فيلم فضاي غم و ش��ادي را در كنار هم براي مخاطبان به تصوير 

مي كشد. 
  داس�تان فيلم آبجي درباره مادر و دختري كه س�اليان سال اس�ت كنار هم زندگي 
مي كنند، اما اين وضعيت پايدار نيس�ت و روزهاي جدايي از راه مي رسد. با اين داستان 

به نظر مي رسد شما نسبت به مسائل و دغدغه هاي اجتماعي زنان نگاه ويژه اي داريد؟ 
اين داستان كه تا حدي با آن آشنا بودم برگرفته از واقعيات اطراف من بوده است. داستان فيلم 
آبجي قصه اي است كه فكر كردم ممكن است مصداق هاي زيادي در جامعه داشته باشد؛ ولي خيلي 
دقيق و ريزبينانه به آن نگاه نشود. سعي كردم كه خيلي ريزبينانه و دقيق به اين موضوع نگاه كنم و 

ارتباط، وابستگي، شرايط و حسي كه اين دو نفر به هم دارند را به تصوير بكشم. 
  مي توانيم بگوييم كه ما با يك داستان فمينيستي سرو كار داريم؟

نه، قصه آبجي لزوما يك قصه فمينيستي نيست، بلكه يك قصه مادرانه است. عمده فيلم هايي 
كه كار كردم چ��ه كوتاه و چه كارهاي ويديويي، ش��خصيت هاي اصلي آن، زن ه��ا بودند و اصال به 
معناي فيلم هاي فمينيستي نبوده است. شايد به دليل اينكه من يك خانم هستم، درك بيشتري 
از كاراكترهاي خانم و مسائل و دغدغه هاي آنها داشتم و همين باعث شده است كه موضوع بيشتر 

فيلم هاي من زنان باشند. 
  انتخاب چهره هاي سرشناس سينما و تئاتر بر چه اساس و رويكردي بوده است؟

طبيعتا مانند هر نويسنده و كارگرداني وقتي فيلمنامه اي نوشته مي شود، شخصيت هايي روي 
كاغذ خلق مي شوند و در ذهن شكل مي گيرند. با توجه به ذكاوتي كه سينما و تئاتر ما دارد، آنها را 
گزينش مي كنيم. در بازنويسي هاي بعدي فيلمنامه - كه واقعا تعداد آن هم كم نيست - بازيگرها 
و شخصيت هاي نقش جا مي افتند. من س��عي كردم با توجه به مختصاتي كه نقش هاي اين قصه 
داشت و انتخاب هايي كه اتفاق افتاده است؛ از بازيگرهاي محبوب كه حضور موفق سينمايي داشتند 
و چهره هم هستند يا سابقه تئاتري دارند و همچنين به لحاظ قدرت بازيگري و بازي هاي رئاليستي 
در شرايط خوبي هستند، انتخاب كنم. از اين انتخاب ها خيلي راضي هستم؛ فكر مي كنم كه بهترين 

گزينه ها براي اين فيلم انتخاب شده اند. 
  فيلمنامه را به همراه ناهيد طباطبايي كه در عرصه داستان نويسي فعاليت مي كند 
و همچنين علي اصغري به نگارش درآوردي�د. آيا اين يك طرح كلي بوده اس�ت كه با 

همكاري هم فيلمنامه را بنويسيد؟ 
من و آقاي اصغري چندين سال است كه با هم همكاري مي كنيم. منتها از زماني كه طرح و ايده 
فيلم آبجي به ذهن من رس��يد، فكر كردم كه حضور يك خانم نويسنده خيلي مي تواند موثر باشد 
كه خوشبختانه با خانم طباطبايي آشنا شدم. آثاري كه از ايشان خوانده بودم، باعث شد اين كار را 
پيشنهاد دهم، كه هم ناهيد طباطبايي و علي اصغري اين همكاري را پذيرفتند. درواقع براي شروع 
به كار يك گروه 3 نفره شديم كه ايده اوليه داستان براي من بود و فيلمنامه اي كه حاصل شده است 

ماحصل همكاري ما با هم است. 
  اين ايده از كجا شكل گرفت؟

ترجيح مي دهم تا ديده ش��دن فيلم راجع به آن صحبت نكنم؛ ولي خب به هرحال ريش��ه در 
واقعيت هايي دارد كه اطراف من و همه ما وجود دارد. 

  شما متقاضي حضور فيلم )آبجي( در س�ي و سومين جشنواره فيلم فجر شديد. آيا 
فكر مي كنيد كه فيلمتان در جشنواره حضور داشته باشد؛ حتي اگر نتواند نظر داوران 

را جلب كند؟
مانند هر فيلمسازي حضور در جشنواره و ديده شدن فيلم براي ما اهميت دارد. فيلم آبجي فيلمي 
است كه مي تواند حضور جشنواره اي خوبي داشته باشد، چرا كه از ابتدا نگاه ما به مخاطب بوده و فكر 
كرديم اين فيلم براي اكران سينما آماده مي شود و بايد نظر مخاطب را جلب كند. اين فيلم جنبه هاي 
هنري دارد كه مي تواند در جشنواره ها و فستيوال ها شركت كند و در اينجا هم مورد توجه و داوري 
قرار بگيرد. حاال جشنواره بين المللي فجر فرصتي است براي حضور و ديده شدن كه اميدوارم اين 

شانس را داشته باشد و اين اتفاق بيفتد. 

سومين گزارش تيم پزشكي عباس كيارستمي منتشر شد
حريرچي: براي كيارستمي عوارض پزشكي 

متعددي پيش آمده بود
عباس كيارستمي، كارگردان بزرگ س��ينماي ايران هنوز تحت مداوا، درمان و در بيمارستان 
بستري اس��ت. در جديدترين گزارش پزشكي از روند پيش��رفت مراحل درماني كيارستمي كه از 
سوي سخنگوي تيم پزشكي او ظهر ديروز )16 فروردين( منتشر ش��ده، آمده است عفونت ريه او 
مهار شده و پزشكان وضعيت قلبي و فش��ار خون را تحت كنترل و در وضعيت ثابت نگه داشته اند. 
هرچند دكتر مازيار پارسا، متخصص عفوني و پزشك مشاور معالج عباس كيارستمي كه روز گذشته 
از سفر دوهفته اي بازگشته، ضمن ويزيت كيارستمي نظر متفاوتي ارايه كرده و گفته است »به نظر 
من عفونت ريه هنوز كامال برطرف نشده است، ولي با بررسي وضعيت بيمار معلوم شد روند درماني 
به درستي پيشرفت كرده و تصميم گرفته شد كه همان داروهايي كه خانم دكتر حدادي تجويز كرده 
بودند را ادامه دهيم. « در غياب دكتر پارسا، دكتر تاقي مسووليت وضعيت عفوني كيارستمي را بر 
عهده داشته است. در همين گزارش دكتر پارسا تاكيد كرده است كيارستمي به عنوان بيمار عفوني 
در بيمارستان بستري نشده است. بنابراين پيش بيني عفونت بعد از عمل وجود نداشته وگرنه هرگز 
بيمارستان را ترك نمي كردند. در گزارش هاي پيشين تاكيد شده بود بنا به تشخيص تيم معالج براي 
كنترل شرايط بيماري، كيارستمي در خواب مصنوعي به س��ر مي برد و طبق گزارش روز گذشته 
تصميم بر اين بود همچنان تا 48 س��اعت آينده طبق نظر پزش��كان در خواب مصنوعي بماند. در 
جديدترين گزارش نيز اعالم شده است بنا به گفته تيم پزشكي تا زماني كه پزشكان معالج از وضعيت 

داخلي اين فيلم ساز مطمئن نشوند، اقدام به جدا كردن دستگاه تنفسي نخواهند كرد. 
در همين راستا »ايسنا« نيز گفت وگويي با دكتر ايرج حريرچي، قائم مقام وزير بهداشت درباره 
آخرين وضعيت جسمي و درماني عباس كيارستمي داشته است. به گفته حريرچي طبق نتيجه 
نهايي پاتولوژي بيماري كيارستمي زائده بدخيمي نيست و اگر اين مرحله را رد كند، جاي نگراني 
براي او وجود ندارد. نكته ديگري كه در صحبت هاي حريرچي قابل توجه اس��ت اشاره او به عوارض 
درمان هاي پزشكي است. حريرچي تاكيد كرده است »در حال حاضر پزشكي و درمان هاي آن در 
همه دنيا عوارض زيادي را بر جا مي گذارد. براي كيارستمي نيز عوارض متعددي پيش آمده بود، اما در 

حال حاضر وي مقداري از شرايط بحراني خارج شده  است. «

آن سوي آب ها

ط��ي س��ال هاي اخي��ر 
س��ازمان صدا و س��يما 
تالش كرد كه با س��اخت برنامه هايي جذاب 
مخاطبان را به سوي رسانه ملي بكشاند. در 
سال هاي گذشته مخاطبان پاي رسانه ملي 
مي نشستند و س��ريال هاي خاطره انگيزي 
چون »س��لطان و ش��بان«، »ش��ب دهم«، 
»روزي روزگاري«، »م��دار صف��ر درجه«، 
»ام��ام عل��ي )ع( «، »س��ربداران« و... را 
مي ديدن��د. آن وقت ها هنوز ماه��واره بالي 
جان صدا و س��يما نش��ده بود و هيچ رقيبي 
وجود نداش��ت، ام��ا وقتي پاي ماه��واره به 
خانه ها باز شد رسانه ملي كم كم مخاطبانش 
را از دس��ت داد و در تمام اين سال ها هرچه 
تالش مي كند ياراي رقابت با س��ريال هاي 
ماه��واره اي را ن��دارد. در تعطي��الت نوروز 
امسال مانند هر سال، ش��بكه هاي مختلف 
تلويزيون سريال ها و برنامه هايي ترتيب داد 
تا مخاطبان را پاي تلويزيون ايران بنشانند. 
حاال سازمان صدا و سيما در نظرسنجي اي 
كه هشتم فروردين منتشر ش��ده آماري از 
ميزان اس��تقبال از برنامه ه��ا در اين مدت 
منتش��ر ك��رده اس��ت. نمونه آمار منتش��ر 
ش��ده 46۲6 نفر از اف��راد 1۲ س��ال و باالتر 
ساكن ش��هر تهران و 3۲ ش��هر داراي مركز 
صداوسيما هس��تند كه در اين نظر سنجي 

شركت داشته اند. 
»خندوان��ه« ب��ا اج��راي رامب��د جوان 
يكي از برنامه ه��اي موفق صدا و س��يما در 
دو س��ال اخير بوده اس��ت. بر اين اساس از 
ميان 59 برنامه بررسي ش��ده در هفته اول 
نوروز، ميزان بينن��ده اين برنامه با حدود 6۲ 
درصد بيننده بيشتر از س��اير برنامه ها بود. 
برنامه هاي »ش��ب كوك« و »دورهمي« نيز 
با حدود 4۰ درصد در رتبه هاي دوم و س��وم 

قرار گرفته اند. 
از مي��ان برنامه هايي كه از ش��بكه يك 
س��يما در نوروز بر آنتن صدا و س��يما رفت 
مسابقه»دست پخت« پربيننده ترين برنامه 
بود. اين برنامه رضايت 8۰ درصد مخاطباني 

كه آن را مي ديدند جلب كرده است. 
وي��ژه برنام��ه زن��ده تحويل س��ال اين 
ش��بكه با نام »يك يك« ك��ه از 1۲5 آيتم 
مختلف تشكيل ش��ده بود و در حدود 1۰ و 
نيم س��اعت به طول كش��يد، با اقبال خوب 
مخاطب همراه ش��د و ۷8 درصد كس��اني 
كه بيننده اين برنامه بوده ان��د، در حد زياد 
و خيل��ي زياد از تماش��اي اين برنام��ه ابراز 

رضايت كرده اند. 
در اين نظرس��نجي، افرادي كه بيننده 
س��ريال »بيمار اس��تاندارد« از شبكه يك 
بوده اند 68 درصد آنها رضايتمندي خود را 

از سريال و داستان آن اعالم كردند. 
ديگر برنامه ه��اي نوروزي ش��بكه يك 
مانن��د »هفت س��ين بچين« ب��ا نزديك به 
۷۷ درصد رضايت، برنام��ه »خاطره« با ۷6 
درصد رضايتمندي، »اس��توديو بهاران« با 
نزديك به ۷1 درصد ميزان رضايت و »نشان 
مهرباني« با ۷۷ درص��د رضايتمندي، جزو 
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بوده اند. 
از مي��ان برنامه هاي��ي ك��ه در اي��ن 
اي��ام از ش��بكه دوي س��يما پخش ش��د، 
س��ريال»زعفروني« با 38 درصد بيننده و 
۷8 درصد رضايت در حد زياد و خيلي زياد 

پربيننده ترين برنامه اين شبكه بود. 
عم��و پورن��گ سال هاس��ت مهم��ان 
تلويزيون و يك��ي از برنامه هاي پرمخاطب 
ك��ودكان اس��ت. امس��ال ه��م »عيدان��ه 

عموپورنگ« با ۷8 درصد رضايت مخاطبان 
را به دست آورد. 

»مس��ابقه محله« ديگر برنامه شبكه دو 
نزديك ب��ه 8۰ درصد رضاي��ت در حد زياد 
و خيلي زياد را ثبت كرده اس��ت. »مس��ابقه 
ثانيه ها« ه��م در نوروز ب��ا ويژه برنامه اي كه 
طراحي كرده بود بيش از 8۰ درصد رضايت 
مخاطب را در حد زياد و خيلي زياد داش��ته 

است. 
ويژه برنامه تحويل س��ال شبكه دو با نام 
»واين��ك فردا« ك��ه نزديك به 1۲ س��اعت 
ادامه داش��ت و از 116 آيتم شامل گفت وگو 
با مهمانان، موسيقي، ارتباط زنده و گزارش 
تشكيل ش��ده بود نيز با كس��ب ۷5 درصد 
رضايتمن��دي پاس��خگويان در ح��د زياد و 
خيلي زياد از جمله برنامه هاي موفق شبكه 

دو بود. 
ديگر برنامه هاي ش��بكه دو سيما شامل 
»شهر به ش��هر« با ۷5 درصد رضايتمندي، 
»س��فري ديگر« با ۷6 درصد رضايتمندي، 
»تاري��خ از اي��ن ور« ب��ا ۷1 درص��د ميزان 
رضايتمندي و »جيب جي��ب« با 66 درصد 
رضايتمن��دي از برنامه هايي بودند كه موفق 

شدند نظر پاسخگويان را جلب كنند. 

اما در ش��بكه س��وم برنامه »سه ستاره« 
كه ويژه تحويل سال بود با حدود 4۰ درصد 
بيننده و بيش از 9۰ درص��د رضايت )زياد و 
خيلي زياد( پربيننده ترين برنامه شبكه سه 

گزارش كردند. 
پ��س از اين برنام��ه، س��ريال »قرعه« 
مورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت و نظرات 
پاس��خگويان نش��ان مي دهد، اين سريال 
موفق شده است بيش از 8۰ درصد رضايت 
آنان را در حد زياد و خيلي زياد كسب كند. 

برنامه »سمت خدا« كه در نوروز با حال 
و هواي اين ايام تهيه شده بود نيز با حدود 
3۰ درصد بيننده، رضايتمندي نزديك به 
9۰ درصدي مخاطبان��ش را در حد زياد و 

خيلي زياد به همراه داشته است. 
ديگ��ر برنامه ش��بكه س��ه ك��ه جنبه 
سرگرم كننده نيز داشت »سه شو« بود كه 
در اين پژوهش مورد توجه بوده است. اين 
برنامه نيز با نزديك ب��ه 3۰ درصد بيننده 
بيش از 8۰ درصد رضايت آن��ان را در حد 

زياد و خيلي زياد كسب كرده است. 
ديگ��ر برنامه ه��اي ن��وروزي ش��بكه 
س��ه ش��امل آقاي گزارش��گر با ۷6 درصد 
رضايتمندي، »نوروز خانوادگي« با نزديك 

ب��ه 8۰ درص��د رضايتمن��دي، »مهمان 
ما باش��يد« ب��ا ۷8 درص��د رضايتمندي و 
»اقليم« با ۷5 درصد رضايتمندي مخاطب 
در حد زياد و خيلي زياد به ثبت رسيده اند. 

در ميان برنامه هاي بررس��ي ش��ده از 
شبكه چهار در هفته اول نوروز، برنامه هاي 
»ص��د ب��رگ«، »معرف��ت«، »فان��وس«، 
»دلشدگان« )ويژه تحويل سال( و »سيم و 
زر« جزو پربيننده ترين برنامه ها و با درصد 

رضايت باالي مخاطبانش همراه بوده اند. 
برنامه ه��اي  از  آتش نش��ان«  »آق��اي 
پربيننده ش��بكه پنج س��يما بوده است كه 
باالي ۷8 درصد رضايتمندي پاس��خگويان 
را در حد زياد و خيلي زياد به دس��ت آورده 
اس��ت. اين برنامه با اس��تفاده از آيتم هايي 
مهي��ج و خالقي��ت در طراح��ي مس��ابقه، 

مخاطبان زيادي را با خود همراه كرد. 
 ويژه برنامه تحويل سال شبكه پنج سيما 
با نام »س��الي نو« نيز جزو پ��ر بيننده ترين 
برنامه هاي اين ش��بكه بود و موفق ش��د ۷1 
درصد رضايت مخاطبان خود را در حد زياد 

و خيلي زياد كسب كند. 
برنامه ه��اي »پنج دري« ب��ا بيش از 65 
درصد رضايت مخاطب در حد زياد و خيلي 

زياد، »روز آمد« با 6۷ درصد ميزان رضايت 
و قاب س��فيد ب��ا ۷3 درص��د رضايتمندي 
مخاطب جزو برنامه هاي موفق ش��بكه پنج 

بوده اند. 
شبكه نس��يم كه امس��ال با چند برنامه 
پربينن��ده جزو پرطرفدارترين ش��بكه هاي 
س��يما بود يكي ديگر از اهداف نظرسنجي 
كارشناس��ان مركز پژوهش و سنجش افكار 

قرار گرفت. 
بررس��ي برنامه هاي اين شبكه در هفته 
اول نش��ان داد »خندوانه« با نزديك به 6۲ 
درصد بيننده و 9۲ درصد رضايت مخاطب 
در حد زياد و خيل��ي زياد يكي از موفق ترين 

برنامه ها به شمار آمده است. 
»ش��ب كوك« ديگر برنامه شبكه نسيم 
با بي��ش از 39 درص��د بيننده موفق ش��د 
باالتر از 9۰ درصد رضاي��ت مخاطبان را در 
حد زياد و خيلي زياد كس��ب كن��د و پس از 
آن »دورهمي« با ح��دود 39 درصد بيننده 
توانست بيش از 89 درصد رضايت مخاطبان 
را در حد زياد و خيلي زياد به خود جلب كند. 
»ش��كرآباد« با 86 درصد رضايتمندي 
مخاطب، مسابقه »هوش برتر« با 84 درصد 
رضايتمندي مخاطب و »ويتامين خ« با 8۲ 
درصد رضايت مخاطب در حد زياد و خيلي 
زياد ديگر برنامه هاي شبكه نسيم بودند كه 

در نوروز 95 خوب ديده شدند. 
برنامه »قند پهلو« با ح��دود ۲۰ درصد 
بيننده و 84 درصد رضاي��ت )زياد و خيلي 
زياد( پربيننده ترين برنامه شبكه آموزش به 

شمار مي رفت. 
»مشاعره دانش��جويي« در اين شبكه با 
8۰ درصد رضايتمندي مخاطب در حد زياد 
و خيلي زياد دومين برنامه مورد توجه مردم 
بوده و ويژه برنامه تحويل سال با نام »اينك 
بهار« نيز در اين ش��بكه جزو پربيننده ترين 

برنامه هاي آن به شمار مي آيد. 
در اين نظر س��نجي اما نكته قابل تاملي 
وج��ود دارد، برنامه هاي��ي ك��ه در اين ايام 
گفت وگ��و محور و مس��تند بودند بيش��تر 
مورد توجه مخاطبان ق��رار گرفتند. برنامه 
خندوانه برنام��ه اي با اج��راي رامبد جوان 
كه هر قس��مت مهماناني را دعوت مي كرد 
و برنامه در حال و هواي شادي اجرا مي شد 
مورد عالق��ه مخاطبان بود. از س��وي ديگر 
شب كوك كه مسابقه خوانندگي است نيز 
از ديگر برنامه هاي م��ورد عالقه مخاطبان 
بودن��د. برنامه اي كه بس��ياري ب��ر اين باور 
هس��تند كه كپ��ي مس��ابقات خوانندگي 
شبكه هاي ماهواره اي اس��ت. اما مسابقات 
ديگري كه در اين ايام از صدا و سيما پخش 
شد نيز با استقبال مواجه شد، مسابقه محله 
و ثانيه ها بود. در اين ميان همه برنامه هايي 
كه به مناس��بت س��ال تحويل تهيه ش��ده 
بودند مورد توجه بينندگان قرار گرفتند. با 
اين حال هنوز سريال ها در اين نظرسنجي 
آنچنان م��ورد توجه ق��رار نگرفته اند. فقط 
س��ريال زعفروني ب��ا رضاي��ت ۷8 درصد 
مخاطبان مواجه ش��د. ش��بكه يك و دو كه 
سريال هاي بيمار اس��تاندارد و قرعه پخش 
مي كردند ني��ز در رده هاي بع��دي رضايت 
مخاطب��ان را جل��ب كردند. ضم��ن اينكه 
درصد بينن��دگان س��ريال قرع��ه و بيمار 
اس��تاندارد در اين نظرس��نجي ذكر نشده 
است كه شايد نشان از تعداد كم بينندگان 
آنها باش��د. با اين حس��اب همچنان به نظر 
مي رس��د كه صدا و س��يما نتوانسته است 
در توليد س��ريال هايي ك��ه مخاطب را پاي 

تلويزيون بنشاند موفق شده باشد. 

گزارش

نظرسنجي صدا و سيما از مخاطبان

برنامه هاي پر مخاطب تلويزيون  اعالم  شد

به نظر من سالح ُبرنده تلويزيون ما تا چند سال پيش اصيل و ريشه دار بودن برنامه هايش بود. اما متاسفانه اين اصالت را 
از دست داده و با سالح ابتذال به جنگ ابتذال مي رود. هر كانال و شبكه ماهواره اي شكل و قيافه مشخصي دارد؛ چرا بايد 
با تقليد اين شبكه ها و برنامه ها به مصاف آنها برويم. چرا بايد اين همه تقليد در برنامه سازي باشد. آيا در ميان برنامه سازان 
ما آدم هاي خالق و طراح وجود ندارد؟ متاسفانه درهاي تلويزيون ما روي خالقيت بسته است و با يك جمع محدود كار 
مي كند. آن جمع محدود هم مدام كارهاي ش��ان را تكرار مي كنند. هر هنرمند و س��تاره اي به فرصت نياز دارد تا خود را 
احيا كند و به تكرار نيفتد. پشت  سرهم كار گرفتن از چند چهره مشخص امر صحيحي نيس��ت. در ايام نوروز كم و بيش 
سريال هاي نوروزي را ديدم؛ چراكه اصوال آدمي هستم كه سريال ايراني نگاه مي كنم. اما حتي يك قسمت از اين سريال ها 
هم من را جذب نكرد كه تا پايان تماشا كنم. ما حتي مدام از آثار خودمان تقليد مي كنيم. سريال ها فقط درباره آدم هاي 
تراز پاييني است كه حرف مي زنند و فقط ادا و اصول درمي آورند. موقعيتي ايجاد نمي كنيم تا نگاهي جديد به شخصيت هاي جديد و زندگي مردم 
داشته باشيم. سريال پايتخت در زمان خودش سريال موفقي بود و چهار سري آن ساخته شد. اما اگر امسال سريال پايتخت نداريم نبايد بقيه سريال ها 
تقليدي از آن كار باشند. من به شخصه انتقادهاي بسياري به تلويزيون دارم. حتي در برنامه شبكه دو كه حضور داشتم به اتفاقي كه براي سريال خود 
من براي نوروز در پاييز افتاد و مانع ساخت آن شد، اشاره كردم. تلويزيون ما به چه كساني مي گويد ستاره و چرا فكر مي كند آنها ستاره هستند؟ بايد 
ديد آنهايي كه همه جا هستند و مدام براي تلويزيون كار مي كنند چه اندازه مقبوليت داشته اند. زماني كار آنها مقبوليت خواهد داشت كه كارگرداني 
درست باشد. اگر بازيگري به داليلي كارش با موفقيت روبه رو شد، نمي تواند موفقيت يك سريال ديگر را تضمين كند. متاسفانه فكر مي كنم تلويزيون 
ما  نه دچار عامه پسندي كه دچار عوام زدگي شده است. تلويزيون آن دسته از بيننده هايش كه از سطح فرهنگي باالتري برخوردار بودند را از دست داده 
است. مخاطبان حال حاضر تلويزيون همان هايي هستند كه شبكه هاي GEM و ديگر برنامه هاي ماهواره اي را تماشا مي كنند و به برخي از برنامه هاي 
تلويزيون نيز عالقه دارند. اين عوام زدگي در مديريت تلويزيون هم ديده مي شود. در مالقاتي كه با آقاي سرافراز، رييس سازمان صدا و سيما داشتم 
هم اشاره كردم تلويزيون سليقه فرهنگي و هنري خودش را به دست بازار سپرده است. اين بازار است كه تعيين مي كند چه برنامه اي با حضور كدام 
ستاره ها ساخته شود و در حقيقت جهت برنامه سازي تلويزيون را تعيين مي كنند؛ چراكه مي خواهند در كوتاه ترين مدت بيشترين استفاده را بكنند. 
از همين روي ديگر نگاه فرهنگي وجود ندارد. برنامه اي كه كمي در آن تفكر باشد ديگر ساخته نمي شود. تلويزيون از تفكر خالي شده است و با تفكر 
٭كارگردان مشكل دارد! 

تلويزيوني كه ديگر اصيل نيست!

مرضيه  برومند٭

پرده نقره اي


