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گفتوگوی «وطن امروز» با حسین ترابنژاد فیلمنامهنویس سریال پردهنشین
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جعفریجلوه را 
فرهنگ و رسانه میدانم
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تولید کتاب صوتی «من زندهام»
با صدای راوی

معاون انتش��ارات بروج از تولید کتاب صوتی
«م��ن زندهام» با صدای معصومه آباد ،نویس��نده
کت��اب و صب��ا راد ،مجری تلویزیون خب��ر داد و
گفت :عرضه این محصول ب��ه زودی آغاز خواهد
ش��د .سیدصفر صالحی ،معاون انتشارات بروج در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به استقبال کمنظیر
از کتاب «من زن��دهام» ،خاطرات معصومه آباد از
روزهای اسارت ،گفت :طی ماههای اخیر مسابقه
«کتاب و زندگی» با محوریت این کتاب در سراسر
کشور برگزار شد .در ابتدا قرار بود که مهلت نهایی
شرکت در این مسابقه تا اربعین سال جاری باشد،
ام��ا به دلیل اس��تقبال کمنظیر از این مس��ابقه،
مس��ؤوالن امر تصمیم گرفتند که مس��ابقه را تا
مبعث حضرت رسول(ص) تمدید کنند.

شهاب حسینی مقابل دوربین
«شهرزاد» رفت

ش��هاب حس��ینی مقاب��ل دوربین س��ریال
«ش��هرزاد» قرار گرفت .به گزارش مهر ،ش��هاب
حسینی بازیگر س��ینمای ایران با تایید این خبر
گفت��ه بود که از روز ش��نبه  6دی مقابل دوربین
حسن فتحی میرود« .شهرزاد» نخستین سریال
حس��ن فتحی در شبکه نمایش خانگی است که
یکش��نبه  23آذر کلید خورد .شهاب حسینی در
همکاری دوباره با فتحی پس از «مدار صفر درجه»
این بار مقابل دوربین سریال جدید او «شهرزاد»
رفت .مجموعه ش��بکه نمایش خانگی «شهرزاد»
اولین تجربه فتحی در حوزه شبکه نمایش خانگی
به شمار میرود« .شهرزاد» در ابتدا قرار بود آبانماه
جلوی دوربین برود اما بنا به دالیلی س��اخت این
پروژه به تعویق افت��اد .محمد امامی ،تهیهکننده
این مجموعه به همراه هادی رضوی برای ساخت
«شهرزاد» سرمایهگذاری کردهاند .این سریال در
 26قسمت برای پخش در شبکه نمایش خانگی
ساخته میشود.

گروه فرهنگ و هنر :س�ریال پردهنش�ین،
پ�رده از فاصلهه�ای بیب�اوری برم�یدارد
که می�ان روحانی�ت و جامعه اس�ت .در این
س�ریال ،قصهای واح�د از برخ�ی رویدادها
تحت مضامینی مهم چون وقف ،قانونمداری
و خان�وادهداری مط�رح میش�ود و همه زیر
س�ایه منبعی غن�ی از حیات جامع�ه ایرانی
یعنی روحانیت روایت میشود .برای اطالع از
چگونگی شکل یافتن طرح و سرانجام سریال
پردهنشین به سراغ یکی از فیلمنامهنویسان
آن رفتیم و با حس�ین ترابن�ژاد درباره این
مجموعهپرمخاطبسخنگفتیم.
***
ایده اولیه سریال پردهنشین از کجا ریشه
یافته است؟

تهیهکننده سریال ،آقای رضوی قرار بود
 3 ،2سال پیش کاری درباره روحانیت انجام
دهند و این مس��اله را مطرح کردند .من هم
براس��اس درخواست ایش��ان طرحی نوشتم
و آن طرح در تلویزیون تصویب ش��د اما بنا
به ش��رایط کاری که هم من و هم آقای رضوی داشتیم،
ادامه پروژه متوقف شد .بعد که من درگیر کارهای دیگر
بودم ،نوشته اولیه من به دست آقای گلبن رسید و ایشان
یک طرح مفصل نوشتند .نوشت ه آقای گلبن با استفاده از
تحقیقاتی شکل گرفت که توسط دوستانی از طالب حوزه
علمیه قم انجام ش��ده بود .قرار ب��ر آن بود که خود آقای
گلبن فیلمنامه را بنویسند و کارگردانی کنند که به دالیلی
ایشان انصراف دادند و دوباره پروژه به سمت ما چرخید.
طرح اولیه ش�ما چقدر به آنچه به تولید رسید شباهت
داشت؟

هیچ! فیلمنامه اولیه من برای یک سریال اپیزودیک
نوش��ته شده بود .در آن طرح قرار بود به زندگی مبلغانی
بپردازیم که به نقاط مختلف کشور سفر میکنند و ما در
هر قس��مت با قصه متفاوتی روبهرو میش��دیم .آن طرح
توس��ط آقای گلبن به تغییرات گستردهای رسید و وقتی
که قرار شد من دوباره همکاری کنم ،به همراه آقای حمزه
روی آن قص��ه کار کردیم و ش��اخههایی به آن افزودیم و
کاراکترها تغییراتی پیدا کردند تا داستان دراماتیکتر شود.
مثال به جای شخصیت هدی که از خارج میآمد ،در ابتدا
کاراکتر مردی وجود داشت که او ادعای مالکیت زمینها
ی حول و حوش شخصیت
را میکرد یا ارتباطات خانوادگ 
حاجآقا ش��هیدی بدین شکل نبود .در ادامه همکاری هم
آقای ش��یرزاد به گروه فیلمنامهنویسان اضافه شد و بعد
آقای شعیبی بهعنوان کارگردان آمدند که ما در آن موقع
تقریبا یک سیناپس  120صفحهای از این سریال داشتیم.

معم�وال در ای�ران فعالی�ت گروه�ی در زمین�ه
فیلمنامهنویس�ی با تعامل مناس�بی همراه نیس�ت .شما
چگونه در گروهی  3نفره در پردهنش�ین به تقسیمبندی
منسجمیدستیافتید؟

درست میگویید .معموال فیلمنامهنویسی گروهی در
ایران تعریف و سرانجام خوبی ندارد اما خوشبختانه گروه
ما در پردهنشین قبال در چند کار با هم بودند .یعنی آقای
حمزه قبال در  2کار مش��ترک با من بودند و در س��ریال
دیگری که ایش��ان نوشتند من بهعنوان مش��اور بودم .با
آقای ش��یرزاد هم پیش از این دو تلهفیلم نوشته بودیم.
مضاف بر اینکه ما  ۳نفر معموالً کارهایمان را به همدیگر
میدهیم و نظر و پیش��نهاد میخواهیم .خدا را شکر این
سابقه رفاقت و همکاری ما را به یک زبان مشترک رسانده
که میتوانیم با هم کار کنیم .ما برای هر قسمت خالصهای
در حدود  4صفحه درمیآوردیم و س��پس آقایان شیرزاد
و حم��زه هرک��دام آن طرح را تبدیل به سیناپس��ی 10
صفحهای میکردند و من روی آن دیالوگ مینوشتم .در
مواردی هم که فش��ار تولید وجود داش��ت بچهها هم در
دیالوگنویسی کمک میکردند و در نهایت من متنها را
یکدست میکردم.

پرداخت به ش�خصیت حساس روحانیت که تاکنون به
طور مستقیم در سریالهای ما بازتاب نداشته است ،برای
گروه فیلمنامهنویس سریال پردهنشین محدودیتی ایجاد
نکرد؟

مرتضی اسماعیلدوست :سریال پردهنشین ،داستانی
اس��ت در راس��تای نگاه��ی اخالقی که ب��ا پرداختی
دراماتیک از سوی فیلمساز ،تبدیل به اثری باورپذیر نزد
مخاطب شده است .قصهای از دیروز از هم گسیختگی
تا امروز گرهگشایی که با پیکری برآمده از آستان دین
به سرانجام میرسد .هدی با نقشآفرینی ویشکا آسایش
در پی تصاحب ارثی به جا مانده از پدر وارد ایران میشود
و درمییابد اراضی فوق بهطوری ناخواسته به وقف حوزه
علمیه درآمده اس��ت .در این می��ان خردهروایتهایی
معنادار از رخدادها و چینش درست عناصر دراماتیک،
سریال را به مسیر درستی هدایت میکند .سریالی که با
توجه به منفذهایی که در ساختار فیلمنامهاش میتوان
یافت اما در مقایسه با انبوه سریالهای ساخته شده در
سالهای اخیر ،نشان از نوعی موفقیت برای گروه سازنده
دارد .ب��ه نحوی که زاویه دوربین به نگاهی هدفمند از
قابهایی س��اده و متناس��ب با بافت داستان میرود و
دکوپاژ کارگردان بدون جلوهس��ازی به نماهایی نسبتا
طوالنی و ثابت از موقعیتهای روایی خالصه میشود.
همچنین طراحی صحنه با هوشمندی به رگههایی از
آثار علی حاتمی گرایش دارد ،به نحوی که صحنهآرایی
فضا با تبعیت از بافتی سنتگرایانه به سمتی از اصالت
فرهنگ اس�لامی -ایرانی ما درآمده و شکلی طراحی
یافته از فضایی هنرمندانه دارد .پرداخت شخصیتهایی
س��اده و ملموس از جنس مردمی و بازیهای ارزنده از
سوی فرهاد آئیش در نقش روحانی محترمی همچون

اولیه وجود داش�ت یا بع�دا در بطن روایت
شما وارد شد؟

ه��دف ما این بود که داس��تانی خنثی
نداشته باشیم .ما باید سراغ مسائل اجتماعی
ک��ه مبتال به جامعه اس��ت میرفتیم تا به
واس��طه آنها بتوانیم به زندگ��ی روحانیت
ورود پی��دا کنی��م .اگرنه اینک��ه طالب در
حجره بنشینند و بحث کنند که جذابیتی
برای مخاطب عام ایجاد نمیکند .ما باید به
مسائل اجتماعی و خانوادگی روحانیون ورود
پیدا میکردیم تا داس��تانی جذاب تعریف
کنیم .پس به سمت اجتماعی کردن قصه و
سواالتی که برای مردم درباره قشر روحانیت
وجود دارد رفتیم.

عكس :وطن امروز

مع��اون س��یما جعفریجل��وه را انتخ��اب
مناسبی برای ش��بکه دو دانست و گفت :همواره
ب��ه این مدیرفرهنگی به عن��وان یک نظریهپرداز
و دایرهالمع��ارف فرهنگ و رس��انه ن��گاه کردم و
معتقدم در مدیریت این شبکه نیز موفق خواهد
بود .به گزارش تسنیم ،آیین تکریم و معارفه مدیر
ش��بکه  2عصر ش��نبه 6 ،دی با حضور علیاصغر
پورمحمدی معاون سیما ،رضا پورحسین قائممقام
معاونت سیما ،علیرضا برازش و جمعی از مدیران
گروهه��ای تولیدی ،هنرمن��دان و تهیهکنندگان
تلویزیون در آمفیتئاتر این شبکه برگزار شد .در
این آیین علیاصغرپورمحمدی گفت :ش��بکه دو
یکی از ش��بکههای مهم و قدیمی سیماست که
مدیران بسیار خوبی داشته است .وی افزود :شبکه
دو در این سالها با مدیریت برادر آزاده و سرافراز
علی بخشیزاده و حضور مدیران خوب ،متعهد و
مومن اداره ش��ده و پس از ای��ن نیز از توان باالی
ایش��ان در بخش کودک اس��تفاده خواهیم کرد.
معاون سیما گفت :جعفری جلوه را از زمستان ،62
زمانی که مدیر رادیو نمایش بودند ،میشناس��م.
ایش��ان مدیر فرهنگی و خوشاخالقی هس��تند
و من همیشه به ایش��ان بهعنوان یک دانشمند،
نظریهپرداز و دایرهالمعارف فرهنگ و رس��انه نگاه
کرده و خواهم کرد .وی افزود :جعفریجلوه فردی
مبتکر و باتجربه است و انشااهلل در این شبکه نیز
با تالش و کار زیاد موفق خواهد بود .پور محمدی
گفت :هرگز در زندگی نگاه رئیس و مرئوس��ی به
دیگران نداشتم و امروز هم خود را عضو کوچکی
در جمع مدیران خادم رس��انه میدانم و امیدوارم
ب��ا همکاری همه دوس��تان بتوانیم به رس��انهای
پربینندهتر و جذابتر دس��ت پیدا کنیم .در ادامه
محمدرضا جعفریجلوه ،مدیر شبکه  2نیز گفت:
جا دارد به برادر ارجمندم علی بخش��یزاده برای
همت بلند و مسؤولیت بزرگی که برعهده داشتند
خدا قوت بگویم و ایش��ان پس از این نیز به مدد
رسانههای اصیل خواهند رسید .وی با بیان اینکه
بهانه این محمل تصویر یک بازگشت است ،افزود:
بازگشت به گذشته و موقعیتهای پیشین معانی
مختلف��ی دارد ،برخ��ی آن را عقبگرد میپندارند
ام��ا از آن میتوان به مثابه یک موهبت ،تفس��یر
دیگری هم داش��ت .یافتن فرصت یا عمر دوباره
برای خدمت به نوعی تفس��یر این موهبت است.
جعفریجلوه ادامه داد :بازگشت به شبکه  ۲پس از
قریب به  20سال برای من عمری دوباره است تا با
تکیه بر تجارب ،عبرت و حکمتهای بهدست آمده
در زمان سپری شده ،خدمتگزاری کنم و برای این
موهبت به درگاه خداوند سپاسگزار و شاکرم .وی با
تشکر از اعتماد سرافراز و پورمحمدی به او تصریح
کرد :بازگش��ت به جمع یاران قدیمی سیما برای
من شوقانگیز است ،یارانی که یکبار در گذشته
برای عبور کشور از تنگناها و چالشهای سخت با
درک درست کارکرد رسانه و اقتضای شرایط و با
عمل هوشمندانه و صبر و درک زیباشناسانه اصول
و ارزشها به مدد حق ،ناممکن را به س��هم خود
ممکنساختند.

ج آقا شهیدی
تطبیق سیاسی شخصیت حا 
خیالپردازی است

محدودیتهایی که میگویید میتوانس��ت باشد اما
برای ما تبدیل به جذابیتی در جهت نوش��تن شد .یعنی
ورود ما براس��اس عالقهمندی و در واقع تجربه کردن این
بود که آیا میتوانیم سریالی تقریبا بلند درباره قشر روحانی
که همراه با حساسیتهایی است ،داشته باشیم؟ سریالی
ک��ه هم بتواند روحانیون و طالب را راضی نگه دارد و هم
برای مخاطب عام جذابیت داشته باشد .در واقع رسیدن به
زندگی پیرامون این قشر و مسائلی که در زندگی شخصی
با آن برخورد دارند ،میتوانست توأم با جذابیتی برای گروه
نویسندهباشد.

خطوط قرمز خاصی در پرداخت شخصیتهای روحانی
یا مسیر روایت برای شما دیکته نشد؟

نه خوش��بختانه! وقت��ی وارد کار ش��دیم ،دیدیم که
حساس��یتها یا خطوط قرمزی را که ش��اید پیشبینی
میکردی��م ،وجود ندارد و خیلی راحت مش��غول به کار
شدیم .البته حساسیتهایی درباره قشر روحانیت همیشه
خواهد بود اما حقیقتا این پروژه برای من به شخصه یکی
از بیدردسرترین کارهایی بود که در این چند سال انجام
دادهام .اصال دس��ت ما بس��ته نبود و اگر هم نظری داده
میشد ،کامال پیش��نهادی و مشورتی بود .حتی جاهایی
را ک��ه ما ترس از ورود به آن داش��تیم ،از طرف ناظران و
مشاوران پروژه مثل آقایان رحیمزاده و اسدیزاده تشویق
به انجام میشدیم .مث ً
ال درباره شخصیت حاجآقا مهدوی و
اینکه چطور وارد زندگی خانوادگی وی بشویم محل بحث
بود که آیا میش��ود از این زاویهای که ما قصد داریم بدان
بپردازیم ،ورود پیدا کرد؟ البته پیشنهادهای حجتاالسالم
اس��دیزاده راه پرداخ��ت صحیح و بدون دردس��ر به این
مساله را به ما نشان داد.
ت�ا چ�ه می�زان از مش�اوران روحان�ی حی�ن نگارش
شخصیتهااستفادهکردید؟

جدا از تحقیقات اولیهای که توسط طالب حوزه علمیه
قم انجام ش��ده بود ،حین کار هم از مشورت کارشناسان
مثل آقایان رحی��مزاده و اس��دیزاده و ارگانی در محتوا
و مضمون ارائه ش��ده اس��تفاده کردی��م .همچنین آقای
اصغ��رزاده در ط��ول کار با توجه به درام ش��کل یافته در
سریال ،احادیث مربوط را جمعآوری میکردند و در اختیار
ما قرار میدادند .همه اینها دست به دست هم دادند تا به
شخصیتهایی زنده و باورپذیر دست پیدا کنیم.
در پردهنشین به مضامین مختلفی از وقف ،قانونمداری،
حقالناس ،خانوادهمحوری و مردمداری میرس�یم .ش�ما
به کدامیک از این مقوالت دلبس�تگی پرداخت بیشتری
داشتید؟

اتفاق��ا ما خیلی درباره تنوع مضمونی که در س��ریال
وجود دارد ،بحث کردیم .چیزی که ما در نس��خه نهایی
به آن دست یافتیم ،تم آرامشی بود که در همه زمینههای
ف��ردی و اجتماع��ی میتواند باش��د .مثال درب��اره هدی
میبینیم که از دوران نوجوانی دچار تالطم در زندگی بوده
است .او عاشق سعید میش��ود اما به عشقش نمیرسد.
تصور میکند با فرار از خانواده و ازدواج با جلیل میتواند به

آرامشی هرچند موقت برسد اما این آرامش اتفاق نمیافتد.
از جلیل جدا میش��ود و با سعید ازدواج میکند ،از ایران
میرود و به باالترین مدارج علمی میرس��د .اما هیچکدام
از اینه��ا آرامش را به زندگی او نمیآورد .حتی نزدیکی به
دخترش هم نمیتواند آرامش قطع��ی را برای او موجب
شود و میبینیم که در پایان به این میرسد که چیزهای
مهمتری از آنچه فکر میک��رده را برای آرامش خود نیاز
دارد .در واق��ع توکل ب��ه خدا را که خیلی از ما هم به کار
میبریم ،در حاجآقای شهیدی به طور عینی میتوان دید
که در بحرانیترین شرایط زندگی هم با اعتقادی حقیقی
به دنبال توکل کردن و کمک خواس��تن از خداست .این
چیزی اس��ت که ما سعی کردیم در روایت سریال به کار
ببریم.
در ای�ن م�دت ع�دهای س�عی برتعبی�ر و تطبیقهای
متع�ددی از حاجآق�ا ش�هیدی کردهان�د و ب�ا چ�راغ و
بی چراغ به دنبال مصداق خاص سیاسی از این شخصیت
راه افتادهاند .شما حین نگارش به این جبههبندی سیاسی
توجهیداشتید؟

مکشوفاتی که این روزها درباره پشت پرده شخصیت
حاجآقا شهیدی از داستان و از میان اسامی نوشته شده در
تیتراژ در فضای مجازی منتشر شده به هیچ وجه درست
نیس��ت؛ ما همان یکی دو جلس��ه اولی که در این پروژه
مشغول کار شدیم پیشبینی میکردیم که برخی تخیالت
شکل بگیرد .دوستان هم میگفتند بهتر است به سمتی
برویم که شائبهای ایجاد نکند اما واقعیت این است که ما به
هر سمتی هم میرفتیم ،باز به گروه و جناحی برمیخورد
و تعبی��ری متف��اوت را ایجاد میکرد .مث�لا اگر کاراکتر
محمدحسین را گناهکار میگذاشتیم ،ممکن بود به آقای
فالنی بربخورد که چرا پسرهایش را گناهکار نشان دادهایم
و اگر گناهکار نشان ندهیم میگویند خواستهاند فالنی را
تطهیر کنند ،حتی ما فکر کردیم اگر برای آقای شهیدی
بچه هم نگذاریم باز هم عدهای به ما خرده خواهند گرفت
که نکند به آن آقا طعنه زدهاید! اصال حاج آقا شهیدی مقام
یا شخصیت سیاسی نیس��ت که کسی به دنبال مصداق
سیاسی و مقامی بیرونی برای آن بگردد .ما به این نتیجه
رسیدیم که با توجه به مضمونی که داریم ،قصهای را که
فکر میکنیم درس��ت اس��ت و درام از دل آن در میآید
روایت کنیم .بعد در طول مسیر سعی کنیم موقعیتهایی
جهت ایجاد تعادل در داس��تان بگذاریم که این ش��ک و
ش��بهه پیش نیاید .مثال ما سکانسی نوشتیم که حاجآقا
مهدوی صحبتی با مجید میکند که به خاطر ن ََسبی که
دارد ،وارد لشکر ظلم نشود .همانطور که در واقعه کربال هم
چنین اتفاقی افتاده بود .این سکانس به دلیل تالقی پخش
و تولید آنطور که باید به آن پرداخته نشد .عدهای بهخاطر
آنکه پسرشان یا پدرشان یا برادرشان در لشکر اشقیا بود
به آنان پیوس��تند .این موارد به صورت تکس��کانس در
فیلمنامه وجود دارد که به نظر ما اگر کسی بدون غرض
و البته با دقت سریال را ببیند متوجهشان خواهد شد.
پرداخت به مس�اله حساس�یتزای آقازادهها در طرح

نگاهی به سریال پردهنشین

سایه دلنشین روحانیت بر پهنای باند جامعه
حاج آقا شهیدی و نیز آشنازدایی
از چهرهای شناختهشده در قاب
تصویر همچون هومن برقنورد
در تثبیت نقش روحانی دیگری
با نام حاج رحیم مهدوی ،همگی
میتواند ناشی از هدایت درست
سازنده اثر باشد .همچنین پرداخت شخصیتی دوگانه
از اح��وال هدی انصاری در مرزی متمایز از کینهجویی
و رس��یدن به آرامش��ی بر مدار کمالجویی از دریچه
مناس��بی روایت میش��ود .هدی در مس��یر آرزوهایی
مادی و عقدهگشاییهایی غیرانس��انی ،راه به حوزهای
معرفتشناسانه میگذارد و در این میان نسیم روحانیت
اس��ت که به نفسهای��ی تازه راه مییاب��د و در نهایت
باوری بهاری را در نهان دلی صیقلیافته از یاد حسینی
میرساند .پردهنش��ین در مواجهه با شخصیتپردازی
مناسبی از قش��ر روحانیت ،میتواند به بخش اعظمی
از همذاتپن��داری واقعگرایان��های از ای��ن نه��اد مهم
مردمی نزدیک ش��ود .بدین نحو که حاج آقا شهیدی
ب��ه عنوان روحانی معتمد محل و مردی سادهزیس��ت
در بطن جامعه به خوبی توصیف میش��ود .همچنین
داستانهای فرعی نقشبس��ته در هسته اصلی روایت

به ه��م تنیده ش��ده و پیوندی
معقول از ش��اکلهای منس��جم
مییابد .س��ازندگان این سریال
به س��اختاری نظاممند از به هم
پیوس��تگی مولفههای��ی منفرد
رس��یده ک��ه در راس��تای ایده
مرکزی حرکت میکنند .داس��تانی در جهت همراهی
نوایی برآمده از جان نیاز به رخصت نگاهی که نشان به
باالی رسیدن دارد و در این میان عاشورا توانسته است
نقطه تالقی قلبهایی تپنده در عشقی ریشهدار باشد.
آنجا که خطبهها و مداحیهایی در راس��تای اهلبیت
ب��ه جان مخاطب و کاراکتری چون هدی مینش��یند
و نگاهی در جهت زاللس��ازی ب��اورش بهجا مینهد.
ش��خصیتهایی جدا افتاده از آس��تان شریعت چون
محمدحسین ،پس��ر گمراه حاج آقا شهیدی میتواند
نمونههایی از غفلت جس��م از فطرتی روحانی باشد و
کارگردان توانسته است با ترکیب نماهایی معلق میان
انتخابهایی غیرهمسان ،به جغرافیای فکری مسالهدار
از این ش��خصیتهای متفاوت نزدیک شود .روحانیت
انعکاس یافته از دریچه قاب پردهنشین کامال در راستای
شخصیتهایی فعال با حیات مردمی بوده و متصل به

مس�اله دیگری که میتوانس�ت موجب
جذب مخاطب ش�ود ،مطرح کردن تناقض
میان وقف انجام شده و مخالفت مطرح شده
از سوی هدی بود.

بله! اینها همه در راستای همان جذابیت
در قصه اس��ت که اشاره کردم .ما میبینیم
ک��ه حتی بزرگ��واری مث��ل حاجآقا ش��هیدی هم دچار
غفلتی در این زمینه میش��ود .یعنی اگر در همان زمان
با هوشمندی همه اس��ناد و مدارک را بررسی کرده و به
طور قانونی پیگیری میکرد ،این مش��کالت بعدی پیش
نمیآمد .همین غفلت حاجآقا شهیدی او را زمینی میکند
و مخاطب میتواند او را بفهمد.

نحوه همکاری ش�ما با آقای ش�عیبی در حین نگارش
فیلمنامه و اجرای سریال چگونه بوده است؟

ی��ک ویژگ��ی خ��وب آقای ش��عیبی این اس��ت که
بهعنوان کارگردان به متن ورود پیدا میکنند نه بهعنوان
فیلمنامهنوی��س ،اگرچ��ه به نظر م��ن فیلمنامهنویس و
ایدهپرداز خوبی هم هس��تند .همکاری ما در پردهنشین،
ایدهآلترین ش��کل همکاری برای من بود .ایشان بعد از
آنکه در کلیت به توافق رس��یدیم متنها را میخواندند و
نظرات اصالحیشان را میدادند و اگر در موردی اختالف
نظری وجود داشت همدیگر را قانع میکردیم و در نهایت
آنچه بهعنوان متن نهایی آماده میش��د مورد قبول ما و
کارگردان بود.

پ�س جرح و تعدیل خاصی به روش برخی س�ازندگان
روی متن فیلمنامه شما صورت نگرفت؟

ببینید! من کمتر کارگردانی مثل آقای شعیبی دیدم و
یکی از نقاط خوب این کار همین همکاری ما بوده است.
یعنی اعتمادی که بین کارگردان و گروه فیلمنامهنویس
بود را من در کمتر پروژهای دیدهام .حتی اگر سکانسی در
اجرا میخواست تغییر کوچکی کند یا خود آقای شعیبی یا
آقای صالحی ،بازیگردان سریال با ما هماهنگ میکردند و
میپرسیدند این تغییر در سکانسها و موقعیتهای دیگر
اختاللی ایجاد میکند یا نه؟ همانطور که اشاره داشتید این
روش همکاری مناس��ب ،معموال در کارها پیش نمیآید.
مثال من از دوست فیلمنامهنویس��ی شنیده بودم که در
سریالی که ایشان نوشته بود ،کارگردان با افتخار میگفت
من بعد از تصویربرداری وقتی به خانه میرسم با چشمانی
قرمز از خس��تگی از  11شب تا  2نیمهشب مینشینم و
فیلمنامه را تغییر میدهم و بازنویس��ی میکنم! دوست
نویس��ندهمان میگفت من  6ماه صبح تا شب روی این
متن کار کرده بودم.
خودتان مهمترین عاملی را که موجب توجه مخاطب به
پردهنشین شده است در چه میدانید؟

به نظرم ش��خصیتهای این س��ریال خوب پرداخت
ش��دهاند که از بابت تحقیقات خوبی بوده که همان گروه
تحقیقاتی از قبل داشتند و بعد هم مشورتهای خوبی از
سوی مشاوران داده شد.

بازخورد مناسب این سریال موجب شده باز هم در این
باره پیشنهاداتی ارائه شود؟

یک پیش��نهاد ب��ا موضوع روحانیت مطرح ش��د که
نپذیرفتم .چون ما سه نفر هر چه در زمینه روحانیت بلد
بودیم در این سریال استفاده کردیم ولی بدم نمیآید یک
س��ریال زندگینامهای درباره یکی از علما بنویسم .حاال تا
چه پیش آید!
شریان جامعه امروزی است که دغدغههای تعلق خاطر
به نهاد خانواده در آن موج میزند .بهروز شعیبی سعی
کرده نگاههایی مختلف را در بافت پرداخت روایی خود
قرار دهد .مفاهیمی عمیق که هرچند پرداختی گذرا بر
آن شده اس��ت اما مقدمه سطرهای دیگر از مقوالتی
چون حقالن��اس ،وق��ف ،تقواگرای��ی ،اخالقمداری،
مردم��داری و نیز آقازادگی خواهد بود .دیباچه مهر در
پردهنش��ین ،سخن از صیقل یافتن دلی مادیپسند از
ه��دی به نگاهی ارادتمند در پایان س��ریال دارد که از
پس روزهایی بیگاه به بازجویی روزگاری رس��یده که
ترجمانی از دم موالنا است و چنین است که «هرکسی
ک��و دور ماند از اصل خویش  /بازجوی��د روزگار وصل
خویش» .سریال در قسمتهایی نسبتا محدود سعی
کرده به ارائه س��بک فراموش ش��دهای از سنت ارزنده
زندگی ایرانیان درآید که همراه با شریعتی ناب از اسالم
گوارای حقیقت است و درس سادهزیستی شخصیتی
چون حاج آقا شهیدی منطبق با نمونه عینی از تقوایی
بیریا و خالص انسانی است .سریال پردهنشین تالشی
اس��ت از توجهیابی عموم اقشار ملت به جایگاه قانون و
تبعیت از احکامی که برآمده از دینی پایدار است و در
ای��ن میان حتی روحانی قابل اش��ارهای چون حاج آقا
شهیدی نیز خود را ملزم به قانونمداری میداند .براین
اساس توجه به پردههایی متعدد از صورتهای زیبای
انسانیت در س��ریال پردهنشین نشان از همت و توجه
سازندگان آن در راستای اثری ارزنده و قابل قبول دارد.

شماره 13 1497
اخبار

صداپیشه «گوریل انگوری»
و «یوگی و دوستان» درگذشت

«صادق ماهرو» صداپیش��ه پیشکسوت و دوبلور
آث��اری نظیر «گوریل انگوری» ج��ان به جانآفرین
تس��لیم کرد .به گزارش ف��ارس ،زندهی��اد «صادق
ماهرو» در س��ن  75س��الگی در ش��هر کلن آلمان
بدرود حیات گفت .بنا بر این گزارش ،زندهیاد ماهرو
به دلیل مهاجرت فرزندانش سالها در آلمان زیست
و در ای��ن فاصله ضم��ن حضور در ای��ران به دوبله
میپرداخت«.صادق ماهرو» در  3فروردینماه 1318
در تهران متولد شد و از 18سالگی ،فعالیت هنریاش
را با تئاتر و س��پس به طور جدی با دوبله آغاز کرد.
او در بی��ش از  40س��ال حض��ورش در این حرفه،
تیپهای ماندگاری را صداپیشگی کرده که «گوریل
انگوری» از ماندگارترین آنها اس��ت .اس��ناگلپوس،
کوییک درا مکگرا ،اما دارلینگ (یوگی و دوس��تان)،
داروغه ناتینگهام (رابین هود) ،دالتونهای بازنده(لوک
خوششانس) ،خرس (کتاب جنگل) ،تلی ساواالس
(هنگ جانبازان) ،جک اوهالوران (خداحافظ زیبای
من) ،وارن اوتس (این گروه خشن) ،شیرعلی قصاب
(داییجان ناپلئون) ،غول (حس��ن کچل) ،س��رکار
استوار (مجموعه فیلمهای صمد) و پدر هند (محمد
رسولاهلل) از دیگر کارهای وی بوده است .وی پیش
از این درباره محبوبیت کارتونهایی که دوبله کرده
اس��ت ،گفته بود :کارتونهایی ک��ه آن زمان دوبله
میکردی��م خیلی ش��یرین بودند .گوری��ل انگوری
در مقاب��ل کارتونهایی که من میشناس��م و دوبله
کردیم ،یادی هم بکنم از امیرهوشنگ قطعهای که
مدیر دوبالژ این اثر بود ،خدا رحمتش کند .انشاءاهلل
بیگلیبیگلی هم همیش��ه تندرس��ت باشد (منظور
اصغ��ر افضلی گوینده این رل اس��ت) ما کارهایی از
این ش��یرینتر دوبله کردیم اما چند تا نکته را باید
بی��ان کنم؛ وقتی یک مدیر دوبالژ گویندهای را خبر
میکرد صب��ر میکرد تا آن گوین��ده بیاید .گوریل
 15متری که اندازهاش دائما یادآوری میش��ود یک
صدایی میخواست که به این  15متر بخورد .صدای
بیگلیبیگلی ه��م ظرافتهای خاص��ی میطلبید.
صدای م��ن و افضلی یک طعم کمدی هم دارد ،آن
طعم کمدی است که به دل مردم مینشیند.
سریال «اتاق عمل» در شبکه نمایش خانگی
توزیع میشود

مدیری به کما رفت؟

گروه فرهنگ و هنر :پس از انتشار نخستین گزارش
«وطن ام��روز» مبنی ب��ر مخالف��ت برخی صنوف
پزش��کی با س��ریال «اتاق عمل» روابط عمومی این
مجموعه گ��زارش «وطن ام��روز» را تصدیق کرد و
فیلمبرداری س��ریال اتاق عمل متوقف شد .اما خبر
قاب��ل تامل دیگری ک��ه درباره هم��کاری مدیری با
تلویزیون به گوش میرس��د این است که تلویزیون
حاضر به ادامه همکاری با مدیری نیس��ت و براساس
ش��نیدهها دامنه اختالفات تهیهکنندگان با مدیران
فعلی رسانه ملی باال گرفته است و «اتاق عمل» قرار
است بزودی در شبکه نمایش خانگی توزیع شود .روز
گذشته ایس��نا نیز خبری را منتشر کرد که تصدیق
شنیدههای «وطن امروز» محسوب میشود .خشایار
الوند ،یکی از نویسندگان سریال «اتاق عمل» مدت
 20روز اس��ت که از این س��ریال جدا شده است .از
طرفی وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی روز
شنبه (شش��م دیماه) درباره س��اخت سریال «اتاق
ش مثبتی نشان نداده است .برخی توقف
عمل» واکن 
سریال «اتاق عمل» را به نامه اعتراضی سازمان نظام
پزشکی نسبت دادهاند .در ادامه گزارش ایسنا اظهارات
میرحسینی مدیر شبکه  3قابل تامل به نظر میرسد
و شنیدههای «وطن امروز» مبنی بر پخش سریال در
ش��بکه نمایش خانگی و عدم پخش در تلویزیون را
تصدیق میکند .میرحسینی در اظهار نظری رسمی
اعالم کرده اس��ت :این مساله در حال بررسی است،
ما نگاهمان به مخاطب نباید قشری و صنفی باشد،
ب��ه طور طبیعی چون این نگاه بین ش��بکهها وجود
ندارد ،باید با کمک به یکدیگر س��عی کنیم همدیگر
را تضعیف نکنیم ،نقاط ضعف را بپوشانیم و نقاط قوت
را هم برجسته کنیم و در کنار آن در ارائه برنامههای
مطلوبتر و با کیفیتتر ب��ا هم رقابت خواهیم کرد.
وی در ای��ن ب��اره توضیح داد :تصمیمگی��ری درباره
این موضوع که «ات��اق عمل» مهران مدیری در چه
شبکهای پخش شود ،بر عهده معاون سیماست« .اتاق
عمل» برنامه جذابی خواهد شد و شبکه  3سیما یا هر
ش��بکه سراسری دیگری قابلیت پخش آن را خواهد
داشت؛ بنابراین در صورت پخش در شبکه  3سیما،
ما ب��رای آن جدول پخش وی��ژهای تدارک خواهیم
دید ام��ا در حال حاضر بهصورت قطع��ی درباره آن
تصمیمگیری نشده است .دالیل و اظهارات درج شده
از جانب مسؤوالن مبین یک احتمال بسیار مهم است
که مدیری با این س��ریال به رس��انه ملی باز نخواهد
گشت و اثر وی دوباره در شبکه نمایش خانگی توزیع
خواهد شد در حالی که باید منتظر ماند و دید معاون
س��یما که رابطه بسیار صمیمانهای با مهران مدیری
دارد چ��ه تصمیمی درباره وضعی��ت ادامه همکاری
با او خواهد گرفت.

