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تلویزیون

نگاهی به جشنواره تلویزیونی « جامجم» با پایان دریافت آرای مردمی

کمیحاشیه هم بدنیست!
فاطمه رستمی
گزارش

اختتامیه پنجمین دوره از جشــنواره تلویزیونی «جامجم» به دبیری مسعود احمدیافزودی،
21اسفندماه برگزار میشود .این جشنواره که با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همزمان
شده است ،طبق تصمیم شورای سیاستگذاری ،امسال با بخشهای بیشتر و متنوعتری کارش
را آغاز کرد .در موثر بودن چنین رویدادهایی ،شکی نیست و قطعا بسیاری از این هنرمندان با
جشنوارهای مثل«جامجم» موافق هستند ،اما با یک نگاه کلی مشخص میشود که این جشنواره
راه درازی پیش رو دارد تا به استاندارد الزم برای پوشش نظرسنجیهایی در حد ملی برسد.

از «سیما» تا «جامجم»
سکانس اول جشــنوارههای تلویزیونی در ایران ،مربوط به ســال 74است .هدف از
جشنواره؛ ارزيابی عملكرد توليد ،ارتقای سطح كيفی برنامهسازی ،تشويق به حمايت
آثار برگزيده و ايجاد فضای مناسب رقابت بود و با عنوان اولين جشنواره «سيما» طی
سه روز برگزار شد.
آن زمان علی الریجانی رئیس صداوســیما بود(ســالهای  .)72-83این رویداد در
ســالهای  75،80و  82با تغييرات جزئی ادامه يافت كه در دوره سوم ايجاد ارتباط
دوسويه بين ســيما و مخاطب ،كمك به بررســی و ارزيابی فعاليتهای سيما توسط
مخاطبان و رسانههای گروهی به سياستهای جشنوار ه اضافه شد .در دوره چهارم که
ادامه دورههای قبل بود ،دستیابی به دو هدف «تلويزيونیشدن» و «مردمیشدن» با
ارزيابی و ارزشگذاری از دو زاويه «نگاه تخصصی داوران» و «نگاه و پسند مردمی» از
اهداف اصلی جشنواره اعالم شد .در یک بازه زمانی تقریبا ششساله خبری از جشنواره،
رقابت ،انتخاب اثر و ...در تلویزیون نبود ،تا اینکه در ســال 88جشــنواره «فیلمهای
تلویزیونی» مطرح شــد .این رودیداد صرفاً به فیلمهای تولیدی تلویزیون در جریان
تغییرات نگاه سازمان میپرداخت؛ تولیداتی که آن زمان از نظر کمی افزایش یافته بود.

«سرو زرین» دردسرساز میشود!

من نبودم ،دستم بود!

جشنواره «جامجم» اولین بار در سال 90کار خود را با نماد «سرو زرین» آغاز کرد .آن
زمان هنوز سیدعزتاله ضرغامی رئیس صداوسیما بود .تلویزیون در دهههای پیشین
هم سعی در انتخاب آثار منتخب تلویزیونی میکرد ،مثل جشنوارههایی تحت عنوان
جشنواره سیما که شرح آن گذشت و چهار دوره برگزار شد ،ولی آن زمان هنوز مردم
بهعنوان اصلیترین داوران انتخاب آثار وارد عمل نشده بودند و دسترسی به امکاناتی
مثل ارسال پیامک و شرکت در نظرسنجی برای آنها فراهم نبود .پس از گذشت یک
دهه و حتی بیشتر ،امروز ما به پنجمین جشــنواره تلویزیونی «جامجم» رسیدهایم و
مردم بهعنوان هیأت انتخاب با ارسال یک پیامک ساده به کد هنرمند مورد نظرشان،
مستقیم و بدون واســطه دســت به انتخاب میزنند؛ انتخابی که امسال چندان هم
بیحاشیه نبوده است!
اعتراضات به دســت بردن در آرای برنامههای تلویزیونی که صاحبان اصلی آن مردم
هستند ،بهســرعت در فضای مجازی پیچید تا جایی که محســن تنابنده که داغدار
همکار و دوست نزدیک خود ،خشــایار الوند بود مجبور به گذاشتن پستی در صفحه
اینستاگرامش شد .تنابنده که با ســریال «پایتخت» و بازی در نقش «نقی» محبوب
دل مخاطبان تلویزیون شده اســت ،با انتشار عکســی از نتایج آرای سریال «بانوی
عمارت» و «پایتخت» در جشنواره تلویزیونی «جامجم» نوشت« :تو شرایطی نبودم
که پست بذارم ولی مگه میذارن؟ تعداد آرای دو سریال رو ببینید ،دقیق اندازه هم؟؟
این آمار رو هفته پیش روزنامه جامجم زده و البتــه اضافه کرده پایتخت ٣٠درصد و
ک بار بلکه بارها شامل حال «پایتخت» شده و اهالی
عمارت ٢٣درصد .لطف مردم نه ی 
«پایتخت» هم همیشه به احترام مردم تالش کردهاند پس دست از تالش مذبوحانه
بردارید و اجازه بدین مردم خودشون انتخاب کنند».

پس از انتشــار گســترده خبر جابهجایی آراء از برنامه «نود» به «برنده باش»! دبیر
پنجمین جشنواره تلویزیونی «جامجم» خبر از تشکیل جلسه کمیته فنی دبیرخانه
جشنواره در راستای صیانت از آرای مردمی از بامداد جمعه داد.
مسعود احمدیافزادی گفت« :براساس تحقیقات صورتگرفته مشخص شد یکی از
شرکتهای مجوزدارایسیتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در جذب و شمارش
آرای مردمی در ۲۴ساعت منتهی به روز شنبه هفته جاری سهلانگاری کرده و مرتکب
تخلف شده است».
او همچنین در گفتوگو با روابط عمومی معاونت سیمای رسانه ملی به پیگیری پلیس
فتا در مورد این مشکل تأکید کرد.
همچنین سیداحسان قاضیزاده هاشمی؛ عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما،
در گفتوگوبا «خانه ملت» درباره حواشی برنامه «نود» و «برنده باش» و مسائل مربوط
به احتمال تقلب یا خطا ،گفت« :این موضوع از جنبههای مختلف بررسی خواهد شد و
نتیجه آن نیز به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما اعالم میشود».
او افزود« :این موضوع ابعاد فنی و حواشی مختلفی دارد که باید همه این موارد در کنار
هم بهصورت جامع مورد بررسی قرار بگیرد».
رأیگیریهای جشنواره «جامجم» شب گذشته ساعت 21پایان یافت .امیدواریم نتایج
این رویداد فرهنگی که در راستای همافزایی و مشارکت هرچه بیشتر مردم با تلویزیون
و آگاهسازی تولیدکنندگان رسانه ملی شکل گرفته است ،باعث بدبینی مخاطبان نسبت
به چنین جشنوارههایی نشود و مسئوالن با فرد یا افراد خاطی رفتاری را که شایسته
آنهاست داشته باشند؛ فارغ از اینکه آن فرد چهرهای مردمی باشد یا تولیدکنندهای
صاحبنام در سازمان صداوسیما یا یک شرکت مجوزدار!

شهربانو جمعه پور
گفت و گو

«کالهپهلوی» ازجمله سریالهای تاریخی ایرانی محسوب میشود که به کارگردانی مرحوم سیدضیاءالدین دری در سالهای اولیه دهه 90ساخته و از طریق سبکه یک سیما روی آنتن رفته است .در این سریال ،بازیگران متعددی حضور داشتند
که از آن جمله میتوان به ثریا قاسمی ،گوهر خیراندیش ،فرهاد آئیش ،رضا کیانیان ،محمدرضا شریفینیا ،امین حیایی ،مریال زارعی ،داریوش کاردان ،سارا خوئینیها ،صالح آقامیرزایی ،شقایق فراهانی ،سیروس گرجستانی ،شهره لرستانی،
امیرعلی دانایی ،امیرحسین آرمان و مریم بوبانی اشاره کرد .رضا فیاضی نیز یکی از بازیگران سریال «کالهپهلوی» است که سابقه نویسندگی ،کارگردانی ،اجرا و صداپیشگی را در کارنامه هنریاش دارد .او تاکنون عالوه بر بازی در آثار مختلف
تلویزیونی و سینمایی ،در کارهای ماندگار و خاطرهانگیزی که برای کودکان و نوجوانان ساخته شده ازجمله «زیزیگولو» و «دنیای شیرین» حضور داشته است .حضور در کارهای تاریخی مانند «پهلوانان نمیمیرند»« ،معمای شاه»« ،امیرکبیر»،
«تبریز در مه» و «کالهپهلوی» را نیز باید به رزومه کاری وی افزود.
فیاضی در عرصه ادبیات نیز حضوری فعال دارد و رمانهایی مانند «مردی با الک قرمز» و «پرسه در پاریس» را روانه بازار کرده است« .الو اینجا پدری به قتل رسیده» نیز سومین رمان اوست که در حال چاپ است .مجموعه اشعار و نمایشنامههایی
نیز از وی به چاپ رسیده است.
به بهانه پخش سریال «کاله پهلوی» از شبکه آیفیلم انگلیسی با وی تماس گرفتیم .وی در این مصاحبه اعالم کرد که طی دو سال گذشته در کیش ساکن بوده و در آنجا کتابفروشی داشته است ا ّما در حال حاضر به تهران برگشته و منتظر
پیشنهادهای کاری خوب است تا دوباره به بازیگری مشغول شود .در ادامه ،گفتوگو با رضا فیاضی را میخوانید.

گفت وگو با رضافیاضی ،به بهانه پخش «کالهپهلوی» ا زآیفیلم انگلیسی

نقشچرچیلحیف شد

تاکنون در چند سریال تاریخی مهم مثل «معمای شــاه»« ،تبریز در مه»« ،کالهپهلوی»« ،امیرکبیر»،
«پهلوانان نمیمیرند» و ...شما را دیدهایم .میتوان گفت که در مجموعههای تاریخی یکی از گزینههای
اصلی بازیگری برای کارگردانها هستید؟
زیاد مطمئن نیستم .شاید این طور باشد که شما میگویید .بهطور کلی من در دو ژانر کار میکنم؛ یکی
کودک و دیگری کارهای تاریخی .شاید از خوشاقبالیام بوده است که در کارهای تاریخی نقشی هم برای
من در نظر گرفتهاند ا ّما کار کودک عالقه و عشقم است و ک ً
ال قضیهاش فرق میکند.
اگر همزمان یک کار کودک و یک کار تاریخی به شما پیشنهاد شود ،کار کودک را انتخاب میکنید؟
با قاطعیت نمیتوان جواب این سوال را داد .اینکه آثار چه ویژگیهایی داشته باشند ،مهم است .مث ً
ال اگر
کار کودکی مانند «زیزیگولو» یا «دنیای شیرین» به من پیشنهاد شود ،قطعاً در مقابل یک کار تاریخی
متوسط ،آن را انتخاب میکنم .اما ممکن است ســریال تاریخیای در حد «امیرکبیر» پیشنهاد شود که
نمیتوان بهسادگی از آن گذشت .اگر شرایط برابر باشد ترجیح میدهم کار کودک را انجام دهم.
در کارهای تاریخی معموالً نقش یک فرد خارجی را بازی میکنید ،در این ارتباط میتوان به نقش شما
در مجموعههای «امیرکبیر» و «کالهپهلوی» اشاره کرد .اینکه برای این نقشها انتخاب میشوید ،دلیل
خاصی دارد؟
در پاسخ به این سوال نمیخواهم به کسی اهانت کرده باشم ،اما فکر میکنم دلیلش این است که برخی
از کارگردانها بهدنبال راحتی هستند .میبینند که فالن نقش را فالن بازیگر خوب درآورده است ،برای
کارهای بعدی دقیقاً همان کاراکتر را از وی میخواهند .به نظرم این درســت نیست؛ بهتر است از همه
توانمندیهای یک بازیگر استفاده شود .من یک بازیگر هستم و این توانایی را دارم که همه نقشها را بازی
کنم اما متأسفانه گاهی اوقات ،بازیگران در یک یا دو نقش گیر میافتند.
من کارهای تاریخی-مذهبی هم بازی کردهام و به نظر خودم خوب هم توانستهام از عهده نقشها بربیایم.
یا مث ً
ال نقشی مانند چرچیل را خوب ایفا کردم .گریم این کار خیلی خوب روی صورتم نشست و نقش خوب

از آب درآمد ،ا ّما حیف که نقش بســیار کوتاه بود و با آن همه زحمتی که کشیده شده بود ،بازی زیادی از
من گرفته نشد.
نقشی که در سریال «کاله پهلوی» ایفا کردید چه جذابیتهایی برایتان داشت؟
در وهله اول من یک بازیگر هســتم و برای بازی در نقشهای مختلف انتخاب میشوم .کارگردان چیزی
در من میبیند و احســاس میکند که میتوانم نقشــی را خوب ایفا کنم .پس اگر برای ایفای نقش در
«کالهپهلوی» انتخاب شدم ،حتماً چیزی در من دیده شده است .ا ّما در ادامه باید تالش کنم که به نقش
نزدیک شوم و آن را بهخوبی ایفا کنم .اگر نقش بهخوبی ایفا شود که باعث افتخار بازیگر است و اگر خوب
درنیاید شرمنده تاریخ میشویم .این پروسه لذتبخش است و بازیگر را با خودش همراه میکند.
ایفای نقش در آثار تاریخی سخت و دشوار است؟
ایفای نقش در کارهای تاریخی شرایط خاصی دارد .چه بخواهیم چه نخواهیم یکسری آدمها در طول
تاریخ وجود داشتهاند که نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم .مث ً
ال من در سریال «معمای شاه» نقش علی
فردوست را بازی کردم .درباره این شخصیت چیزهایی خواندم که نمیتوانستم آنها را بازی کنم .همه
چیز را نمیتوان جلوی دوربین برد و به مردم نشان داد .این مســائل باعث میشود که کارهای تاریخی
خاص باشند .از طرف دیگر ،مث ً
ال همین فردوست بیشتر با اصوات صحبت میکرده و حرفهایش خیلی
مفهوم نبوده است ،پشت پرده زندگیاش خیلی عجیب است و بازیگر نمیتواند همه این مسائل را جلوی
دوربین ببرد.
از اینکه در «کالهپهلوی» ایفای نقش کردید ،راضی هستید؟
«کالهپهلوی» سریال بدی نبود ،تأثیرگذاری آن هم نسبتاً خوب بود و تقریباً راضی هستم .ما باید یاد بگیریم
که نسبی به مسائل نگاه کنیم .مث ً
ال اگر بخواهیم همه ســریالهای تاریخی را با آثاری مانند «امیرکبیر»
مقایســه کنیم ،قطعاً باید بگوییم که کارهای دیگر ضعیف هســتند .ا ّما این طور نیست و این کارها هم
جذابیتهای خاص خودشان را دارند.

