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مریم کاویانی در گفت و گو با »صبا« :

با  »  او  یک   فرشته   بود  «
شنا خته   شدم

مریم کاویانــی کارش را با فیلم »اســپاگتی 
در هشــت دقیقه« بــه کارگردانــی رامبد 
جوان شــروع کرد و پس از آن در ســریال ها 
و فیلم های متعددی حضور داشــته اســت. 
این هنرپیشــه محبوب در فیلم هایی مانند 
»شهر اردیبهشــت«، »قرارمون پارک شهر«، 
گــرم«،  بیســت ویک  و  کیلــو  »یــک 
»معراجی هــا«،  »شــاید یک معجزه«، 
»دلتنگی هــای عاشــقانه«، »رســوایی«، 
 ،»3 »یکی بــرای همــه«، »اخراجی هــا
»پایان نامــه«، »زمهریــر«، »بیــداری«، 
»پوسته«، »مانا«، »شــیرین«، »مخمصه«، 
»پایان راه«، »ستایش«، »هوو«، »تردست« 
و »رویــای جوانــی« جلوی دوربیــن رفته 
اســت. او همچنین در ســریال هایی مانند 
»راه شــب«، »پدرخوانــده«، »زیرزمین«، 
»روز رفتن«، »بــه دنیا بگویید بایســتد«، 
»روزگار غریب«، »شــکرانه«، »خط شکن«، 
»روزهای زیبــا«، »پنجمین خورشــید«، 
»تــاوان«، »فاصله هــا«، »قســم«، »دارا 
و نــدار«، »راه طوالنــی«، »ویالی مــن«، 
»معراجی ها«، »مدینه«، »زمســتان گرم«، 
»محکومیــن«، »افســانه هزارپایــان« و 
»بچه مهندس2« نیز ایفای نقش کرده است. 
»او یک فرشته بود« نیز یکی از سریال هایی 
به شمار می رود که مریم کاویانی در آن ایفای 
نقش کرده اســت. این مجموعه تلویزیونی 
به عنوان یکی از آثار پیشــگام در ژانر ماورایی 
ساخته شد و توانســت مخاطبان زیادی را به 
سوی خود جلب کند. کارگردانی این سریال را 
علیرضا افخمی بر عهده داشت و مریم کاویانی 
در نقش »رعنــا« در آن بازی کــرد. گفتنی 
است، بازیگران زیادی ازجمله مرحوم حسن 
جوهرچی، بهاره افشــاری، مرتضی ضرابی، 
ثریا قاســمی، رضا توکلی، ایلیا شهیدی فر، 
فاطمــه غالمــی و امیرمحمد زنــد در این 
مجموعه تلویزیونی جلــوی دوربین رفتند. 
ســریال »او یک فرشــته بــود« روایتی از 
حضور شــیطان در زندگی انسان را به تصویر 
می کشد. در این مجموعه، بیننده در فضایی 
معنوی قرار می گیرد و شاهد جدال انسان با 
شیطان اســت. با مریم کاویانی گفت وگویی 
را ترتیــب داده ایم که در ادامــه می خوانید. 

شهربانو جمعه پور

گفت و گو

رادیو برون مرزی پژواک 
صدای مظلومان جهان

در تعریف مختصر از تاریخچه رادیو در جهان آمده است: تاریخچه اختراع 
رادیو، با آغاز نخستین فعالیت های دانشــمندان برای ارتباط دوربرد از راه 
امواج )بی سیم( درآمیخته است و این بخش ارتباطات، پدیده ای فیزیکی، 
فنی و بســیار پیچیده که از همان ابتدا فوق العاده بغرنج و معضل بوده اند را 

به کار گرفت. 
اکتشاف ها، ساختن و به کار انداختن ابزارها و دستگاه ها، نه تنها تاریخ دقیق 
و مجزایی داشته اند، بلکه حاصل پژوهش هایی بوده که از جنبه های مختلف 
و به وســیله گروهای پراکنده در تمام دنیا، همزمان با یکدیگر انجام یافته و 
نتایج کار گروه ها، اعم از موفقیت ها و ناکامی ها، آزمایش ها و خطاها و باالخره 

پیشرفت ها، در هم آمیخته و به یکدیگر پیوسته است.
در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، دانشمندان زیادی)با ملیت های 
متفاوت( که مشــهورترین آن هــا گولییلمو مارکونی ایتالیایــی بود برای 
انتقال پیام به فواصل دور، تالش می کردند که ســرانجام به وسیله تلگراف 
بعد هم تلفن در این کار موفق شــدند. عزم جدی برای توســعه استفاده از 
رادیو و بی ســیم، زمینه را برای مقاصد نظامی فراهم آورد. نخستین بار در 
سال1795میالدی، فیزیکدانی به نام سالوا در فرهنگستان علوم بارسلونای 

اسپانیا اعالم کرد که زمین نیز مانند ابر دارای بار الکتریکی است.
پس از تحقیقات مفصل دیگر دانشمندان بنام در کشــورهای اسکاتلند و 
روسیه، سرانجام در ســال1910 میالدی برای اولین بار صدای موسیقی و 
آواز اپرای مترو پولتین-نیویورک در سراسر آمریکایی شمالی شنیده شد. 
در ســال1930 جمعی از دانشمندان ســعی کردند که صدای موزیک در 
تمام نقاط جهان کامال شنیده شــود، ولی جنگ جهانی اول زحمات آن ها 
را بی نتیجه گذاشت. احتیاجات نظامی در دوران جنگ، استفاده از بی سیم 

را گسترش داد.
تاریخچه تاســیس رادیو در ایران نیز با تلگراف بی ســیم ارتباط دارد. در 
سال1303، وزارت جنگ وقت، به منظور بر پایی مقدمات راه اندازی تلگراف 
بی سیم، یک دستگاه کامل فرستنده بی سیم موج بلند به قدرت 20کیلووات 
برای تهران و شش دستگاه موج بلند چهار کیلوواتی برای شهرهای کرمانشاه، 

تبریز، کرمان، مشهد و خرمشهر سفارش داد.
از همان زمان، ساختمان های الزم نیز در زمین های قصر قاجار احداث شد 
و نخســتین دکل موج بلند به ارتفاع 120متر در این زمین ها نصب شــد و 
دستگاه فرستنده 20کیلوواتی موج بلند نیز در روز 24اردیبهشت نصب شد 
و در همان زمان آموزشگاهی در وزارت جنگ به نام مدرسه بی سیم قشون 
تاسیس شد تا به تربیت نیروی انســانی الزم برای بهره برداری از فرستنده 

بی سیم اقدام کند.
باالخره در روز 6 اردیبهشت 1305 و در ساعت15 نخستین فرستنده بی سیم 
ایران، به دســت رضا پهلوی با پخش تلگرافی بــرای دعوت عمومی جهت 

همکاری با کشورهای مختلف جهان گشایش یافت.
رادیو نقش مهمی در ایران از آغاز به کار خود تا به امروز داشته است و حتی 
با شروع قرن بیستم که موجبات حرکت بشر به ســمت فناوری های مهم 
ارتباطی چون تلویزیون را پدید آورد و ســپس اینترنــت و ماهواره هم در 

خدمت فعالیت های ارتباطی قرار گرفت، از اهمیت نقش رادیو کاسته نشد.
مردم ایران در همه ســال هایی که بحران های تاریخ معاصر را پشــت سر 
گذاشــته اند از وقایع مربوط به جنگ جهانی اول تا اشــغال ایران توســط 
متفقین در جنگ جهانی دوم، تبعید رضاشــاه پهلوی توسط انگلیسی ها، 
ملی شــدن صنعت نفت، کودتای 28مرداد و حوادث مربــوط به مبارزات 
انقالبی در حد فاصل سال های 1356 تا 1357، ترورهای منافقین، جنگ 
تحمیلی و... به صورت دســته جمعی گوش خود را به صدای گوینده رادیو 
سپردند تا از کمیت و کیفیت آنچه پیرامون شان اتفاق می افتد آگاه شوند و 
رادیو نیز برایشان آگاه سازی های تاریخی انجام داد. دشمنان ملت ایران با 
پیروزی انقالب بر فعالیت های رادیویی خود به ویژه در دهه60 افزودند. رادیو 
بی بی سی، رادیو صدای آمریکا، رادیو رژیم صهیونیستی، رادیو دویچه وله، 
رادیو فرانسه و رادیو فردا، همگی بخش فارسی خود را با هدف افزایش جنگ 
رسانه ای با ایران راه اندازی کرده و ســرمایه گذاری های وسیعی هم در این 

خصوص انجام دادند.
این حجم از جنگ رسانه ای دشمنان به وســیله رادیو، ایران را واداشت تا با 
تاســیس رادیو های برون مرزی به دو هدف بسیار مهم دست یابد؛ اول وارد 
شدن به عرصه متقابل جنگ رسانه ای با دشــمنان و دوم رسانیدن صدای 
مظلومان جهان به گوش افکار عمومی ســایر ملت ها که غربی ها به واسطه 
اشراف کامل شــان بر رسانه، اجازه شنیدن صدایشــان توسط مردم اروپا و 

آمریکا را نمی دادند.
و از همین منظر رادیو برون مرزی توانست در نزد ملت های آزاده جهان که 
مخالف استیالی امپریالیســم آمریکا بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان 

بودند، جایگاه ویژه ای پیدا کند.
هم اکنــون 32 رادیــوی برون مــرزی در مجموعه معاونــت برون مرزی 
صداوسیمای جمهوری اســالمی ایران فعالیت دارند و دنیای رادیو در این 

معاونت همچنان رنگارنگ و خیال انگیز و اثرگذار است.

یادداشت

به عنوان بازیگر، سریال »او یک فرشته بود« 
را چطور دیدید؟

این سریال قصه نو و جذابی دارد. همان طور 
که می دانید برای اولین بــار در ایران در این 
ســریال به مســائل ماورایی پرداخته شد. 
درواقع این ســریال اولین قصه ماورایی بود 
که در تلویزیون روی آن کار شد و به ماجرای 
شیطان، نفس، وسوســه و این طور مسائل 

پرداخت. 
بازی در ســریال هایی مانند »او یک فرشته 
بود« که برای اولین بــار به موضوعی خاص 

می پردازند، چه سختی هایی دارد؟
هر کاری سختی های خاص خودش را دارد. 
ما نمی توانیم بگوییم فالن کار آسان است و 
هیچ مشکلی برای ساختش وجود ندارد. اما 
در سریالی مانند »او یک فرشته بود« که به 
مســائل ماورایی می پردازد، لزوم استفاده از 
کامپیوتر و جلوه های ویژه احساس می شود. 
این موضوع خودش ســختی هایی را ایجاد 
می کند. زیرا این کار ظرافت خاصی می طلبد 
و الزم اســت که از فناوری های جدید بهره 
گرفته شود. به لحاظ درک نقش و ایفای آن 
نیز همواره بازیگر و دیگر عوامل با چالش هایی 
روبه رو هســتند که این ســریال نیــز از آن 

مستثنی نبود.
چه شد که قبول کردید نقش »رعنا« را ایفا 

کنید؟
دلیلش این بود که در این نقش تا حد زیادی 
درد جامعه و معضالت زنان مطرح می شود. 
بعد از پخش این ســریال متوجه شــدم که 
تعداد زیادی از زنان جامعه مــا با این نقش 
هم ذات پنداری کردند. این بازخوردها نشان 

می داد که در انتخابم اشتباه نکرده ام.
برای انتخاب یک نقش عمدتاً به چه مسائلی 

توجه می کنید؟
در سریال »او یک فرشــته بود« برای اولین 
بار چهره من به مردم معرفی شــد. آن زمان 

عماد   رضایی

به اندازه االن درباره کارها قضاوت نمی کردم. 
شــاید االن اگر فیلمنامه ای به من پیشنهاد 
شود خیلی ســریع تر بتوانم تشخیص دهم 
که کار چطور از آب درمی آیــد. اما در مورد 
»او یک فرشــته بود« باید بگویم که نقش را 
دوست داشتم و از روز اولی که در ماه رمضان 
روی آنتن رفت تأثیــرش را در جامعه دیدم 
و به همین دلیل از این که ایــن نقش را ایفا 

کردم، راضی ام.
سریال های مناســبتی به ویژه آثاری که در 
ماه رمضان پخش می شوند چه جاذبه هایی 

دارند؟
تاثیر ســریال هایی که در ماه رمضان پخش 
می شوند نسبت به کارهای دیگر بیشتر است. 
به طور کلی، مردم در مــاه رمضان آمادگی 
بیشــتری برای دریافت آموزه های مذهبی 
دارند. از طرف دیگر، بیننــدگان در این ماه 
بیشتر تلویزیون می بینند و بنابراین، فرصتی 
به دســت می آید که بتوانیم بیشتر با مردم 
ارتباط برقرار کنیم. برکت سفره افطار و حال 
و هــوای خاصی که در این مــاه وجود دارد، 
همه و همه شرایطی را به وجود می آورند که 

جذابیت دارد. 
برای انتخاب یک نقش به چه مواردی توجه 

می کنید؟
کیفیت گروه پشت صحنه برایم اهمیت زیادی 
دارد. این که چه کسانی در پروژه حضور دارند 

نیز مهم است. به طور مثال، تالش می کنم با 
کارگردان ها و تولیدکنندگانی همکاری کنم 

که سبک کارشان را دوست داشته باشم. 
مبلغ قرارداد برایتان مهم است؟

راســتش را بخواهید برای من بیشتر کلیت 
ماجرا مهم است. این که چه سریالی قرار است 
کار کنیم و چه ویژگی هایی دارد، چه داستانی 
دارد و چه کسانی در آن حضور دارند، برایم 
اهمیت دارد. مســائلی از ایــن قبیل که من 
نقش اول هستم یا نه و این که مبلغ قراردادم 

چقدر است، زیاد برایم مهم نیست. 
چه ژانری را دوست دارید؟

ژانرهــای اجتماعی و درام را دوســت دارم. 
سریال های طنز را هم می پسندم اما کارهای 
اکشن را دوســت ندارم و نمی توانم با آن ها 

ارتباط برقرار کنم.
خودتــان تمایل دارید در چــه مدیومی کار 

کنید؟ سینما، تلویزیون یا تئاتر؟
اگر بخواهم اولویت بندی کنم اول ســینما 

برایم مهم است، بعد تلویزیون و تئاتر.


