
فرهنگ و هنر 8

شرکت آریا اطلس کیش
آدرس: خیابان ساحل بازار دیپلمات طبقه اول تجاری واحد 109                                      تلفن مرکز: 44461151-076                                     تلفن همراه: 0912-7057173

اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزود، حقوق و دستمزد

فرهنگ و هنر- حدود ۴ ســال 
از تولیــد و پخش برنامه »عصر جدید« 
می گذرد. شبکه ســه از بهمن ۹۷ این 
فرصت را در اختیار همه مردم ایران قرار 
داده تا افراد مستعد با هر نوع توانایی وارد 

میدان دیده شدن و رقابت شوند.
گــزارش پیــش رو گزارشــی 
توصیفی از یــک روز عصر بهاری در 
محل ضبط برنامه اســت. گزارشگران 
بــا راهنمایی یکی از عوامل با قدم زدن 
روی فرش قرمز راهی پشــت صحنه 
عصر جدید شــدند. یکی از سالن های 
سرپوشیده باشگاهی در شمال تهران به 
صورت دو طبقه درآمده، یک طبقه که 
محل برگزای اجرا ها و صندلی مهمانان 
را تشکیل می دهد و طبقه باالتر که اتاق 
داوران، نویسندگان، جلسات، گریم و ... 

در آن تعبیه شده است.

LED بزرگی کنار ســالن است 
که از آنجا به راحتی می توان به تماشای 
برنامه نشســت. به گفته یکی از عوامل 
ضبط برنامه تازگی آغاز شده و تا بامداد 
روز بعد ادامه خواهد داشــت. تعدادی 
دوربین هم در گوشــه هایی از ســالن 
هست که تمام اتفاقات پشت صحنه را 

ضبط می کند.
روی LED پشــت صحنــه که 
شــرکت کنندگان گروه های مختلف 
نشستند، صحبت های احسان علیخانی 
پخش می شــود که در حــال اجرای 
برنامه است. چیزی حدود ۳۲ دوربین 
در مکان های مختلف اســتودیو جای 
گذاری شــده اســت و برنامه را ضبط 
می کننــد. مربیان هم همچــون بهرام 
عظیمی، حمیدرضا ترکاشــوند، سعید 
فتحی روشــن، ســروش کریم نژاد، 
عرفان طهماسبی، روزبه معینی، محمد 
زارع، فریبــا فرجی پــور و ... در رفت 
و آمد هســتند. هر گروهــی که آماده 
می شــود هیجان عجیبی بین حضار و 
شــرکت کننده ها به وجود می آید. در 
پشــت صحنه نیز همه به وجد آمده و 
از روی صندلی های خود بلند شــده و 

چشم به LED مقابل دوخته اند تا ببینند 
داوران چه کســانی را برای راهیابی به 

مرحله بعد انتخاب می کنند.
احســان علیخانی همراهی 

خوبی با داوران دارد
ساعت به ۲۱ نزدیک می شود و در 
میان اجرا ها با هماهنگی روابط عمومی 

برنامه عصرجدید گفتگویی با داوران و 
عوامل انجام شده است.

کارن همایون فــر یکی از داوران 
عصرجدید گفت: تجربه عصرجدید 
که مخاطب عام دارد خیلی تجربه تازه 

و هیجان انگیزی برای من بود.
به گفته وی احســان علیخانی در 
کار خــودش بی نظیر اســت. هر ثانیه 
عصرجدیــد صد ها نفر ســاعت کار 
می برد و تازمانی که در این برنامه نباشید 

نمی توانید آن را درک کنید.
احســان  می گوید  همایون فــر 
علیخانی همراهی خوبی با داوران دارد؛ 
هیچ گاه تالشی برای اعمال نظر نمی کند 
و تنها بــا توضیحات خود تالش برای 

بهتر نظر دادن و داوری دارد.
با گذشت چند ساعت از حضور 
در پشــت صحنه عصرجدید با مجید 

اسماعیلی داور سخت گیر هم گفتگو 
کردیم. به گفته اسماعیلی آنچه باعث شد 
پیشنهاد حضور در »عصر جدید« را قبول 
کند، این بود که احساس می کرد، باید با 
فضای عمومی جامعه ارتباط نزدیکتری 
برقــرار کند و »عصر جدید« امکان این 
مواجهه خــوب، مثبت و ســازنده را 

بــرای مطرح کردن حرف های یک نفر 
فراهم می کند؛ کسی که توانایی دارد با 
جمعیت انبوه جامعه ارتباط برقرار کند. 
اسماعیلی درباره کار با احسان علیخانی 
می گوید: آقای علیخانی آدم پرتوانی در 
برنامه ســازی است. او به ابزار هایی که 
با آن ها کار می کند آشناســت و کامال 
به موضوع برنامه ســازی تسلط دارد و 
نــکات قابل توجهی در کاری که انجام 
می دهد، وجود دارد. احسان علیخانی 
کامال نشان می دهد که با افکار عمومی 
می توانــد ارتباط برقرار کند و می تواند 
آن را رشد دهد؛ به نظرم به این موقعیت 
باید با دقت، توجه وپژوهش نگاه شود. 
بــه گفته وی گاهی علیخانی در ابتدای 
جلسات ضبط برنامه »عصرجدید« از 
بیننده ها، شــرکت کننده ها و کسانی که 
در سالن هستند سوال هایی می پرسد که 
جواب های آن سواالت نشان می دهد ما 
چقدر می توانیم با افکار عمومی ارتباط 
ســازنده برقرار کنیم. برای آن ها تولید 
فکر داشته باشــیم، رشد طراحی کنیم 
و درمی یابیم این افکار چقدر رشدپذیر 
هستند. اســماعیلی در پاسخ به اینکه 
در این فصل از برنامه شرکت کنندگان 
گروهی بیشتر به مرحله بعدی راه پیدا 
کردند، می گوید بــه هرحال کار های 
گروهی نسبت به کار های فردی توجه 
برانگیزتر هستند؛ البته تقریبا ما از همه 
انواع اســتعداد ها مواردی داشتیم که تا 
نیمه نهایی آمدند و در نیمه نهایی متوقف 
شــدند؛ در کل معتقدم درباره موضوع 

استعدادیابی باید بیشتر از این ها حرف 
زد.

ذات عصرجدید استعدادیابی 
و نشان دادن جوانان ایرانی است

ایمان قیاسی مجری پشت صحنه 
عصر جدید در پاسخ به سوال اینکه چه 
خبر از فصل ســوم عصرجدید گفت: 
عصرجدیــد فصل اول و دوم و ســوم 
ندارد، عصرجدید همیشه عصرجدید 
اســت. به نظرم اهداف این برنامه باید 

توسط اهالی رسانه بیشتر دیده شود.
به گفتــه وی ، عصر جدیدی ها 
بــا آغوش باز انتقادات و پیشــنهادات 
عصرجدیــد  ذات  می پذیرنــد؛  را 
استعدادیابی و نشان دادن جوانان ایرانی 
است و مخاطب میلیونی که این برنامه 

دارد برای عوامل کافی است.
داوران »عصــر جدیــد« از 
حال و هوای برنامه علیخانی چه 

می گویند؟
مجــری پشــت صحنــه عصر 
جدیدمی گوید دیدن اشــک شوق و 
لبخنــد رضایت شــرکت کنندگان و 
همراهــان آنهاجذابیــت خاصی دارد 
و مــا تالش کردیم در برنامه هشــتگ 
عصرجدید این لحظات را روایت کنیم.

ســاعت کمی از ۱ بامداد گذشته 
اســت و همچنان در اســتیج و پشت 
صحنــه عوامل پر تعداد برنامه در رفت 
و آمد هستند، من خبرنگار لوکیشن را 
تــرک می کنم؛ اما به گفته عوامل ضبط 

برنامه دوم تا ۶ صبح ادامه دارد!

گزارشی از پشت صحنه برنامه عصر جدید؛

داوران »عصر جدید« 
از حال و هوای برنامه 
علیخانی چه می گویند؟

۴ سال از تولید و پخش برنامه »عصر جدید« با هدف نمایش استعداد جوانان و نوجوانان در رسانه ملی می گذرد.

عصــر جدیــدی ها بــا آغــوش بــاز انتقــادات و پیشــنهادات را می پذیرند؛ 
اســت  ایرانــی  جوانــان  دادن  نشــان  و  اســتعدادیابی  ذات عصرجدیــد 
و مخاطــب میلیونــی کــه ایــن برنامــه دارد بــرای عوامــل کافــی اســت.

آفریقارکوردبلندترینفرسکوجهانرامیشکند؟

»ستارهسینما«درآستانهپیشتولید

فرهنــگ و هنــر- گروهی از 
هنرمنــدان گرافیتی کار در بنین قصد 
دارند با به تصویر کشــیدن تاریخچه 
و دســتاوردهای این کشور بر روی 
دیوار، رکــورد بلندترین فرســکو 

گرافیتی جهان را بشکنند.
یــک هنرمند در »بنین« تصاویر 
میراث تاریخی این کشور را بر روی 
دیوار نقاشــی می کنــد. یکی از این 
نقاشی های دیواری، تصویر مجسمه 
نیمه انســان  نیمه کوسه یعنی یکی از 
گنجینه های تاریخی اســت که سال 
گذشته از فرانسه به بنین بازگردانده 

شدند.
این نقاشــی ها به عنوان بخشی 
از یک جشــنواره بــا موضوع »بنین 
جدیــد«، با هدف خلــق بزرگترین 
فرسکوهای دیواری در جهان ایجاد 

می شوند.
»مســتر اســتون« هنرمندی که 
برگزارکننده این جشنواره محسوب 
می شــود، بیان کرد: »برای به وجود 

آوردن آینده ی بنین باید گذشــته آن 
را در معرض دید قرار دهیم.«

بســیاری از هنرمنــدان برای 
حضور در این جشنواره، آثار تاریخی 
کــه توســط نیروهای اســتعماری 
فرانســه ربوده شده بودند و اخیرا به 
بنین بازگردانده شــده اند را به عنوان 
موضوع نقاشی های دیواری انتخاب 

کرده اند.
این آثــار تاریخی به مدت یک 

سال و از ماه فوریه برای نخستین بار 
در بنیــن بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اند. این آثــار تاریخی در کاخ 
ریاســت جمهوری قرار دارند که در 
نزدیکی محل نمایش این نقاشی های 

دیواری واقع شده  است.
»اســتون« می گویــد مخاطبان 
بــرای تماشــای آثــار تاریخی به 
نمایشگاه می روند اما اینجا، این هنر 
است که به سراغ مخاطبان می رود.«

»استون« برای خلق دیوارنگاره، 
»آمازون هــا«، ســربازان زن قلمرو 
»داهومی«، یکی از پادشاهی هایی که 
پیش از حضور نیروهای استعماری 
فرانسه، بر »بنین« حکومت می کرد را 
به عنوان موضوع انتخاب کرده است.
اما فقط تاریخچه بنین نیست که 
بر روی این دیوارنگاره ها به تصویر 

کشیده می شود.
دیــواری  نقاشــی های  ایــن 
بــا حمایــت بنیاد تحــت مدیریت 
بانــوی اول بنین و وزیــر فرهنگ، 
دســتاوردهای اخیــر این کشــور 
آفریقــای غربــی را نیز بــه نمایش 

می گذارند. 
در راستای این جشنواره، بیش 
از ۷۰۰ متر دیــوار از یازدهم آوریل 
نقاشی شده اســت و انتظار می رود 
این رقم تا اوایل سال ۲۰۲۳ به ۱۳۰۰ 
متر برســد. مســووالن ایــن پروژه 
امیدوارند بتواننــد رکورد بلندترین 
فرسکو گرافیتی در جهان را بشکنند.

فرهنگ و هنر- عادل تبریزی 
کارگــردان ســینما عنــوان کرد که 
»ســتاره سینما« در آستانه پیش تولید 

است.
عادل تبریزی کارگردان سینما 
که بــه تازگی برای فیلم ســینمایی 
»ستاره ســینما« از سازمان سینمایی 
پروانه ســاخت دریافت کرده است، 
دربــاره این پروژه گفــت: این فیلم 
یــک کمدی اجتماعی اســت که از 
منظر سینما قصه ای روز و معاصر را 
روایت می کند. می توان آن تجربه ای 
در ادامه کارهای قبلی من دانســت، 
به خصــوص از نظر شــکل کمدی 

تلخی که دارد.
وی درباره شباهت این پروژه با 
کارهــای قبلی خود توضیح داد: این 
فیلم هم در راستای تجربه های قبلی 
من در اولین فیلم سینمایی و سریالی 
کــه کارگردانی کــرده ام و فیلم های 
کوتاهــی که ســاخته ام محســوب 

می شــود. این مســئله تکرار خودم 
نیســت بلکه دوســت دارم کمدی 
تلخی که باب ســلیقه ام هســت را 
تجربه کنم. احساس می کنم می توان 
یک سری حرف های تلخ اجتماعی 
را بــا زبــان کمدی مطــرح کرد اما 
کمدی ای که مخاطب را به تفکر هم 
وادارد. این جنسی از کمدی است که 
صورت جدی هم به خود می گیرد و 
صرفاً برای خنداندن مخاطب نیست.
تبریزی با اشــاره به اینکه پیش 
تولید »ستاره ســینما« از حدود یک 
هفته دیگــر آغاز می شــود، درباره 
مذاکره با عوامل و بازیگران توضیح 
داد: مذاکراتی در این زمینه داشته ایم 
امــا هنوز هیچ چیز دربــاره ترکیب 
عوامل قطعی نیست اما حتماً در کنار 
بازیگران مطرح از چهره های جدید 

هم استفاده خواهم کرد.
وی دربــاره بهــره گیــری از 
بازیگران پیشکســوت کــه پیش تر 

نســبت به همکاری با آن ها عالقمند 
بوده اســت هم بیان کــرد: حتماً در 
ایــن زمینه هم رصــد خواهم کرد تا 
ببینم کدام نام قدیمی و پیشکســوت 

می تواند تبدیل بــه نگین کار 
من شــود. این صرفاً ادای 

دین هم نیســت، نوعی 
مخاطب  بــه  یادآوری 
که  سینماســت  امروز 
ایــن چهره ها را تبدیل 
بــه پل ارتباطی فیلمم با 
دهه های گذشته سینمای 

ایران می کند؛ دهه هایی که 
درخشــان ترین دوره های 

ســینمای ایران بوده اســت 
و به نوعــی به مخاطب 

یــادآوری می کند که این چهره ها در 
دوران درخشش سینما، ایفای نقش 

کرده اند.
تبریــزی در پایــان درباره 
ســرانجام فیلم قبلی خود 
»گیجــگاه« هم اظهار 
کــرد: هنــوز پروانه 
نمایش بــرای فیلم 
صادر نشــده است. 
به  اصالحیه هایــی 
فیلــم داده انــد اما از 
خدایم اســت همین 
نمایش  پروانــه  امروز 
فیلم صادر شود تا بتوانیم 
آن را اکــران عمومــی 

کنیم.

 
فرهنگ و هنر- اولین چیزی 
که به ذهن همه می آید این است که 

خواجــگان، بدن و صورت 
بدون مو و صدای دو رگه 
و رفتارهای زنانه دارند 
اما آقای فتحی اصال به 
این صورت به کاراکتر 

خواجه ها نگاه نمی کرد.
ســیاوش چراغی پور 
کــه  این روزهــا  مردم او 
را در سریال جیران 
کارگردانــی  بــه 

حسن فتحی در نقش کوچول خان 
می بینند، بازیگری است که از دنیای 
تئاتر به ســینما، تلویزیون و شبکه 

نمایش خانگی آمده است.
 در ادامه گفت وگوی با این 
بازیگــر ســینما و تلویزیون 
در مورد ســریال جیــران را 

بخوانید:
چرا بــازی در نقش جمال 
آقــای ســریال »جیــران« را 

پذیرفتید؟
-»جمال آقا« یا »کوچول خان«، 
نقش متفاوتی در کارنامه کاری من 
بود. هم تجربه کار تاریخی نداشتم و 
هم چنین نقشی را بازی نکرده بودم. 
ایــن نقش را بــه خاطر فراز و 
فرودهای شخصیتی و موقعیتی  اش 
دوست داشتم و به عنوان یک بازیگر 
برایم جذاب بود که این تغییرات در 
حال و هوای نقش را بازی و تجربه 

کنم.
بازی در نقش یک خواجه، 

برایتان سخت نبود؟
-بــرای کار جیــران نه. چون 
آقای فتحی چیــز عجیب و غریبی 

از ما نمی خواست. 
اولین چیــزی که به ذهن همه 
می آید این اســت کــه خواجگان، 
بدن و صورت بــدون مو و صدای 
دو رگــه و رفتارهای زنانه دارند اما 
آقــای فتحی اصال به این صورت به 
کاراکتر خواجه هــا نگاه نمی کرد و 
نظرش این بود کــه خواجه ها باید 
رنگ های مختلف داشته باشند و هر 
کدام یک جور متفاوتی نقش شان را 

بازی کنند. 
این مهم بود که در موقعیت ها 
و تصمیم هــای مربــوط بــه قصه، 
شــخصیت ها موقعیت  را درســت 

دریابند و اجرا کنند.

کاراکتــر »کوچول خان« 
چه ویژگی خــاص و متفاوتی 

داشت؟
متفاوت ترین  آقــا  -جمــال 
خواجه دربار اســت چــرا که مدام 
تغییر موقعیت می دهد. یک بار عجز 
و البه می کنــد که در دربار پذیرفته 
شــود، یک بار توطئه چینی می کند، 
در یک موقعیتی زیر آب عزیز آقا را 
می زند که جای او را بگیرد و بعد به 
قدرت می رسد و یک موقعیت دیگر 

را تجربه می کند. 
این متفاوت بودن و چند رنگی 
کاراکتــر، آن را خاص کرد و بازی 
در موقعیت هــای مختلف، بســیار 

جذاب بود.
از تجربــه کار با حســن 

فتحی بگویید؟
-آقای فتحی یــک کارگردان 
منظــم و با برنامه اســت که مبنای 

کارشان بر تمرکز بر سکانس هاست. 
من از ایشــان بسیار آموختم و کار با 

ایشان برایم تجربه جذابی بود.
آقای فتحی کارگردان متفاوتی 
است و می توانم بگویم مشابه ایشان 
را ندیــدم و چون وجه اشــتراکات 
ایشــان با کارگردان هــای دیگر کم 
اســت، یک مقدار کار با ایشــان را 
ســخت می کند اما در تعامل خوبی 
که با بازیگران و عوامل دارند، کار به 
خوبی و بدون مشکل پیش می رود.

بــه نظــر شــما انبــوه 
نقش های خواجگان، شخصیت 
پردازی شان را شــبیه به هم 
نکرده است؟ یا به اندازه کافی 
تمایز دارند که در ذهن مخاطب 

ماندگار شوند؟
-بله، خواجه ها شخصیت های 
متفاوتی دارند و به نظرم شبیه به هم 

نیستند. 

یک خواجه، رفتار زنانه دارد، 
یکی بسیار جدی است، یکی مارموز 
و یکی بسیار مهربان و دلسوز است 

و برخی خنثی هستند. 
اگر شــخصیت خواجه ها تک 
بــه تک در ذهــن مخاطب ماندگار 
نشود دلیلش این است که به برخی 
از آن ها در قصه، کمتر پرداخته شده 
و تمرکزی روی نقش شان نبوده اما 
گلشن، روشــن، عزیز آقا، خواجه 
باشــی و جمال آقــا، خواجه هایی 
که حضور پررنگ تــری دارند و به 
قصــه جهت می دهند، هر کدام یک 
شــخصیت منحصر به فرد دارند و 

شبیه به هم نیستند.
چرا نقش خواجگان اغلب 
بــار کمیــک دارد؟ ایــن طنز 
شخصیت ها ریشه در واقعیت 
تاریخی دارد یا برداشــت تیم 

جیران بوده است؟

-ریشه وجود رگه هایی از طنز 
در شــخصیت خواجه ها، تاریخی 
اســت و از شــنیده های ما درباره 
خواجه هــا نشــات گرفته اســت. 
خواجه ها به دلیل اختگی، شــرایط 
متفاوتی نسبت به دیگر مردان دارند 
و مــردان محرمی هســتند در بین 
زنان شــاه که به تبع حجم ارتباطی 
که با زنان حرمســرا دارند برخی از 
رفتارهایشان شبیه به آن ها می شود. 
گاهی فتنــه گــری می کنند، 
خبرچینــی می کنند، توطئه می کنند 
و از طرفی دیگــر چون زنان دربار 
زمان زیــادی را صرف مجالس بزم 
و دورهمی هــای زنانــه می کردند 
ایــن خواجه هــا در بزم ها مجلس 
گرم کــن بودند و باید شــوخی و 
طنازی می کردنــد و می خواندند و 
می رقصیدند و زنان را می خنداندند. 
همه این عوامل باعث می شــده که 
شــخصیت خواجه ها شوخ و طناز 

باشد.
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