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شمــاره 5827

ویژهبرنامه یلدایی «کودک شو»

تهیهکننــده «کودک شــو» با اشــاره به تولید یــک ویژهبرنامه برای شــب یلــدا گفت:
قرار است به سبک آیین شبهای یلدا یک دورهمی برگزار کنیم.
رضا نصیری ،تهیهکننده «کودک شو» در گفتوگو با مهر بیان کرد :در شب یلدا یک
شبنشــینی با برخــی از هنرمندانی کــه به برنامــه میآیند ،داریــم و قرار اســت با آنها

رادیو و تلویزیون

سنتهای شب یلدا را اجرا کنیم .وی اضافه کرد :آیینهایی در شبهای یلدا انجام
میشود که ما هم دوست داریم با دعوت از بزرگان ،مثلهای قدیمی و حافظخوانی
داشــته باشــیم یا اجرای موســیقی و بازیهای مختلفی را تدارک ببینیــم .به هر حال
شب یلدای امسال شبی متفاوت اســت ،مردم باید در خانههای خود و تنها باشند

و ما میخواهیم مردم این شــب را مهمان برنامه ما باشــند .این قسمت که حمید
گــودرزی هــم اجــرای آن را بــر عهــده دارد ویــژه شــب یلــدا تولید میشــود و ســاختار
متفاوتی بــا دیگــر قســمتها دارد .مهمانهــای برنامــه هنــوز قطعی نشــدهاند اما
تونیم و ساعت ۲۳روی آنتن شبکه نسیم میرود.
برنامه در زمان حدود یک ساع 

چه خبر؟

جشنواره «رفیق خوشبخت ما»
با امید برگزار میشود

عبدا...روا،مجریوتهیهکنندهبرنامه«دوربرگردون»از تاثیراتاینبرنامهدر اصالحنقاطپرتصادفمیگوید

نخســتین جشــنواره ســرود «رفیــق خوشــبخت ما»
بــه همــت اداره تبلیغــات ا ســتان تهــران و بــا
همکاری شبکه امید سیما برگزار میشود.
به گــزارش جامجــم ،با هــدف گرامیداشــت نام و
یاد ســردار شــهید قاســم ســلیمانی ،نخســتین
جشــنواره ســرود رفیــق خوشــبخت ما بــا تالش
اداره تبلیغات اســتان تهران و با همکاری تعداد
دیگری از نهادهای فرهنگی ازجمله شبکه امید
سیمای جمهوری اسالمی ایران ،برگزار میشود.
رو حا ...عبداللهــی ،دبیــر نخســتین جشــنواره
ســرود رفیق خوشــبخت مــا دربــاره برگــزاری این
جشــنواره گفــت :باتوجــه بــه فرارســیدن اولیــن
ســالگرد شــهادت مظلوما نــه ســردار د لهــا
حاجقاســم ســلیمانی اولیــن جشــنواره ســرود
بــرای گــروه ســنی نوجــوان بــا محور یــت ســردار
سلیمانی در سطح استان تهران برگزار میشود.
وی از برگــزاری جشــنواره در دو بخــش صوتــی
و نماآهنــگ خبــر داد و بیــان کــرد :آ ثــار منتخــب
ضمن پخش از رســانه ملــی در قالب یــک آلبوم
جم ـعآوری و در اختیار عالقهمندان قــرار گرفته و
از آثار برگزیده قدردانی خواهد شد.

دبیــر جشــنواره ســرود رفیــق خوشــبخت مــا دربــاره
اهــداف جشــنواره گفــت :شــناخت و حمایــت از
اســتعدادهای موجــود در حوزه ســرود ،ایجاد ارتباط
پویــا بــا ظرفیتهای ســرود در اســتان ،ایجاد تعامل
یهــا،
بــرای بــه اشتراکگذاشــتن تجــارب و توانمند 
نمایــش ســنجش توانایــی گرو ههــای ســرود در
ســطح اســتان ،اســتفاده خبری و تبلیغاتی از فضای
جشــنواره در راســتای انعــکاس شــهادت ســردار
ســلیمانی ،اتصــال حلقــه جشــنواره بــه عنــوان یــک
ابــزار بروز اســتعدادهای حوزه ســرود ،افزایش توجه
جامعه به سرود و حمایت از این هنر ،تقویت روحیه
همدلی بین گروههای سرود ،معرفی آثار برجسته در
حــوزه ســرود و تجلیــل و قدردانــی از آثار برتر ســرود و
انتشار آناز جملهاهدافجشنوارهاست.عبداللهی
درباره نهادهای مشــارکتکننده در جشنواره گفت:
در این جشــنواره نهادهایی چون بنیاد حفظ و نشــر
آثار ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی ،خانه سرود
و موســیقی بســیج ،مــأوا ،ســازمان فرهنگــی -هنری
نهــای اســامی
شــهرداری تهــران ،اتحادیــه انجم 
دانشآموزی ،مرکز موســیقی ســازمان صداوسیما،
حــوزه هنــری ،شــبکه امیــد ،معاونــت پرورشــی
آمــوزش و پــرورش اســتان تهــران و مرکــز تولیــدات
رســانهای بســیج صدا و ســیما بــا ما همــکاری دارند.
همچنین ریاســت جشنواره برعهده حجتاالسالم
ســهرابی ،مدی ـرکل تبلیغــات اســتان تهران اســت.
بــه گفتــه عبداللهی عالقهمنــدان میتوانند تــا پایان
آذر آ ثــار خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره بــه نشــانی
 @rafigh_khoshbakhtارســال کننــد .داوری از
یمــاه و پخــش برخــی از آ ثــار منتخــب از
ابتــدای د 
رســانه ملی از پنجم دیماه آغاز م یشــود .در نهایت
 ۱۰برگزیده در هر بخش معرفی و تجلیل میشوند.

با «سینما صبا»
اخالقتو خوب کن

میخواهیم جلوی آسیبهای سوانح رانندگی را بگیریم
احتماالدست کمچندبرنامهایرا کهباموضوعفرهنگرانندگیو آموزشهاییدر اینزمینهروی
آنتن رفته است به یاد دارید .شبکه ســه اما چند ماهی است برنامهای  52قســمتی را روی آنتن برده
که تالش دارد نگاه تازهتری به این سوژه داشته باشــد و عالوهبر جذابیتهای سرگرمکنندهای مثل
برگزاری مســابقه و گفتوگو با مهمانان ویــژه ،پا در راه عمــل هم بگذارد و فقط به نصیحت بســنده
نکنــد و کاری بــرای بهبــود اوضــاع رانندگــی و کــم کــردن میــزان تصادفهــا انجــام دهــد .برنامــه

نوشین مجلسی

«دوربرگــردون» به گفته عبدا ...روا ،تهیهکننده و مجری آن تا کنون توانســته اســت بیــش از  20نقطه

رسانه

پرتصــادف را بــا همــکاری مــردم شناســایی و بــه مــدد نهادهــای مرتبــط اصــاح کنــد .ایــن برنامه به
کارگردانــی احســان حســینی و تهیهکنندگــی ســلیم ثنایــی و روا تــا کنــون در اســتودیو و بــا حضــور

تماشاگرانپنجشنبههاوجمعههاروی آنتنرفتهوعالوهبر آندر هر قسمت،بخشهایمتنوعیراهمپخش کردهاست.

استارت زدن در مسیر دوربرگردون

روا:
پشت فرمان
بودن و در ماشین
نشستن مثل
نفسکشیدن،
همه را در
برمیگیرد.
شما کسی را
میشناسید
که تاکنون در
ماشین ننشسته
باشد؟ تقریبا
نمیشناسید .ما
در نظر گرفتیم
یک موضوع
عمومی داریم و
سعی کردیم به
جنبههایی از آن
توجه کنیم که
سازندگی و امید
بیشتر در دل
مخاطب ایجاد کند

از عبــدا ...روا ،تهیهکننــده و
مجــری برنامــه دربــاره شــکلگیری ایده
دوربرگــردون میپرســیم و او بــه جا مجــم
پاســخ میدهــد :ایــن برنامــه از طرحــی
نشــأت میگیرد که همکارم ،دکتر ســلیم
ثنایی به آن فکر کرده بــود .همانطور که
همه میدانند آمار باالیــی در تصادفات و
همینطــور کشتهشــدگان این حــوادث
دار یــم .ایــن باعــث میشــود بســیاری از
لحاظ جانــی و مالی ضــرر ببیننــد .هر چند
خسارت مالی به اندازه جانی مهم نیست
اما گفتیم چطور میشــود راهی پیدا کنیم تــا اتفاق برد برد بــرای مجموعههای درگیــر این حوادث بیفتــد؟ به این
نتیجه رســیدیم تا در قالب یک برنامه تلویزیونی تعداد کشت هشــدگان حادثههای رانندگی را کــم کنیم .این برای
مردم ،پلیس راهور ،شــرکتهای بیمه و ...اتفاق خوبی اســت .درصــدد بودیم یک برنامه تلویزیونی باعث شــود
چندیــن ارگان زحمتکش رضایتمندی داشــته باشــند .این مجــری ادامــه میدهد :ب هجــز آگاهیرســانی در نظر
داشتیم ،عینیتر این صرفهجویی و جلوگیری از ضررهای ناشی از تصادف را انجام دهیم .تعداد زیادی نقطههای
حادثهخیز در کشــور داریم که با هزینه کمی درســت میشــود ،فقــط نیاز به مدیریــت یا هماهنگــی در مدیریت و
نیروها دارد .پس با بیمه و تأمین صندوق خسارات صحبت کردیم که خیلی با ما همکاری کردند .خواستیم به ما
کمک کنند راههای پر تصادف را درســت کنیم .در این زمینه توانســتیم حدود  23نقطه را در حدود هفت استان
یشــدند که االن این اتفــاق نمیافتد .اگر
اصالح کنیم .در همین نقطهها بهطور متوســط بین  10تا  20نفر کشــته م 
فقط بحث مالی هم مطرح باشد ،کشــور با اصالح این مناطق ســود برده؛ هم تعداد کشــتههایمان کمتر شده و
هم هزینههایی که از کشته شدن آدمها در تصادفات روی دوش مردم میافتد ،کمتر شده است .هرچند ما این
را یک تأثیر کوچک میبینیم ولی قاعدتا در طول برنامه که با کمک شــبکه ســه پخش میشــود و با مخاطبانی که
پیداکردهایم ،تأثیرات ثانویه و فرهنگی را هم شــاهد خواهیم بود .مردم عکسالعملهای خوبی در شناسایی و
بررسی نقاط پر تصادف در محل زندگیشان داشتند که خیلی دلگرممان میکند و نشاندهنده لطف آنهاست.
این کار همچنین باهمت برنامه و دوستان زیادی ازجمله راهداری انجام شد که همراه ما بودند و نقاطی که مردم
خواستند را در اولویت گذاشت .در این  20و چند جایی که درست شد ،کمکهای راهداری خیلی دخیل بود.

سفر بخیر
احتماال بــا هر دیدی بــه تصــادف رانندگی نــگاه کنید،جز تلخــی نمیبینیــد .زبان «دوربرگــردون» اما بــرای گفتن
از این حــوادث تلخ نیســت! این برنامــه حــال و هوایی طنازانــه دارد و تالشــش این اســت که با بیانی شــیرین
و ســرگرمکننده بــه ایــن موضــوع بپــردازد .از روا دربــاره تناقــض میــان ســوژه برنامــه و لحــن آن میپرســیم کــه
پاســخ میدهد :ماهیت این داســتان تلخ اســت ولی گاهی سعیشــده برنامههایی کــه درباره جــاده ،خیابان و
پلیس راهنمایــی و رانندگی ســاخته شــدهاند ،تلخ نباشــد .تلویزیــون در طول ســالها در این مــورد بیتجربه
نیســت و در مورد تصادف برنامههایی ساخته شده اســت .همه ما برنامه «ســفر بخیر» را خیلی خوب یادمان
اســت .در «دوربرگــردون» هــم ســعی کردیم بــه قســمتهایی از ایــن اتفــاق توجــه کنیم که شــاید جــای تلخی
خود را به شــادی داده باشــد .ما مهمانانی داشــتیم کــه اتفاقا درگیر تصادف شــده و مثال دســت و پــای خود را
از دســت داده ،متضرر شــده و تصادف مســیر زندگیشــان را تاریک کرده اما بیشــتر آنها به زندگی برگشــتهاند
و االن انســانهای شــادمانی هســتند و در حال حاضر صحبــت و تحفهای برای همه کســانی که ممکن اســت
جای آنها قرار بگیرند ،دارند.
ایــن تهیهکننــده ادامــه میدهــد :پشــت فرمــان بــودن و در ماشــین نشســتن مثــل نفسکشــیدن ،همــه را
در برمیگیــرد .شــما کســی را میشناســید کــه تاکنــون در ماشــین ننشســته باشــد؟ تقریبــا نمیشناســید .مــا
در نظــر گرفتیــم یــک موضــوع عمومــی داریــم و ســعی کردیــم بــه جنبههایــی از آن توجــه کنیــم کــه ســازندگی و
امیــد بیشــتر در دل مخاطــب ایجــاد کنــد .اگــر نــگاه کنیــد آیتمهــا و گفتوگوهایمــان بــه همیــن ترتیــب اســت.
مهــا ،اگــر گاهــی ایــن تلخــی را داشــتیم تــاش کردیــم در نهایــت بــه امیــد برســیم و فقــط
بــا توجــه بــه اینکــه در آیت 
روایتگــر یــک داســتان تلــخ نباشــیم و بعــد از آن را هــم ببینیــم .معمــوال داســتانهایی کــه انتخــاب کردهایــم بــه
شــادمانی و خوشــی میرســند.

قصههای جادهای

برنا مــه « ســینما صبــا» ســکانسهای شــاد و
طنــز فیلــم «اخالقتو خــوب کــن» را مــرور میکند.
بهگزارش جاجم ،برنامه ســینما صبا امروز  ۲۳آذر
با فیلــم «اخالقتو خــوب كــن» روی آنتن م ـیرود.
در ایــن فیلــم رضــا عطــاران نقــش فرشــته مــرگ
را بــازی میکنــد کــه نقشآفرینــی او بــه شــیرینی
ا ثــر ا فــزوده ا ســت .همچنیــن حضــور طنازا نــه
جــواد رضویــان در نقــش عقیــل تقابــل خوبــی با
بــازی حامــد کمیلی ایجــاد کــرده و دقایق شــادی
را در ایــن فیلــم بــه کارگردانــی مســعود اطیابــی،
ســاخت ســال  1389بــه وجــود آورده ا ســت.
رضا عزتی ،تهیهكننده برنامه ســینما صبا اســت
که با انتخاب سكانسهای شاد و طنز این فیلم
دقایــق شــادی بــرای مخاطبان رقــم میزنــد .این
برنامــه هــر روز ســاعت  ۱۳از رادیو صبــا روی موج
افام ردیف  ۱۰۵/5مگاهرتز پخش میشود.

از روا دربـ ـ ـ ــاره تـ ــفـ ــاوت «دورب ـ ـ ــرگ ـ ـ ــردون» بــا
برنامههایی که او از آنها نــام میبرد و پیشتر
ب ــا م ــوض ــوع رانــن ــدگ ــی و تـ ـص ــادف روی آنـتــن
رفـتــنــد ،پــرسـیــدیــم .او مـیگــویــد :فکر میکنم
همین طراحی و نگاه عملیاتی ما به ضررهایی
کــه فرهنگ بــد رانندگی بــه مــا مـیزنــد ،نوین و
متفاوت باشد .همیشه اینطور نیست که ما
یک چهره مشهور مثل بازیگر و فوتبالیست
را بیاوریم و بپرسیم رانندگیتان در خیابان
چــطــور اس ــت و او تــوضـیــح ده ــد و تــوصـیـهای
به مردم کند .اگر مهمان معروفی داشتیم ،در زندگیاش قصه مهمی دربــاره رانندگی دارد .برای نمونه اگر
ســراغ علیرضا خمسه رفتیم ،تحقیق کردیم و میدانستیم او در کشورهای مختلف زندگی کــرده و
تجربیاتی درباره رانندگی در آنجاها دارد .اگر سراغ محمد کاسبی رفتیم ،او با «خوش رکاب» به عنوان
راننده ماشین سنگین در ذهن ما مانده ،ولی هیچوقت در زندگیاش رانندگی نکرده است! به این
میپردازیم که چه اتفاقی برای او افتاده که از رانندگی ترسیده و اینها برای مردم جذاب و آموزنده
است .همین طراحی هوشمندانه دوستان در کنار طراحی آیتمهای عملیاتی مثل جادهها و نگاه
شادتر  ،شاید وجه تمایز ما نسبت به همه آنهایی بود که به موضو عهایی درباره فرهنگ ترافیکی
پرداختند .هرچند شباهتهایی هم دار یــم چون به هر حال همه دار یــم درمــورد تصادف ،جاده،
خیابان و رانندگی صحبت میکنیم.

تقلید نکردیم
ب ــرخ ــی مـ ـیگ ــویـ ـن ــد «دوربـ ـ ـ ــرگـ ـ ـ ــردون» ب ـاهــمــه
نــوآوریهــایــش در چند آیـتــم شباهتهایی به
برنامههای خارجی دارد .مجری این برنامه توضیح
م ـیدهــد :شــایــد در جــزئـیــات ر یــز شباهتهایی
داشته باشیم .مثال ممکن اســت کسی بگوید
فالن آیتم را در یک برنامه موفق بریتانیایی دیدم،
ول ــی ای ـنطــور نیست کــه یــک بــرنــامــه خــارجــی را
کامال کپی کرده باشیم چون دغدغه راهنمایی و
رانندگی و تصادفها در کشورهای زیادی به اندازه کشور ما مطرح نیست و آنقدر در جادههایشان کشته نمیدهند.
آنهایی هم که دغدغه دارند ،تلویزیونشان به اندازه تلویزیون ما قوی نیست که بخواهند دربارهاش برنامه بسازند؛
بنابراین ما نمونه دیگری را نمیشناسیم که دقیقا این داستان را پیگیری کرده باشد ،ولی بهطور کلی آدم هر چیزی
ببیند ممکن است استفاده کند .معموال در موارد تکنولوژی و ظاهری مثل تصویربرداری و نورپردازی همیشه بهروز
میشویم و ممکن است با توجه به پیشرفتهای دنیا ،پیشرفتهایی کنیم.

شاید فصلی دیگر
به گفته روا این برنامه با به پایان رسیدن در فصل
اول ،همچنان ارتباطش را با مردم حفظ میکند .او
میگوید :قسمتی داشــتیم که از مردم درخواست
میکردیــم جاهــای پرحادثــه را بــرای مــا بفرســتند
و آنهــا خیلی ایــن مــورد را پیگیــری کردنــد .صفحه
شــخصی مــن از پیا مهــای مــردم پــر اســت .آنهــا از
پیچهای خطرناک منتهی به روستاها و شهرهایی
میگویند کــه گاهی حتی اسمشــان را نشــنیدهام؛
بنابراین اگر شرایطش برای شبکه وجود داشته باشد ،احساس میکنم میتوان آیندهای را برای برنامه متصور بود.

وسواس در متن
این برنامــه عالوهبر فضای اســتودیو که اجرای آن
بــر دوش مجــری اســت ،بخشهایی هــم دارد که
خــار ج از آن تصویربــرداری شــده و در میانههــای
هر قســمت روی آنتــن م ـیرود .روا از اهمیــت کار
نویســندگان بهویــژه در ایــن بخشهــا میگویــد:
نویســندههای این برنامــه را با وســواس انتخاب
کرد یــم .آ قــای امیرحســین قیا ســی ،سرپرســت
نویســندگان اســت و قســمت مهمی بر دوش او
و تیمش قــرار دارد که فقط محدود بــه بخشهای اســتودیویی و حضور مجری نیســت .این برنامه برخالف بیشــتر
برنامههایی که در این ابعاد ســاخته میشــود ،قســمت اعظمش در اســتودیو نمیگذرد .همزمان که در اســتودیو
در حــال ســاخت برنامه بودیــم ،آیتــم میســاختیم .همیــن االن آیتمهایــی داریم که دارد ســاخته میشــود یــا آماده
پخش اســت ،اما دیگر فرصت پخــش آنها در برنامــه وجود نــدارد و احتماال در فضــای مجازی پخششــان خواهیم
کرد .تصویربرداری اصالح نقاط حســاس در جادههــا هم ،همچنان ادامــه دارد .همه آیتمهایی که خارج از اســتودیو
هم اتفــاق میافتــد نویســنده دارد .در واقــع ما یک برنامه ســنگینتری را نســبت بــه برنامــهای که فقط بــرای مجری
متن مینویســد ،پی ـشرو داشــتیم .از طراحی پرســش بگیــر که یک گــروه پژوهشــی ،نه یک گــروه طراح داشــتیم تا
نوشــتههایی برای اینفوگرافیک که موارد آموزندهای درباره اســتفاده از بخشهای مختلف ماشــین برای کم شدن
تصادف دارد .آیتمهای نمایشی هم داشتیم که سعی کردیم همه را هدفمند پیش ببریم.

«دوربرگردون» از کرونا
بخشی از برنامه در استودیو با حضور تماشاگران
و مشــارکت آنهــا تصویربرداری شــده اســت .روا از
چالش ایــن گردهمایــی در دوران کرونــا میگوید:
تعــدادی از مــردم بــه شــرکت در برنامههــای
تلویزیــون عالقهمنــد هســتند و فکــر میکنند به
آنهــا خــوش میگــذرد .مــا هــم همیشــه تعــدادی
داوطلب داشتیم .اساس برنامهمان هم این بود
کــه مــردم در آن حضــور داشــته باشــند و ایکاش
شرایطی بود که میتوانستیم بیشــترین تعدادی که ممکن است را داشته باشــیم .در این شرایط خاص همهجوره
سعی کردیم برنامه را به ســمت خلوتتر شــدن ببریم .حتی اگر به کیفیتمان آسیب واردشــد ،ولی کماکان لطف از
ســمت تماشــاچیان وجود داشــت .روزهایی مهمانهایی دســتهجمعی میآمدند و تــا  40 - 50نفر هم میرســیدند
که از پیشبینی ما بیشــتر بود ،ولی اســتودیوی ما برای  120نفر طراحی شده بود و مشکلی نداشــتیم .با رعایت همه
نکاتی که برای جلوگیری از بیمــاری وجود دارد پیش رفتیم .گــروه این برنامه جمعی از وسواســیترین افرادی بودند
که من در ســال انتشــار کوویــد 19 -دیدم .خدا را شــکر تلفات نداشــتیم و تــا جایی که میدانم کســی به ایــن بیماری
مبتال نشد .بعد از این شنیدم یکی دو نفر از تصویربردارانمان در پشت صحنه برنامههای دیگر گرفتند.

مجریای که تهیهکننده شد
ایــن دومیــن تجربــه تهیهکنندگــی روا بــه صــورت رســمی اســت .او کــه بیشــتر بهعنــوان مجــری
ش ــناخته میش ــود ،دربـــاره تفـــاوت کار در ایـــن دو حـــوزه بیـــان میکنـــد :تفـــاوت اجـــرا و
تهیهکنندگ ــی خیل ــی زی ــاد اس ــت و بی ــان آنه ــا خیل ــی ط ــول میکش ــد .مث ــل ای ــن اس ــت ک ــه کس ــی
س ــالها تعمی ــرکار جاروبرق ــی باش ــد و یکدفع ــه ب ــه او وس ــیله برق ــی دیگ ــری ب ــرای تعمی ــر
بدهنــد .شــباهت ایــن دو ،ظاهــرا فقــط برقــی بــودن آنهاســت! ایــن دو مــورد در
تلویزی ــون اتف ــاق میافت ــد ،ام ــا دو تخص ــص جداگان ــه اس ــت .بهط ــور کل ــی
تهیهکنندگـــی بـــرای مـــن ســـختتر و در عیـــن حـــال ماجراجویانهتـــر از
اجراســـت .در تهیهکنندگـــی کمتجربـــه هســـتم هرچنـــد ســـا لها در
جاهــای مختلــف کــه مربــوط بــه تهیــه یــک برنامــه اســت ،کارهایــی کــردم
و حتـــی جاهایـــی مســـؤولیت کامـــل داشـــتم؛ غیـــر از ایـــن هـــم
نمیتوانـــد باشـــد ،چـــون  13ســـال اســـت بهصـــورت شـــبانهروزی
ش ــغلم همی ــن اس ــت ،ول ــی ب ــه ص ــورت رس ــمی و ب ــا درج اس ــم ای ــن
دومین برنامه است.

