سینما و تلویزیون

۶

پنج شنبه  9اردیبهشت 1400
 16رمضان .144۲شماره 2064۸

اخبار

چهره ها و خبر ها
مــریــا زارعـــی امــشــب ساعت
 ،20:30فیلم «سوءتفاهم» به
کارگردانی احمدرضا معتمدی
را از شبکه چــهــار روی آنتن
خواهد داشــت .اکبر عبدی،
پژمان جمشیدی ،هانیه توسلی و کامبیز دیرباز
دیگر بازیگران این فیلم هستند.

پخش مستند
«چرا سوریه»از شبکه یک
مستند «چرا سوریه» امروز ساعت  ۱۸روی آنتن
شبکه یک سیما میرود .به گزارش مهر ،مستند
«چرا سوریه» به کارگردانی وحید فراهانی ،پنج
شنبه ۹،اردیبهشتساعت ۱۸ازشبکهیکسیما
پخش میشود .این مستند که محصول سازمان
هنری رسانهای اوج اســت ،توسط سید حسن
نصرا ...دبیرکل حــزبا ...لبنان در گفتوگو با
تلویزیونالمیادین،درسالگردشهادتحاجقاسم
سلیمانی تحسین شده بود .مستند «چرا سوریه»،
روایتی است متفاوت از بحران و جنگ سوریه که
تا به حال در رسانههای بینالمللی حرفی از آن
بازگو نشده و کمتر به آن پرداخته شده است.

مصطفی میرجانیان  -قصهها و داستانها همیشه برایمان جذاب بودهاند .از کودکی
داستانهایمان با «یکی بود» و «یکی نبود» شروع می شد .مادرها و مادربزرگها قصه
میگفتند تا ما بزرگ شدیم ،خواندن یاد گرفتیم و قصهها را از روی کتاب خواندیم .فیلمها
و سریالها را دیدیم و کمکم یاد گرفتیم قصه ببافیم یا قصههای زندگیمان را گوشهای
یادداشت کنیم .شاید یکی از خالقانهترین مسابقههای این روزهای تلویزیون «محاکات»
با اجرای منصور ضابطیان باشد .در این برنامه رقابتی برای روایتگری ،خاطرهگویی و
قصه گفتن پیش میآید که بعضی از آنها واقعا شنیدنی هستند؛ قصه زندگی پردرد و
گریههای بیامان «نصرا ...رادش» ،سرنوشت تلخ بازیگر «بچههای آسمان» و چند روایت
از زندگی آدمهای معمولی گوشه و کنار کشور را در این مدت ،در قاب تلویزیون دیدهاید.
در ادامه سراغ «رسول نجفیان» داور «محاکات» و مریم نوابی نژاد کارگردان این برنامه
رفتیم و از چگونگی شکل گیری قصهها و روایتها پرسیدیم.

نجات جان خانم بازیگر
توسط تام کروز
گفته م ـیشــود تــام کـــروز در فیلم سینمایی
«کوکتل» محصول سال  ،۱۹۸۸جان هم بازی
اش را نجات داده اســت .بــه گ ــزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،به نظر میرسد تام کروز هم
در فیلمهای سینمایی و هم در دنیای واقعی
یک قهرمان است .طبق گزارشی که مجله سان
منتشر کــرده ،تــام کــروز جــان الیزابت شــو ،هم
بــازیاش در فیلم سینمایی «کوکتل» را نجات
ی هوایی
داده است .بیل بنت ،مسئول فیلم بردار 
این فیلم به تازگی دربــاره این حادثه مطالبی
نوشت و ایــن موضوع از ســوی کریستوفر مک
کواری کارگردان فیلم «ماموریت :غیرممکن»
نیز تایید شده است .بیل بنت درباره حادثهای که
در سال  ۱۹۸۸اتفاق افتاد ،میگوید« :مشغول
فیلم برداری یکی از سکانسها از بالگرد بودیم و
کروز و الیزابت شو در حال اسب سواری در کنار
ساحل بودند .بعد از چند برداشت ،بالگرد را
روی زمین نشاندیم و تام کروز به همراه الیزابت
برای تماشای سکانس ضبط شده آمدند .تنها
نمایشگری کــه وجــود داشـــت ،پیش مــن و در
صندلی سمت چپ بالگرد بــود ».بنت توضیح
میدهد« :وقتی دم بالگرد در حال چرخش است،
به دلیل سرعت باال ناپدید به نظر میآید و اگر به آن
برخوردکنیدحتماشماراخواهدکشت».الیزابت
که از این موضوع اطالع نداشت ،با عجله به عقب
بالگرد رفت  .تام کروز هم سابقه خلبانی بالگرد
و هم هدایت هواپیما را دارد و وقتی از خطر آگاه
شد ،او را به زمین زد تا از نزدیک شدن الیزابت
شو به دم بالگرد جلوگیری کند ».این گزارش
بعد از آن انتشار یافت که گفته شد تام کروز هفته
گذشته از افتادن یک فیلم بــردار از روی قطار
در حال حرکت در هنگام فیلم بــرداری یکی از
سکانسهای بدلکاری فیلم «ماموریت غیرممکن
 »۷جلوگیری کرده و او را نجات داده است.

نجفیان :وقتی برنامه «محاکات»
را با برنامههای تقلیدی دیگر
مقایسه میکنم ،میبینم که آنها
زورکی یک چیزی را میگویند و
مانند همان «ماه عسل» ،برنامه را
یبرند ،اما «محاکات»
روی آنتن م 
اینطور نیست
▪قصههاییکهفیلمنامهیارمانمیشود

رسول نجفیان میگوید اولین ضرورت برنامه
«مــحــاکــات» در اســم آن اســت« :مــا در فلسفه
افالطون و ارسطو بحثهای نقالی و قصهگویی
داریـــم .قصههایی کــه روی مخاطب اش اثر
میگذارد.ازکودکیهمینکهپدرومادربرایمان
قصه میگفتند ،اتفاقات را در ذهنمان مجسم
میکردیموبهقولارسطوآنقصههامهروشفقت
وبیموامیدرادرمازندهمیکرد.ایناولیندرس
حکایتهایکودکیاست.زمانیکهقصهگویی
به صــورت جمعی باشد اسم آن را «محاکات»
میگویند.ماهمدربرنامه«محاکات»آدمهاییرا
دعوتکردیمکهداستانزندگیشانازنظرگذر
از رنجها و بیم و امید و اتفاقات عجیب و غریب،
جذبهزیادیدارد.درعیدنوروز،آدمهایمشهور
به برنامه آمدند و از آن به بعد ،آدمهای معمولی
مهمان ما هستند .ما داوران هم ،بعد از روایت
قصهها به این میپردازیم که آیا این داستان
زندگیبهدردسریالیارمانمیخوردیانه؟»
▪«محاکات» شبیه «ماه عسل» و برنامههای
دیگرنیست

به تعداد زیاد برنامههایی شبیه «ماه عسل» در
ماهرمضاناینسالهااشارهمیکنمومیپرسم

«محاکات» با آنها فرقی دارد؟ نجفیان پاسخ
میدهد« :موضوعی که تکرار شدنش ضرورت
دارد ،اگر هزاران بار هم تکرار شود ،باز هم تاثیر
خودشرامیگذارد.منوقتیبرنامه«محاکات»
را با برنامههای تقلیدی دیگر مقایسه میکنم،
میبینم که آنها زورکی یک چیزی را میگویند
و مانند همان «ماه عسل» ،برنامه را روی آنتن
میبرند ،امــا «محاکات» ایـنطــور نیست .ما
خودمانراگولنمیزنیمومنهمفقطبهعنوان
یک کارشناس در آنجا حضور دارم .استقبال از
اینبرنامهچنانعجیباستکهازمادرخواست
کردنداینبرنامهیکدورهدیگرهمساختهشود».
▪برنامه های دیگری از روی «محاکات» تقلید
کردهاند

نجفیان میگوید کــه «مــحــاکــات» یــک ایــده
اختصاصی است و برنامههای دیگر از روی آن
تقلید کردهاند« :در برنامه «ماه عسل» هم اولین
ایدهپرداز آن ،خانم مریم نوابینژاد کارگردان
برنامه «محاکات» بود .او خبرنگار روزنامه جام
جم بوده است و چون به آدمهایی با قصههای
جذابدسترسیداشت،برنامه«ماهعسل»راراه
انداخت.احسانعلیخانیدرآنبرنامه،فقطیک
مجریوتمامکارهابرعهدهخانمنوابینژادبود،
اما به ظاهر آنجا حق خانم نوابینژاد را نادیده
میگیرند و آقایان همه کارها را به نام خودشان
ثبتمیکنند.خانمنوابینژادپساز«ماهعسل»
برنامه «هزار داستان»« ،مکث» و «محاکات» را
میسازد .پس برنامه «محاکات» هیچ تقلیدی
نکرده است و اتفاقا برنامههای دیگر به نوعی از
اینایدهتقلیدمیکنند».
▪قصههاییازآدمهایمعمولی

خواننده قطعه معروف «میرن آدمها» میگوید
داوران همه روایتها را بررسی میکنند که آیا
قصههاآنقدرجذابیتدارندتابهصورتسریال

یارمانمنتشرشوندیانه؟اومیگوید«:تعدادیاز
مهمانانبرنامهازچهرههایشناختهشدههستند
که داستان زندگیشان برای همه جذاب است،
امابخشزیادیازمهمانانهمآدمهایمعمولی
از گوشه و کنار کشور هستند .ما داستانهای
زیــادی داریــم که جزو معروفترینهای جهان
هستند.مثلچارلزدیکنز،ویکتورهوگوو...این
آدمهــا و شخصیتها قبل از آن ،هرگز معروف
نبودند .پس قص ه زندگی آدمهای معمولی هم
جذابیتدارد.
▪ دلخوری ازعلیخانی

در ادامــه ســراغ مریم نوابی نــژاد ،کــارگــردان
«محاکات» رفتیم .او دربــاره نحوه پیدا کردن
سوژهها و آدمهایی با سرگذشتهای جالب
میگوید«:از 18،17سالگیخبرنگاراجتماعی
بودم،منهیچوقتیکخبرنگارپشتمیزنشین
نبودم .از همان موقع عشق این را داشتم که به
دنبال قصههاى مخوف و مكانهاى ناممكن
بروم .همین ارتباطات باعث شد تا تنها فردی
باشم که همه سوژههای برنامه «ماه عسل» را
پیدا میکند .زمانی که در این برنامه بودم ،آقای
علیخانی میگفت ما یک تیم  100نفره داریم
که سوژهها را برایمان پیدا میکنند .همیشه
میپرسیدم که چرا نمیگویید آن تیم صدنفره
فقط ِ
خود من هستم؟! همین باعث شده بود که
هرسالتایکهفتهبهماهرمضانباآقایعلیخانی
به تفاهم و همکاری نرسیم .چون تمام بار كار
بر دوش من بود و در نهایت كارها به اسم یك نفر
دیگر و تیمش تمام مىشد .من از سال 94قطع
همکاری کردم و طرحی را به نام «هزار داستان»
نوشتم و آن را در پنج سری اجرا کــردم .حدود
 ٥٠٠قصه را با  ١٠٠راوى كه عمدتا از چهرهها
بودند روایت كردیم كه سال  ٩٧همراه برنامه
«نود» و «صبحى دیگر» ،بهترین برنامه تلویزیون
شد؛ در سالى كه هم «ماه عسل» بود ،هم «حاال
خورشید»وهم«فرمولیك».سالگذشتهفکر
میکردمچقدرجالباستکهفقطقصههای
کرونایی را روایت کنم .مثال ما االن قرنطینه
هستیم ،حاال فکر کنید جانبازان یا بیماران
پروانهای سالهاست در قرنطینه هستند و
بیرون نمیآیند .برنامه «مکث» را ساختیم و به
همین موضوعات پرداختیم .از همان موقع
طرح «محاکات» را در ذهنم داشتم و آن را با
آقای شهیدیفر تکمیل کردم كه بشود از دل
این قصهها رمان یا فیلم نامه درآورد .طرح را با
آقاىجلوهمطرحكردیم.آقاىجلوهازمدیران
خوش فكرى هستند كه نیت مرا فهمیدند و
قبولكردندكهخداراشكربهنتیجههمرسید.
اینبرنامهفعال 50قسمتاستوهمهسوژهها
راخودمپیدامیکنم.همهمىپرسندواقع ًاهمه
اینها را خودت پیدا مىكنى؟ خب ،زندگى

لــیــا حــاتــمــی کــه بــه بیماری
کووید –  19مبتال شــده بود،
دوشنبهشب از بیمارستان
مرخص شد و ادامــه درمــان را
در خانه پیگیری میکند .به
گزارش ایسنا ،زری خوشکام مادر او بر اثر ابتال به
این بیماری در آیسییو بستری است.

نوابینژاد :زمانیکهدربرنامه
«ماهعسل»بودم،آقایعلیخانی
میگفتمایکتیم 100نفره
داریمکهسوژههارابرایمانپیدا
میکنند.همیشهمیپرسیدمکه
چرانمیگوییدآنتیمصدنفره
فقط ِ
خودمنهستم؟!
من همین است ،ارتباطات زیادی دارم .گاهی
با خیریهها تماس میگیرم و میگویم من چنین
قصهای میخواهم .یعنی من اول قصه را پیدا
میکنم و بعد آنها پیشنهاد میدهند که چنین
آدمهایى با مشخصاتى كه گفتید ،وجود دارد.
بعد مىگردم و از میانشان انتخاب میكنم.
خیلى وقتها از روى قصهاى كه خــوانــدهام،
حدسمىزنمشبیهاینآدمبایدكجاباشد،خیلى
وقتها توى تاكسى وقتى ذهنت آماده باشد،
آنهاراپیدامىكنى».
 ▪ قصههای جذاب ،فراوان است

او می گوید« :مــدام مــرا با «مــاه عسل» قیاس
مىكنند .ترجیح مــىدهــم كــا ایــن حاشیه
ها را تمام كنم .تمام سوژههایى كه خود «ماه
عسل» و باقى برنامهها تقلید مىكنند ،حاصل
ایدهپردازىهاىمناست.دلیلدلخورىامهم
اینبودكهمگرمیشودکسیهمهسوژههایتان
را پیدا کند و حتی اسمش را نگویید؟ یا بگویید
یادم رفت! شاید عدهای بگویند این حرفها را
بــرای دیــده شدن میگویم ،اما مگر من چقدر
دیگربایدکارکنمتاحرفماثباتشود؟پنجسری
«هزارداستان»راساختم.دوسریبرنامه«مکث»
را داشتم و حاال «محاکات» را روی آنتن دارم .آیا
کافینیست؟یکجاییآقایعلیخانیگفتهبود
«ماه عسل» را تعطیل کردم چون احساس کردم
که دیگر حرف تازهای نیست .این صحبت مثل
اینمیماندکهیکخبرنگارحوزهاجتماعىدیگر
حرفینداشتهباشد.مگرمیشوددریکجامعه
زنده ،قصهاى و حرفی برای گفتن نباشد؟! در
عین حال سواى این حرفها ،ترجیح مىدهم
كار درست بسازم و به موضوعات اجتماعى نگاه
درست داشته باشم .جدا از این هیاهوها ،مهم
تاثیرى اســت كه در فرهنگ اجتماعى مردم
گذاشته مــىشــود .همین كه نگاه یك نفر به
موضوعى ،مث ً
ال فرزند خواندگى ،عوض شود،
مزدمراگرفتهاموبرایمكافیاست».
ماتالشمیکنیمقصههابهدلجامعهمانبیاید.
چون فرهنگ ،مردم یک جامعه را با شخصیت
میکند».

محمدرضا فروتن برای بازی در
سریال «جزیره» به کارگردانی
سیروس مقدم ،در جزیره کیش
جلوی دوربین رفته است .پس
از سریال «مانکن» ،این مجموعه
دومین سریال نمایش خانگی است که فروتن در
آن بازی میکند.
بـــاران کــوثــری کــه بــر اثــر ابتال
بــه بیماری کــوویــد –  ،19در
بیمارستان بستری شده بود،
بهبود یافت و از بیمارستان
مرخص شــد .به گــزارش مهر،
عالوه بر کوثری ،کیانوش عیاری نیز از بیمارستان
مرخص شده است.
صابر ابــر فیلم «مــســافــران» به
کارگردانی بهرام بیضایی را
ویژهمخاطباننابینا،توضیحدار
کــرده اســت .جمیله شیخی،
فاطمه معتمدآریا ،هما روستا،
نیکو خردمند و مجید مظفری از بازیگران این
فیلم محصول سال  70هستند.
نسیم ادبـــی در فیلم کــوتــاه
«گــرســنــگــی» ســاخــتــه میثم
محمدخانی بازی کرده است.
او در این فیلم نقش مــادری را
بازی کرده است که یک فرزند
سندروم داون دارد .ادبی فیلم کمدی «لب خط»
ساخته علی جبارزاده را آماده اکران دارد.
جعفردهقانفرداشبدربرنامه
« 14اینچ» شبکه آ یفیلم ،به
عنوان مهمان حضور خواهد
داشــت و دربــاره سریال «مریم
مقدس» به کارگردانی شهریار
بحرانی ،صحبت میکند .شبنم قلی خانی نیز
دیگر مهمان برنامه است.
رامــیــن ناصرنصیر در سریال
عروسکی «ساختمان کلیله و
دمــنــه» بــه کــارگــردانــی مرضیه
برومند ،به عنوان گوینده حضور
دارد .او این خبر را در گفتوگو با
تسنیماعالمکردهاست.
رضا شفیعیجم با فیلم «پیشی
میشی» اثر حسین قناعت ،به
نمایش خانگی آمده .این فیلم
ویژه مخاطب کودک و نوجوان
ساخته شــده اســت و نفیسه
روشن و بهاره رهنما نیز در آن حضور داشتهاند.

