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فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر- یوســف 
بچــاری تهیه کننده برنامه »معرکه« که 
همزمان با برگزاری جام جهانی فوتبال 
در قطر، هر روز با اجرای بهنام تشکر 
در به صورت اینترنتی عرضه می شود، 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر بیان کرد: 
»معرکه« یک برنامه تخصصی فوتبالی 

نیست بلکه گفتگویی است که فوتبال 
تنها بهانه ای برای شــروع و پایان آن 
بــه هوای جام جهانی اســت. بخش 
عمــده ای گفتگو بین مهمان و مجری 
انجام می شــود و در این برنامه فوتبال 

بحث جدی و درجه اول نیست.
وی دربــاره اینکــه در ایــام 
جام جهانــی چنین برنامــه ای چقدر 
می تواند مخاطب داشــته باشــد هم 
گفت: در اســتاندارد تلویزیون ها این 
ســوال گاهی مطرح می شود که وقتی 
بازی هــای فوتبال در شــبکه اصلی 
پخش می شود شــبکه های دیگر چه 
باید بکنند؟ آیا همه فوتبال دوســت 
دارنــد که جواب منفی اســت و 
برای آن ها کــه فوتبال اولویت 
جدی نیســت، می توانند سراغ 
برنامه های دیگر بروند. برنامه 
»معرکه« هم قرار نبود فضای 
داشــته  فوتبالی  تخصصی 

باشد.
قابلیت هــای بهنام 
اجرای  بــرای  تشــکر 

»معرکه«
این تهیه کننده درباره انتخاب 
بهنام تشــکر به عنوان مجری نیز 
تصریح کرد: این انتخاب به خاطر 
قابلیت های بهنام تشکر است. او 

هم ســابقه اجرای رادیویــی دارد و 
هم محبوب اســت، هیچ گاه حاشیه 
نداشته است و نکته ای برای بینندگان 
می تواند جالب باشــد این است که او 
خیلی فوتبالی است. از دوره نوجوانی 
فوتبال بازی کرده اســت و به عالوه 

اینها، توانایی های دیگری هم دارد.
وی دربــاره اینکه بهنام تشــکر 
گزینه اول اجرای این برنامه بوده است 

یا خیر؟ اضافه کرد: گزینه های دیگری 
هم داشتیم اما بین آنها بهنام تشکر بهتر 

از دیگران بود.
بچــاری دربــاره شــائبه ای که 
درباره بودجه هــای کالن برنامه های 
شــبکه خانگی و تولیدات پلتفرم ها 

مطرح اســت هم توضیــح داد: اتفاقًا 
یکــی از چالش های ایــن برنامه این 
بــود که چنیــن بودجه ای نداشــت. 

یعنی هزینه های زیادی قباًل برای این 
برنامه ها در پلتفرم ها انجام شده بود و 
نتیجه هم نگرفته بودند. ما چون سابقه 
برنامه سازی در تلویزیون داشتیم هم 
فرمول برنامه سازی را می دانستیم که 

چطور یک برنامه می تواند فرم و سر و 
شکل درست داشته باشد و هم خودم 
هزینه باال را باعث افت می دانم.از فرط 

پول داشتن است که برخی برنامه ها به 
نابودی کشیده می شود.

وی اضافــه کــرد: وقتی بودجه 
باالســت دامنه اختیارات باز اســت 
انتخاب هــای غلط داریــد یا دکوری 
می زنید که متناســب برنامه نیست و 
کارهایی کــه بود و نبودش در جذب 
مخاطــب تأثیــر ندارد امــا آدم ها در 
این ورطــه می افتند که در کار فضای 

چشمگیری داشته باشند.
بچاری دربــاره بودجه »معرکه« 
نیز گفت: ایــن برنامه با بودجه کمی 
تولید شــد و حتی نسبت به برخی از 
برنامه هــای جام جهانی تلویزیون که 
االن در حال پخش اســت بودجه اش 

کمتر است.
میلیــاردی  شــایعه های 
در  برنامه ســازی  دربــاره 

پلتفرم ها
وی درباره برخی اظهارنظرها در 
فضای مجازی درباره بودجه و اجرای 
برنامه های مرتبط بــا جام جهانی در 
پلتفرم ها با مبالغی نظیر ســی میلیارد 
تومــان عنوان کرد: قطعاً این اظهارات 
درباره این برنامه نبوده است. این برنامه 
با بودجه ای ســاخته می شود که تأکید 
می کنم از برخــی برنامه های روتین 

عصرگاهی تلویزیون هم کمتر است.

ایــن تهیه کننده درباره شــایعه 
دســتمزد چند میلیاردی بهنام تشکر 
بــرای اجرای »معرکه« نیز عنوان کرد: 
این فضایی که درســت شــده است 
صحت ندارد. نام بهنام تشکر در برخی 
از این شایعات مجازی ذکر شده است 
که اصاًل درست نیست. اگر الزم باشد 
می تــوان برآوردهــا را نمایش داد تا 
مشخص شــود آقای تشکر با رقمی 
خیلی خیلی کمتر از رقمی که شــایعه 
شــده این کار را پذیرفته اســت. او به 
خاطــر عالقه اش و مهمتر از آن نوعی 

حس مسئولیت وارد این کار شد.
وی اضافه کرد: او نوعی احساس 
مســئولیت جــدی در کار دارد که در 
کمتر کسی دیده ام. به دلیل فضایی که 
این روزهــا وجود دارد عده ای مکدر 
هســتند اما در عین حال ما احســاس 
وظیفه نسبت به مخاطب خود داریم که 
باید از این فضا خارج شود، مخاطبی 
که سرشار از درگیری و نگرانی و غم و 
تلخی است اما برای ساعتی می توان با 
او درباره لذت فوتبال و سرگرمی های 

دیگر سخن گفت.
بچاری تصریح کرد: در این فضا 
عده ای می خواهند فشــارها را بیشتر 
کننــد، اما ما ســعی کردیم در فضای 
مــورد نظر آرامــش را ایجاد کنیم. تم 

اصلــی برنامه ما که در تیتراژ هم بابک 
افرا قطعه ای را برای آن خوانده است، 
صحبــت از فوتبال و همچنین حرف 
از یک رفاقت است. فکر مرکزی این 

برنامه یار و یاور هم شدن است.
وی دربــاره فرآینــد دعوت از 
هنرمندان بــرای حضور بــه عنوان 
مهمان در »معرکه« نیز یادآور شــد: در 
این شــرایط دعوت از هنرمندان کار 
راحتی نیست، شــرایطی وجود دارد 
کــه برخی صالح می داننــد در قاب 
تولیدات تصویری دیده نشــوند. در 
مقابل اما برخی اتفاقاً با اشتیاق می آیند 
و می خواهند در تغییر این فضا سهمی 
داشته باشــند. به شخصه از همراهی 
هنرمندانــی که تا به امــروز در قاب 
»معرکه« حاضر شده اند تشکر می کنم. 
تهیه کننــده »معرکــه« در پایان 
درباره برنامه ریــزی برای تولید ادامه 
ایــن برنامه گفت: قرار اســت تا ۲۷ 
آذر هر روز یک قســمت از این برنامه 
بارگــذاری می شــود. در ایــن روند 
انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های روز 
مرتبــط با بازی های در حال برگزاری 
در جام جهانــی قطر هم هســتیم. در 
میان دعوت شدگان، مخاطب می تواند 
 چهره هــای دور از ذهنــی را هــم 

ببیند.

گروه فرهنگ و هنر-  »کاسیاس 
فردوســی پور« عنوان نمایشی است 
نوشــته و کار حسن معجونی که قرار 
بود ۱۰ سال پیش یک تک  اجرا داشته 

باشد اما این نمایش هرگز اجرا نشد.
در تئاتر ما آثار بســیار معدودی 
دربــاره فوتبــال یا بــا بهره گیری از 
روش های این مســابقه ورزشی اجرا 
شــده اند. با این حال حسن معجونی، 
بازیگــر و کارگردان تئاتــر که هر از 
گاهی هم دســت به قلم می شــود و 
نمایشــنامه ای می نویســد، یکی از 
هنرمندانی اســت که تصمیم داشت 
در قالــب یک اثر نمایشــی به فوتبال 
و اتفاقات آن توجه نشــان دهد ولی 
نمایش او اجازه اجرا پیدا نکرد و حاال 
که ۱۰ ســال از آن ماجــرا می گذرد، 
همزمــان با برگزاری جــام جهانی ، 
فرصت را مناســب دیدیــم تا به این 

ماجرا بپردازیم.
کســانی  که در سال های قبل تر 
تئاتری  رویدادهــای  پیگیــر 
بوده انــد، بــه یــاد دارند که 
گروه تئاتر لیو به سرپرستی 

حسن معجونی، حدود ۱۰ سال پیش 
فســتیوالی پژوهشــی را با نام منولیو 
برگــزار می کرذند. فســتیوالی برای 
نــگارش و اجرای نمایشــنامه های 
مونولوگ که در پایان هر جلســه نیز 
یک نشست پژوهشی برگزار می شد. 
این برنامه با بودجه این گروه نمایشی 
و بدون بهره گیــری از بودجه دولتی 
در تاالر انتظامی خانه هنرمندان ایران 

برگزار می شد.
تعــدادی از نمایشنامه نویســان 
به انگیزه برگزاری این برنامه دســت 
بــه قلم شــدند و بــرای اولیــن بار 

نمایشنامه ای مونولوگ نوشتند.
از جملــه نویســندگانی که در 
این برنامه شــرکت کردنــد، محمد 
رضایی راد، محمــد یعقوبی، محمد 
چرم شــیر، حســن معجونی، مهسا 

محبعلی، مهدی کوشکی و ... بودند.
حسن معجونی، سرپرست گروه 
تئاتــر لیــو ،  قرار بود ۱۰ ســال پیش 
نمایش »کاسیاس فردوسی پور« را به 
عنوان یکــی از آثار همین پروژه اجرا 
کند اما این نمایش مجوز اجرا نگرفت 

و هنوز هم بعد از این همه مدت معلوم 
نشــده است که چرا شورای نظارت و 
ارزشیابی وقت، به این کار اجازه اجرا 

نداد.
قــرار بــود نمایش »کاســیاس 
فردوســی پور« با بازی حبیب رضایی 
روز هفتــم مــرداد ســال ۱۳۹۱ یک 
تک اجــرا در تــاالر انتظامــی خانه 

هنرمندان ایران داشته باشد.
حسن معجونی که خود نگارش 
این متن را بر عهده داشت، همان زمان 
درباره دالیل منتفی شــدن اجرای این 
نمایش به ایسنا گفته بود: »روز چهارم 
مردادماه شــورای نظارت و ارزشیابی 
متن ما را رد کرد و حتی اصالحیه هم 
نداد. به گفته رییس شــورا، سه نفر از 
بازخوانان این شورا متن ما را خواندند 
و هــر ســه آن را رد کردنــد و معتقد 

بودند، چنیــن متنی را نمی توان 
اجرا کرد. «

بیان  بــا  معجونی 
ایــن مونولوگ  اینکه 
و  فوتبــال  دربــاره 
اســت،  مهاجــرت 

اظهار کرد: »موضــوع این مونولوگ 
چیــزی نبود کــه قابل اجرا نباشــد، 
بلکــه درباره اتفاق های فوتبال بود که 
همه دربــاره آن صحبت می کنند؛ اما 

نمی دانم چرا متن را رد کردند. «

نکتــه قابل تامل اینکه پس از رد 
شــدن متن، فرصتی به گروه اجرایی 
داده نشــد تا کارشان را تمرین کنند و 
شورای نظارت بعد از بازبینی، درباره 

اجرای آن تصمیم گیری کند.
از آنجاکــه آثار پــروژه منولیو 
هر کــدام یک تک اجرا در ســالنی 
کوچک و با حضور تماشــاگرانی 
بسیار محدود داشتند، این اندازه 
ســختگیری در صدور مجوز 

غریب می نمود.
ایــن نمایش بــه هر حال 
یکی از بی شمار نمایشنامه هایی 
اســت کــه در کشــوی میــز 
نویســندگان به امید دیده شدن 
و جان گرفتن روی صحنه باقی 

مانده است.

گروه فرهنگ و هنر- در بازسازی 
فیلم کالسیک »بامبی« والت دیزنی، قرار 
است این شخصیت محبوب و دلنشین 
با چهره ای تاریک و به عنوان ماشــین 

کشتار بازگردد.
مانند »وینی پو« اکنون »بامبی« که به 
تملک عموم درآمده، در حال بازگویی 

روایتی ترسناک از خود است.
اسکات جفری کارگردان »جهش« 
در همــکاری با ریس فریک-واترفیلد 
تهیه کننده که نویسندگی و ساخت فیلم 
»وینی پو: خون و عســل« را انجام داده 

قرار است »بامبی« ترسناک را بسازند. 
»وینی پــو: خون و عســل« هم 
نسخه ترســناکی از شخصیت »وینی 
پــو« بر مبنای کارتون محبوب کودکان 
است و قرار اســت از ۱۵ فوریه ۲۰۲۳ 
راهی سینماها شود. در وب سایت این 
تهیه کننده آمده اســت که این دو قصد 
دارند »بامبی: فرضی« را این بار در قالب 
نســخه ای تاریک از کارتون کالسیک 
کودکان بســازند. گویــی فیلم اصلی 
»بامبی« محصول ۱۹۴۲ که یک موجود 

کوچک شــاهد کشته شــدن غم انگیز 
مادرش توسط شــکارچیان است؛ به 
اندازه کافــی ناراحت کننده نبود؛ حاال 
جفری گفته است در فیلم جدید بامبی 
را به عنوان یک ماشین کشتار شرورانه 
تصویر می کند. آیا منظور او این است که 
این آهوی شیرین باید به دنبال انتقام قتل 
مادر محبوبش باشد؟ جزییات تا به اینجا 

مخفی نگه داشته شده است.
گفته شده این فیلم یک بازتعریف 
دوباره و فوق العاده تاریک از داســتانی 
خواهد بود که سال ۱۹۲۸ خلق شده و 
همه آن را می شناســند و دوست دارند. 
به گفته جفری این بامبی جدید با الهام 
گرفتن از طرحی که در »آیین« نتفلیکس 
به کار رفته یک ماشین کشتار شرورانه 
خواهــد بود. برای یک بامبی هار آماده 

شوید!
در »آیین« فیلم ترسناک بریتانیایی 
محصول ۲۰۱۷ با بازی راف اســپال و 
به کارگردانی دیوید بروکنر، گروهی از 
دوســتان که در حومه سوئد پیاده روی 
می کننــد با پدیده هــای غیبی روبه رو 

می شوند و یک غول چهار پای شاخ دار 
آن ها را شکار می کند.

استودیو آی تی ان که سازنده »وینی 
پو« جدید بود، با این پروژه هم همراهی 
می کند و وینس نایت نیز از همان فیلم، 
فیلمبرداری این فیلم را انجام می دهد. 
قرار اســت تولید این فیلــم از اواخر 
ژانویه شــروع شود. دیزنی سال ۲۰۲۰ 
اعالم کرد قصد دارد یک بازسازی الیو 
از »بامبی« بسازد. برای نوشتن فیلمنامه 

این فیلم ژنو رابرتسون-دورت نویسنده 
فیلمنامه »کاپیتان آمریکا« و لیندسی بیر 
انتخاب شده اند. میکی ماوس دیزنی نیز 
از سال ۲۰۲۴ به تملک عموم درمی آید 
و حــق انحصــاری آن دیگر در اختیار 
کمپانی دیزنی نخواهد بود. طبق قانون 
کپی رایت آمریکا یک موضوع ۹۵ سال 
پس از خلقــش وارد مالکیت عمومی 
خواهد شــد و پس از آن کپی رایت بر 

آن اعمال نمی شود.

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
سینمایی »شهر خاموش« ساخته احمد 
بهرامی، نخستین نمایش جهانی خود 
را در بخش مســابقه اصلی جشنواره 
شب های »سیاه تالین« در کشور استونی 

تجربه کرد.
در بخش هایی از مطلب نشــریه 
اســکرین به قلم »وندی آیدی« درباره 

فیلم »شهر خاموش« آمده است:
»احتمــاالً مکان های تاریک تری 
هم نسبت به پس زمینه ی سومین فیلم 
بلند احمد بهرامــی روی زمین وجود 
دارد، اما مســلما نمی توانند خیلی زیاد 
باشــند. داســتان این فیلم در محوطه  
متروک ماشــین های اسقاطی در حومه 
شــهری بی نام در ایــران رخ می دهد، 
جایی که انســان های طردشده به دنبال 
امرار معاش هستند و باد برزخی در میان 
الشه های خودرو زوزه می کشد. زنی به 
نام بمانی )باران کوثری( که به ظن قتل 

همســرش یک دهه  است در زندان به 
سر می برد، برای یافتن محل پسری که 
در زنــدان به دنیا آورده، به طور موقت 
از زندان آزاد می شــود و اکنون به دنبال 
برادر شــوهرش، اِبی )علی باقری( می 
گــردد چرا که او تنها امیدش برای پیدا 
کردن پسرش است. بهرامی در این فیلم 
به مضمون زنانگی در مقابل مردساالری 
پرداخته اما در نهایت اجازه چندانی به 
رسوخ امید در این درام بی رحمانه، اما 

قدرتمند نمی دهد.
»شهر خاموش« را می توان خواهر 
فیلم »دشــت خاموش« در سال ۲۰۲۰ 
دانست که برنده بهترین فیلم در بخش 
افق های جشنواره ونیز شد و تعداد قابل 
توجهی از جوایز را طی حضوری موفق 
در جشنواره های بین المللی کسب کرد.

هــر دو فیلم به صورت ســیاه و 
سفید با نسبت های فشرده فیلمبرداری 
شــده اند و هر دو شخصیت هایی را به 

تصویر می کشند که در چنگال ناامیدی 
له شده اند. »شــهر خاموش« نخستین 
نمایش جهانــی خود را در مســابقه 
جشنواره تالین تجربه کرد و با استقبال 
دیگر جشنواره های سینمایی نیز رو به 
رو خواهد شد. پس زمینه اعتراض های 
حقوق زنان در ایران، داســتان این زن 
قوی و مصمم را که در این فیلم با مردانی 
بسیار ناخوشایند روبرو می شود را اثری 
بهنگام و مطابق با شرایط کنونی تبدیل 

کرده است.
ظرافت و صرفه جویی را می توان 
در فیلم ســازی احمد بهرامی مشاهده 
کرد، نماهای آهســته و ۱۸۰ درجه که 
گورستان ویران شده ای از وسایل نقلیه 
اسقاطی را نشــان می دهند. همچنین 
استفاده دلپذیری از ریتم و تکرار در این 
فیلم دیده می شود؛ یک موتیف موزیکال 
شــوم همراه با یک تصویری مکرر از 
بمانی کــه درب هر یک از آلونک های 

مردانه را می بندد و در حالی که استفاده 
از نماد در فیلم  نسبتاً سنگین است،

یک ماشــین هیدرولیک له کردن 
خودروهــا به طور مکرر نشــان داده 
می شود، یک سگ ماده در حیاط محوطه 
اسقاط نشانی بارز از وضعیت شخصیت 
»بمانی« در جامعه است. تصویر تزلزل 
ناپذیر از وضعیت اسفبار »بمانی«، نشان 
دادن بسته درها بر روی زنی بدون هیچ 
گزینه ای، فیلمــی ویرانگر و قدرتمند 
است. در فیلم سینمایی »شهر خاموش« 
بــه نویســندگی و کارگردانی احمد 
بهرامــی و تهیه کنندگــی رضا محقق، 
بازیگرانی چون بــاران کوثری، بابک 
کریمــی، علی باقری، بهــزاد دورانی، 
محســن مهری دروی، کریم و حبیب 
شراهی نقش آفرینی کرده اند و مسعود 
امینی تیرانی نیز بــه عنوان فیلمبردار و 
مصطفی وزیری نیــز تدوین این فیلم 

سینمایی را بر عهده دارد. 

کدام دستمزد میلیاردی؟

»معرکه«ای که با بهنام تشکر 
رقم خورد 

یوسف بچاری تهیه کننده ویژه برنامه »معرکه« درباره جزییات طراحی و تولید این برنامه فوتبالی همزمان با 
جام جهانی قطر و برخی حواشی مرتبط با بودجه تولید این مجموعه به ارائه توضیحاتی پرداخت.

بازیگری که بعد از بازی در ۵۲۵ فیلم می خواهد 
دوباره کارگردانی کند

گروه فرهنگ و هنر- بازیگر محبوب هندی می گوید آماده است تا دوباره روی صندلی کارگردانی بنشیند.
آنوپــم کهیــر بازیگر محبوب هندی که بازیگر فیلم هایی چون »دفترچه امیدبخش« دیوید اوراســل و ســریال 
»نیوآمستردام« بوده، سال ۲۰۲۲ را با فعالیت های متنوعی سپری کرده است و در »پرونده های کشمیر ۲«، »کارتیکیا ۲« 

و »آنوچای« حضور داشته است، اما می گوید آماده است تا پشت دوربین برگردد.
وی در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم هند گفت: ماجرایی برایم رخ داده است، خواهرزاده ام اوتیسمی است و 
من داستانی دارم درباره یک پدربزرگ و نوه اوتیسمی او که با هم زندگی می کنند. می خواهم فیلمنامه اش را بنویسم و 

ممکن است تا پایان امسال یا سال آینده کارگردانی اش را شروع کنم.
وی ۲۰ سال پیش با ساخت » Om Jai Jagadish« برای نخستین بار روی صندلی کارگردانی نشست اما دیگر 
این تجربه را تکرار نکرد.کهیر قرار است امسال را با بازی در فیلم ترسناک تامیلی با عنوان »ارتباط« که در آن در نقش 

کشیشی که از طریق زوم جن گیری می کند را ایفا می کند، به پایان ببرد.
وی همچنین در حال بازی در فیلم »کالری« ســاخته ایشا مارجارا فیلمساز کانادایی 
اســت که داســتانی بین نسلی درباره ۳ زن اســت. به گفته وی این فیلم در کانادا و هند 

ساخته می شود.
به دالیل شــخصی وی بازی در فصل جدید ســریال پزشکی »نیوآمستردام« را 
ادامه نداد، اما بیشتر به پروژه های هندی پرداخت. »امضا« ساخته گاجندرا آهیر که خود 
وی تهیه کننده اش هم هســت از ســوی او در توییتر به عنوان فیلم ۵۲۵ وی در عرصه 
بازیگری معرفی شــده است.کهیر همچنین به زودی با IB۷۱ به کارگردانی سانکالپ 

ردی، »کاگاز ۲« ســاخته ساتیش کاوشــیک، »اورژانس« از کانگانا رانات و یک 
ســریال اینترنتی توسط نیراج پاندی دیده می شود.وی که ۶۷ ساله است 

گفت: به فیلم هایی که نمایش دهنده ســینمای هند هستند، افتخار 
می کند.این بازیگر پرکار در جشنواره بین المللی فیلم هند یک 

 مستر کالس با موضوع »نمایش برای نمایش و تئاتر« برگزار 
کرد.

چرا »کاسیوس فردوسی پور« اجرا نشد؟

تهیه کننــده »معرکه« در پایــان درباره برنامه ریزی برای تولیــد ادامه این برنامه گفت: 
قرار اســت تا ۲۷ آذر هر روز یک قســمت از این برنامه بارگذاری می شــود. در این روند 
انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های روز مرتبط با بازی های در حال برگزاری در جام جهانی 
قطر هم هستیم. در میان دعوت شدگان، مخاطب می تواند چهره های دور از ذهنی را هم ببیند.

برای »بامبی« هار آماده باشید!

یک درام بی رحمانه اما قدرتمند با بازی باران کوثری
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