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گفتوگوی همدلی با تهیه کننده برنامه «ایران» در شبکه پرس تیوی؛

بالیوود

سینما

میگویند پس شترها کو؟!

«عامر خان» قرار است نقش ماندگار
«تام هنکس» را بازآفرینی کند
گامپ هندی میآید!
فارست
ِ

«عامر خان» که در ایران بیشتر با نام «امیر خان»
شناخته می شود ،در نســخه بالیوودی فیلم برنده
اسکار و کالســیک «فارست گامپ» مقابل دوربین
میرود.
به نقل از هالیوود ریپورتــر ،این فیلم که به زبان
هندی ساخته میشود «  »Lal Singh Chadhaنام
دارد و «ادویت چانــدان» کارگردانی آن را بر عهده
دارد ،ضمن این که سوپراستار هندی عالوه بر بازی
در نقش اصلی ،تهیهکنندگی فیلم را نیز بر عهده دارد.
فیلم «فارســت گامپ» به کارگردانــی «رابرت
زمکیس» محصول ســال  ۱۹۹۴بر اساس رمانی به
همین نام از «وینسنت گروم» ساخته شد و با فروش
جهانی  ۶۶۷میلیون دالر ،پرفروشترین فیلم آمریکا
در آن سال شــد« .تام هنکس» بازیگر نقش اصلی
آن بود.
«عامر خان» در یک رویداد رسانهای به مناسبت
پنجاه و چهارمین ســالگرد تولدش از ساخت این
فیلم خبر داد و گفت که حق ساخت نسخه هندی
«فارســت گامپ» را از کمپانی پارامونت خریداری
کرده اســت .او همچنین عنوان کرد همواره عاشق
فیلمنامه «فارست گامپ» بوده که داستانی فوقالعاده
دارد.
«فارســت گامپ» نامزد دریافت  ۱۳جایزه اسکار
شــد و  ۶جایزه بهترین فیلــم ،بهترین کارگردانی،
بهترین جلوههای ویژه ،بهترین بازیگر نقش اول مرد
(تام هنکس) ،بهترین فیلمنامه اقتباســی و بهترین
تدوین را دریافت کرد.
این فیلم همزمان با فیلم موفق «رســتگاری در
شاوشــنگ» در یک سال ساخته شــد و تقریباً در
تمامی جایزههای اسکار با این فیلم رقیب بود و در
همه رقابتها پیروز شد« .رستگاری در شاوشنگ»
موفق به کسب هیچ جایزهای نشد ،هر چند که بعدها
در لیســت  ۲۵۰فیلم برتر تاریخ سینما در سایت
معتبر « IMDBرستگاری در شاوشنگ» در رتبه اول
و «فارست گامپ» در رتبه  ۱۵قرار گرفت.
ساخت نســخه بالیوودی بر اساس آثار هالیوودی
در چند ســال اخیر رونق بیشتری گرفته و در سال
 ۲۰۱۷فیلم «سرآشپز» بر اساس فیلم اصلی ساخته
«جان فاوارو» ساخته شد و در سال  ۲۰۱۴نیز فیلم
«بنگ بنگ» بر اســاس فیلم «شــوالیه و روز» به
سینمای هند آمد.
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بسیاری از مخاطبان اعتراف می کنند تا قبل از دیدن برنامه ما ،کشور ایران را با سرزمینهای عربی اشتباه میگرفتند
همدلی| محمد پارســا نجفی  -شــبکه
انگلیسیزبان پرس تیوی برای آگاهی مردم جهان
از حقایقی که مورد غفلت واقع شده ،برنامه های
متعددی تهیه و پخش می کند .این رویکرد برای
نشــان دادن حقایق اجتماعی و فرهنگی ایران،
دلیلی اســت برای تولید برنامه پرمخاطبی به نام
«ایران» به تهیه کنندگی محمدعلی قاســمی؛
برنامه ای که به صورت ترجمه شده در شبکه های
دیگر صدا و ســیما مانند هیسپان تیوی (اولین
شبکه تلویزیونی اسپانیاییزبان ایران) و حتی شبکه
خبر و شبکه مستند هم پخش می شود .قاسمی
که مدیر هنری شبکه پرس تی وی هم محسوب
می شود ،به سؤاالت ما برای آشنایی بیشتر ایرانیان
با برنامه «ایران» پرس تیوی پاسخ داد تا بدانیم
چه ایرانی را به جهان معرفی می کند.
برنامه «ایران» را برای ایرانیان چگونه
تعریف می کنید؟
«ایــران» قدیمی ترین برنامه شــبکه پرس
تیوی محسوب می شود .در مدت  11سالی که
از تولید این مجموعه می گذرد ،هزاران قسمت
از آن به بررســی نقاط مختلف کشور از توانایی
های علمــی تا جاذبه های گردشــگری ،خرده
فرهنگها تا آیینها و  ....حتی در دورترین مناطق
ایران پرداخته اســت .هدف ما معرفی ظرفیت
های فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و تمدنی ایران
به ویژه مواردی اســت که در رسانه های مشهور
جهان مورد اشــاره قرار نمیگیرد یا در مورد آن
سیاه نمایی صورت می گیرد .به این نکته نیز باید
توجه داشت که تولیدات ما برای مخاطبانی است
که با کشور ایران ،آشنایی ندارند .به بیان دیگر از
آنجا که فعالیت ما مستندسازی و بررسی بدون
واســطه است ،از این رو در خط مقدم جنگ نرم
قرار داریم.
در یک دهه گذشته به همه مناطق ایران
سفر کرده اید یا هنوز مناطقی هست که از
قلم افتاده باشد؟
به بیشــتر مناطق ایران رفته ایم و برنامه تهیه
کرده ایم ،حتی با آیین ها ،فرهنگ و جاذبه های
گردشگری در سراسر ایران آشنا شده ایم که شاید
اکثر مردم از آن بی اطالع باشند .برای مثال مردم
دشــت های الهیجان در  15مرداد ماه هر سال
مراسمی شبیه نوروز برگزار می کنند و در باور خود
به صورت سنتی ،آن تاریخ را آغاز سال نو می دانند.
تاکنون به این فکر بوده اید که بتوانید
این برنامه را گسترش دهید؟
یکی از آرزوهای من این است که بتوانیم برنامه
«ایران» را به همــه زبان ها تولید کنیم .در این
صورت مخاطبان بسیار بیشتری خواهیم داشت
و مردم دنیا می توانند ایران را بشناســند .برای

مثال چه خوب می شود برنامه «ایران» به زبان
روسی هم داشته باشیم چون می دانید روسها
جمعیت  400میلیون نفری دارند یا اکثر جمعیت
میلیاردی چین به زبان انگلیسی مسلط نیستند؛
چه خوب بود میتوانســتیم یک برنامه «ایران»
به زبان چینی هم بســازیم .ایــن امر در جذب
گردشگران چینی بسیار راهگشاست .همان طور
که می دانید کشور چین باالترین رتبه در اعزام
گردشــگر به خارج را در میان کشورهای جهان
دارد .چــرا ما از این درآمدزایــی ارزی بهرهمند
نشویم؟
منظورتان دوبله شــدن برنامه
به زبانهای دیگر اســت یا
به صــورت بازتولید مورد
استفاده قرار گیرد؟
هر دو مطلوب اســت؛
هم دوبله شــدن برنامه
امکان بهره منــدی از آن
را فراهم کند هم اینکه مانند
«هیســپان تیوی» که مجری
مسلط به زبان اسپانیایی ،پالتوهای
برنامه را بیان می کند و ضبط می شود و دیگر
نیازی به دوبله کردن نیست ،عمل شود .به ترکیه
نگاه کنید؛ آنها یک برنامه مثال در مورد معماری
مساجد کشورشان می سازند ،سپس به زبان های
مختلف در شبکههای  TRTاستفاده می کنند.
در مسیر تولید برنامه چه نقاط قوت و
چالشهایی وجود دارد؟
یک نقطه قوت ما همراه بودن با نیروهایی است
که عالوه بر تسلط بر زبان انگلیسی ،به لهجه های

گوناگون جامعه هدف نیز اشــراف کامل دارند .از
این رو مخاطبی که برای نمونه در کشور انگلیس یا
آمریکا پای برنامه نشسته ،تفاوتی در لهجه گوینده
برنامه با گویش خودش احســاس نمی کند ،در
نتیجه بهتر می تواند ارتباط برقرار کند .مزیت دیگر
این برنامه معرفی کردن جاذبه های گردشــگری
کشــورمان به مردم جهان بــا رویکردی هنری
اســت که آنان را به مزیت های توریســتی ایران
عالقهمند سازد .امری که می تواند برای میهن ما
خاصیتهای بسیاری از جمله ارزآوری و اشتغال
زایی را به همراه داشــته باشد .مضاف براینکه به
نزدیکی میان ملت ها و افزایش دوســتی
آنها هــم می انجامــد .چالش
بــزرگ ما هــم افزایش هزینه
های تولید برنامه اســت .به
همین خاطر تصور میکنم
اگر هر استان برای اینکه
ظرفیتهای شــهرهایش
مانند جاذبههای گردشــگری
را معرفی کنــد حمایت مالی،
لجستیکی و ...را از تیم تولید بر عهده
بگیرد ،نتایج بسیار بهتری حاصل شود.
از فضای مجازی نیز برای انتشار برنامه
استفاده می کنید؟
همیشه با شــبکه های فضای مجازی ارتباط
خوبی داشتیم .برنامه هایی داریم که بیش از یک
میلیون بازدید داشته است .از همین طریق هم
متوجه می شویم که مخاطبان بسیاری در سراسر
دنیا از غرب تا آفریقا و حتی جنوب شــرق آسیا
داریم .خوشبختانه حســاب های کاربری برنامه
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ایران همچنان مورد اســتفاده قــرار می گیرد و
توسط آمریکا مسدود نشده است.
به این نکته اشاره کردید که مخاطبان
شما آشــنایی زیادی با کشورمان ندارند،
در بازخوردهایی که دریافت کرده اید نکته
جالب توجه از تأثیرگذاری پخش این برنامه
در میان مردم جهان در خاطر دارید؟
بله بسیاری از بازخوردهایی که به صورت کامنت
دریافت می کنیم حاکی از تعجب اشخاصی است
که بعد از دیــدن حقایق کشــورمان در برنامه
«ایــران» از تفاوت هایی که با پیشزمینه فکری
خود داشتهاند ،بسیار متعجب شدند .برای مثال
بســیاری از مخاطبان اعتراف می کنند تا قبل از
دیدن برنامه ما ،کشــور ایران را با سرزمین های
عربی اشــتباه می گرفتند .حتی برخی از دیدن
شــهرهای مدرن و انبوه خودروها تعجب کرده و
می پرسند پس شترهایی که رسانه های مسلط
غرب ادعا میکنند ،کجاست؟!
آیا رویکردهای تولیــد برنامه «ایران»
نسبت به برنامه های استودیومحور متفاوت
است؟
بله ،ما از امکانات تصویربرداری هوایی و حرکتی
استفاده می کنیم .ریتم کار باید مناسب باشد و از
تدوین سریع بهره می بریم .تولید ،یک بخش از
کار است و بخش دیگر ،توزیع خوب برنامه است.
برای مثال برنامه «ایران» در «هیسپان تیوی»
هم پخش می شود اما بیشتر کشورهای آمریکای
التین ،گیرنده ماهواره ندارند و باید از شرکت هایی
که برنامه های تلویزیونی را به صورت کابلی منتقل
میکنند استفاده کنیم.

جدیدترین فیلم دنی بویل به عنوان فیلم
اختتامیه جشنواره انتخاب شد
پایان «ترایبکا» با «دیروز»

«دیروز» جدیدترین فیلم دنی بویل به عنوان فیلم
اختتامیه جشنواره «ترایبکا» انتخاب شد .به نقل از
ورایتی ،اولین اکران جهانی فیلم جدید دنی بویل،
کارگردان سرشناس بریتانیایی در جشنواره ترایبکا
و بهعنوان فیلم پایانی این جشنواره صورت میگیرد.
این فیلم با عنوان «دیروز» شنبه ( 14اردیبهشت)
به عنوان فیلم اختتامیه جشنواره ترایبکا روی پرده
میرود .این جشــنواره از  ۲۴آوریل کار خود را با
نمایش «آپولو» شــروع میکند .مدیران جشنواره
اعالم کردند به مناســبت چهلمین سال ساخته
شدن «اینک آخرالزمان» ساخته فرانسیس فورد
کاپوال و سیامین سالگرد ساخت «هر چی خواستی
بگو…» ساخته کامرون کرو با بازی جان کیوسک،
برنامههایی خاص در نظر گرفته است و نسخههای
بازسازی شده این دو فیلم را که هنوز دیده نشده به
نمایش میگذارد.
ترایبکا همچنین اعالم کرد میزبان نخستین اکران
جهانی «بین من و ذهن من» درباره تری آناستاسیو
خواهد بود .در عین حال در بخش ورزشی ترایبکا،
«خوب ،بد ،گرسنه» نمایش داده میشود.
ترایبکا که امســال هجدهمین دوره برگزاری را
تجربه میکند همچنین اعالم کرده برای بیست و
پنجمینسالگردساختهشدن«تلخیهایواقعیت»
با بازی وینونا رایدر و ای تن هاوک که به کارگردانی
و بازیگری بن استیلر ساخته شده ،میزبان کارگردان
و هلن چایلدرس نویسنده آن خواهد بود .بازیگران
این فیلم نیز در نشستی دور هم جمع میشوند.
ترایبــکا همچنین یک نمایــش آزاد از «جنگ
ســتارگان :اپیزود چهارم -یک امید جدید» را که
محصول  ۱۹۷۷است ،برگزار میکند.
فیلم «دیروز» محصول یونیورسال  ۲۸ژوئن اکران
میشــود .این فیلم با فیلمنامه ریچادر کورتیس و
بازی همیش پاتل درباره یک خواننده-ترانهنویس
پرتالش اســت که آرزو دارد تا به شهرت برسد ،در
حالی که بهترین دوســت دوران کودکی او با بازی
لیلی جیمز نیز در کنار اوست .در این فیلم که کیت
مککینون و اد شیران هم در آن بازی کردهاند ،این
خواننده در یک تصادف اتوبوس بیهوش میشود و
وقتی به هوش میآید میفهمد گروهی به نام بیتلز
هرگز وجود نداشته است .بنابراین او ترانههای آنها را
دوباره اجرا میکند و به شهرت میرسد!

چند نما
مارتــی نوکســون خالــق مینــی ســریال موفــق و تحســین شــده
« »Sharp Objectsاعالم کرد در صحبت با گیلیان فلین ،نویسنده رمان ،به
داستانی رسیده اند که ممکن است باعث شود در نهایت فصل دوم سریال ساخته
شود .طبق گفته نوکسون ،در ایده جدید بخش های جدیدی از زندگی تاریک
کمیل پریکر (ایمی آدامز) روایت می شود .ابتدا قرار بود نسخه سینمایی از این
کتاب تهیه شود اما چون به زمان زیادی برای پرورش شخصیتها و ترسیم مسیر
پر پیچ و خم داستان نیاز بود ،این داستان تبدیل به سریال تلویزیونی شد.

محمدی مهدی عســگری پور در یادداشتی با اشاره به حذف برنامه «هنرپیشه» از
شبکه «نسیم» به دستور رئیس سازمان صدا و سیما نوشت« :در طول سی و دو سال
کارم در حوزه فیلمســازی و برنامه سازی بارها با لحظات شاد و تلخ مواجه شدم ،چه
برنامههایی که بر ساختش مصر نبودم و شد و چه آنهایی که اصرار داشتم و شد و گاهی
آنهایی که دوست داشتم و نشد .به دالیل متعدد دلبستگی زیادی به برنامه هنرپیشه
داشتم و مدیران مؤثری راهم با خود همراه کردم تا این که دوم دیماه  ٩٧رسما به من
اعالم شد ریاست صداوسیما با تولید وپخش برنامه مخالف است و جای بحث هم ندارد!»

خبر
نسخه بلو-ری فیلم « Abyssجیمز کامرون» سرانجام منتشر میشود

دوستداران «ورطه»
پایان انتظار
ِ

دوستداران «جیمز کامرون» سالهاست منتظر انتشار نسخه
بلو-ری فیلم «ورطه» ( )The Abyssهستند .این فیلم اکشن
علمی-تخیلی در ســال  ۱۹۸۹روی دیسکهای دیویدی

عرضه شــد ،اما تا به حال با کیفیت بلو-ری به بازار راه نیافته
است« .اســکیپ کیمبال» که در پروژههایی نظیر «آواتار» و
«آلیتا :فرشــته جنگ» با کامرون همکاری کرده ،اخیرا فاش

پوســتر فیلم ســینمایی «غالمرضا تختی» به کارگردانی بهــرام توکلی و
تهیهکنندگی ســعید ملکان در آســتانه آغاز اکران نوروزی فیلم منتشر شد.
«غالمرضا تختی» که در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت ،در
میان پنج فیلم محبوب تماشاگران قرار گرفت .این فیلم که داستان زندگی یکی
از قهرمانــان ملی را روایت میکند ،چهار دوره از زندگی جهان پهلوان تختی را
به تصویر کشیده است .پوستر «غالمرضا تختی» را شکوفه بیاتی طراحی کرده و
پخش فیلم را مؤسسه سینمایی «سیمای مهر» بر عهده دارد.

کرده که ممکن اســت نسخه ریمستر شــده و « 4Kورطه»
منتشر شود.
«ورطه» یکی از بهترین فیلمهای کامرون است و با توجه به
پستهای اینستاگرام «اسکیپ کیمبال» و هشتگهای او به
نظر میرسد انتظار طوالنی هواداران برای دیدن نسخه بلو-ری
 4Kفیلم به پایان نزدیک میشود.
نوامبر سال گذشته کامرون در مصاحبه با مجله «امپایر» تأیید
کرد نسخه بلو-ری «ورطه» و اکشن کمدی «دروغهای راست»
( )True Liesمحصول  ۱۹۹۴با بازی «جیمی لی کورتیس» و
«آرنولد شوارتزنگر» در آینده به بازار عرضه میشوند.
کامــرون در آن مصاحبه گفت« :این موضوع در فهرســت
کارهایی قرار دارد که باید انجام دهم .مســئله مدیریت زمان
اســت« .دروغهای راست» و «ورطه» هر دو به بلو-ری تبدیل
شــدهاند و منتظر بازبینی من ماندهاند .مشکل این است که
باید برای هر کدام  ۱۴ساعت وقت بگذارم و رنگهای آنها را
تصحیح کنم ولی من  ۲۸ساعت وقت ندارم!»
کامرون ادامه داد« :ســعی میکنم تا پایان سال این کار را
انجام دهم ».اما سال  ۲۰۱۸به پایان رسید و خبری از کامرون
نشد .شاید بیشتر به این دلیل که سخت مشغول آماده سازی
دنبالههای «آواتار» است.

شهرام کرمی ،مدیرکل هنرهای نمایشی به دیدار محمدعلی کشاورز رفت و در
این دیدارِ ،
بزرگ سینمای ایران ،پیام خود را به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی
امضا کرد .در این مالقات ،پوستر روز ملی هنرهای نمایشی در سال  ۹۸نیز توسط
این هنرمند تئاتر و سینمای ایران رونمایی شد .در این مالقات محمدعلی کشاورز
با ابراز خرسندی از ثبت روز ملی هنرهای نمایشی گفت« :باید اینگونه اتفاقها را
به فال نیک گرفت تا تئاتر به مردم بیشتر نزدیک شود .امروز تئاتر در سراسر ایران
باید با نگاه شکوفای جوانان ،بالنده و پویا شود».

دریچه

زبان کودک  9ساله
خاطرهبازی با پروین اعتصامی از ِ
کمیته هنرهای تجسمی ایکوم ایران ،برای سومین سال
متوالی ،برنامه یادبود بانوی شــاعر "پروین اعتصامی " را
برگزار کرد .این رویداد فرهنگی به مناســبت تولد شاعره
معاصر ،روز گذشته جمعه  ۲۴اسفند در باغ موزه نگارستان
برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،درنا حمیدی ،مســئول کمیته هنرهای
تجسمی ایکوم در این باره گفت :انتخاب مکان جدید ،پس
از دو دوره اجرا در محل "سرای پروین" به دلیل اشتغال این
شاعر در سمت معاون کتابخانه دانشگاه تهران -دانشسرای
عالــی آن زمان -که در بــاغ موزه نگارســتان فعلی قرار
داشت ،انجام گرفت .مراسم از بخشهای متنوعی همچون
سخنرانی ،اجرای موســیقی زنده توسط دو گروه و اجرای
موسیقایی سرودههای پروین اعتصامی تشکیل شد.
همچنین حاضران به تماشای شعرخوانی کودکی  9ساله
از اشعار او نشستند و کلیپی از برنامه اختصاصی این کمیته
در ارتباط با شیوههای جدید معرفی این شاعره به کودکان
امروز را دیدند.

